


Primii paşi tehnologici – vârfuri ascuţite, focul, roata – s-au lăsat aşteptaţi 

zeci de mii de ani. Acum salturile tehnologice au loc la fi ecare cîţiva ani. 

Așa că secolul XXI-lea va trăi un salt tehnologic aproape de o mie de ori 

mai mare decît secolul anterior. La baza acestui proces sunt o serie de 

descoperiri ştiinţifi ce, de invenţii şi inovaţii. 

© Felix Baumgartner



Adresa: MD-2028, Mioriţa 5
Mun. Chișinău, Republica Moldova,
Tel.: (373 22) 88 25 66, Fax: (373 22) 88 25 60
Web: www.aitt.md 
E-mail: aitt@aitt.md

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 
(AITT) este instituţie din cadrul Academiei de Știinţe a Moldo-
vei, creată în conformitate cu prevederile Codului cu privire la 
știnţă și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, în vederea coor-
donării, stimulării și implementării mecanismelor activităţii de 
inovare și transfer tehnologic în Republica Moldova.

Obiectivul principal al AITT este de a coordona, stimula și im-
plementa politica de stat în domeniul inovării și transferului 
tehnologic.

În scopul creării infrastructurii inovaţionale (parcuri știinţifi ce, 
incubatoare pentru companii start-up cu specifi c inovaţional 
și spin-off , asociaţii și reţele de tip cluster cu companii cu ac-
tivităţi de inovare și transfer de tehnologii) AITT dezvoltă o 
serie de metode, strategii și instrumente efi ciente, actuale și 
necesare pentru stimularea activităţilor de inovare și de trans-
fer tehnologic prin promovarea interacţiunilor intensive dintre 
mediul de afaceri și mediul de cercetare. 

Un instrument important pentru promovarea inovaţiilor pe 
care îl deţine Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic 
este capacitatea și competenţa (demonstrate pe parcursul a 9 
ani de activitate) de a participa la expoziţii naţionale și inter-
naţionale, precum și implicarea în organizarea concursurilor 
naţionale ”Cel mai bun elev inovator”; ”Topul Inovaţiilor”; ”Cel 
mai bun plan de afaceri”; seminarelor; meselor rotunde; confe-
rinţelor; atelierelor de lucru; forumurilor pentru agenţii econo-
mici în scopul informării și sporirii performanţei manageriale 
în domeniul antreprenoriatului inovaţional.

AITT participă în cadrul conferinţelor de specialitate, expoziţi-
ilor şi târgurilor internaţionale; dezvoltă și elaborează publica-
ţii și materiale cu impact publicitar.
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CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

MOLDOVA  CURSUL SPRE INOVAŢII

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din 
cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară 
CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANS-
FER TEHNOLOGIC, care are ca scop de bază susţinerea 
și dezvoltarea unei economii naţionale bazate pe inova-
ţii și transfer de noi tehnologii prin stimularea aparţiei și 
progresului ÎMM-lor inovaţionale. 

Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de 
inovare și transfer tehnologic este implementarea unei 
inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare a proiectelor de inovare și 
transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer 
tehnologic  se fi nanţează de la bugetul de stat, în vo-
lum de cel mult 50%, acordându-se prioritate proiectelor 
cu pondere mai mare de cofi nanţare din sursele proprii 
a agentului economic, care trebuie să constituie minim 
50% din bugetul total al proiectului.

Finanţarea proiectului din bugetul de stat nu poate depăși 
maxim 1 mil. lei pentru un an.

• Cofi nanţarea cu mijloace fi nanciare a activităţilor din 
cadrul proiectului se efectuează de către cofi nanţator pe 
parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bu-
getare fi ind alocate numai după realizarea cofi nanţării.

• Cofi nanţarea cu mijloace materiale poate fi  admisă în 
următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, ma-

teriale circulante, servicii necesare pentru realizarea 
proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul 
acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofi -
nanţare, documentele justifi cative trebuie să corespundă 
perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat 
cofi nanţarea. Cofi nanţatorii vor asigura înregistrarea do-
cumentelor în circuitul fi nanciar-contabil în evidenţe se-
parate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi  fi nan-
ţate cele mai bune proiecte. IMM și instituţiile publice 
câştigătoare vor benefi cia de 50% pentru implementa-
rea proiectului și planului său de afaceri. Ideea de afaceri 
inovaţională trebuie să fi e în cadrul următoarelor direcţii 
strategice:

1. Materiale, tehnologii și produse inovative.
2. Efi cienţa, energetică și valorifi carea surselor regenera-

bile de energie.
3. Sănătate si biomedicină.
4. Biotehnologie.

Rezultate: Iniţiativa fi nanţată în cadrul concursului pro-
iectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la 
realizarea următoarelor rezultate:

• crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-
urilor prin  aplicare inovaţiilor și tehnologiilor noi;

Republica Moldova, își imbunataţește rapid capaci-
tăţile de inovaţie. Potrivit ediţiei a VI-a a Raportului 
”Indicele Global al Inovaţiei 2014” (IGI) efectuat de Or-
ganizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI). 
Republica Moldova a acumulat 40.47 de puncte din 
100 posibile, astfel s-a plasat pe locul 43 din 143 și a 

urcat cu 2 poziţii în comparaţie cu anul precedent (lo-
cul 45). Raportul reprezintă clasamentul a 143 de ţări 
în baza capacităţilor de inovare, realizat de INSEAD, 
renumită Școala Internaţională de Afaceri (The Busi-
ness School for The World), Universitatea Americană 
Cornell și OMPI. 

INDICATOR INTERNAŢIONAL GENERALIZAT PENTRU NIVELUL DE INOVAŢIE ÎN ŢARĂ



• crearea produselor inovaţionale pe piaţa autohtonă și 
internaţională;

• dezvoltarea infrastructurii inovaţionale;
• asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de 

cercetare;
• promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnolo-

gic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituţiile 
din sfera știinţei și inovării din Republica Moldova.

Condiţiile de eligibilitate al organizaţiei-executoare 
sînt confi rmate prin:  

a) certifi catul de acreditare de către Consiliul Naţional de 
Acreditate şi Atestare (CNAA) sau statutul de rezident 
al parcului ştiinţifi co-tehnologic/ incubatorul de inova-
re;

b) certifi catul privind lipsa sau existenţa restanţelor la 
bugetul public naţional;

c) declaraţia de confi rmare a eligibilităţii potenţialilor 
contractori/ cofi nanţatori;

d) confi rmarea înregistrării obligatorii a obiectelor de 
proprietate intelectuală, în condiţiile legii, la Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor 
proiectelor anterioare.

e) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unor con-
tracte de fi nanţare cu AITT.

Condiţiile de prezentare:

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare 
vor fi  elaborate după formularul-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofi nanţării;

b) studiul de fezabilitate/planul de afaceri;
c) copia brevetului (dacă este cazul);
d) copia certifi catului de înregistrare și extrasului a între-

prinderii-executor și cofi nanţator;
e) certifi catul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de 

stat a executorului și cofi nanţatorului;
f) copia extrasului eliberat de bancă privind disponibili-

tatea (neblocarea) contului (în cazul altor întreprinderi 
decît cele cu cont la trezoreria de stat);

g) certifi catul de rezident al parcului ştiinţifi co-tehnologic 
sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia 
de a deveni rezident al PŞT/II, indicînd ce fel de produs 
inovaţional, serviciu în sfera businessului inovaţional, 
şi/sau cercetări ştiinţifi ce ce le însoţesc vor efectua 
(în cazul altor întreprinderi decît organizaţiile ştiinţifi ce 
acreditate);

h) certifi catul privind lipsa incălcărilor legislative și dosa-
re penale în instanţele de judecată (cazier juridic);

i) copiile buletinelor de identitate ale personalului anga-
jat în proiect şi CV-urile.

Aceste acte vor fi  anexate la propunerea de proiect într-
un singur fi șier în format pdf și plasate în sistemul in-
formaţional expert-online pe pagina web: www.expert.
asm.md de către conducătorul proiectului. 

Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de 
hârtie şi în format electronic, la adresa Agenţiei pentru 
Inovare și Transfer Tehnologic. Formulare necesare pen-
tru participarea la concurs pot fi  descărcate de pe pagina 
www.aitt.md 

La concursul proiectelor de inovare și transfer tehnolo-
gic pe anii 2014-2015 au fost recepţionate 33 proiec-
te de inovare și transfer tehnologic, dintre care 12 au 
fost fi nanţate în anul 2014 din bugetul de stat în sumă 
de 4 785 700 lei. Totodată, în anul 2014 au fost fi nan-

DINAMICA FINANŢĂRII PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC, ÎN ANII 20052014, MII LEI

ţate 7 proiecte în derulare pentru perioada 2013-2014 
în suma de 3 880 000 lei din bugetul se stat. Total în 
anul 2014 au fost fi nanţate 19 proiecte cu un volum 
de fi nanţare de 8 665 700 lei din bugetul de stat și 11 
905 000 lei din surse private.
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LISTA PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC PARŢIAL

Nr. Denumirea proiectului Instituţia executoare Cond. Proiect

01 Fabricarea în serie a instalaţiilor de electroclorinare a apei potabile S.R.L. ”Salonix-Teh” Dr. Sergiu CALOS

02

Elaborarea și fabricarea strungului electrochimic (strung EHS) în baza 
generatorului de frecvenţă înaltă a curentului tehnologic de putere medie 
(300...500 kw) și implementarea tehnologiei de prelucrare electrochimică 
pe două feţe și în volum (DECM)

I.M. Uzina ”Topaz” S.A. Dr. Piotr COSENCO

03

Elaboraea și fabricarea staţiei de alimentare și pregătire a electrolitului 
(SAPE) pentru echiparea strungurilor de prelucrare electrochimică 
dimensională (PECD) a paletelor motoarelor de avion și a instalaţiilor cu 
turbină de gaz

I.M. Uzina ”Topaz” S.A.
Dr. hab. Alexandru 
DICUSAR

04 Sistemul informaţional distribuit DICOM Network
Institutul de Matematică şi 
Informatică

Dr. Petru 
BOGATENCOV

05
Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecţioase 
utilizând sterilizatorul STERISHRED 250    

Întreprinderea Experimentală 
Chimică Izomer a AȘM

Acad. Gheorghe DUCA

06
Elaborarea și confecţionarea instalaţiei mamografi ce pilot mobile pentru 
depistarea precoce a cancerului mamar pe teritoriul Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Valerian 
DOROGAN

