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„ 10 ” februarie 2011                                                                                                               Nr. 26 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la prelungirea termenului  
de prezentare a rapoartelor finale la  
proiectele de inovare şi transfer tehnologic 
fără finanŃarea suplimentară de la bugetul de stat 
 
  În conformitate cu art. 61, art. 73, lit. k) şi art. 86, lit. a) şi f) ale Codului cu privire la 
ştiinŃă şi inovare al Republicii Moldova Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
1. Se aprobă lista proiectelor de inovare şi transfer tehnologic ce necesită prelungirea 

termenului de prezentare a rapoartelor finale, fără finanŃarea suplimentară din bugetul de 
stat ce au derulat în anul 2010 (se anexează). 

 
 
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. Ghenadie Cernei, director 

general al AgenŃiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 
 

 
 
 
Preşedinte al AŞM  
academician                                                      Gh. DUCA 
 
Secretar ştiin Ńific 
general al AŞM 
doctor habilitat                                                       I. GUCEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Anexă la hot. CSŞDT nr. 26  
din 10 februarie 2011 

 
 
 

LISTA PROIECTELOR DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC CE NECESIT Ă 
PRELUNGIREA TERMENULUI DE PREZENTARE A RAPOARTELOR FINALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Cifrul proiectului Conducătorul 
proiectului Denumirea proiectului OrganizaŃia 

executoare 
Termen de 
prelungire 

1 08.164.77T Bolotin Oleg, dr. 

Implementarea în 
industria vinicolă şi 

alimentară a tehnologiei 
avansate de extragere şi 

prelucrare a argilelor 
bentonite 

Institutul de Geologie 
şi Seismologie al 

AŞM 
01.05.2011 

2 09.824.09.101T Aurel Postolachi 

Implementarea în 
practica medicală a 

produsului Floralgin, 
unguent şi Floralgin, 
pastă dentară adezivă 

Î.S. "SPB 
Constructorul" 

30.06.2011 

3 10.824.08.106T 
Alexandru 
TeleuŃă, dr 

Implementarea 
tehnologiei de producere 

a materialului săditor 
decorativ în recipiente cu 

irigare prin picurare 

Grădina Botanică 30.04.2011 

4 10.824.08.128T Ion Ursulean 

Implementarea 
tehnologiei ionizante în 
Republica Moldova prin 

crearea Centrului de 
Tehnologii Ionizante. 
Crearea cadrului de 

reglementare 

Centrul NaŃional de 
Sănătate Publică 

28.02.2011 



 
 

Notă informativ ă 
la hotărîrea CSŞDT cu privire la prelungirea termenului de prezentare a raportului final pe 

proiectele de transfer tehnologic finanŃate în 2010 
 
 

Se propune prelungirea termenului de prezentare a raportului final privind realizarea proiectelor de transfer 
tehnologic, fără finanŃarea suplimentară din bugetul de stat, din următoarele motive: 
 
 
1) La proiectul „Implementarea în industria vinicolă şi alimentară a tehnologiei avansate de extragere şi 

prelucrare a argilelor bentonite” (conducător – Bolotin Oleg, dr., instituŃia-executor – Institutul de Geologie 
şi Seismologie) nu s-au atins următoarele obiective: 
- Testarea tehnologiei în condiŃii industriale. 

 
2) La proiectul „Implementarea în practica medicală a produsului Floralgin, unguent şi Floralgin, pastă dentară 

adezivă” (conducător – Aurel Postolachi, instituŃia-executor – Î.S. "SPB Constructorul") nu s-au atins 
următoarele obiective: 
- Determinarea toxicităŃii acute şi subacute 
- Aprecierea eficacităŃii clinice 
- Elaborarea documentaŃiei pentru îndeplinirea studiilor clinice 
- Elaborarea documentaŃiei pentru înregistrarea medicamentelor 
- Autorizarea preparatelor 
- Elab. Monografiei Farmacopeice temporare pentru unguent şi pastă 
- Elab. Dosarului farmaco-toxicologic şi clinic 
- Elab. InstrucŃiei de administrare 
- Elab. Metodelor de standardizare  
- Elab. dosarului chimico-farmaceutic 
- Studiul de stabilitate 
- Dosarul de autorizare a produselor 
- Elab. documentaŃiei pentru studiul farmaco-toxicologic 
- Elab. Proiectelor de documente pentru Comitetul de etică 
- Elab. DocumentaŃiei clinice (protocol, broşura investigatorului, fişa individuală) 
- Elab. Monografiei Farmacopeice temporare pentru tincturi 

 
 

3) La proiectul „Implementarea tehnologiei de producere a materialului săditor decorativ în recipiente cu irigare 
prin picurare” (conducător – Alexandru TeleuŃă, dr, instituŃia-executor – Grădina Botanică) nu s-au atins 
următoarele obiective: 
- ÎnfiinŃarea pepinierei, sunt unele lucrări de construcŃie a serelor. 

 
4) La proiectul „Implementarea tehnologiei ionizante în Republica Moldova prin crearea Centrului de 

Tehnologii Ionizante. Crearea cadrului de reglementare” (conducător – Ion Ursulean, instituŃia-executor – 
Centrul NaŃional de Sănătate Publică) nu s-au atins următoarele obiective: 
- Este necesar vizarea la toate organele competente a Proiectului de Hotărîre a Guvernului privind 

sterilizarea prin iradiere şi a Regulamentului privind sterilizarea cu radiaŃii ionizante a produselor a 
produselor de diferită origine. 
 

 
 
 
 
 

Ghenadie CERNEI, 
director general al AgenŃiei pentru  
Inovare şi Transfer Tehnologic  

 
 
 


