
PLANUL
de acivitate al Consiliului Științific al

Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 
pentru anul 2023

Nr Tema Data Responsabili Rannrtnri

1 1.1. Examinarea și aprobarea planului de lucru al Consiliului Științific al IȘPHTA pentru anul 2023
1.2. Examinaiea și aprobaiea planului de lucru al Comisiilor Metodice ale IȘPHTA pentru anul 2023 Ianuarie

dr.hab. C.Dadu

dr. V. Adajuc

dr. V.Adajuc

Președinții 
Comisiilor
Metodice

2 2.1. Aprobarea Programelor de cercetare științifîcă anul 2023 în cadrul Proiectelor ”Program de 
Stat” (2020-2023) Ianuarie

dr.hab. C.Dadu

dr. V.Adajuc
dr, Cozmic R.

dr, Grosu 1.

Direcția “POMICULTURĂ”
20.80009.5107.14 Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, 
devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaelor si culturilor 
bacifere, cu potențial biologic sporit’’

zu.auuu9.310/.2z blaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor 
pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice”

drhab, prof.univ. 
Taran N.

dr, conf.
Cazac F.

Direcția „VITICULTURĂ ȘI VINIFICATIE”
2u.auuuy.șru/.u5 „valonticarea 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”
20.80009.5107.17 "Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de vită de vie si a clonelor 
soiuiilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă”

2. Direcția „LEGUMICULTURĂ”
20dȘ000915107i26 Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în 
contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile si durabile

Ianuarie

dr.hab. C.Dadu
dr. V.Adajuc

dr hab.
Iliev P.

--- -------------------------
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2.
2.2. Proiectul Instituțional Direcția „TEHNOLOGII ALIMENTARE” Ianuarie

dr. V.Adajuc

dr., Iușan L

dr., Iușan L

dr. Prodaniuc L.

1 îoiectul lnstituțional-Crearea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare de origine 
vegetală și animală pentru obținerea produselor alimentare de generatie nouă

2.3. Proiectul Bilateral Moklo-Belarus
22.80013.5107.2BL- Elaborarea metodelor biotehnologice (in vitro și in vivo) de asanare a zmeurului 
de catre virusul piticirii tufoase cu scopul majorării productivității plantațiilor industriale a zmeurului

2.2. Diverse
3.

3.1. Examinaiea situației cu privire la evaluarea, exploatarea, completarea și menținerea 
genofondurilor: pomicol, viticol, legumicol, colecțiilor ramurale de m/o pentru industria vinicolă si 
pentru industria alimentară.

3.2. Despre pregătirea cadrelor în doctorantura și postdoctorantura IȘPHTA
3.3. Diverse

Aprilie dr.hab. C.Dadu
dr. V.Adajuc

dr, Cazac F. 
dr. Cozmic R.
dr hab.Iliev P.
dr. Soldatenco O.
dr. Golubi R.

dr. Adajuc V

4.
4.1. Amplasaiea și starea experienților în cîmpurile de cercetare (ședință în teren) a directiilor 
Pomicultura, Viticultura, Legumicultura
4.2. Analiza situației referitor la participarea la diferite Conferințe, promovarea științei în domeniul 
horticulturii, oenologiei și tehnologiei almentare.
4.3. Examinarea modificărilor în cadrul Proiectelor de Stat

Mai
dr.hab. C.Dadu
dr. V.Adajuc

dr.Cozmic R. 
dr.Tudor F. 
dr hab. Iliev P. 
dr.Bondarciuc V. 
Directorii de 
proiecte

5.
5.1. Rezultatele activității științifice ale IȘPHTA pe primajumătate a anului 2023. Dările de seamă.
5.2. Evaluarea procesului de implimentare a Planurilor de acțiuni pentru anul I simestru a.2023 
referitor la :
HG 840-2020 Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025
5.3. Starea economico-financiară a IȘPHTA pe primajumătate a anului 2023
5.4. Diverse

Iunie
dr.hab. C.Dadu
dr. V.Adajuc

1. Directorii de
Proiecte

2. Șefii de 
laborator; 
Direcția 
Pomicultura 
j.Contabil - șef
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6.

7.

6.1. Reahzarea cercetănlor pe cîmpurile experimentale: pomicole, viticole, legumicole
6.2. Despre pregătirea către sezonul de vinificație și recoltarea strugurilor
6 3. Dtverse (înaintarea cercetătorilor pentru conferirea diplomei în legătura cu Marcarea Zilei 
nternaționale a Știmței pentru Pace și Dezviltare 10 noiembrie și în Legătura cu Marcarea Zilei 

juciatoiului din agncultura și mdustriei prelucrătoare 27 noiembrie 2023)_____

Septembrie
dr.hab. C.Dadu
dr. V.Adajuc Directorii de proiect

7.1 Examinarea și aprobarea dărilor de seamă în cadrul Programului de Stat și altele pentru a. 2023 
Direcția Pomicultură/ Direcția Viticultură și Vinificație/ Direcția Legumicultură / Direcția Tehnologii 
Ahmentare &
7’2’ Evaluarea Procesului de împlimentare a Planurilor de acțiuni pentru anul 2023 referitor la : 
H£l84(L2()20 Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025
7.3. Dare de seama pe postoctorat 2023
7.4. Diverse

Noiembrie
dr.hab. C. Dadu

dr.V.Adajuc

1. Directorii de
Proiecte
2. Șefii de laborator
Direcția
Pomicultura

8.1 Despre starea economico-financiară a IȘPHTA pentru a. 2023
8.2 Aprobarea componenței Comisiilor Metodice pentru anul 2024
8.3. Aprobarea componenței Consiliului Științific pentru anul 2024
8.4 Diverse (înamtarea cercetătorilor pentru conferirea diplomei în legătura cu Marcarea Zilei 

Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei din 11 februarie)

Șefii de 
subdiviziuniDecembrie Direcția

Examinat și aprobat la ședința Consiliului Științifîc din 

Secretar științific
1 , proces-verbal nr, 25.01.2023.

dr. Adajuc Victoria
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