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A V I Z
Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al
Institutului Ştiinţifico -Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
va avea loc la 29.06.2022, ora 10 0 0 , pe adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59)
1.

O R D I N E A D E Z I:
Examinarea dărilor de seamă pentru I semestru al anului 2022 în cadrul Proiectelor ”Program de Stat”
Direcţia “POMICULTURĂ”
20.80009.5107.14 ”Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării
în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaelor și culturilor bacifere, cu potențial biologic sporit”
Raportor: dr. Radu Cozmic
20.80009.5107.22 ”Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în
condițiile schimbărilor climatice”
Raportor: dr.Ion Grosu
Direcţia „VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE”
20.80009.5107.05 „Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de
selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicole competitive pe piețele internaționale”
Raportor: dr hab, prof. Nicolae Taran
20.80009.5107.17 ”Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate,
conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă”
Raportor: dr. Tudor Cazac
Direcţia „LEGUMICULTURĂ”
20.80009.5107.26 “Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul
schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile”
Raportor: dr hab. Petru Iliev
Direcţia „TEHNOLOGII ALIMENTARE”
Proiectul Instituțional-Crearea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare de origine vegetală şi animală
pentru obținerea produselor alimentare de generație nouă
Raportor: dr. Larisa Iușan
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2.

Evaluarea procesului de implimentare a:
Planurilor de acțiuni pentru anul I simestru a.2022 referitor la : HG-381-209
Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023,
HG 840-2020 Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025
Raportor dr.Adajuc V

3

4

Situaţieia cu privire la evaluarea, exploatarea, completarea şi menţinerea
genofondurilor: pomicol, viticol, legumicol, colecțiilor ramurale de m/o pentru industria vinicolă și
pentru industria alimentară.
Raportori: dr. Cazac F; dr. Cozmic R; dr hab.Iliev P; dr. Soldatenco O; dr. Golubi R
Starea experienţilor în cîmpurile de cercetare (şedinţă în teren) a direcțiilor Pomicultura, Viticultura, Legumicultura
Raportori: dr.Cozmic R; dr.Cazac F; dr hab. Iliev P.

5.

Analiza situației referitor la participarea la diferite Conferințe, promovarea științei în domeniul horticulturii, oenologiei și tehnologiei almentare.

6.

Starea economico-financiară a IŞPHTA pe prima jumătate a anului 2022

Raportor dr.Adajuc V; Iutiș Vadim
Raportor Ivanov Ala

7.

Diverse

