
Anexa A 
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Titlul, numele şi prenumele 

  Academician Boris Gaina 
II. Activitatea ştiinţifică 

Executor în patru proecte din Programul de Stat a RM, din cadrul colaborării cu 

Belarusia, Ucraina  şi Franţa. 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0  

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţara 2 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 3 

Articole în reviste naţionale, categoria C 2 

Articole în culegeri 4 

Participarea la foruri ştiinţifice 2 

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate   
Numărul de hotărîri pozitive obţinute  
Numărul de brevete obţinute  
Numărul de brevete implementate - 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 

Participare activă în cadrul îndeplinirii lucrărilor de cercetare a proiectului instituţional ”Crearea şi 

implementarea soiurilor viţei de vie competitive, tehnologiilor performante de cultivare şi 

procesare a strugurilor cu obţinerea produselor viti-vinicole calitative”  şi anume în domeniul 

agrobiodiversităţii, genotipurilor soiurilor de viţă de vie, determinarea potenţialului productiv al 

strugurilor de soiuri noi de selecţie autohtonă; studierea şi combaterea bolilor  viţei de vie , 

elaborarea şi modernizarea proceselor tehnologice de prelucrare a soiurilor de struguri, utilizarea 

deşeurilor vinicole în calitate de fertilizanţi, participarea la elborarea noilor metode de analiză a 

compuşilor organici din vin , precum şi la elaborarea documentelor normative în domeniul 

fabricării producţiei vinicole. 

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute 2 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 3 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  3 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 7 

VI. Activitatea managerială 

Academician coordonator  al AŞM, cercetător ştiinţific principal al INVV, Secţia Oenologie 
şi VDO al  INVV 

VII. Informaţii generale Premii, medalii, titluri etc. 

VIII. Alte activităţi Membru al Consiliului Suprem AŞM, Consultant în Ministerul de Externe 

Semnătura  

 


