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The article below exposes the most impor-

tant activity results of the 2007th year of the 
institutions of Agricultural Sciences Section of 
ASM: 3 hybrids of maize, 1 hybrid of sunfl o-
wer, 1 species of apple, 13 lines and forms of 
crop and 6 clones of horticultural plants have 
been created; 11 species and elites of fruit tre-
es and bacifer plants including: 4 species of 
apple, 3 of peach, 1 of black currant, elites of 
plum, peach and Chinese date palm have been 
transferred to the State Commission on Tes-
ting of Plant’s Species; 26 technologies and te-
chnological proceedings, more than 50 recom-
mendations, methods and technological pre-
scriptions have been elaborated; 17 products 
and new preparations have been obtained; 12 
agricultural machines and farm equipments 
have been constructed. There have been pu-
blished 14 monographies and manuals, 36 
booklets and practical works, 178 articles in 
the international and national journals. Also 
the researchers of Agricultural Sciences Sec-
tion obtained 45 patents and author’s certifi -
cates, presented 34 demands for author’s pa-
tents, and they took part in 244 national and 
international scientifi c events.

În anul 2007, activitatea Secţiei de Ştiinţe Agri-
cole de coordonare a sferei de cercetare şi inovare 
în domeniul agroalimentar a fost axată pe realizarea 
obiectivelor prioritare: crearea, testarea şi omologa-
rea soiurilor şi hibrizilor de plante competitive pe 
piaţa autohtonă şi cea externă; elaborarea tehnolo-
giilor avansate pentru agricultura intensivă, precesi-
onală şi ecologică, de ameliorare a fertilităţii solului 
şi protecţia biologică integrată a plantelor, de pro-
cesare a materiei prime cu consum redus de energie 
nerenovabilă; testarea, ameliorarea şi crearea noi-
lor rase, crosuri şi linii de animale, păsări şi peşti, 
elaborarea regimurilor de întreţinere şi reţetelor de 
nutriţie optime; mecanizarea proceselor tehnologice 

şi testarea maşinilor agricole din sectorul agroali-
mentar, obţinerea surselor renovabile de energie din 
produse vegetale şi deşeurile agricole.

Obiectivele urmărite se încadrează în totalitate 
în direcţia strategică  „Biotehnologii agricole, fer-
tilitatea solului şi securitatea alimentară”, aproba-
tă de Parlamentul Republicii Moldova pentru anii 
2006-2010, nr.160-XVI din 21 iulie 2005.

Investigaţiile au fost efectuate în cadrul a 40 
proiecte instituţionale; 34 proiecte din cadrul a 5 
programe de stat; 27 proiecte de transfer tehnologic 
şi 4 granturi internaţionale.

La realizarea programelor de cercetare planifi -
cate a participat un potenţial ştiinţifi c constituit din 
501 cercetători ştiinţifi ci, inclusiv 51 doctori habili-
taţi şi 182 doctori în ştiinţe, tineri până la 35 ani – 81 
persoane.

Suportul fi nanciar bugetar, obţinut în bază de 
concurs, a constituit pentru proiectele instituţionale 
24202,1 mii lei, programe de stat şi granturi indivi-
duale 6398,4 mii lei, transfer tehnologic 5849,3 mii 
lei. În total 36449,8 mii lei.

Biroul Secţiei constată că programele de cerce-
tare pentru anul 2007 au fost îndeplinite la un nivel 
metodic adecvat mijloacelor fi nanciare alocate şi se 
confi rmă prin obţinerea următoarelor rezultate ştiin-
ţifi ce sumare:

• Au fost creaţi: 3 hibrizi intensivi de porumb 
(Porumbeni 331 MRf, Porumbeni 397 MRf şi Chi-
şinău 333 wxl); un hibrid de fl oarea soarelui înalt 
productiv şi genetic rezistent la lupoaie; un soi de 
măr (Corelita) imun la rapăn în baza genei Vf, re-
zistent la făinare, ger şi secetă; 13 linii şi forme de 
plante de cultură şi 6 clone de plante horticole.

• Au fost studiate 12 clone de introducţie din 
Italia a soiurilor clasice Aligote, Pinot noir, Chardo-
nay, Riesling, Traminer roz, Cabernet, Sauvignon.

