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Cu privire la aprobarea direc iilor tiin ifice
de cercetare i organigramelor institutelor
de profil nou-create din sectorul agroalimentar

În temeiul art. 86 lit n) al Codului cu privire la tiin i inovare al Republicii Moldova,

în conformitate cu Hot rârea Guvernului nr. 761 din 24 iunie 2008 „Cu privire la optimizarea

infrastructurii sferei tiin ei i inov rii în sectorul agroalimentar” i în baza audierii informa iei,

prezentate de directorii generali interimari ai institu iilor nou-create m.c. S.Andrie ,

m.c. I.H escu, dr. hab. B.Boincean, dr. hab. C.Dadu i dr. hab. A. umanschi,

Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei

HOT TE:

1. Se aprob  direc iile tiin ifice de cercetare:

1.1 Institutul tiin ifico - Practic de Fitotehnie: “ Elaborarea tehnologiilor intensive

pentru fitotehnie, crearea soiurilor i hibrizilor de înalt  productivitate i calitate a

culturilor de câmp i tehnice”;

1.2 Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protec ie a Solului „Nicolae Dimo”:

„Evaluarea, protec ia, ameliorarea i sporirea fertilit ii solurilor”;

1.3 Institutul tiin ifico - Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare:  “

Elaborarea tehnologiilor performante de cultivare i procesare în horticultur i

crearea soiurilor net superioare celor existente”;

1.4 Institutul tiin ifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie i Medicin

Veterinar : „Elaborarea biotehnologiilor avansate de cre tere, exploatare i

profilaxie a maladiilor, men inerea i ameliorarea fondului genetic de animale i

ri”;

1.5 Institutul de Tehnic  Agricol  „Mecagro”: „Mecanizarea i automatizarea

proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar”.



2. Se aprob  organigramele:

Institu iei publice „Institutul tiin ifico - Practic de Fitotehnie”, cu 224 unit i

finan ate de la bugetul de stat (se anexeaz );

Institu iei publice „Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protec ie a Solului

„Nicolae Dimo”, cu 76 unit i finan ate de la bugetul de stat (se anexeaz );

 Institu iei publice „Institutul tiin ifico - Practic de Horticultur i Tehnologii

Alimentare”, cu 272 unit i finan ate de la bugetul de stat (se anexeaz );

Institu iei publice „Institutul tiin ifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie i

Medicin  Veterinar ”, cu 97 unit i finan ate de la bugetul de stat (se anexeaz );

Întreprinderii de stat „Institutul de Tehnic  Agricol  „Mecagro” (se anexeaz ).

3. Controlul asupra execut rii prezentei Hot râri îi revine dlui academician B. GAINA,

secretar tiin ific general al A M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician B. GAINA


