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în baza hotărârii Consiliului Științific al IȘPHTA (proces-verbal nr._ din "__________________ )
ORDON:

I.
A aproba Comisia metodologică pe profilul Viticultură, Oenologie și Tehnologii
Alimentare a Secției Consiliului Științific al IȘPHTA pentru anul 2021 în următoarea
componență:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Președinte, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,
Director adjunct Știință ’’Viticultură și Vinificație”;
Vicepreședinte, șef laborator ’’Genofond și ameliorare a viței de
Cazac Feodor
vie ” doctor în științe agricole, conferențiar;
secretar, șef laborator ’’Biotehnologii și Microbiologia Vinului”,
Soldatenco Olga
doctor în științe tehnice, conferențiar;
secretar științific, doctor în științe tehnice, conferențiar;
Adajuc Victoria
Soldatenco Eugenia consultant științific, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar;
șef laborator „Oenologie, VDO și Băuturi tari”, doctor în științe
Ponomariova Irina
tehnice, conferențiar.;
șef lab.”Verificarea calității producției alcoolice”, dr în șt.teh, conf;
Scorbanov Elena
șef laborator „Virusologie și Control fitosanitar al viței de vie”,
Bondarciuc Victor
doctor în științe agricole;
șef laborator „Standardizare și Expertiză”, doctor în științe tehnice;
Urîtu Dionisii
șef laborator „Pepinierit și Tehnologii modeme viticole”, doctor
Rapcea Mihail
habilitat în științe agricole, conferențiar;
șef laborator „Imunologie și Protecția viței de vie”, doctor în științe
Cebanu Vitalie
agricole, conferențiar;
cerc, st.coord. lab.”Verificarea calității producției alcoolice”, dr în
Degteari Natalia
șt.teh, conf;
șef laborator ’’Ecologie și Proiectare”, dr.șt.economice,conf.;
Chisili Serghei
șef laborator “Tehnologia produselor alimentare”; doctor habilitat
Iușan Larisa
în științe tehnice;
șef laborator “Biotehnologii Alimentare”; doctor în științe tehnice;
Cartașev Anatolie
șef laborator “Verificarea calității produselor alimentare”; doctor în
Golub Roman
științe tehnice;
cercetător științific coordonator, laborator ’’Genofond și ameliorare
Savin Gheorghe
a viței de vie ” doctor habilitat în științe agricole, conferențiar;
cercetător științific principal laborator „Pepinierit și Tehnologii
Cuharschi Mihail
moderne viticole”, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar.
TaranNicolae

II. A aproba Comisia metodologică pe profilul Pomicultură și Legumicultura a secției
Consiliului Științific al IȘPHTA pentru anul 2021 în următoarea componență:

1. Donică Ilie

2. Cozmic Radu
3. Prodaniuc Leonid

4. Rapcea Mihail
5.

Bucarciuc Victor

6. Dădu Constantin
7. Pîntea Maria
8. Grosu Ion

9. Cucu Ghenadie
10. Grițcan Savelii
11. Sava Parascovia

12. Magher Mihail
13. Dumitraș Iurie
14. Iliev Petru
15. Chisniceanu Vasile

IV.

Președinte, Vicedirector Știință, dr.
hab. în șt. agricole,
profesor;
Vicepreședinte, șef lab. „Genofond și ameliorarea plantelor
pomicole”,doctor în științe agricole, conferențiar;
secretar, șef laborator „Virusologie, Control fitosanitar și
Protecția plantelor pomicole”, doctor în științe biologice;
șef laborator , „Pepinierit și Tehnologii moderne viticole”,
doctor habilitat în științe agricole, profesor;
cercetător științific principal, lab. „Genofond și ameliorarea
plantelor pomicole”, dr. hab. în științe agricole, profesor
cercetător;
doctor habilitat în științe agricole, profesor, director general;
cercetător științific principal, lab. „Genofond și ameliorarea
plantelor pomicole”, dr. habilitat în științe agricole, conferențiar;
șef laborator „Pepinierit și tehnologii moderne în pomicultură”,
doctor în științe agricole;
cercetător științific laborator „Pepinierit și tehnologii modeme în
pomicultură”;
șef laborator „Biochimie și fiziologia plantelor pomicole”,
doctor în științe agricole;
șef laborator „Căpșun și Arbuști fructiferi”, doctor în științe
agricole, conferențiar;
cercetător științific coordonator, lab. „Virusologie, Control
fitosanitar și Protecția plantelor pomicole”, dr.în științe agricole;
cercetător științific, lab. „Virusologie, Control fitosanitar și
Protecția plantelor pomicole”;
șef laborator ’’Ameliorarea și tehnologii în legumicultură și
cartof’, doctor habilitat în științe agricole;
laborator ’’Ameliorarea și tehnologii în legumicultură și cartof’,
doctor în științe agricole.

Controlul asupra executării prezentului ordin se asumă dnei dr. Adajuc Victoria,
secretar științific IȘPHTA.

Director general IȘPHTA
Dr. hab. în științe agricole, profesor

DĂDU CONSTANTIN