• Au fost transmise la Comisia de Stat pentru 
Încercarea Soiurilor de Plante 11 soiuri şi elite 
pomicole şi de plante bacifere, inclusiv: 4 de măr 
(1-4(32-37), 2-45(1-4,7), tolerante la rapănul măru-
lui, 1-12(11-16), 2-56 (1,2,5), imune la rapăn, elita 
de prun 11-4-92, de piersic 8-93, de cais 3-60-50, de 
curmal de China 1-157, create în cadrul institutului, 
soiurile de cais Venus, Comandor, soiul de coacăz 
negru Cernoglazaia.

• A fost determinat complexul de insecte dău-
nătoare şi benefi ce, cât şi mecanismele de interac-
ţiune a lor în cenozele agricole la cultura mărului, 
prunului şi viţei de vie. La viţa de vie pentru prima 
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dată în fauna Moldovei au fost  evidenţiate 3 specii 
prădătoare din fam. Cecidomiidae. 

• Au fost obţinute 17 produse şi preparate noi şi 
construite 12 maşini şi dispozitive de utilaj agricol.

• S-a cercetat experimental şi s-a elaborat teh-
nologia de obţinere a biocombustibililor lichizi de 
ulei de rapiţă, s-a elaborat, confecţionat, montat şi 
cercetat experimental setul de utilaj tehnic pentru 
producerea biocombustibililor.

• A fost creată banca de date a alelofondului ta-
urilor reproducători din 18 linii a tipului Bălţat cu 
Negru Moldovenesc cu un efectiv de 688 tauri şi 
296 alele AEB locus din care 217 sau 73,3% sunt 
unice şi caracteristice liniilor.

• A fost elaborată o reţetă experimentală de nu-
treţ combinat, care înlocuieşte macuhul de fl oarea-
soarelui cu macuhul din rapiţă la nivel de 3-5%, 
pentru porcine din I perioadă de creştere, până la 
masa corporală 35 kg şi de 6-10% pentru perioada a 
II (35-100 kg), care majorează sporul zilnic de greu-
tate cu respectiv 13,2 şi 18,2%  faţă de lotul mart. 

• Au fost obţinuţi descendenţi de o vară şi de 
două veri ai generaţiilor viitoare ale trei rase de 
crap: Ts(5); Tr(5) şi Cs(7), care vor permite crearea 
unor noi loturi de reproducători foarte productivi cu 
structura reînnoită şi obţinerea în cantităţi sufi ciente 
a materialului piscicol de populat, ce va mări efi ca-
citatea economică a activităţii gospodăriilor pisci-
cole de eleşteie.

• Au fost create 3 loturi de familii de albine de 
rasă Carpatină pentru reproducerea mătcilor în stu-
pinele “Nectar”, Edineţ (n=30), “Condriţa” (n=30) 
şi “Sprinceana Schit” (Hârtop) (n=30).

• Au fost  fabricate   partide experimentale  şi 
cercetaţi parametri tehnologici ai procesului de ex-
trudare-texturare pentru 2 tipuri de  materie pri-
mă leguminoasă (năut şi soia)  şi şrot degresat de 
soia.

În atenţia Secţiei s-au afl at permanent proble-
mele ce ţin de implementarea rezultatelor ştiinţifi ce 
obţinute în sectorul real al economiei naţionale. Au 
fost implementate 87 de elaborări ştiinţifi ce si rea-
lizate 27 proiecte de transfer tehnologic în sumă de 
circa 6 mln. lei. Cota Secţiei în programele naţiona-
le de transfer tehnologic constituie circa 70%.

Implementarea integrală a tehnologiei de produ-
cere şi utilizare a resurselor energetice renovabile în 
baza materiei prime şi deşeurilor agricole va permi-
te înlocuirea benzinei A-95 cu un amestec de 20% 
de etanol şi 80% benzină A-80, iar a motorinei - cu 

ester metilic, efectul economic total pe republică 
poate fi  de 3,0 miliarde lei anual.

Cultivarea noului soi de măr „Corelita” cu pro-
ductivitatea de 30-40 t/ha pe o suprafaţă de 1000 
ha va avea un efect economic de 90-120 milioane 
lei anual, iar economia de la netratarea pomilor cu 
pesticide contra rapănului şi făinării, va alcătui 3-5 
milioane lei.

