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„ 15 ” septembrie 2011                                                                                                           Nr. 182 

       mun. Chişinău 

 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor la anexele  

hotărîrilor CSŞDT privind la aprobarea listei proiectelor  

de inovare şi transfer tehnologic 

 
  În conformitate cu art. 73 lit. k), art. 86 lit. b), art. 89 alin. (2) lit. d), e)  din Codul cu 

privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se anulează decizia privind finanţarea de la bugetul de stat pentru anul 2011, stabilită prin 

hotărîrile CSŞDT nr.25 din 10.02.2011, nr.112 din 30.06.2011 şi nr.50 din 24.03.2011 cu 

privire la aprobarea listei proiectelor de transfer tehnologic, după cum urmează: 

 

- “Implementarea tehnologiei inovaţionale prin crearea Centrului de  diagnostic şi terapie 

cu unde electromagnetice atermice” finanţate de la bugetul de stat în valoare de 464.900 

lei, conducător dr. Iurie Nica, prezentat de către Institutul de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii  „D.Ghiţu” al AŞM; 

 

- „Implementarea utilajului pentru producerea şi distribuirea nutreţurilor la ferme de 

porci” cu finanţare de la bugetul de stat în valoare de 100.000 lei, conducător mem.cor. 

Ion Hăbăşescu, prezentat de către Institutul de Tehnică Agricolă „MecAgro”; 

 

- „Fondarea fermei de iepuri de casă şi implementarea tehnologiei ecologice de creştere a 

lor” cu finanare de la bugetul de stat în valoare de 200.000 lei, conducător dr.hab. Andrei 

Şumanschi, prezentat de către Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi 

Medicină Veterinară. 

 

2. În hotărîrea CSŞDT nr.25 din 10.02.2011 la poziţiile  „Finanţarea din bugetul de stat” şi 

„Cofinanţare” pentru anul 2011 de realizare, în proiectul de inovare şi transfer tehnologic 

„Prelucrarea integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi” cifra 

„600.000” se substituie cu cifrele „720.000”. 

 

3. În hotărîrea CSŞDT nr.168 din 11.10.2010, la poziţia  „Finanţarea din bugetul de stat” în 

proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Înmulţirea  seminţei de categorii superioare a 

sorgului cu bob comestibil – SORIZ în scopul îndestulării producerii seminţei de prima 



generaţie în cantităţi necesare pentru implementarea sorizului în sectorul agroindustrial 

al Republicii Moldova” cifra „200 000” se substitue cu cifra „150 000”. 

 

4. În hotărîrea CSŞDT nr.41 din 26.03.10, la finanţarea  pentru anul 2011 în proiectul de 

inovare şi transfer tehnologic „Implementarea producerii industriale şi utilizării clinice a 

preparatului inovaţional - "Ferribior"  la poziţia  „Finanţarea din bugetul de stat” cifra 

„245.000” se substituie cu cifra „100.000”, iar la „Cofinanţare” cifra „250.000” se 

substitue cu cifra „100.000”. 

 

5. În hotărîrea CSŞDT nr.136 din 28.07.2010 se modifică anexa, după cum urmează:              

- la poziţia “Cofinanţator” în proiectul de inovare ”Perfecţionarea şi implementarea tehn. 

de producere a fructelor de agriş, coacăz negru, zmeur” se introduce suplimentar 

cofinanţatorul  “S.R.L. Crioledimus”.  

 

 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. Ghenadie Cernei, director al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. 

 

 

 

Preşedinte al AŞM  

academician                                                                         Gh. DUCA 

  

Secretar ştiinţific 

general al AŞM 

doctor habilitat                                                                  I.GUCEAC



Anexa  la hotărârea CSŞDT nr.182 din 15 septembrie 2011 

Lista proiectelor de inovare şi transfer tehnologic 2011  

 
  

       
  

Denumirea proiectului Instituţia 
Conducătorul 

proiectului 

Finanţarea 

din 

bugetul de 

stat  

  Cofinanţarea   

Perioada 

de 

realizare 

Cofinanţatorul 

      
2011 (mii 

lei) 

2012 (mii 

lei) 

2011 (mii 

lei) 
2012 (mii lei)     

Direcţia strategică 2. VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE, NATURALE ŞI INFORMAŢIONALE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  

  
     

  

Prelucrarea integrală a 

deşeurilor din mase plastice 

cu obţinerea produselor noi 

Institutul de 

Chimie 
Gheorghe 

Duca, acad. 
720.000     300.000     720.000 300.000     

2011-

2012 
SRL "Uispac" 

Total pe direcţia II     720.000 300.000 720.000 300.000     

Direcţia strategică 3.  BIOMEDICINA, FARMACEUTICA, MENŢINEREA ŞI FORTIFICAREA SĂNĂTĂŢII 

Implementarea producerii 

industriale şi utilizării clinice 

a preparatului inovaţional - 

"Ferribior" 

Institutul de 

Microbiologie 

şi Biotehnologie 

Valeriu Rudic, 

acad. 
100.000       100.000       

2010-

2011 

Centrul Republican 

Experimental 

Protezare, Ortopedie 

şi Reabilitare 

TOTAL la direcţia strategică III     100.000   100.000       

        

 
  

Direcţia strategică 4.  BIOTENOLOGII AGRICOLE, FERTILITATEA SOLULUI ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ 



”Înmulţirea  seminţei de 

categorii superioare a sorgului 

cu bob comestibil – SORIZ în 

scopul îndestulării producerii 

seminţei de prima generație în 

cantități necesare pentru 

implementarea sorizului în 

sectorul agroindustrial al 

Republicii Moldova ” 

"ANDIGOR" 

S.R.L.         

Rezidentul        

P.Ş.T. "Inagro"   

Moraru 

Gheorghe, dr. 
150.000       200.000       

2010-

2011 

"ANDIGOR" S.R.L.  

Rezidentul  P.Ş.T. 

"Inagro"   

”Perfecţionarea şi 

implementarea tehnologiei de 

producere a fructelor de agriş, 

coacăz negru, zmeur ” 

Institutul 

Ştiinţifico-

Practic de 

Horticultuă şi 

Tehnologii 

Alimentare   

Sava 

Parascovia, dr. 
300.000       300.000       

2010-

2011 

1. IS Staţiunea 

Experimentală 

"Codrul" PŞT 

"INAGRO"                                                                         

2. “S.R.L. 

Crioledimus”  

      450.000   500.000       

   
        

  

TOTAL pe toate direcţiile     1.270.000 300.000 1.320.000 300.000 

 
 

 