07
Proiectarea şi Construirea unei fabrici Inovaţionale de producere a 
biogazului

Rezident al Parcului Știinţifi co-
Tehnologic ”Academica” SRL 
”MolFarmGrup”

Dr. DOROFTEI 
Veaceslav

08
Elaborarea și implementarea uscătoriei în bază de pelete pentru fructe 
și legume

Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Mircea 
BERNIC

09
Implementarea tehnologiei inovative de fondare a plantaţiilor energetice și 
valorifi carea biomasei pentru termofi carea Grădinii Botanice (Institut) AȘM

Grădina Botanică 
(Institut) a AȘM

Dr. Alexandru 
TELEUŢĂ

10
Fabricarea de echipamente pentru utilizarea efi cientă a non-deșeuri din 
lemn în producţia de mobilă

Rezident al Incubatorului de Inovare 
”InnoCenter” SRL «Goliat-Vita»

Serghei ANASTASOV

ALOCAŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU PROIECTE DE TRANSFER

REPARTIZAREA ALOCAŢIILOR DIN BUGET PE DIRECŢII STRATEGICE 

Materiale, tehnologii și 
produse inovative

2,065,000

48,7%

Efi cienţă energetică 
și valorifi carea surselor 
regenerabile de energie

2,065,000

23,8%

Sănătate 
și biomedicină

1,280,000

14,7%

 Biotehnologie

1,105,700

12,8%



FINANŢATE DIN ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT ÎN ANUL 2014

Nr. Denumirea proiectului Instituţia executoare Cond. Proiect

11
Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării 
ultrasonografi ce a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13)

Institutul de Matematică și 
Informatică

Dr. hab. Constantin 
GAINDRIC

12
Implementarea tehnologiei endoscopice minimal invazive în tratamentul 
adenoamelor hipofi zare și a tumorilor de bază craniană.

Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie

Dr. hab. Valerii 
TIMIRGAZ

13
Aprecierea stării funcţionale a structurilor neuronale și de transmitere 
aferente și eferente a sistemului nervos central si periferic prin metoda 
examenului complex

Institutul de Medicină Urgentă
Acad. Stanislav 
GROPPA

14
Determinarea D-dimerilor pentru aprecierea riscului de coagulopatie la 
pacientele cu cancer mamar.

IMSP Institutul Oncologic 
Laboratorul Știinţifi c Mamologie 
Oncologică

Dr. hab. Vasile JOVMIR

15
Elaborarea și implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro unor 
soiuri de mur productive (Rubus fruticosus) în scopul fondării plantaţiei 
industriale în Republica Moldova

Grădina Botanică (Institut) a AȘM Dr. Nina CIORCHINĂ

16
Implementarea hibrizilor timpurii de porumb în producerea seminţelor 
pentru export

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Dr. Simeon 
MUSTEAŢĂ

17
Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a 
produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter

Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Boris CARABULEA

18
Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou 
de linte verzuie.

Institutul de Genetică, Fiziologie şi 
Protecţia Plantelor 
al Academiei de Ştiinţe RM
Cooperativa Agricolă Colina Agrară

Dr. hab. Valentin 
CELAC

19
Reconstruirea şi modernizarea producerii soiurilor-clone pentru vin de 
viţa de vie în condiţiile SC ”Tomai - Vinex” SA.

Rezident al Incubatorului de Inovare 
”InnoCenter” SC ”Tomai-Vinex” SA

Dr. Serghei CARA

 TEHNOLOGIC REPARTIZATE PE DIRECŢIII STRATEGICE, ÎN 2014
REPARTIZAREA FINANŢĂRII ALOCAŢII DIN BUGETUL DE STAT  PENTRU PROIECTE DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC REPARTIZATE PE DIRECŢII STRATEGICE ÎN ANUL 2014, LEI
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MATERIALE, 
TEHNOLOGII 
ȘI PRODUSE 
INOVATIVE 

D I R E C Ţ I A  S T R A T E G I C Ă 



Produs Inovativ este un termen ce reprezintă introducerea unui bun sau serviciu care sunt 

noi sau îmbunătăţite semnifi cativ în ceea ce privește caracteristicile lor sau utilizările 

intenţionate. 

Acestea includ îmbunătăţiri semnifi cative ale specifi caţiilor tehnice, componentelor și 

materialelor, ale sost ware-ului încorporat, ale atitudinii prietenoase faţă de utilizatori sau 

ale altor caracteristici funcţionale.

Inovaţiile de produs pot utiliza noi cunoștinţe sau tehnologii, sau se pot baza pe noi utilizări 

de materiale avansate/performante, durabile, inovare în proiectare sau combinaţii ale 

cunoștinţelor și tehnologiilor existente.

01
Fabricarea în serie a instalaţiilor de electroclorinare a apei 

potabile

02
Elaborarea şi fabricarea strungului electrochimic (strung 

EHS) în baza generatorului de frecvenţă înaltă a curentului 
tehnologic de putere medie (300…500 kW) şi implementarea 
tehnologiei de prelucrarea electrochimică pe două feţe și în 

volum (DECM)

03
Elaborarea şi fabricarea staţiei de alimentare şi pregătire 

a electrolitului (SAPE) pentru echiparea strungurilor de 
prelucrare electrochimică dimensională (PECD) a paletelor 

motoarelor de avion şi a instalaţiilor cu turbină cu gaz

04
Sistemul informaţional distribuit «DICOM Network» 

05
Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale 

infecţioase utilizând sterilizatorul STERISHRED 250  

06
Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei mamografi ce pilot 
mobile pentru depistarea precoce a cancerului mamar pe 

teritoriul Republicii Moldova
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr. Sergiu CALOS

Instituţia executoare/benefi ciară (cofi nanţator):
Rezident al Parcului Știinţifi co-Tehnologic ”Micronanoteh” 
SRL ”Salonix-Teh”

FABRICAREA ÎN SERIE A INSTALAŢIILOR DE 
ELECTROCLORINARE A APEI POTABILE

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 1 000 000 500 000 500 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 1 000 000 500 000 500 000

Obiectivul de baza al proiectului propus este producerea 
unui sistem nou de tratarea apei pe teritoriul RM. Proce-
sul propus presupune trecerea de la actuala metodă de 
tratarea apei cu clorul lichifi at la o metoda superioară, 
aplicînd hipocloritul de sodium. 

Principalul motiv pentru a opta implementarea noii teh-
nologii este faptul că clorul lichid produce vapori toxici, 
ce reprezintă un risc sporit pentru sănătatea lucrătorilor 
staţiei de apă, populaţiei generale și a mediului înconju-
rător. Metoda folosita la moment încalcă grav instrucţi-
unele de siguranţă a explotării clorului lichifi at (depozitul 
de clor are o rază de risc sporit pînă la 500 m, fapt puţin 
respectat). 

Tratarea apei prin electroliza soluţiei NaCl este o alter-
nativă modernă și ecologică, ce corespunde standartelor 
mondiale. Cea mai optimală metodă de obţinere a Hipo-
cloritului de sodium este producerea acestuia pe loc din 
sare de bucătarie (NaCl): o soluţie saturată de sare este 
produsă în rezervorul de sărămură, apoi diluată și supusă 
electrolizei într-o celulă electrolitică. Avantajul tehnologi-
ei propuse este posibilitatea de aprovizionare cu materie 
primă (sare de bucătarie) pe o perioadă mult mai înde-
lungată (6-8 luni), în prezenţa unui depozit uscat. La mo-
mentul de faţă, clorul folosit pentru prelucrarea apei este 
procurat și livrat fi ecare 10-20 de zile.

Necesitatea și oportunitatea acestui proiect este în pri-
mul rînd dictat de calitatea apei potabile pentru cetăţenii 

republicii. Tehnologiile de tratare a apei ce se utilizează 
în Republica Moldova au rămas cu dezvoltarea în urmă 
cu 30 – 50 de ani. În cel mai bun caz dezinfectarea apei 
se efectuiază cu clor gazos, dar în mai multe cazuri nu 
se dezinfectează de loc, lasîndu-se pe faptul că pentru 
alimentarea populaţiei se foloseşte apa subterană şi în 
acest caz se admite netratarea apei. Insă starea învechi-
tă a apeductelor, bazinelor de acumulare și staţiilor de 
pompare contaminează apa pînă ea ajunge la consuma-
torul fi nal.

Tehnologia propusă este una din cele mai performante la 
zi şi cea mai oportună pentru implementare:

• Tehnologie de ultima oră;
• Este simplă de implementat din punct de vedere pri-

vind asigurarea cu materie primă;
• tehnologie prietenoasă cu mediul;
• Este mai puţin independentă de import comparativ cu 

tehnologia hipocloritului cu concentraţie înaltă.

Tehnologia de producere pe loc a hipocloritului este mai 
economă decît hipocloritul importat deoarece permite de 
a produce numai acea cantitate de care este nevoie. 
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr. Piotr COSENCO

Instituţia executoare/benefi ciară:
Rezident al Parcului Știinţifi co-Tehnologic ”Micronanoteh” 

I.M. „uzina „Topaz” S.A

ELABORAREA ŞI FABRICAREA STRUNGULUI 
ELECTROCHIMIC STRUNG EHS 
în baza generatorului de frecvenţă înaltă a curentului tehnologic de putere medie (300…500 kW) 
şi implementarea tehnologiei de prelucrarea electrochimică pe două feţe și în volum (DECM)

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 1 635 000 855 000 780 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 2 340 000 1 170 000 1 170 000

Implementarea prelucrării electrochimice pentru executa-
rea profi lurilor aerodinamice spaţial-complexe, în special 
a paletelor de nivel superior a compresoarelor turbomo-
toarelor cu gaz este un domeniu actual. 

În a acelaşi timp dezvoltarea prelucrării electrochimice în 
producerea de palete decurge cu un cost înalt şi e limi-
tată în ceea ce priveşte dimensiunile şi tipurile de strun-
guri lor pe piaţa mondială. Deaceea forţele și resursele 
direcţionate spre crearea acestor tipuri de strunguri și 
implementarea tehnologiei de pelucrare electrochimică 
dimesionale pe ambele parţi vor fi  justifi cate.