Implementarea elaborărilor şi comercializarea 
maşinilor şi utilajului agricol de către Institutul de 
Tehnică Agricolă „Mecagro” a permis obţinerea 
unui efect economic real de 6,8 mln. lei. 

Implementarea crosului de pui broiler „Prim-
Moldovenesc” cu o capacitate sporită de creştere a 
avut un efect economic de 15-18 milioane lei.

Cota hibrizilor de porumb elaboraţi de Institutul 
de Fitotehnie „Porumbeni” şi implementaţi pe repu-
blică ocupă o suprafaţă considerabilă.

Măsurile de combatere a eroziunii şi de con-
servare a fertilităţii solului pe terenurile agricole 
erodate au permis ca 1 leu investit se fi e recuperat 
cu 4-6 lei, iar implementarea acestora pe suprafa-
ţă de 800 ha va asigura un efect economic de 3,2-
4,8 mln. lei.

În anul agricol destul de difi cil, cauzat de par-
ticularităţile agrometeorologice  specifi ce condiţio-
nate de lipsa de precipitaţii efective şi temperaturi 
pozitive extremale în perioada de vegetaţie a plante-
lor, Secţia si instituţiile ştiinţifi ce de profi l au purces 
la mobilizarea tuturor specialiştilor în luarea decizi-
ilor adecvate de diminuare a consecinţelor acţiunii 
calamităţilor naturale. La 26 iunie 2007, în incinta 
A.Ş.M., a fost organizată o masă rotundă la care sa-
vanţii din domeniu au propus soluţii ştiinţifi ce argu-
mentate de atenuare a impactului negativ al secetei 
asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de cultura. 
În teritoriu, în cele trei zone pedoclimatice ale Re-
publicii Moldova, au fost organizate 27 de semina-
re ştiinţifi co-practice privind lucrarea diferenţiată a 
terenurilor agricole de diferită destinaţie, orientată 
obligatoriu spre acumularea, păstrarea şi utilizarea 
raţională a rezervelor de apă din sol. În regim de ur-
genţă, a fost publicat îndrumarul  “Seceta şi metode 
de minimalizare a consecinţelor nefaste”, care a fost 
repartizat în toate raioanele republicii. Permanent, 
situaţia din teritoriu a fost refl ectată în mass-media.

În condiţii de secetă îndelungată, instituţiile au 
depus eforturi considerabile, inclusiv şi fi nanciare, 
de menţinere a genofondurilor impunătoare şi uni-
ce: genotipuri de porumb – peste 4 mii de surse, 

Bilanţ 2007
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legumicole – 640 surse, plante medicinale – 1196 
mostre, plante decorative – 937 mostre, rapiţă şi 
alte  crucifere – 65 mostre (Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni”); 8483 surse de culturi de  câmp: grâu 
de toamnă, fl oarea soarelui, sfeclă pentru zahăr (In-
stitutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Se-
lecţia”); peste 2700 soiuri şi clone de struguri (In-
stitutul Naţional pentru Viticultură şi Vinifi caţie); 
3385 plante pomicole (Institutul de Pomicultură); 
nucleul de selecţie cu un efectiv de 1151 ovine de 
rasă Caracul de tip Moldovenesc, un lot de 30 vaci 
producătoare de tauri Bălţat cu Negru Moldovenesc 
şi rasa Simmental  cu producţie de 6500 kg de lap-
te pe lactaţie (Institutul de Zootehnie şi Medicină 
Veterinară);  asolamente de câmp de lungă durată 
(Institutul  de Cercetări pentru Culturile de  Câmp 
„Selecţia”, Institutul de Pedologie şi Agrochimie 
„Nicolae Dimo”).

 În anul 2007, rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce 
au fost publicate în 14 monografi i, manuale, dicţi-
onare, 36 broşuri şi lucrări didactice, 106 articole 
în reviste naţionale, 72 articole în reviste internaţi-
onale. 

Au fost obţinute 45 brevete de invenţie şi certifi -
cate de drept de autor şi depuse 34 cereri de brevete 
de invenţii. Au fost prezentate 244 de rapoarte la 
diferite conferinţe naţionale şi internaţionale.     

