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Cu privire la activitatea Institutului de Fitotehnie 

 „Porumbeni” privind crearea, testarea, omologarea,  

multiplicarea şi implementarea hibrizilor de porumb 

competitivi în perioada 2011- 2014  

 

 În baza analizei activităţii ştiinţifice, inovaţionale şi manageriale a Institutului de Fitotehnie 

„Porumbeni” privind crearea, testarea, omologarea, multiplicarea şi implementarea hibrizilor de 

porumb competitivi în perioada 2011-2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM a constatat că institutul, în scopul elaborării suportului ştiinţific pentru 

asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare a ţării, menţine un genofond considerabil la cultura 

porumbului, care se utilizează la crearea hibrizilor şi liniilor din diferite grupe de maturitate şi 

direcţii de utilizare, produce seminţe de categorii biologice superioare pentru producătorii din 

Republica Moldova şi export, elaborează şi perfecţionează tehnologiile de cultivare a hibrizilor de 

porumb şi a  formelor parentale.   

 Procesul de ameliorare se bazează pe doi piloni - fondul genetic şi talentul amelioratorului. 

În cadrul institutului fondul genetic constituie peste 20 000 de surse genetice, iar potenţialul ştiinţific 

- 152 angajaţi, dintre care 32 de cercetători ştiinţifici, inclusiv: 1 academician, 2 doctori habilitaţi şi 

16 doctori în ştiinţe. In anii 2011-2014 pentru îndeplinirea programelor instituţionale au fost alocate 

mijloace bugetare în sumă de 22,9 mil. lei, iar din surse extrabugetare cercetările au fost cofinanţate 

în sumă de 27,1 mil. lei. 

 Anual, în  laboratoarele de ameliorare  se studiază circa 10 000 mostre de porumb cu diferit 

grad de consangvinizare, pentru depistarea celor înzestrate cu caractere ameliorative importante. Pe 

parcursul ultimilor  4 ani au fost evidenţiate 488 de linii noi  cu capacitate de combinare înaltă, care 

au constituit baza creării hibrizilor noi. Pe parcursul perioadei de evaluare au fost sintetizaţi şi 

evaluaţi 14 400 de hibrizi noi.  

 Din 535 de combinaţii hibride studiate în cultura comparativă de concurs au fost transmişi la  

testări oficiale 34 hibrizi competitivi de porumb, superiori martorilor. Ca rezultat al testărilor în 

cadrul Comisiilor de Stat, au fost incluşi în Registre oficiale 13 hibrizi noi de porumb, inclusiv 3 în 

Rusia, 1 hibrid în Belarus şi 9 hibrizi în Registrul de Stat al Republicii Moldova.  

 Pe parcursul anilor 2011-2014, în premieră, au fost implementaţi în producere 9 hibrizi de 

porumb.  

 În perioada de referinţă au fost obţinute 14 brevete de invenţie şi 4 Hotărâri pozitive de 

acordare a brevetelor. La moment sunt transmise la AGEPI 18 cereri noi referitor la liniile şi hibrizii 

de porumb.  

 La compartimentul promovării realizărilor ştiinţifice ale Institutului de Fitotehnie 

„Porumbeni”, menţionăm amplasarea anual a 20-25 de loturi demonstrative, inclusiv în Moldova, 

Belarus, Federaţia Rusă, Ucraina, Kazahstan,  România. O verigă importantă a activităţii institutului 



în procesul de ameliorare a hibrizilor de porumb este implementarea şi valorificarea acestora prin  

asigurarea cu seminţe de bază,  prebază  şi forme parentale ale hibrizilor autohtoni cultivaţi atât în 

Republica Moldova, cât şi peste hotare. În anii 2011-2013 au fost produse 424 tone de forme 

parentale şi 12 733 tone de seminţe hibride, comercializată producţie (anii 2011 - 2014) în volum de 

61,4 mil lei. Pentru exportatorii de seminţe în Belarus, Rusia, Kazahstan au fost realizate forme 

parentale în sumă de 6,5 mil lei. Veniturile obţinute de institut au permis de a transfera în bugetul 

statului impozite în sumă de 6,6 mil lei. Volumul surselor extrabugetare obţinute este de 1,2 ori mai 

mare decât volumul alocaţiilor bugetare.  

 Începând cu anul 2011, în cadrul Institutului a fost deschisă doctorantura la specialitatea 

411.04 „Ameliorarea şi Producerea de seminţe”,  în cadrul căreia activează 3 doctoranzi.  

 Hibrizii de marca „Porumbeni” sunt competitivi, fiind menţionaţi cu diplome şi medalii, 

obţinute în  cadrul expoziţiilor internaţionale. In anul 2014 colaboratorii Institutului  au participat la 

2 expoziţii internaţionale  „Infoinvent” şi  „Proinvent”  din România, fiind menţionate realizările 

institutului cu 7 medalii de aur şi argint,  premiul Grand Prix, Diplomă de excelenţă şi Cupa pentru 

cel mai reprezentativ stand. 