Inovaţia constă în elaborarea, realizarea strungurilor EHS 
şi implementarea tehnologiei de prelucrare impuls-elec-
trochimică a paletelor la aceasta. Tehnologia de prelucra-
re impuls-electrochimică oferă posibilitatea reducerii ero-
dării spaţiului între electrozi, corespunzător cu majorarea 
preciziei de copiere a formei electrod - instrumentului şi 
micşorarea toleranţei necesare. Calitatea stratului super-
fi cial se îmbunătăţeşte în rezultatul prelucrării la densi-
tăţi-frecvenţe înalte de curent (amplitudine pîna la 10 kA 
și durata impulsului de la 0,3 ms).

Transferul tehnologic a strungului EHS și a tehnologiei 
DECM a fost atinsă în baza elaborării şi implementării 
în producţie a proiectului de fabricare a strungului şi a 
tehnologiei DECM la uzina „Topaz” S.A. în colaborare cu 
Institutul de Fizica Aplicată al Academiei de Știinţe a R.M.

La fi nalizarea proiectului se va trece la comercializarea 
de strunguri EHS şi a tehnologiei DECM a paletelor pe 
piaţă prin contracte la comanda benefi ciarilor. Pentru 
obţinerea acestui rezultat vor fi  executate următoarele: 
Elaborarea documentaţiei tehnologice; Set documentaţie 
de proiectare; Fabricarea și testarea strungului EHS și a 
tehnologiei DECM a paletelor; Achiziţionarea de materi-
ale şi componente; Producerea modelelor experimentale; 
Procese verbale care conţin rezultatele obţinute; 

Proiectul are ca scop obiectivul “Proiectarea și fabricarea 
strungului EHS” care va avea în componenţa: Dulapul sur-
sei de curent tehnologic; Dulapul de control și comandă; 
Maşina cu camera de lucru pentru prelucrarea paletelor; 
Echipamentul tehnologic, inclusiv electrozi unelte; Proiec-
tarea și implementarea tehnologiei DECM.

Necesitatea implementării acestui proiect este datorată 
ofertei foarte limitate de echipamente pentru DECM în 
producerea paletelor pe piaţa mondială.
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr.hab. Alexandr DICUSAR

Instituţia executoare/ benefi ciară:
Rezident al Parcului Știinţifi co-Tehnologic ”Micronanoteh” 
I.M. „uzina „Topaz” S.A 

ELABORAREA ŞI FABRICAREA STAŢIEI DE ALIMENTARE 
ŞI PREGĂTIRE A ELECTROLITULUI SAPE
pentru echiparea strungurilor de prelucrare electrochimică dimensională (PECD) a paletelor 
motoarelor de avion şi a instalaţiilor cu turbină cu gaz

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 1 595 000 835 000 760 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 2 280 000 1 140 000 1 140 000

În continuarea proiectului precedent, a implementării 
prelucrării electrochimice pentru executarea profi lurilor 
aerodinamice spaţial-complexe, în special a paletelor de 
nivel superior a compresoarelor turbomotoarelor cu gaz, 
unde componenta importantă a strungurilor PECD este 
SAPE, ne propunem prin intermediul acestui proiect de 
transfer tehnologic să fabricăm componenta SAPE care 
permite de a îndeplini cerinţele solicitate faţă de calita-
tea electrolitului transmis în zona strungului PECD şi de 
asemenea asigurarea securităţii ecologice la utilizarea 
electrolitului atît în procesul PECD, cît şi la reciclarea lui.

Proiectul a urmărit obiectivele: Proiectarea și fabricarea 
SAPE de o generaţie nouă cu caracteristici tehnico-eco-
nomice şi ecologice performante; Elementul original al 
SAPE îl constituie monitorizarea continuă ale compoziţiei 
şi proprietăţilor electrolitului cu posibilitatea de ajustare 
operaţională a compoziţiei electrolitului în timp real.

Proiectul are un regim interdisciplinar şi include în sine 
inovaţii în domeniile: electrochimie; fi ltrarea lichidelor 
tehnologice; electronică.

Producătorii strungurilor PECD utilizează în componenţa 
lor SAPE, ale căror cele mai performante modele (fabrica-
te în Olanda) asigură microfi ltraţia impurităţilor de pînă la 
5μm, menţinerea temperaturii electrolitului cu precizia de 
1oC, menţinerea concentraţiei stabilite a componentelor 
electrolitului, neutralizarea impurităţilor de Cr6+ în solu-

ţie. Prototipul SAPE de producţie “SALIUT”, Rusia permite 
numai de a transmite electrolitul în zona PECD fără fi ltra-
rea lui operativă şi menţinerea parametrilor prestabiliţi.

Inovaţia constă în următoarele elemente de noutate și 
originalitate care corespund la un nivel internaţional mo-
dern (anterior în R.M. aşa ceva nu a existat): Posibilitatea 
de a regla cu mare precizie în bandă largă a parametrilor 
tehnologici ai SAPE (concentraţia, temperarura, presiu-
nea), ce permite de a infl uenţa pozitiv la productivitatea 
și precizia DECM, calitatea stratului superfi cial; Neutrali-
zarea impurităţilor de Cr6+ în soluţie utilizînd regimul de 
monitorizare permanent al compoziţiei electrolitului.

Avantaje: Sporirea productivităţii PECD cu cel puţin 30%; 
Îmbunătăţirea performanţelor de mediu al instalaţiei şi 
ajustarea lor la standardele UE; Îmbunătăţirea calităţii 
suprafeţelor prelucrate (polisare, rugozitate).
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Dr. Petru BOGATENCOV

Instituţia executoare:
Institutul de Matematică şi Informatică

Laboratorul Sisteme Informatice 
şi Laboratorul Modelare Matematică

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
Institutul de Medicină Urgentă

SISTEMUL INFORMAŢIONAL DISTRIBUIT 
DICOM NETWORK

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 600 000 300 000 300 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 600 000 300 000 300 000

Progresul înregistrat în domeniul telecomunicaţiilor a 
generat apariţia infrastructurii Internet și dezvoltarea 
Societăţii Informaţionale. Prosperitatea tehnologică și 
socială a unei ţări este determinată de cunoastere, de 
capacitatea umană de asimilare și dezvoltare a tehnolo-
giilor modern informaţionale.

În Republica Moldova activ se promovează dezvoltarea 
tehnologiilor informaţionale și componentelor e-sănătăţii 
ca parte componentă a strategiei naţionale de dezvolta-
re durabilă. Peste 90% din instituţiile medicale (spitale, 
clinici și instituţii de cercetare) sunt conectate la reţea-
ua Internet și larg achiziţionează echipamente moderne 
compatibile cu calculatorul. Multe din aceste echipamen-
te medicale formează rezultatul informativ în format DI-
COM - un standard în domeniul medicinei.

Scopul principal al proiectului constă în implementarea 
unui sistem informaţional integrat cu oferirea serviciilor, 
privind asigurarea schimbului automatizat de informaţii în 
format DICOM, utilizând experienţa de elaborare a meto-
delor de prelucrare a informaţiei acumulată în cadrul IMI 
AȘM, tehnologiile de calcul distribuit GRID, infrastructura 
de calcul distribuit a Iniţiativei Naţionale MDGRID NGI și 
infrastructura magistrală a reţelei știintifi co-educative a 

Moldovei RENAM la care sunt conectate instituţiile de 
cercetare, medicină și învăţământ superior.

Nivelul actual al oportunităţilor de dezvoltare a segmen-
tului Internet în Moldova pe banda largă asigură fun-
damentul comunicaţional necesar pentru a contribui la 
formarea unor condiţii care vor permite stocarea, prelu-
crarea și difuzarea de studii medicale în format DICOM 
în toată ţara. SID „DICOM Network” va permite, de ase-
menea, consultări la distanţă, atât de un medic specialist 
din clinicile naţionale centrale, cât și din străinătate.

Impactul știinţifi c, tehnologic și socio-economic al siste-
mului SID «DICOM Network» constituie ridicarea nivelului 
ocrotirii sănătăţii în ţară și crearea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea resurselor umane naţionale și avan-
sarea gradului de pregătire a specialiștilor autohtoni în 
domeniul utilizării tehnologiilor avansate informaţionale.
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Acad. Gheorghe DUCA

Instituţia executoare
Întreprinderea Experimentală Chimică Izomer a AȘM

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SRL ”Uispac”

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE TRATARE 
A DEȘEURILOR MEDICALE INFECŢIOASE 
utilizând sterilizatorul STERISHRED 25

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 1 385 000 885 000 500 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 2 323 400 1 460 000 863 400

În municipiul Chişinău zilnic se acumulează aproximativ 3 
tone pe zi de deşeuri a activităţii medicale, anual – apro-
ximativ 1095 tone de deşuri. Totodată, anual 120 mln. de 
seringi şi 6 mln. de sisteme de perfuzie sunt utilizate pe 
întreg teritoriul ţării. În prezent nu există nici un centru de 
neutralizare a deșeurilor datorată activităţilor medicale. 
În peste 90% din Instituţii Medicale primare seringele uti-
lizate în activităţi de vaccinare se ard îndeosebi sub cerul 
liber într-o groapă, uneori – într-un incinerator. 

8% din Instituţiile Medicale transportă seringele la fabri-
cile de masă plastică pentru reciclare, iar 2% - aruncă 
seringele şi acele la gunoiştea de deşeuri solide. 

Scopul proiectului propus pentru implementare constă 
în gestionarea deşeurilor infecţioase rezultate din activi-
tăţile medicale din instituţiile medicale şi spitalele mun. 
Chişinău prin colectarea, sortarea, ambalarea, transpor-
tarea şi neutralizează acestor deşeuri pentru a preveni 
contaminarea mediului.

Neutralizarea deșeurilor medicale infecţioase se va efec-
tua aplicând metoda sterilizării în vid utilizând utilajul 
STERISHRED 250 care la rindul ei este cea mai modernă 
metodă de soluţionare locală, fără incinerare, a problemei 
prelucrării deşeurilor medicinale infecţioase.

Obiectivele proiectului sunt axate pe crearea punctului 
autorizat de tratare a deșeurilor medicale infecţioase; 
Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medi-
cale infecţioase la scară industrială utilizând sterilizato-
rul STERISHRED 250; diseminarea rezultatelor în cadrul 
instituţiilor medicale; tratarea industrială a 50 tone de 
deșeuri medicale în anul 2015.

Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medi-
cale infecţioase va avea un impact major atât ecologic, 
cât și economic, deoarece la moment în Republica Mol-
dova, nu există nici o tehnologie de tratare a deșeurilor 
medicale infecţioase implementată la scară industrială.
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Direcţia strategică:
Materiale, tehnologii și produse inovative 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr.hab. Valerian DOROGAN

Instituţia executoare:
Universitatea Tehnică a Moldovei

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SA «M-INTER-FARMA»

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA INSTALAŢIEI 
MAMOGRAFICE PILOT MOBILE 
pentru depistarea precoce a cancerului mamar pe teritoriul Republicii Moldova

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 1 490 000 500 000 990 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 5 300 000 2 300 000 3 000 000

Proiectul dat constă în elaborarea, confecţionarea, tes-
tarea şi implementarea unui sistem mamografi c mobil 
pentru depistarea preventivă a cancerului mamar cu aco-
perire naţională, pe caroseria unui automobil cu respecta-
rea normelor NFRP-2000, cu un preţ de cost substanţial 
redus comparativ cu sistemele similare din străinătate. 
Deoarece Republica Moldova nu dispune de sufi ciente re-
surse fi nanciare pentru a dota fi ecare centrul raional cu 
sisteme mamografi ce s-a venit cu soluţia cea mai acce-
sibilă, iest ină și efi cientă, precum este screeningul mamar 
mobil.

Scopul proiectului constă în elaborarea, confectionarea 
și implementarea la scară naţională a acestui sistem 
mamografi c mobil pilot, actualm ente lipsă în Republi-
ca Moldova, pentru a minimiza riscul de mortalitate și 
morbiditate a populaţiei cauzat de cancerul mamar şi 
altor maladii ce pot fi  depistate cu ajutorul imagisticii 
moderne.

Conform statisticii internaţionale, ţinem să menţionăm 
că Republica Moldova se situează pe unul din primele lo-
curi la capitolul diverse forme de cancer şi tuberculoză. 

Caracteristicile relevante ale acestui sistem mobil sunt:

• posibilitatea efectuării screeningului mamar în orice 
sat, comună, centru raional al Republicii Moldova;

• accesul şi supravegherea populaţiei social vulnerabile, 
inclusiv persoanele în vârstă, care sunt mai mult pre-
dispuse la cancer;

• posibilitatea de deplasare la domiciliu, cu efectuarea 
screeningului de urgenţă;

• implementarea celor mai noi tehnologii de scanare, cu 
reducerea dozei de iradiere pentru pacient.

În procesul de elaborare a sistemului mamografi c mo-
bil s-au utilizat cele cele mai moderne metode şi tehnici 
utilizate actualmente la nivel mondial. Sistemul a fost 
asamblat pe caroseria unui vehicul cu respectarea tuturor 
cerinţelor şi normelor în vigoare. Sistemul a fost reali-
zat în baza echipamentelor medicale moderne care vor fi  
achiziţionate de la companii internaţionale cu renume în 
domeniu şi va fi  dotat cu tehnologii electronice digitale 
de vârf.



EFICIENŢĂ 
ENERGETICĂ ȘI 
VALORIFICAREA 

SURSELOR 
REGENERABILE 

DE ENERGIE

D I R E C Ţ I A  S T R A T E G I C Ă 



Reducerea consumului de energie şi eliminarea risipei de energie se numără printre 

principalele obiective ale Uniunii Europene (UE). Sprijinul UE pentru îmbunătăţirea efi cienţei 

energetice se va dovedi decisiv pentru competitivitate, securitatea aprovizionării şi 

respectarea angajamentelor asumate în cadrul Protocolului de la Kyoto privind schimbările 

climatice. Există un potential semnifi cativ de reducere a consumului, în special în sectoarele 

mari consumatoare de energie, cum sunt clădirile, industria producătoare, conversia energiei 

şi transporturile. 

La sfârşitul anului 2006, UE s-a angajat să își reducă consumul anual de energie primară 

cu 20% până în 2020. În vederea atingerii acestui obiectiv, UE acţionează pentru a mobiliza 

opinia publică, factorii de decizie şi operatorii de pe piaţă, precum şi pentru a stabili 

standarde minime de efi cienţă energetică şi norme de etichetare a produselor, serviciilor şi 

infrastructurilor.

07 
Proiectarea şi Construirea unei fabrici Inovaţionale de 

producere a biogazului

08
Elaborarea și implementarea uscătoriei în bază de pelete 

pentru fructe și legume

09
Implementarea tehnologiei inovative de fondare a 

plantaţiilor energetice şi valorifi carea biomasei pentru 
termоfi carea Grădinii Botanice (Institut) AŞM

10
Fabricarea de echipamente pentru utilizarea efi cientă a 

non-deșeuri din lemn în producţia de mobilă 
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Direcţia strategică:
Efi cienţa energetică și valorifi carea surselor 
regenerabile de energie 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Dr. Veaceslav DOROFTEI

Instituţia executoare/benefi ciară:
Rezident al Parcului Știinţifi co-Tehnologic”Academica” 
SRL”MolFarmGrup”

PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA UNEI FABRICI 
INOVAŢIONALE DE PRODUCERE A BIOGAZULUI

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 2 050 000 1 050 000 1 000 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 2 400 000 1 200 000 1 200 000

În Republica Moldova, ca şi pe plan internaţional este 
actuală problema protecţiei mediului ambiant, precum şi 
cea a energiei regenerabile. Astfel apare tendinţa creă-
rii noilor direcţii de activitate pentru rezolvarea acestor 
provocări. În cazul proiectului dat, s-a găsit propunerea 
inovaţională de a comasa aceste noţiuni într-un singur 
proiect de transfer tehnologic. Se are în vedere posibilita-
tea construirii unei fabrici de biogaz pentru producţia de 
energie electrică şi termică. Energia electrică produsă va 
fi  livrată în reţeaua de energie energetică existentă. 

Produsul obţinut în cadrul proiectului dat, va fi  o instala-
ţie complexă know-how, de obţinere a biogazului, care la 
rîndul lui va genera energie electrică. În urma prelucrării 
deşeurilor animaliere în digestor, se obţine biogazul pro-
priu zis, care ulterior este utilizat în CET, generînd energie 
electrică și termică. O cantitate mică din produsul fi nal 
va fi  utilizată petru necesităţile proprii ale fi rmei şi ale 
fabricii de biogaz, iar surplusul va fi  livrat companiei ener-
getice existente pe piaţă.

Ca un substrat ferma intenţionează să utilizeze, în princi-
pal, gunoiul de grajd de la fermă. Substratul suplimentar 
poate fi  considerat, de exemplu, reziduuri lichide de fer-
mentare de la unitatea de producţie a etanolului din Băl-
ţi, care sunt în prezent utilizate ca furaje, acestea pot fi , 
de asemenea, folosite pentru biogaz. (Biogazul – produs 
gazos, ce rezultă în cursul fermentării anaerobe (în lipsa 
aerului) a materiilor organice de diferite provenienţe).

Elementele de noutate şi originalitatea invenţiei se refe-
ră la un procedeu de creştere a producţiei de biogaz din 
dejecţii de bovine, folosind bacterii selecţionate, riguros 
asociate între ele. Este unică în R.M., pe motiv că este 
amplasată favorabil în preajma fermei proprii de bovine, 
şi va fi  asigurată neîntrerupt cu materie primă, capacita-
tea este cea mai mare, în comparaţie cu cele existente. 
Invenţia propusă constituie cea mai bună cale de aborda-
re a problemei energetice, asigură posibilitatea monitori-
zării calităţii materialului biologic produs, prin micşorarea 
riscurilor de impurifi care, care se implică la transportarea 
şi procesarea materialului respectiv la uzina de procesare 
a biogazului.

Proiectul dat este unic şi inovaţional, deoarece se vor 
reduce cantităţile de deşeuri animaliere (care dăunează 
mediului înconjurător în forma sa iniţială), iar în urma 
utilizării lor se va obţine energie electrică, termică şi în-
grăşăminte (nămol fertilizant). Totodată, se va reduce 
dependenţa energetică, stereotipul monopolist în acest 
domeniu, iar în urma acesteia – obţinerea unui preţ optim 
la energia electrică. În acest context, o gestionare mai 
efi cientă a deşeurilor animaliere, va reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră.
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Direcţia strategică:
Efi cienţa energetică și valorifi carea surselor 

regenerabile de energie 

Perioada de realizare: 
2014

Conducător de proiect:
Dr. hab. Mircea BERNIC 

Instituţia executoare:
Universitatea Tehnică a Moldovei

 Centrul didactico-știinţifi c „Agroalimentar”

Instituţia executoare/benefi ciară:
SRL „VIOMARIX-PLUS”

ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA USCĂTORIEI ÎN BAZĂ 
DE PELETE PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 245 000 245 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 355 000 355 000

Proiectul prevede elaborarea şi implementarea unei uscă-
torii pentru uscarea fructelor şi legumelor tip tunel care 
utilizează în calitate de sursă de energie căldura obţinută 
în urma arderii peletelor şi deşeurilor agricole. 

Reieşind din cele menţionate, aplicarea energiei termice 
obţinute în urma arderii peletelor şi a deşeurilor agricole 
în uscătorii va aduce un benefi ciu considerabil sectorului 
agricol şi economiei naţionale. Mai mult ca atât, valori-
fi carea surselor regenerabile într-un sector industrial cu 
consum sporit de energie cum este uscarea, va infl uenţa 
benefi c asigurarea securităţii şi independenţei energetice 
a Republicii Moldova. 

S-a elaborat procesul tehnologic de uscare a produselor 
vegetale umede, determinarea parametrilor optimi de us-
care: temperatura, viteza şi umiditatea aerului, durata de 
uscare pentru produsele solicitate de agentul economic 
(mere, prune, pere, etc.). Elaborarea construcţiei uscă-
torului în ansamblu, alegerea şi adaptarea la parametrii 
uscătorului a generatorului de căldură bazat pe pelete şi 
deşeuri agricole; elaborarea modelelor matematice ale 
fenomenelor de transfer care au loc în uscătoria dată; 
elaborarea unui sistem de dirijare automată a procesu-
lui tehnologic de uscare bazat pe modelele matematice 
menţionate, precum și automatizarea complexă a uscă-
torului. 

