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Cu privire la activitatea științifică, inovațională și 

managerială a Centrului pentru Cercetare a Resurselor 

Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS” 

 

  În temeiul art. 86 lit. g) al Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, în 

urma audierii raportului prezentat de dr. Galina CURCUBET, directorul Centrului pentru Cercetare 

a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

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

 

1. Se ia act de raportul „Cu privire la activitatea științifică, inovațională și managerială a 

Centrului pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”, 

prezentat de dr. Calina CURCUBET, directorul Centrului.  

2.  A considera activitatea ştiinţifică și inovațională a Centrului ca direcţie importantă în 

dezvoltarea durabilă a domeniului zootehnic și asigurarea populației cu produse piscicole de 

calitate superioară și în volumul necesar. 

3. Academia de Ştiinţe a Moldovei va susţine această direcţie de cercetare prin acordarea 

suportului științific și metodologic întru finalizarea cu succes a proiectului instituțional  

15.817.05.21A „Ameliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; 

perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de 

protecţie a peştilor” pentru perioada anilor 2015-2018.  

4. A recomanda Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în calitate de fondator al 

acestui centru de cercetare, să creeze oportunitățile necesare pentru revitalizarea și 

dezvoltarea sferei științei și inovării din sectorul piscicol al Republicii Moldova. 

5. A crea la nivel național baza de date a genotipurilor autohtone și a celor introduse pentru 

selecția speciilor de pește; a utiliza mai pe larg metodele genetice și ale biologiei moleculare 

în procesele de ameliorare și creare a noilor rase de pești. 

6. A întreprinde măsuri concrete privind atragerea tineretului în sectorul științific piscicol; 

încadrarea savanților în pregătirea specialiștilor pentru sectorul respectiv prin intermediul 

UnAȘM; fortificarea relațiilor de colaborare cu Institutul de Zoologie al AȘM. 

7. A aduce contribuţii reale la acordarea suportului științific fermierilor și proprietarilor de 

creștere a peștilor, sporirea numărului de contracte economice cu producătorii privați și a 

volumului de finanțare din surse extrabugetare. 



8. În calitate de membru al Asociației Europene Piscicole, a iniția acțiuni concrete privind 

crearea unui cluster european, elaborarea în comun a unui proiect  de cercetare în domeniul 

pisciculturii și prezentarea acestuia în cadrul apelului european Orizont 2020.  

9. A organiza o masă rotundă cu partenerii din statele UE, CSI și alte țări în scopul revitalizării 

relațiilor de colaborare, amplificarea schimbului de material genetic piscicol, organizarea 

unor stagii reciproce în centrele de excelență din sectorul piscicol și pregătirea prin cotutelă a 

cadrelor științifice de calificare superioară.  

10. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina academicianului Boris 

GAINA, coordonator al Secției Științe Agricole a AȘM.  

 

 

 

 

 

Preşedinte,    

           academician                                                                      Gheorghe DUCA  

                                                     

 Secretar ştiinţific general, 

           doctor habilitat                                                    Aurelia HANGANU  

 


