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Cu privire la transferarea proiectelor
de cercet ri tiin ifice ale institu iilor
contopite c tre noile institu ii create,
ca succesoare de drepturi

În leg tur  cu optimizarea infrastructurii sferei tiin ei i inov rii din sectorul
agroalimentar, aprobat  prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 24 iunie
2008 „Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei tiin ei i inov rii din sectorul
agroalimentar” i în temeiul Hot rârii Guvernului Republicii Moldova nr. 27 din 22 ianuarie
2009 „Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvernul Republicii Moldova i
Academia de tiin e a Moldovei pe anii 2009 – 2012”, Consiliul  Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

I. A transfera INSTITUTULUI TIIN IFICO - PRACTIC DE FITOTEHNIE, ca succesor de
drepturi, proiectele de cercetare ale Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”:

06.407.002A Crearea hibrizilor competitivi de porumb, perfec ionarea tehnologiilor de
cultivare

06.407.054A Ameliorarea i valorificarea poten ialului de productivitate i calitate a
soiurilor de tutun prin elaborarea i aplicarea procedeelor tehnologice
performante i economic eficiente de producere a tutunului

08.820.04.09BF
(Belarus)

Aprecierea comparativ  a metodelor moleculare – biochimice de
determinare a nivelului de tipicitate  a liniilor ca forme parentale i a
gradului de hibridare a semin elor de porumb în scopul sporirii  eficien ei
producerii de semin e hibride

II. A transfera INSTITUTULUI TIIN IFICO - PRACTIC DE HORTICULTUR I
TEHNOLOGII ALIMENTARE ca succesor de drepturi, proiectele de cercetare ale Institutului de
Pomicultur :

06.407.053A Elaborarea suportului tiin ific i tehnologic în dezvoltarea durabil  a
pomiculturii Republicii Moldova

ale Institutului de Tehnologii Alimentare:

06.407.004A Tehnologii avansate de prelucrare a materiei prime agricole i a produselor de
zootehnie

08.819.04.02A Elaborarea tehnologiilor de fabricare a produselor lactate combinate cu



propriet i curativ – profilactice în ambalaj modern
08.164.65T Implementarea tehnologiei de prelucrare a cerealelor i leguminoaselor

prin metoda de extruzie termoplastic

ale Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”:

06.407.001A Crearea soiurilor i hibrizilor competitivi de culturi legumicole de diferite
grupe maturitate i direc ii utilizare, producerea de semin e categorii
superioare

III. A transfera INSTITUTULUI TIIN IFICO - PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN
ZOOTEHNIE I MEDICIN  VETERINAR , ca succesor de drepturi, proiectele de cercetare ale
Filialei din Chi in u a Întreprinderii de Stat pentru Cercetare i Producere a Resurselor
Biologic acvatice „Acvacultura – Moldova”:

06.407.031A Elaborarea tehnologiilor moderne de exploatare a loturilor de
reproduc tori a noilor rase de crap i pe ti fitofagi în regimul de p strare
a resurselor, precum i a mecanismului de conservare  i completare a
genofondului speciilor valoroase

ale Întreprinderii de Stat pentru Cercetare i Producere „Avicola Moldova”:

06.407.030A Crearea i implementarea noilor crosuri ale p rilor cu o productivitate
i rezisten  înalt , testarea puilor de carne de diferite crosuri, g inilor de

rase ou toare i mixte (carne i ou )

ale Întreprinderii de Stat pentru Cercetare în Selec ia i Hibridarea Suinilor „Moldsuinhibrid”

06.407.029A Crearea, conservarea i folosirea ra ional  a fondului genetic de suine

IV. A transfera INSTITUTULUI DE TEHNIC  AGRICOL  „MECAGRO”, ca succesor de
drepturi, proiectele de cercetare ale Întreprinderii de Stat „Sta ia de Stat pentru Încercarea
Ma inilor”:

06.407.027A Cercet ri privind testarea i evaluarea conformit ii ma inilor agricole

ale Centrului tiin ific de Produc ie „Tehnologii Informa ionale i Sisteme” (TIS):

06.407.028A Elaborarea echipamentului de dozare i eviden  a carburan ilor lichizi i
energiei termice în baza traductorilor de debit moderniza i

06.411.069A Modelarea informa ional  a activit ilor din complexul agroindustrial
(CAI) al Republicii Moldova
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