Tehnologia a fost implementată la întreprinderea agri-
colă SRL VIOMARIX-PLUS amplasată în raionul Edineţ, 
satul Hincăuţi. Această tehnologie va permite utilizarea 
surselor regenerabile autohtone, şi anume a peleţilor şi 
deşeurilor agricole colectate de întreprinderea dată. Op-
timizarea procesului de uscare prin implementarea sis-
temului de automatizări elaborat va permite reducerea 
consumului de energie în procesele de uscare, obţinerea 
produselor uscate de calitate competitivă pe piaţa naţio-
nală şi internaţională. 

La baza proiectului transferului tehnologic înaintat stau 
rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce efectuate la Universi-
tatea Tehnică a Moldovei (UTM), Institutul de Tehnolo-
gii Alimentare (ITA) în cadrul Programului „Biotehnologii 
agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”, 
subprogramul „Tehnologii de prelucrare a materiei prime 
agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu 
consum redus de energie. 
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Direcţia strategică:
Efi cienţa energetică și valorifi carea surselor 
regenerabile de energie 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr. Alexandru TELEUŢĂ

Instituţia executoare:
Grădina Botanică (Institut) AŞM

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SRL ULERUS PLUS și Grădina Botanică (Institut) AȘM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVATIVE DE FONDARE 
A PLANTAŢIILOR ENERGETICE ŞI VALORIFICAREA BIOMASEI 
pentru termоfi carea Grădinii Botanice (Institut ) AŞM

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 670 000 320 000 350 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 670 000 320 000 350 000

Republica Moldova practic nu dispune de surse energe-
tice proprii astfel, 88-93% din energia necesară este 
acoperită din contul importului agenţilor energetici, fi ind 
problema la zi privind diversifi carea surselor energetice. 
Suprafaţa limită ocupată de culturile energetice în Repu-
blica Moldova poate constitui cca. 400 mii ha. din fondul 
funciar.

Reeşind din cele menţionate Republica Moldova promo-
vează politici de înlocuire a carburanţilor fosili proveniţi 
din importul combustibililor alternativi, în primul rând bi-
ocombustibilii, care necesită implementarea tehnologiilor 
de fondare a plantaţiilor energetice industriale în baza 
speciilor şi cultivărilor (soiuri, hibrizi) cu o productivitate 
înaltă şi stabilă, adaptate la condiţiile peodoclimaterice, 
rezistente la boli şi dăunători. Aceasta necesită utilizarea 
tehnicii agricole pentru recoltarea masei vegetale (com-
binelor), utilaj pentru procesare (uscare, mărunţire, pre-
sare), utilaj pentru producerea energiei termice (cazane, 
boilere etc.).

Implementarea modelelor pilot pentru termofi carea Gră-
dinei Botanice (Institut) AŞM va permite de a efectua 
încercările de testare şi exploatare a plantaţiilor energe-
tice, a estima performanţe tehnico-economice în condiţii 
autohtone, a optimiza tehnologii de recoltare, procesare 
şi utilizare a biomasei pentru implementarea ulterioară a 
acestora pe scară naţională. 

Obiective proiectului sunt: implementarea metodelor efi -
ciente de multiplicare; divizarea tufelor plantelor mamă 
cu utilizarea cuţitului cu lamă specială; poducerea buta-
şilor cu sistem radicular dezvoltat cu identifi carea biosti-
mulatorilor de înrădăcinare; identifi carea tipurilor de sca-
rifi care şi stratifi care a seminţelor speciilor energetice; 
identifi carea momentului optim de recoltare a fi tomasei; 
aprecierea puterii calorice a fi tomasei; identifi carea com-
ponentelor optimale a bricheţilor; slectarea noilor specii 
(soiuri, forme) cu potenţial energetic înalt.

Fondarea plantaţilor energetice, utilizând formele şi soiu-
rile de plante create în cadrul Grădinii Botanice(Institut) 
AŞM, vor servi ca sursă energetică valoroasă pentru Re-
publica Moldova și anume: Hrişca de Sahalin (plantă pe-
renă, erbacee, cu rizomi târâitori); Silfi a (plantă erbacee 
perenă, policarpica, cu tulpină erectă în patru muchii cu 
perişori, în partea superioară ramifi cată); Nalba de virgi-
nia (plantă erbacee perenă originară din America de Nord, 
cu tulpini tubulare erecte, cu suprafaţa netedă, solidă); 
Ciumăreaua orientală (plantă erbacee perenă originară 
din Caucazul de Nord); Topinamburul sau napul porcesc 
(plantă erbacee, perenă, cu tulpina erectă, cilindrică, uşor 
brăzdată în lung, aspru-păroasă, înaltă de 2,5-4,0 m); etc. 
Speciile Galega orientalis Lam, soiul „Speranţa”, Silphium 
perfoliatum L. soiul „Vital”, Polygonum sachalinense Fr. 
Schmidt. Soiul”Gigant” sunt introduse în Registrul Soiuri-
lor de Plante al Republicii Moldova, confi rmate prin ade-
verinţe de soi.
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Direcţia strategică:
Efi cienţa energetică și valorifi carea surselor 

regenerabile de energie 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Serghei ANASTASOV

Instituţia executoare:
Rezident al Incubatorului de Inovare ”InnoCenter” 

SRL «Goliat-Vita»

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
Rezident al Incubatorului de Inovare ”InnoCenter” 

SRL «Goliat-Vita»

FABRICAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU UTILIZAREA 
EFICIENTĂ A NONDEȘEURI DIN LEMN ÎN PRODUCŢIA 
DE MOBILĂ

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 640 000 420 000 220 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 640 000 420 000 220 000

Scopul acestui proiect constă în fabricarea echipamen-
tului pentru utilizarea lemnului fără deșeuri, în condiţiile 
producţiei de mobilă.

Nivelul scăzut al dezvoltării industriale a ţării noastre nu 
permite fabricarea echipamentelor de încălzire cu randa-
ment ridicat, iar procurarea echipamentului ai producători-
lor străini este foarte scumpă. Este necesară fabricarea în 
ţară, pentru ca echipamentele de încălzire să fi e accesibile.

Prin realizarea proiectului s-a soluţionat problema ecolo-
gică în producţie prin aplicarea metodei de despicare a 
lemnului unde există posibilitatea de utilizare a lemnului 
non-comercial pentru a produce materiale scumpe, sub 
formă de plăci de lemn. Fiecare întreprindere de prelu-
crare a lemnului din Moldova și ţările vecine are nevoie 
de acest echipament. Astăzi, cele mai multe companii nu 
sunt în măsură să achiziţioneze astfel de echipamente 
din cauza costurilor ridicate. 

Implementarea proiectului și-a propus ca obiective cer-
cetare, exploatare și testare prototipurilor de echipamen-
te a liniei imbinate din echipamente pentru prelucrarea 
lemnului și de încălzire; producerea unui set de echipa-
mente pentru utilizarea efi cientă a deşeurilor din lemn; 
echipamente de încălzire (100 kW), specializate în arde-
rea rumeguşului și fracţiei din lemn, precum și promo-
varea/comercializarea produsului fi nal pe piaţa Republicii 
Moldova.



SĂNĂTATE ȘI 
BIOMEDICINĂ

D I R E C Ţ I A  S T R A T E G I C Ă 



Medicina (lat.: ars medicina = arta de a vindeca) este o ramură a știinţelor biologice care 

are ca scop pe de o parte studiul corpului omenesc și al funcţionării lui, pe de altă parte 

- pe baza acestor cunoștinţe - conservarea și restabilirea sănătăţii. Medicina operează 

cu concepte mai noi sau mai vechi din majoritatea știinţelor, de la anatomia umană 

fundamentală, până la modele matematice complexe și chiar noţiuni împrumutate din 

câmpul fi losofi ei și al artei.

Medicina modernă se bazează pe Știinţele Naturii: (Fizică, Chimie, Biologie, Biostatistică), 

Anatomie, Fiziologie, Microbiologie, Farmacologie, Radiologie. Biomedicina - Domeniu 

interdisciplinar fundamentat pe transferul de principii teoretice și metodologice între 

biologie și medicină.

11 
Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării 

ultrasonografi ce a zonei hepato-pancreato-biliară 
(SONARES 13)

12
Implementarea tehnologiei endoscopice minimal invazive în 
tratamentul adenoamelor hipofi zare și a tumorilor de bază 

craniană

13
Aprecierea stării funcţionale a structurilor neuronale și de 

transmitere aferente și eferente a sistemului nervos central 
si periferic prin metoda examenului complex

14
Determinarea D-dimerilor pentru aprecierea riscului de 

coagulopatie la pacientele cu cancer mamar
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Direcţia strategică:
Sănătate și Biomedicină 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
dr. hab Constantin GAINDRIC

Instituţia executoare:
Institutul de Matematică și Informatică
Laboratorul “Sisteme Informatice”

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
Centrul Nedical – SRL “Anamaria”

SISTEM SUPORT PENTRU DECIZII CLINICE 
ÎN DOMENIUL EXAMINĂRII ULTRASONOGRAFICE 
A ZONEI HEPATOPANCREATOBILIARĂ SONARES 13 

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 850 000 400 000 450 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 950 000 500 000 450 000

Obiectivul general al proiectului de transfer tehnologic 
este implementarea sistemului suport pentru decizii cli-
nice în domeniul examinării ultrasonografi ce a zonei he-
pato-pancreato-biliare (Sonares 13) în practica de zi cu 
zi şi în procesul decizional clinic al Centrului medical „Ana 
Maria” (Benefi ciar).

Obiectul de transfer tehnologic este tehnologia de sto-
care şi documentare a cazurilor concrete de patologii ale 
organelor zonei hepato-pancreato-biliare depistate prin 
diagnosticarea cu ultrasunet, bazată pe metodologia In-
stitutului de Matematică şi Informatică al AŞM (IMI) de 
structurare, clasifi care, formalizare şi stocare a cunoştin-
ţelor profesionale din domeniul diagnosticării medicale.

Componenta inovaţională de transfer tehnologic constă 
în oferirea clinicianului un suport informaţional la toate 
etapele procesului decizional clinic, care în prezent nu are 
analogie în lume. Acest suport informaţional se fondează 
pe o bază de cunoştinţe-expert şi o colecţie de imagini-
etalon adnotate unice, un motor de inferenţă inovativ şi 
o interfaţă adaptivă. Toate fi ind elaborate şi dezvoltate 
în cadrul IMI.

