
Nr. și data de 

înregistrare 

Titlul  

propunerii de proiect 
Organizația aplicant 

Director  

de proiect 
Partener 

Directia 

strategica 
Statutul  

Sănătate 

5 din 15.04.21 

 

Elaborări inovaţionale 

pentru monitorizarea în timp 

real, analiza spaţială şi 

controlul interacţiunii 

factorilor stresogeni cu 

maladiile netransmisibile 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Corețchi 

Liuba, dr.hab. 

Academia de 

Studii 

Economice a 

Moldovei 

Maladii 

netransmisibile 
Eligibil  

10 din 15.04.21 

Implementarea chirurgiei 

cardiace minim invazive 

pentru copii și adulți în 

Republica Moldova 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican  

„Timofei Moșneaga” 

Manolache 

Gheorghe, dr. 
- 

Maladii 

netransmisibile 
Eligibil  

Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 

15 din 15.04.21 

„Elaborarea și 

implementarea pe scară 

industrială a tehnologiei de 

producere a furajelor verzi 

«Furaje BIO Premium»  

pentru animale în sistem 

hidroponic, din materia 

primă autohtonă certificata 

ecologic” 

ProBioSan-Plus SRL Balan Igor dr. - 

Securitatea 

alimentară și 

siguranța 

alimentelor 

Eligibil  

12 din 15.04.21 

Creșterea și valorificarea 

soiurilor de mentă autohtone 

cu cerere sporita în piață 

pentru obținerea produselor 

antibacteriene, 

imunomodulatoare 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Melnic 

Victor, dr. 

ÎI „Ușurelu 

Lucia” 

Tehnologii noi 

de procesare a 

materiilor 

prime agricole. 

Biotehnologii 

agroalimentare 

Eligibil  

3 din 08.04.21 

Promovarea și extinderea 

suprafețelor însemnate cu 

soiuri noi, brevetate de 

culturi leguminoase (mazăre, 

soia, fasole) 

IP ICCC "Selecția" 
Vozian 

Valeriu, dr. 
- 

Soiuri și 

hibrizi de 

culturi 

agricole, 

tehnice și 

furajere 

performante 

Eligibil  



1 din 08.04.21 

Înmulțirea rapidă și 

implementarea în producere 

a soiurilor noi de orz de 

toamnă autohtone, adaptate 

la condițiile RM 

IP ICCC "Selecția" Chișca Maria   

Soiuri și 

hibrizi de 

culturi 

agricole, 

tehnice și 

furajere 

performante 

Eligibil  

2 din 08.04.21 

Crearea, înmulțirea 

accelerată și implementarea 

în producere a soiurilor noi 

autohtone adaptive la 

condițiile locale la grâul 

comun de toamnă 

IP ICCC "Selecția" 
Postolati 

Alexei, dr. 
  

Soiuri și 

hibrizi de 

culturi 

agricole, 

tehnice și 

furajere 

performante 

Eligibil  

22 din 15.04.21 

Asigurarea inocuității 

produselor de panificație 

prin igienizarea suprafețelor 

de lucru a utilajelor folosite 

la prepararea aluatului 

Universitatea de Stat 

din Cahul 

Rumeus Iurie, 

dr. 

Combinatul de 

panificație  SA 

„Cahupan” 

Securitatea 

alimentară și 

siguranța 

alimentelor 

Eligibil  

Mediu şi schimbări climatice 

8 din 15.04.21 

Biotehnologii avansate în 

spațiile verzi pentru 

creșterea calității vieții 

urbane, BioProGresS 

IGFPP 
Stratulat 

Tatiana, dr. 

P1- Dron 

Assistance SRL, 

P2- 

Agrodronservicii 

SRL 

Impactul 

factorilor 

biotici și 

abiotici asupra 

mediului și 

societății 

Eligibil  

9 din 15.04.21 

Producerea materialului 

săditor decorativ prin 

conservarea și stabilitatea 

ecosistemelor urbane în 

scopul asigurării dezvoltării 

durabile 

S.C. TERRA ARB 

GRUP S.R.L. 
Roșca Ion, dr. 