Un eveniment important în activitatea Secţiei 
a fost organizarea alegerilor membrilor Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei la locurile vacante distribuite 
Secţiei de Ştiinţe Agricole. În urma audierii rapoar-
telor ştiinţifi ce şi unor discuţii constructive, la Adu-
narea membrilor Secţiei de Ştiinţe Agricole din 29 
martie 2007 în calitate de candidaţi pentru titlul de 
membru titular al A.Ş.M. au fost aleşi membru co-
respondent Anatol Jacotă la specialitatea „Genetică 
şi ameliorare”, membru corespondent Boris Gaina 
la specialitatea „Tehnologia băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice”, iar în calitate de candidaţi pentru titlul 
de membru corespondent al A.Ş.M. - dr. hab., prof. 
universitar Gheorghe Cimpoieş la specialitatea „Şti-
inţe agricole (pomicultura)”, dr. hab., prof. univer-
sitar Andrei Palii la specialitatea „Ştiinţe agricole 
(genetica)”.     

În anul de referinţă au continuat legăturile bila-
terale dintre Secţia de Ştiinţe Agricole şi academii-
le de profi l din Ucraina, România, Rusia, Bulgaria, 
Belarus şi alte ţări. Un eveniment important în do-
meniul agroalimentar a fost organizarea la 17 mai 

2007 în Ucraina, Crimeea, a Conferinţei Ştiinţifi ce 
din Ialta a Uniunii Academiilor Agricole din Euro-
pa, la care au participat cu rapoarte plenare şi repre-
zentanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Rezolu-
ţia adoptată la acest forum deschide noi perspective 
de colaborare în domeniul agriculturii ecologice şi 
de precizie, energiei renovabile, reciclării deşeurilor 
agroindustriale şi protecţiei mediului.

In conformitate cu Decretul Preşedintelui ţării 
nr. 1275-IV, din 2 august 2007, Secţia a participat 
nemijlocit, în strânsă conlucrare cu Ministerul Agri-
culturii si Industriei Alimentare, la elaborarea Stra-
tegiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Com-
plexului Agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015), care conţine o amplă analiză SWOT 
a situaţiei actuale din sectorul agroindustrial, cu 
evidenţierea punctelor forte şi slabe, sunt defi niti-
vate domeniile prioritare şi direcţiile strategice de 
dezvoltare a complexului agroindustrial şi elaborate 
politicile statului în realizarea acestora, este estimat 
impactul preconizat şi indicii de performanţă de la 
implementarea acestei strategii.      

La fi nele anului 2007, în conformitate cu dispo-
ziţia Guvernului nr. 1030-1358, din 21 decembrie 
2007, Secţia a participat la elaborarea Conceptu-
lui de reformare a sferei de cercetare-inovare 
în domeniul agroalimentar care, în baza analizei 
profunde a situaţiei actuale şi a experienţei inter-
naţionale, prevede optimizarea structurii instituţi-
ilor de profi l agroalimentar, separarea activităţilor 
şi evidenţei economico-fi nanciare a sectorului de 
cercetare si testare de cel de multiplicare, produ-
cere şi comercializare, crearea clusterilor (asoci-
aţiilor) pe domeniile ştiinţifi co-practice priorita-
re, organizarea parcurilor ştiinţifi co-tehnologice, 
atribuind instituţiilor de profi l statut de rezident, 
anularea datoriilor acumulate în urma implemen-
tării prevederilor Primului Proiect Agricol şi tre-
cerea lor la investiţii publice; crearea unui fond de 
stat de rezervă de seminţe la principalele culturi 
agricole, la nivel de 30% din necesităţile anuale 
pentru plantaţiile marfă şi 50-70% pentru loturile 
semincere,  acordarea  UASM a unui statut speci-
al în pregătirea specialiştilor califi caţi în domeniul 
agroindustrial, crearea stimulenţilor de atractivita-
te pentru cercetătorii din sectorul agroalimentar, 
măsuri ce urmează a fi  traduse în viaţă pe parcursul 
anului 2008. 


	Academos  nr.1-2 2008 28
	Academos  nr.1-2 2008 29
	Academos  nr.1-2 2008 30