Cooperarea în cadrul acestui proiect este destinată ajus-
tării rezultatelor ştiinţifi ce teoretice şi aplicative ale IMI la 
condiţiile reale existente într-un centru medical. Realiza-
rea obiectivului general al proiectului ar acorda un suport 
informatic efi cient pe parcursul întregului proces decizio-

nal clinic din domeniul examinării ultrasonografi ce a zonei 
hepato-pancreato-biliare şi ar efi cientiza modul de orga-
nizare al sistemului de asistenţă medicală la benefi ciar.

Obiectivul propus este în conformitate cu direcţiile ştiin-
ţifi ce strategice, şi anume – crearea unei societăţi infor-
mate prin intermediul unor produse inteligente, bazate pe 
cunoaştere.

Patologiile organelor zonei hepato-pancreato-biliare sunt 
larg răspândite. Acestea pot fi  depistate ecografi c. Eco-
grafi a este o metodă sigură şi precisă de diagnosticare 
a bolilor zonei hepato-pancreatobiliare cu o sensibilitate 
mai mare de 70-80%. Datorită non-invazivităţii, costului 
redus şi accesibilităţii, este tehnica cea mai des întâlni-
tă şi acceptată de către experţii în imagistică medicală, 
inclusiv şi de clinicienii centrului medical, benefi ciar de 
transferul tehnologic.
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Direcţia strategică:
Sănătate și Biomedicină

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
dr. hab. Valerii TIMIRGAZ 

Instituţia executoare/benefi ciară:
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Laborator de Neurochirurgie Anestezie şi Reanimare

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI ENDOSCOPICE MINIMAL 
INVAZIVE ÎN TRATAMENTUL ADENOAMELOR HIPOFIZARE 
ȘI A TUMORILOR DE BAZĂ CRANIANĂ

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 999 500 550 000 449 500

Cofi nanţare (sau surse proprii) 999 500 550 000 449 500

Actualmente în Republică Moldova tehnologiile endosco-
pice sunt utilizate în chirurgia hidrocefaliei și a unelor tu-
mori intraventriculare, astfel că majoritatea intervenţiilor 
chirurgicale în cadrul tumorilor de regiune hipofi zară și 
de bază craniană anterioară sunt efectuate în mod clasic 
microchirurgical, cu utilizarea tehnicilor și manoperelor 
standarte, care deseori duc la rezultate nestisfacătoare.

Aplicarea tehnologiilor chirurgicale contemporane uti-
lizate în neurooncologie în cadrul înlăturării tumorilor 
cerebrale este îndreptată spre asigurarea următoarelor 
principii de bază: precizie înaltă a manipulaţiilor instru-
mentale, minimalizarea traumatizării chirurgicale, păs-
trarea maxim posibilă a structurilor anatomice adiacente 
(sturcturilor cerebrale, nervi cranieni, vase arteriale, vene 
colectoare magistrale), securitatea intervenţiei chirurgi-
cale, prevenirea dezvoltării sau aprofundării defi citului 
neurologic, asigurarea unui grad înalt de ablaţie a tumo-
rii, îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor. Metodele con-
temporane de înlăturare a tumorilor cerebrale bazate pe 
tehnologiile endoscopice miniinvazive corespund în mare 
măsură acestor cerinţe.

Tehnicile endoscopice şi laparoscopice s-au impus rapid 
în toate ramurile medicale datorită avantajelor nete pe 
care le au faţă de tehnicile clasice. Manevrele sunt sim-
plu de efectuat după căpătarea unei experienţe minime, 
există avantajul vizualizării directe a leziunii, ce poate fi  
biopsiată sau chiar rezecată. De asemenea, perioadele de 

spitalizare şi convalescenţă sunt mult mai mici decât în 
cazul unor leziuni clasice.

Obiectivele proiectului presupun elaborarea unui algoritm 
de diagnostic și tratament operator cu utilizarea tehno-
logiei endoscopice transsfenoidale, la pacienţii cu tumori 
de regiune selară și tumori de bază craniană anterioară; 
constituirea echipei pluridisciplinare de specialiști (neu-
rochirurgi, neurooncologi, anesteziologi - reanimatologi, 
neuroimagiști, endocrinologi) pentru evaluarea aprofun-
dată a pacienţilor cu patologia glandei hipofi zare, care 
vor fi  selectaţi pentru tratamentul chirurgical cu aplica-
rea tehnologiei endoscopice miniinvazive; selectarea și 
perfecţionarea abordurilor neurochirurgicale specializa-
te endoscopice extinse către baza craniană prin abord 
transnazal transsfenoidal; realizarea studiului comparativ 
de evaluare a intervenţiilor chirurgicale de ablaţie a tu-
morilor hipofi zare cu aplicarea endoscopului comparativ 
cu intervenţiile chirurgicale ”clasice” utilizate pînă la mo-
ment, și aprecierea efi cienţei metodei endoscopice.
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Direcţia strategică:
Sănătate și Biomedicină 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Acad. Stanislav GROPPA

Instituţia executoare/benefi ciară:
Institutul de Medicină Urgentă

APRECIEREA STĂRII FUNCŢIONALE A STRUCTURILOR 
NEURONALE ȘI DE TRANSMITERE AFERENTE ȘI EFERENTE 
A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ȘI PERIFERIC PRIN 
METODA EXAMENULUI COMPLEX 

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 500 000 250 000 250 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 500 000 250 000 250 000

Implementarea în practica clinică și știinţifi că a unui dis-
pozitiv ce ar putea cuantifi ca starea funcţională a struc-
turilor neuronale și de transmitere aferente și eferente 
a sistemului nervos central și periferic prin metoda unui 
examen complex ar constitui o metoda modernă de in-
vestigaţie paraclinică prin intermediul căreia se studiază 
activitatea bioelectrică a mușchiului striat și conductibili-
tatea traiectelor nervoase ce ar reprezintă o metodă im-
portantă minim-invazivă, fără producerea unui disconfort 
semnifi cant. 

Electromiografi a (EMG) este o procedura de diagnosti-
care pentru a evalua starea de sănătate a mușchilor si a 
celulelor nervoase pe care le controlează (motor neuroni). 

Astfel doar EMG și potenţialele evocate senzorii, motorii, 
auditive, tronculare aduce posibilitatea de a localiza non-
invaziv, accesibil şi rapid, nivelul leziunii din cadrul siste-
mului nervos central şi periferic și de a distinge între o 
predominanţă a demielinizării sau a unei leziuni axonale 
în tracturile motorii, sau de a pronostica rezultatul motor 
funcţional după o anumită leziune. Având în vedere capa-
citatea de evoluţie rapidă a maladiilor neurologice acute 
din cadrul secţiei de Neurologie şi Boli Cerebrovasculare 
din cadrul Spitalului de Urgenţă, doar EMG și Potenţia-
lele evocate pot fi  utilizate pentru diagnosticul timpuriu 

al unor maladii cu manifestări neurologice specifi ce şi 
care pot uşor să fi e diagnosticate greşit, ca spre exemplu: 
scleroza multiplă, pareza de nerv facial (Bell), pareza psi-
hogenă, neuropatia de plex. 

Tehnica de diagnosticare cu EMG și potenţiale evocate, 
propusă spre implementare, este o metodă internaţională 
de diagnosticare ultraperformantă, fi ind o modalitate de 
abordare a maladiilor neuro-degenerative într-o manieră 
non-invazivă, nedureroasă, rapidă şi, poate cel mai impor-
tant în condiţiile RM – accesibilă. 

Realizarea proiectului reprezintă un pas foarte important 
pentru iniţierea unor studii comparative extinse ce vor 
suplini domeniul tehnologiilor avansate de diagnosticare 
asupra celor care se practică în prezent la nivel mondial şi 
lipsesc în RM. Fiind bine structurat şi realizat, implemen-
tarea proiectului va avea o valoare imensă pentru RM şi 
o cale importantă de manifestare pe plan internaţional, 
datorită tehnologiei extinse de diagnostic neurologică în 
întreaga lume şi lipsa unei experienţe sufi ciente la mo-
ment în acest domeniu în RM. 
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Direcţia strategică:
Sănătate și Biomedicină 

Perioada de realizare: 
2014

Conducător de proiect:
Dr. hab. Vasile JOVMIR 

Instituţia executoare:
IMSP Institutul Oncologic 

Laboratorul Știinţifi c Mamologie Oncologică

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
IMSP Institutul Oncologic 

DETERMINAREA DDIMERILOR PENTRU APRECIEREA 
RISCULUI DE COAGULOPATIE LA PACIENTELE 
CU CANCER MAMAR

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 30 000 30 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 30 000 30 000

Conform datelor statistice de ultim moment, 50% din 
cazurile letale din oncologie sunt cauzate de comlicaţiile 
tromboembolice, acestea fi ind pe locul doi al cauzei de 
deces la pacienţii oncologici. Lipsa algoritmelor de tra-
tament anticoagulant adaptat la particularităţile trata-
mentului specifi c al pacienţilor oncologici (chimioterapie, 
hormonoterapie, radioterapie, operaţii extinse), face ca la 
această categorie de pacienţi, supravieţuirea de un an să 
fi e de trei ori mai mică comparativ cu pacienţii fără astfel 
de complicaţii sau faţă de cei care au fost supuși unei co-
recţii anticoagulante potrivite încă din momentul stabilirii 
diagnosticului de cancer. Coagulograma standard efectu-
ată la moment pacienţilor oncologici este de o informa-
tivitate redusă, fi ind necesară suplimentarea acesteia cu 
indici de valoare mai precisă, precum ar fi : concentraţia 
D-dimerilor, INR, timpul de protrombină după Quick, tim-
pul de tromboplastină parţial activată (APTT), antitrom-
bina III, activitatea anti-Xa factor. Dinamica acestor indi-
catori ne va permite să dăm apreciere realistă statusului 
hemostazic al pacienţilor cu cancer care sunt preconizaţi 
pentru tratament chirurgical după chimioterapie neoadju-
vantă, iar odată ce va fi  stabilit grupul de risc în această 
categorie de pacienţi, va deveni posibilă elaborarea tacti-
cii indicaţiei terapiei anticoagulante. 

