
Raport de activitate  
al dr.hab.agr., membru corespondent Constantin MORARU 

pentru anul 2009  

Activitatea ştiinţifică 
 
Conducător al compartimentului  proiectului de cercetări  aplicative: 

Evidenţierea legităţilor interacţiunii nivelurilor de rezistenţă la gerurile şi secetele 
extremale cu calitate înaltă de panificaţie a boabelor grâului comun de toamnă (T. 

aestivum L.) în scopul asigurării securităţii alimentare 

Conducătorul etapei cercetărilor 

 Studierea  proprietăţilor genotipurilor grâului comun de toamnă,  rezistente  la secete 
extremale cu calităţi superioare tehnologo - biochimice ale boabelor şi  a hibrizilor în 
generaţiile F1 – F5 obţinuţi cu participarea lor şi cu rezistenţa la rugina brună a 

frunzelor. 

Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  0 

Monografii în alte ediţii din străinătate  0 

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  0 

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

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

Articole în alte reviste editate în străinătate  0 

Monografii editate în ţara 0 

Articole în reviste naţionale, categoria A 0 

Articole în reviste naţionale, categoria B 0 

Articole în reviste naţionale, categoria C  0 

Articole în culegeri 0 

Participarea la foruri ştiinţifice  0 
Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  0 
Numărul de hotărîri pozitive obţinute 0 

Numărul de brevete obţinute 0 
Numărul de brevete implementate 0 

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

    În anul curent de vegetaţie aproximativ câteva linii ale plantelor mutante create în laborator şi 
selectate consecutiv în anii precedenţi generaţiile lor. Au fost selectate individual cele din ele care 
însuşeau  proprietăţile scontate ale lor de asemenea şi a hibrizilor celor mai destinse din ele cu 
soiurile: s.Albidum 114-cel mai rezistent la ger dintre soiurile grâului de toamnă şi altor soiuri ale 
acestei culturi.  În prezent laboratorul dispune de 140 de linii obţinute de la forma mutantă K-07, 
20 de linii de la hibridul s.Albidum 114xLP-2/3 în generaţia a 5 şi altor linii în număr de 176 care 
deja sunt însemânţate pe câmpul de experienţă pentru a primi recolta de la ele şi studiate 
proprietăţile lor fiziologo- biochimice şi morfologice.  Actualmente seminţe ale acestor linii care  
în anii precedenţi s-au arătat rezistente la geruri şi secete extremale în anii 2003-2007 parţial 
rezistente la geruri, la rugina brună a frunzelor şi la fuzarioza spicelor.  Cea mai mare atenţie va fi 
acordată liniilor cu cea mai înaltă productivitate a seminţelor . 

2. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  0 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 0 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  0 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 0 

3. Activitatea managerială 



şef de laborator 

4. Informaţii generale  
Premii, medalii, titluri etc. 

 


