
Raportul de activitate
al academicianului A M Micu Vasile pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
Conduc tor al programului de stat: „Crearea, multiplicarea i implementarea soiurilor i
hibrizilor de plante cu o productivitate i rezisten  sporit ”.
Conduc tor al programelor institu ionale: „Crearea hibrizilor competitivi de porumb i
sorg de diferite grupe de maturitate i direc ii de utilizare, perfec ionarea tehnologiilor
de cultivare”, „Crearea soiurilor i hibrizilor competitivi de culturi legumicole i cartof
de diferite grupe de maturitate i direc ii de utilizare, perfec ionarea tehnologiilor de
cultivare”.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 1
inclusiv
Articole în reviste locale 1
Participarea la foruri tiin ifice 2

3. Activitatea inova ional
Num rul de cereri prezentate 9
Num rul de hot râri pozitive ob inute 3
Num rul de brevete ob inute 3
Num rul de brevete implementate 16

4. Organizarea seminarelor tiin ifice
3 seminare tiin ifico – practice: „Rapi a – cultura de mare perspectiv ”, „Ameliorarea
i tehnologia de cultivare a porumbului”, „Factorii care asigur  succesul în

agrobusiness”,
Au fost organizate peste 10 seminare zonale i raionale pe alte teme legate de
implementarea realiz rilor Institutului.

5. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)
A fost men inut i renovat genofondul la culturile de profil; crea i i testa i 6.3 mii
hibrizi, transmi i în test rile de Stat 9 hibrizi inclusiv 5 în Belorusia; perfectate
tehnologiile de cultivare la porumb, rapi , legume i tutun.

Principalele realiz ri: a fost men inut  prezen a crea iilor intelectuale ale Institutului
(hibrizii de porumb) în Moldova – 80 – 85%, Belarusi – peste 50%, Cazahstan,
Cârgâstan,  Ucraina,  Lituania,  Rusia.  Au  fost  realizate   peste  100  contracte  legate  de
implementare, inclusiv 5 interna ionale în Cazahstan, Rusia, Belarusi. Produc ia de
semin e de porumb în Moldova este de peste 10 mii tone, inclusiv 3,8 mii pentru
export. Suplimentar au fost produse peste 7 mii tone semin e în Rusia (2 mii tone) i
peste 5 mii tone în Belarusi.
Au fost produse semin e de elit  a trei soiuri de rapi . Suprafe ele cultivate cu rapi  în
R. Moldova dep esc 50 mii ha.

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

1

Au fost editate recomand ri practice 1

7. Activitatea managerial
- Director al Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”,
- Director general al A P „Porumbeni”.



8. Informa ii generale
Laureat al Premiului de Stat, 1994, Laureat al Premiului Academiilor Agricole din Ukraina,
Belarusi i Academia de tiin e a Moldovei pe anul 2006, academician al academiilor agricole din
Rusia, România, Ukraina i Belorusi.

9. Alte activit i
- Membru la Colegiului Ministerului Agriculturii i Industriei alimentare,
- Membru al Colegiului de redac ie a unei revistei,

- Membru al Prezidiului societ ii geneticienilor i amelioratorilor, etc.