GRADINA 

BOTANICA 

NATIONALA 

(INSTITUT) 

’’ALEXANDRU 

CIUBOTARU” 

Conservarea 

biodiversitatii 
Eligibil  

6 din 15.04.21 

Realizarea unui sistem de 

hibrid de producere a 

energiei electrice şi frig în 

baza panourilor fotovoltaice 

şi pompei de căldură 

Institutul de Energetică 
Tîrşu Mihai, 

dr. 

ART-PROECO 

srl 

Energie sigură, 

curată și 

eficientă 

Eligibil  

13 din 15.04.21 

Managementul deșeurilor 

solide în baza soluțiilor IT 

inovatoare 

ASEM 
Tutunaru 

Sergiu, Dr. 

Primăria orașului 

Ștefan Vodă 

Deșeuri, 

materiale 
Ne eligibil  



plastice și 

poluanți 

17 din 15.04.21 

Sisteme inovative de 

utilizare a materialelor 

biodegradabile în industria 

de consum 

SRL "REDTECH 

INDUSTRY " 

Siutkin 

Sveatoslav 

dr.hab. 

- 

Deșeuri, 

materiale 

plastice și 

poluanți 

Eligibil  

20 din 15.04.21 

Tehnologie de obținere a 

fertilizanților organominerali 

prin reciclarea deșeurilor 

zootehnice și industriale și 

aplicarea lor în scopul 

sporirii capacitații de 

adaptare a solului la 

schimbarea climei 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Jîgău 

Gheorghe, dr. 

SRL ,,SCHIT-

AGROMEX” 

Impactul 

factorilor 

biotici și 

abiotici asupra 

mediului și 

societății 

Eligibil  

Provocări societale 

11 din 15.04.21 

Crearea platformei ONLINE 

interactive -  un catalog 

național inovativ al IMM-

urilor producătoare din 

Republica Moldova, 

facilitarea conexiunii dintre 

comunitatea științifică și 

mediul de afaceri în vederea 

stimulării implementării 

inovațiilor în întreprinderi 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Novac 

Alexandra, dr. 

AO„Industrii 

Inovative” 

Inovaţiile 

sociale, 

educaționale şi 

culturale 

pentru 

integrare şi 

adaptare 

Eligibil  

Competitivitate economică și tehnologii inovative 

18 din 15.04.21 

Producerea serelor tip bloc 

pentru cultivarea fructelor și 

legumelor, în pantă și pe 

teren drept, cu automatizări 

și sisteme inovative 

GORA 

TECHNOLOGGY 

GROUP SRL 

Dicusară Ion 

dr. 

Magazin 

Financiar SRL 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  

16 din 15.04.21 
Producerea placajului 

antiderapant hexagonal  
GrupBiz SV SRL 

Dohmilă Iurie 

dr. 
- 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  

19 din 15.04.21 

Făina din larve uscate - o 

sursă naturală și sustenabilă 

de proteină pentru hrana 

animalelor 

„ RAILEAN-PLUS” 

SRL 

Tislinscaia 

Natalia dr. 
- 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  



7 din 15.04.21 

Extinderea sortimentului de 

plante aromatice, medicale și 

condimentare, cultivate 

rezistente la secetă, stabilirea 

de noi procese tehnologice 

sustenabile și producerea de 

materiale perspective  

S.A„TRIMEXPO” 

Remiș 

Vladimir 

dr.hab. 

- 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  

21 din 15.04 
Dezvoltarea infrastructurii 

rutiere sustenabile 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

Taranenco 

Anatolie, dr. 
- 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Ne eligibil  

14 din 15.04.21 

Implementarea pe scară 

industrială a tehnologiei de 

producere a îngrășămintelor 

organice și ecologice cu 

eficiența mărită din deșeuri 

avicole 

SRL "Piliccik-Grup" 
Sucman 

Natalia, dr. 
- 

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  

4 din 15.04.21 

Dezvoltarea utilajului cu 

comandă numerică pentru 

producerea semiautomată a 

micro pipetelor 

ELIRI SA Vasile Postică  

Materiale, 

tehnologii și 

produse 

inovative 

Eligibil  

 

 


