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Cu privire la recomandarea dr. hab. în agricultură 

Maria Gonceariuc, şef al Centrului Genetica şi 

Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale  

al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție  

a Plantelor al AŞM, pentru participare la concursul 

pentru decernarea Premiului Naţional  

Academia de Ştiinţe a Moldovei a examinat dosarul dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc, 

şef al Centrului Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale al Institutului de Genetică, 

Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM, şi constată că actele prezentate corespund cerinţelor 

Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, create prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 1122 din 08 iulie 2013.  

Activitatea ştiinţifică a doamnei dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc, este orientată spre 

efectuarea cercetărilor în domeniul geneticii şi ameliorării plantelor aromatice şi medicinale. 

Contribuţia dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc constă în descoperirea și studierea pentru prima 

dată la  Salvia sclarea  a unui nou tip de androsterilitate – pistilloidia. Competitoarea a  creat  linii 

androsterile şi linii consangvinizate, determinând consecinţele consangvinizării la această specie.   

Dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc a creat hibrizi de S.sclarea performanţi simpli, 

treiliniari, dubli, backcross, în trepte, valoroşi prin conţinut ridicat de ulei esenţial, prin efect al 

heterozisului de până la 50-120% la unele caractere importante în raport cu formele parentale. Pentru 

prima dată a folosit hibridările policross în ameliorarea levănţicăi şi a creat în baza hibrizilor policross 

heterotici soiuri-clone excepţionale. În total, au fost create şi omologate 31 de soiuri de provenienţă 

hibridă. 

Rezultatele ştiinţifice ale dnei Maria Gonceariuc sunt expuse în 235 de lucrări publicate în ţară 

şi peste hotare, inclusiv 2 monografii, 11 brevete. Este autorul capitolului „Culturi Eterooleaginoase şi 

Medicinale” în manualul „Ameliorarea specială a plantelor agricole”.   

Doamna dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc este cunoscută ca savant de valoare şi peste 

hotare. Colaborează cu instituţii în domeniu din Franţa, România Ucraina, Austria, Bulgaria, Croaţia 

etc. În colaborare cu cercetători din 12 ţări europene, a participat la realizarea a 2 proiecte 

internaţionale finanţate de Suedia, iar rezultatele activităţii ştiinţifice ale Dumneaei sunt recunoscute şi 

apreciate de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională.  

Luând în considerare cele expuse mai sus, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţă a Moldovei  HOTĂRĂŞTE :  

Se recomandă doamna dr. hab. în agricultură Maria Gonceariuc, şef al Centrului Genetica şi 

Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a 

Plantelor al AŞM, pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul 

ştiinţei.  

Preşedinte, 

Academician                                  Gheorghe DUCA 

Prim-vicepreşedinte,  

Academician               Ion TIGHINEANU  