 Pentru  realizarea proiectelor comune, în premieră, au fost iniţiate relaţii de colaborare cu 

instituţiile din România: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea; Staţiunea 

de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Turda, SAATEN UNION, Esitcom SRL şi altele. Începând cu 

anul 2014, în premieră,  se studiază 3 hibrizi noi la Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor  din 

România. 

 În acelaşi timp, în ultimii ani, atragerea în cercetare a tinerilor specialişti, pregătirea cadrelor 

ştiinţifice, perfecţionarea şi stagierea amelioratorilor peste hotare este insuficientă din cauza surselor 

financiare limitate la acest capitol. Lasă de dorit dotarea laboratoarelor cu  utilaj ştiinţific modern 

pentru efectuarea cercetărilor la nivelul centrelor de excelenţă din Europa. Este necesară extinderea  

şi aprofundarea spectrului metodelor şi tehnicilor moderne în scopul sporirii eficacităţii procesului 

de ameliorare. 

 Pornind de la importanţa strategică a acestei direcţii prioritare de cercetare, ţinând cont de 

aderarea la comunitatea ştiinţifică europeană şi programul Orizont 2020, având în vedere potenţialul 

ştiinţific şi fondul genetic disponibil şi în scopul eficientizării cercetărilor ştiinţifice, inovaţionale şi 

manageriale ale Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” privind crearea, testarea, omologarea, 

multiplicarea şi implementarea hibrizilor de porumb competitivi, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. A considera activitatea ştiinţifică, inovaţională şi managerială a Institutului de Fitotehnie 

„Porumbeni” privind crearea, testarea, omologarea, multiplicarea şi implementarea hibrizilor 

de porumb competitivi, ca direcţie prioritară în elaborarea suportului ştiinţific întru asigurarea 

securităţii şi siguranţei alimentare a Republicii Moldova.  

2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Academia de Ştiinţe a Moldovei va susţine şi 

în continuare cercetările ştiinţifice ce ţin de crearea, testarea, omologarea, multiplicarea şi 

implementarea hibrizilor de porumb competitivi în cadrul apelului de proiecte instituţionale 

pentru perioada anilor 2015-2018.   

3. A extinde şi a amplifica spectrul metodelor moderne antrenate în procesul de ameliorare a 

liniilor şi hibrizilor de porumb, a spori eficacitatea procedeelor şi tehnicilor deja utilizate în 

acest proces, ceea ce va conduce la reducerea perioadei de creare şi implementare a hibrizilor 

autohtoni de porumb performanţi atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. În acest context, este 

oportun de a reveni la ideea fondării şi utilizării în procesul de selecţie a porumbului a unor 

loturi experimentale în emisfera de Sud  a Terrei. 

4. A întreprinde măsuri concrete privind menţinerea, completarea şi valorificarea eficace a 

fondului genetic autohton la cultura porumbului, brevetarea şi certificarea hibrizilor şi liniilor 



de porumb noi create, menţinerea drepturilor de autor asupra proprietăţii intelectuale şi 

achitarea la AGEPI a taxelor financiare respective de menţinere a soiurilor, precum şi 

stimularea materială a creatorilor de soiuri şi linii, folosind în acest scop atât Fondul naţional 

de menţinere a resurselor genetice vegetale, cât şi veniturile financiare obţinute de la plăţile 

Royalty.   

5. A fortifica activitatea de extensiune şi de transfer tehnologic pentru menţinerea în continuare  a 

cotei de cultivare cu hibrizii de porumb marca „Porumbeni” la nivelul actual în Republica 

Moldova şi extinderea pieţei de desfacere în ţările CSI (Ucraina, Belarus, Rusia, Kazahstan), 

precum şi în ţările Uniunii Europene (amplasarea loturilor demonstrative, omologarea 

hibrizilor competitivi, extinderea pieţei de desfacere a seminţelor hibride de porumb etc.).  

6. A continua eforturile iniţiate de conducerea institutului privind identificarea şi atragerea 

surselor financiare necesare pentru construcţia unei linii inovative de procesare şi ambalare a 

seminţelor de porumb în cadrul instituţiei, apelând la fondurile europene de subvenţionare a 

agriculturii. 

7. A consolida activităţile ce ţin de fortificarea potenţialului intelectual şi logistic al Institutului, 

participarea mai activă a specialiştilor Institutului în studii de marketing şi promovarea 

hibrizilor noi de porumb pe piaţa internă şi externă, elaborarea proiectelor internaţionale, 

pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă prin utilizarea capacităţilor UnAŞM şi UASM.     

8. A intensifica legăturile ştiinţifice cu institutele similare de profil din ţările Uniunii Europene şi 

din alte regiuni ale lumii în scopul participării în comun la programele „Orizont 2020”, COST 

şi altele.  

9. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar 

ştiinţific general interimar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 
     
 

Preşedinte,                                

 academician                                                                                    Gheorghe DUCA                                                                       

 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

            doctor habilitat                                                             Aurelia HANGANU  