Utilizarea în IMSP Institutul Oncologic a indicatorilor 
hemostazici de performanţă (D-dimeri, antitrombina III, 
timpul de tromboplastină parţial activată, timp de pro-

trombină Quick, INR) va permite depistarea grupului de 
risc de complicaţii tromboembolice la pacienţii cu cancer 
încă din momentul stabilirii diagnosticului, cu indicarea 
corecţiei necesare a coagulopatiei, ceea ce va scădea 
rata complicaţiilor tromboembolice la acest grup de pa-
cienţi. Actualmente, IMSP Institutul Oncologic nu dispune 
de dotarea tehnică de laborator necesară efectuării unor 
astfel de investigaţii complexe ale coagulopatiilor, deși 
anual în Republica Moldova se iau la evidenţă aproximativ 
8000 cazuri noi de cancer, din care fi ecare al doilea pa-
cient va dezvolta complicaţii tromboembolice, fapt care 
va duce fi e la decesul acestuia, fi e la imposibilitatea de 
a continua tratamentul specifi c, fi e la complicaţii intrao-
peratorii în lanţ. 

Elementul de originalitate al acestui proiect constă în 
faptul că acesta este structurat pe intercalarea mai mul-
tor discipline: chimioterapie, chirurgie, hematologie și di-
agnosticul de laborator. Un alt moment de originalitate 
îl constituie schemele de corecţie combinată a coagu-
lopatiilor survenite la pacienţii oncologici, care implică 
algoritmi noi de administrare a anticoagulantelor, antia-
gregantelor, precum și combinarea acestora. 



BIOTEHNOLOGIE

D I R E C Ţ I A  S T R A T E G I C Ă 



După Federaţia Europeană de Biotehnologii (EFB), biotehnologia este o integrare a 

ştiinţelor naturii cu ingineria in scopul utilizării organismelor, celulelor, moleculelor, a 

unor părţi sau analogi moleculari ai acestora pentru a obţine produşi sau produse şi de 

a realiza servicii. Biotehnologiile reprezintă astăzi un fascinant domeniu de cercetare 

şi producţie cu o dinamică spectaculoasă, depăşită poate doar de cel al informaticii. 

Sunt sugestive cateva din realizările de excepţie ale ultimilor ani cum sunt descifrarea 

genotipului uman şi clonarea la animale şi oameni. Foloasele biotehnologiilor sunt încă 

insufi cient exploatate. Toată lumea ştiinţifi că este insă de acord cu imensele avantaje de 

care poate benefi cia societatea umană de pe urma lor. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 

Alimentaţie și Agricultură (FAO) relevă într-un raport recent că biotehnologia, și în special 

culturile modifi cate genetic, au luat un avânt considerabil în ultimii ani, în ţările în curs de 

dezvoltare. Dacă în urmă cu două decenii când au început să fi e cultivate plante modifi cate 

genetic, ţările cu economii puternice erau dispuse să investească în acest tip de agricultură, 

acum mai mult de jumătate din totalul culturilor modifi cate genetic se afl ă în ţări în curs de 

dezvoltare.

15
Elaborarea şi implementarea tehnologiei de multiplicare 

in vitro unor soiuri de mur productive (Rubus fruticosus) în 
scopul fondarii plantaţiei industriale în R.Moldova

16
Implementarea hibrizilor timpurii de porumb în producerea 

seminţelor pentru export

17
Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de 

fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi 
starter

18
Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a 

soiului nou de linte Verzuie 

19
Reconstruirea şi modernizarea producerii soiurilor-clone 

pentru vin de viţa de vie în condiţiile SC ”Tomai - Vinex” SA.
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Direcţia strategică:
Biotehnologie 

Perioada de realizare: 
2013-2014

Conducător de proiect:
Dr. Nina CIORCHINA

Instituţia executoare:
Grădina Botanică Institut al AȘM
Laboratoru de Embriologie şi Biotehnologie

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SRL “ROTOR”

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI 
DE MULTIPLICARE IN VITRO UNOR SOIURI DE MUR 
PRODUCTIVE RUBUS FRUTICOSUS 
în scopul fondării plantaţiei industriale în R.Moldova 

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 100 000 50 000 50 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 100 000 50 000 50 000

În Republica Moldova șunt înregistrate și se produc un nu-
măr foarte redus de produse de protecţie a plantelor; care 
corespund cerinţielor agriculturii ecologice și asigură ni-
velul necesar de protecţie a plantelor de boli și dăunători.

În ultimii ani pe piaţa Republicii Moldova au crescut ce-
rinţele faţă de sortimentul de plante cultivate, prevăzând 
indroducerea şi cultivarea noilor specii şi soiuri de plante, 
astfel contribuind direct la rezolvarea Programului ali-
mentar şi de sănătate a populaţiei ţării. Crearea plantaţii-
lor industriale de arbuşti fructiferi, de soi productiv pentru 
R. Moldova este un imperativ al zilei de azi. Necesitatea 
cultivării şi reproducerii acestor plante reese din intere-
sul deosebit faţă de arbuşti fructiferi. Murul (Rubus fru-
ticosus) în Moldova este suprasolicitat (Trocin D., 2012, 
2011), datorită capacităţilor sale curative și gustative, 
totodată cultura este resistentă la condiţiile nefavorabile 
(secetă, îngheţuri, boli şi dăunători).

Condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova sunt re-
lativ favorabile introducerii şi cultivării arbuştior fructi-
feri netradiţionali, uşor adaptînduse la mediului ambiant, 
pot fi  introduşi fără mari cheltuieli în diferite ramuri ale 
economiei naţionale. Soiurile Thonfree, Chester, Arapaho, 
Thornless Evergreen, la fel şi Tayberry se bucură în pre-
zent de atenţia multor specialişti din întreaga lume. Pen-
tru R. Moldova murul este o afacere de viitor, o alterna-
tivă a viilor şi livezelor, care necesită investiţii de aceiaşi 

anvergură iar rezultatul fi ind mult mai profi tabil. Proiectul 
dat creaază premize pentru crearea soiurilor autohtone 
de zmeur, mur şi hibrizilor între zmeur şi mur.

Obiectivele atinse în realizarea proectului sunt: crearea 
plantaţiilor industriale de mur in R. Moldova; selectarea 
unor soiuri, forme adecvate dezvoltării în condiţiile cli-
materice al Republicii Moldova; aplicarea tehnologiilor 
moderne inclusiv și cultura în vitro pentru înmulţirea şi 
obţinerea materialului săditor la soiurile de perspectivă 
de Rubus fruticosus pentru R.Moldova; școlarizarea în do-
meniul micropropagării şi regenerării arbuştilor fructiferi 
a unui număr mare de benefi ciari antrenaţi în crearea şi 
exploatarea plantaţiilor de mur.

În proiectul de transfer tehnologic, obţinem, în primul rînd 
soiuri de productivitate înaltă, puieţi sănătoşi şi viguroşi, 
preluaţi de la plante – donor de calitătea şi productivitate 
determinată, omogeni, pe plan naţional această ramură 
nu este dezvoltată, dar cerinţele pentru puieţi de aces-
ta cultură sunt considerabile. Punctul tare este obţinerea 
materialului săditor omogen şi devirozat. Ramura dată 
este bine dezvoltată în Serbia, Polonia, mai putin Roma-
nia, Ucraina și Rusia.
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Direcţia strategică:
Biotehnologie 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Dr. Simion MUSTEAŢĂ

Instituţia executoare:
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SRL ”Forever”

IMPLEMENTAREA HIBRIZILOR TIMPURII DE PORUMB ÎN 
PRODUCEREA SEMINŢELOR PENTRU EXPORT

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 500 000 250 000 250 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 500 000 250 000 250 000

Proiectul are ca obiectiv implementarea în producerea de 
seminţe a hibrizilor de porumb Rosmold159CRf şi Ros-
mold202MRf, creaţi de IF „Porumbeni” (70% autor) şi 
OOO”Семена России» (30% autor), care din 2012 sunt 
omologaţi în unitatea teritorială Centrală-Cernoziomică a 
Rusiei cu regiunile Belgorod, Voronej, Kursc, Lipeţc, Oriol 
și Tambov. În testările de Stat hibrizii au înregistrat un 
surplus a producţiei de boabe, respectiv 6,8% şi 9,3%, fi -
ind mai timpurii cu 4 şi 2 zile comparativ cu martorii ofi ci-
ali. Pentru includerea în producere este necesar fi nisarea 
analogilor androsterili şi restauratori a fertilităţii polenului 
a hibridului Rosmold202MRf, multiplicarea seminţelor de 
categorii biologice superioare a formelor parentale, for-
melor materne şi hibride. La fi nisarea analogilor cms M şi 
MRf va fi  folosită metoda retroîncrucișărilor (backcross) 
şi a selecţiei fenotipice în cadrul familiilor după rezultate-
le comportării în testîncrucişări. Multiplicarea seminţelor 
amelioratorului, prebază, bază şi hibride va fi  efectuată în 
conformitate cu metodologia legală a R. Moldova, racor-
dată la standardele europene. Cercetările se vor fi naliza 
cu producerea unui stoc rezonabil de seminţe hibride pen-
tru demonstrări în regiunile omologării şi export ulterior în 
cantităţi solicitate de cumpărători. Rezultatele obţinute în 
urma realizării obiectivelor proiectului propus vor diminua 
esenţial decalajul între anul omologării hibrizilor şi lansa-
rea în producerea de seminţe pentru comercializare. La 
hibrizii simpli de porumb omologaţi în Moldova acest de-
calaj a constituit 5 ani pentru Porumbeni461MRf (2008-
2012), 8 ani pentru Porumbeni459MRf (2003-2010) şi 

11 ani pentru Porumbeni458MRf (2001-2010). Diferenţa 
“anul omologării – anul primelor comercializări de semin-
ţe” la Rosmold159CRf va constitui maximal 4 ani (2012-
2015) şi 5 ani (2012-2016) pentru Rosmold202MRf, deşi 
hibrizii triliniari necesită un an în plus pentru multiplica-
rea formei materne. Astfel hibrizii noi după perioada de 
lansare în producerea de seminţe comerciale vor fi  mai 
aproape de practica fi rmelor internaţionale, care consti-
tuie 2-3 ani pentru hibrizii simpli multiplicaţi cu înlătura-
rea manuală a paniculelor la forma maternă.

