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Cu privire la elaborarea mijloacelor noi, 

inofensive de protecţie a plantelor și 

implementarea sistemelor de protecție integrată a 

plantelor           

În urma audierii raportului privind elaborarea mijloacelor noi, inofensive de protecţie a 

plantelor și implementarea sistemelor de protecție integrată a plantelor, prezentat de dr. hab. Leonid 

Voloșciuc, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM constată că în acest domeniu au fost înregistrate rezultate 

semnificative (identificarea feromonilor sexuali pentru 18 specii de insecte dăunătoare, elaborarea 

schemelor de sinteză a 72 de substanțe biologic active, determinarea unui număr impunător de agenți 
patogeni în baza cărora au fost omologate 11 preparate biologice, elaborarea tehnologiilor de 

producere și aplicare a insectelor entomofage), ceea ce a permis constituirea și implementarea 

sistemelor de protecție integrată a plantelor în agricultura convențională și ecologică. 

Ținând cont de recunoașterea problemelor înregistrate în asigurarea sectorului agro-alimentar 

cu mijloace inofensive de protecție a plantelor și necesitatea intensificării acțiunilor de cercetare și 
inovare în soluționarea problemelor ce ţin de obținerea și comercializarea produselor ecologice, 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂȘTE:  

1. Se ia act de informația prezentată în raportul domnului dr. hab. Leonid Voloșciuc, secretar 

ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte.  

2. Secția Științe Naturale și Exacte a AȘM (SSNE), de comun acord cu Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA): 

- vor elabora acordul între SSNE și ANSA privind colaborarea tehnico-științifică în 

domeniul ecologizării agriculturii, producerii și implementării mijloacelor prietenoase 

mediului de protecție a plantelor; 

- vor înainta un plan de acțiuni privind elaborarea și fortificarea producerii și aplicării 

mijloacelor ecologic inofensive de protecție a plantelor; 

- vor elabora conceptul programului de stat în domeniul agriculturii ecologice și omologării 

mijloacelor inofensive de protecție a plantelor.   

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri le revine acad. Leonid Culiuc, coordonator al 

Secției Științe Naturale și Exacte a AȘM, și acad. Boris Gaina, coordonator al Secției Științe 

Agricole. 
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