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Raportul de activitate
al membrului corespondent CIMPOIE  Gheorghe pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Conduc tor al proiectului institu ional 06.407.014A „Structuri noi ale planta iei i
tehnologii moderne în sistemul superintensiv de cultivare a m rului axate pe
programarea valorilor superioare a produc iei”

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 10
inclusiv -
Articole în reviste interna ionale 4
Articole în reviste locale 2
Articole în culegeri 4
Participarea la foruri tiin ifice 2

3. Seminare tiin ifice
Denumirea seminarelor tiin ifice organizate:
Simpozion tiin ific interna ional „Agricultura modern  – realiz ri i perspective”
dedicat anivers rii a 75 ani ai Universit ii Agrare de Stat din Moldova

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
În livad  superintensiv  cu coronamentul amplasat într-un plan vertical pe direc ia
rândului au fost elabora i i propu i pentru aplicarea în produc ie parametrii optimal
productivi ai structurii geometrice a coronamentului rândurilor în func ie de vigoarea de
cre tere a soiurilor: în imea - 2,88 - 3,18 m; l imea la baz  – 1,8 – 2,2 m cu diminuare
treptat  c tre partea superioar  pân  la 0,73 – 0,8 m; unghiul dintre orizontal i linia care
une te vârful cu baza coroanelor rândurilor vecine – 48o.

5. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute 1
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

3

Num rul manualelor, materialelor didactice editate 1

6. Activitatea managerial
Rector al Universit ii Agrare de Stat din Moldova

7. Informa ii generale
Medalia „75 ani ai UASM” pentru merite deosebite în dezvoltarea înv mântului superior i
tiin ei agricole

8.  Alte activit i:
- Redactor ef-adjunct la revista “ tiin a Agricol ”;
- Membru al comisiei de exper i a CNAA;
- Membru al colegiului de redac ie al revistei “Lucr ri tiin ifice, Ia i;
- Membru al colegiului de redac ie al revistei “Research on Crops”, India.


