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Raportul de activitate
al membrului corespondent Balaur Nicolae,

doctor habilitat în biologie, profesor universitar pentru anul 2008

1.  Activitatea tiin ific
Conduc tor tiin ific al proiectului Institu ional.
Vice-conduc tor i coexecutor a proiectului din Programul de Stat.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 9
inclusiv
Articole în reviste cu factor de impact mai mult de cît 0.2 2
Articole în reviste interna ionale 2
Articole în culegeri 5
Monografii/ Manuale/ Dic ionare 2 subcapitole
Participarea la foruri tiin ifice 2 (na ionale)

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
Intensitatea procesului de produc ie expresat  prin majorarea indicilor de productivitate a

soiurilor C3 – plantelor din cadrul a 11 specii cerealiere i dou  specii de leguminoase, inclusiv
i formele parentale a 5 soiuri,  este asistat : de modificarea componentelor schimbului de CO2

; de prezen a unui coraport direct între intensitatea fotosintezei i fotorespira iei; de un nivel
sc zut al intensit ii fotosintezei spicului i absen ei fotorespira iei; de eficien a utiliz rii
energiei solare în asimilarea de CO2 ; de bilan a  energetic   a respira iei frunzelor i organelor
reproductive de amplificare (practic dublarea) componentelor structurale a glumei spicule ului
fa  de frunza flag a cerealierilor, în care sa eviden iat în premier   elemente asem toare
crant-anatomiei), caracteristice frunzelor C4- plantelor; de absen a fotorespira iei  i prezen a
ciclului glicolatic în organele reproductive – fenomen nou, care  n-a fost cunoscut i
corespunde defini iei de descoperire tiin ific .

4. Activitatea managerial
eful lab  „Bioenergetica”

5. Informa ii generale
Premii, titluri etc.

Diplom  de excelen i medalie de aur cu men iune special  ca coautor al „Procedeu de sporire a calit ii,
productivit ii i rezisten ei plantelor de cultur  la factorii nocivi ai mediului” – Salonul interna ional de
inventic  „Proinvent”, edi ia a VI-a, 1-4 aprilie 2008, România, Cluj-Napoca.

6. Alte activit i
Membru al Consiliului tiin ific a Institutului de Genetic i  Fiziologia Plantelor al A  RM;
Membru al Federa iei Europene a Socit ilor de Fiziologie  i Biochimie.
Recenzent a jurnalului “ ”,Academiei de tiin e din  Federa ia, Rus  – varianta
rus i varianta englez  “Rusian Journal Plant Phyziology” cu impact factor 0,7.
Membru al sec iei “ Procesul de produc ie a Academiei agricole din Federa ia Rus .