Necesitatea proiectului propus în scopul accelerării pe-
rioadei de implementare în practică a noilor hibrizi este 
impusă de cerinţele pieţei de comercializare de a înlocui 
operativ produsele anterioare cu creaţii noi competitive. 
Dacă în trecut durata utilizării în producere a unor hibrizi 
a constituit până la 20 ani (exemplu - hibrizii dubli pentru 
export Bemo182CRf, Moldavschii215MRf) actualmente 
“viaţa hibridului” constituie în medie 6-8 ani din momen-
tul primelor comercializări de seminţe. Această evoluţie, 
în principiu, este benefi că în primul rând pentru cultivato-
rii de porumb deoarece fi ecare hibrid nou are performan-
ţe comparativ cu predecesorii. 
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Direcţia strategică:
Biotehnologie 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Dr. Boris CARABULEA

Instituţia executoare:
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Incubatorul „Politehnic”, Centrul Ştiinţifi c, de Instruire şi Transfer 
Tehnologic în Industria Alimentară (CŞITTIA)

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
SRL “Sinerg Sistem”

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR 
AVANSATE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE 
ECOLOGIC PURE CU NOI CULTURI STARTER 

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 500 000 250 000 250 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 500 000 250 000 250 000

Prelucrarea laptelui reprezintă un proces tehnologic 
foarte complex, care include diverse operaţiuni tehno-
logice bazate pe metode chimice, fi zice, microbiologice, 
biochimice de acţiune asupra materiei prime. De aceea 
cunoaşterea profundă a acţiunii acestora factori asupra 
componenţilor laptelui şi dirijarea lor în procesul tehnolo-
gic primite obţinerea produselor lactate de calitate înaltă.

Proiectul de transfer tehnologic prevede elaborarea şi 
implementarea tehnicilor şi tehnologiilor de prelucrare a 
laptelui de vaci, oi, capră cu obţinerea laptelui pasteurizat 
şi sterilizat, brânzeturilor moi şi tari, produselor acido-lac-
tice, smântână, unt, creme pur ecologice cu o durată de 
păstrare sporită.

În contextul problemei date se prevăd următoarele obiec-
tive:

• elaborarea schemelor tehnologice pe operaţiuni în func-
ţie de sortimentul de produs fi nit preconizat - laptelui 
pasteurizat şi sterilizat, brânzeturilor moi şi tari, produ-
selor acido-lactice, smântână, unt, creme, etc.; 

• studierea compoziţiei chimice şi microbiologice a lap-
telui de vaci, oi, capră autohton din diverse zone ale 
Republicii Moldova; 

• efectuarea lucrărilor de cercetare privind implementa-
rea rezultatelor experimentale de laborator în condiţii 

de producţie cu utilizarea culturilor starter noi – fran-
ceze, olandeze, germane;

• elaborarea tehnologiei de utilizare a zerului obţinut de 
la fabricarea brânzeturilor în prepararea băuturilor ne-
alcoolice

•  precizarea şi corectarea parametrilor tehnologici la 
prelucrarea industrială a laptelui şi elaborarea Instruc-
ţiunii Tehnologice racordate la procesul de organizare 
a fl uxului tehnologic de fabricare a produselor lactate;

• Instruirea teoretică şi practică a colaboratorilor fi rmei. 
”Sinerg Sistem” SRL în tehnologiile de fabricare a pro-
duselor lactate de calitate;

• Elaborarea Proiectului, asamblarea secţiei de produc-
ţie, fi rmei ”Sinerg Sistem” SRL şi implementarea teh-
nologiilor avansate de fabricare a produselor lactate 
pur ecologice; elaborarea normelor de consum la sorti-
mentele de produse lactate.

În rezultatul implementării proiectului dat se vor obţine 
produse autohtone noi – brânză moale de tip CAMAM-
BER, brânză cu pastă tare de tip Sweizer, Cheddar, Edam, 
Gouda, Saint Paulin etc. Vor fi  folosite noi tipuri de am-
balaje şi metode de ambalare. La toate tehnologiile vor 
fi  elaborate instrucţiuni tehnologice de fabricare şi stan-
darde de fi rmă.
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Direcţia strategică:
Biotehnologie 

Perioada de realizare: 
2014-2015

Conducător de proiect:
Dr. hab. Valentin CELAC

Instituţia executoare:
Institutul de Genetică, Fiziologie 

şi Protecţia Plantelor al Academiei de Ştiinţe RM

Instituţia benefi ciară (cofi nanţator):
CA COLINA AGRARĂ

REPRODUCEREA SEMINŢELOR ELITĂ ŞI IMPLEMENTAREA 
ÎN CULTURĂ A SOIULUI NOU DE LINTE VERZUIE

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 155 700 55 700 100 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 200 000 100 000 100 000

Lintea (Lens culinaris Med.) se cultivă din antichitate 
(5000 a.p.H.), apreciată ca cultură biblică, fi ind utilizată în 
alimentaţie. În Moldova lintea a fost răspândită în cultură 
din Evul Mediu. În ultimii ani în agricultura Moldovei lintea 
a fost omisă. Reconsiderarea şi implementarea lintei în 
Moldova, lărgirea suprafeţelor însămânţate şi majorarea 
producţiei de boabe este o problemă socio-economică ac-
tuală. Lintea este o cultură autohtonă, cu rezistenţă sporită 
la secetă şi temperaturi înalte, uitată în ultimele decenii, a 
cărei particularităţi agrobiologice corespund specifi cului 
pedoclimatic dur al ţării noastre. Lintea se bucură de o ce-
rere sporită pe piaţa mondială, fi ind cultivată în 38 de ţări 
pe o suprafaţă de 3,4 mil. ha, având o producţie medie de 
9,4 q/ha. 

Priorităţile şi avantajul lintei constă în aceea, că ea este o 
sursă de proteine valoroase şi iest ine, contribuie la diver-
sifi carea alimentaţiei sănătoase şi echilibrate, sporeşte la 
valorifi carea fertilităţii solului, realizează o economie sub-
stanţială a resurselor energetice, este un excelent pre-
mergător în asolamente, are o producţie stabilă de boa-
be cu un conţinut bogat în proteine valoroase (23-35%), 
amidon (48-53%), grăsimi (0,6-2%), substanţe minerale 
(2,3-4,4%), vitamine, datorită cărora ea are un efect so-
cio-economic major. Lintea este catalogată ca aliment 
de grad nutritive A. 

La Institutul de Gernetică şi Fiziologie a Plantelor a AŞM 
de către V.Celac a fost creat şi omologat soiul nou per-
formant de linte Verzuie, caracterizat prin productivitate 
sporită (23,0-25,0 q/ha), calitate superioară (proteine – 
26,7%, grăsimi -1,5%), timpuriu (98 zile), rezistent la se-
cetă şi temperature înalte, tolerant la boli şi dăunători, la 
care necesită reproducertea seminţelor elită pentru im-
plementare în producere în Republica Moldova. 

Lintea se prezintă ca o cultură nouă, cu un grad înalt de 
adaptare la condiţiile ecologice de risc ale Moldovei. Prin 
urmare, lintea ca sursă de inovare şi transfer tehnologic 
va contribui la soluţionarea problemei agriculturii durabi-
le, ceea ce este o prioritate pentru prosperarea ţării.

Realizarea proiectului va difi nitiva prin crearea seminţe-
lor elită de linte la soiul Verzuie în volum de 50 t pentru 
asigurarea gospodăriilor agricole cu material semincier, a 
celor de procesare a producţiei şi comercializat pe piaţa 
internă şi externă în conformitate cu cerinţele pieţii de 
desfacere.
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Direcţia strategică:
Biotehnologie 

Perioada de realizare: 
2014

Conducător de proiect:
Dr. Serghei CARA

Instituţia executoare/ benefi ciară:
Rezident al Incubatorului de Inovare ”InnoCenter” 
SC ”Tomai-Vinex” SA

RECONSTRUIREA ŞI MODERNIZAREA PRODUCERII 
SOIURILORCLONE PENTRU VIN DE VIŢA DE VIE 
ÎN CONDIŢIILE SC ”TOMAI  VINEX” SA 

Investiţii în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare

Alocaţii de la bugetul de stat 500 000 500 000

Cofi nanţare (sau surse proprii) 500 000 500 000

Proiectul prevede optimizarea tehnologiei de producere 
a strugurilor în SC «Tomai-Vinex» SA, care va fi  efectuată 
prin reconstruirea plantaţiilor viticole şi mecanizarea tu-
turor proceselor laborioase.

Obiectivele principale ale reconstrucţiei şi modernizării 
producerii de soiuri – clone de struguri în condiţiile SC 
«Tomai-Vinex» SA sunt: 

• reducerea volumului mare de lucru al procesului de 
producţie şi optimizarea numărului de personal opera-
ţional;

• reducerea preţului de cost al strugurilor din contul apli-
cării tehnologiilor progresiste, economisirii resurselor 
energetice şi a forţei de muncă;

• obţinerea recoltei de struguri cu caracteristici condiţi-
onat majorate;

• majorarea efi cacităţii parcului de maşini şi tractoare 
agricole, al utilajului şi dispozitivilor tehnologice;

• reducerea duratei ciclurilor agrotehnice la cultivarea 
soiurilor-clone europene de viţă de vie;

• reducerea cheltuielilor de producţie şi a altor cheltuieli 
pentru îngrijirea şi curăţarea butucilor. 

Reconstrucţia şi modernizarea producţiei de struguri 
permite aplicarea cu succes a utilajelor moderne şi me-
canismelor pentru îndeplinirea următoarelor procese cu 
volum mare de lucru; efectuarea tăiatului în uscat al bu-
tucilor; adunarea loziei tăiate în centrul rândului; mărunţi-

rea coardei viţei de vie; îndepărtarea lăstarilor; cultivarea 
viţei de vie între rânduri şi între butuci; afânarea adâncă 
combinată a solului cu aplicarea îngrăşămintelor; ştemu-
irea multiplă a lăstarilor verzi; recoltarea mecanizată a 
strugurilor cu ajutorul combinelor.

În plus, modernizarea plantaţiilor existente de soiuri- clo-
ne va permite specialiştilor şi cercetătorilor să realizeze 
o evaluare comparativă ştiinţifi co-practică a plantaţiilor 
viticole modernizate.

Realizarea proiectului dat permite efectuarea evaluării 
ştiinţifi co-practice comparative a butucilor formaţi după 
tipul de cordon bilateral orizontal cu două trunchiuri cu 
sistema nouă de gestiune a creşterii, precum şi pentru re-
alizarea lucrării de cercetare ştiinţifi că. Rezultatele cerce-
tărilor proiectului dat în viitor vor fi  refl ectate în reviste şi 
culegeri ştiinţifi ce (Ştiinţa agricolă, Viticultura şi vinifi ca-
ţia şi altele), în lucrările de licenţă, master ale studenţilor 
şi masteranzilor Universităţii de Stat din Comrat.






