
Anexa A 

F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2012 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.Ş.M. 

I. Academician, Şişcanu Gheorghe 

 

II. Activitatea ştiinţifică 

Conducător al priectului instituţional :  Studierea activităţii aparatului fotosintetic 

şi  centrelor   de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi 

viticole  

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1  

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

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

Articole în alte reviste editate în străinătate 3 

Monografii editate în ţara  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C 7 

Articole în culegeri 3 

Participarea la foruri ştiinţifice  

Activitatea inovaţională 

Numărul de cereri prezentate  3 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute 2 

Numărul de brevete obţinute 1 

Numărul de brevete implementate  

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

Cercetările efectuate au demonstrat că la plantele pomicole pe parcursul pierderii de 

vegetaţie centre dominante de atracţie în sistemul donor-acceptor pot fi  diferite organe 

sau zone în dependenţă de intensitatea metabolică a lor. Ca regulă în prima  perioadă de 

vegetaţie a plantelor pomicole când are loc creşterea intensivă a lăstarilor şi formarea 

suprafeţei foliare şi respectiv maturarea aparatului fotosintetic. Transportul asimilatelor 

este direcţionat în zonele apicale în care creşterea este intensivă .  După ce creşterea 

intensivă a lăstarilor se opreşte şi suprafaţa foliară este optimală în această perioadă 

centrul dominant se amplasează în zonele de formare a mugurilor generativi. Ca urmare a 

determinării  fluorescenţei  clorofilei la plantele pomicole s-a demonstrat că monitorizarea 

FS II joacă un rol important în studierea activităţii aparatului fotosintetic. În condiţiile 

republicii noastre această perioadă are loc la sfârşitul lunii iunie  începutul lunii iulie.     

Au fost evidenţiate particularităţile  relaţiilor donator-acceptor la  plantele de cais de 

diferită vârstă şi perioadă de maturare a fructelor la nivel frunză –lăstar - rădăcină. Au fost 

obţinute date privind particularităţile creşterii şi interrelaţiilor dintre activitatea aparatului 

fotosintetic şi sistemei enzimatice a metabolismului în organele donatoare şi acceptoare pe 

parcursul dezvoltării plantelor în ontogeneză la 6 soiuri de cais de diferită  vârstă şi  

perioadă de maturare a fructelor la nivel frunză –lăstar - rădăcină.  

V. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute  

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

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



Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

VI. Activitatea managerială 

 Şeful laboratorului de Fotosinteză a Institutului de Genetică şi Fiziologie a  Plantelor 

a AŞM 

 Preşedinte al Consiliului Ştiinţific pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor şi 

doctor habilitat 

 Membru Consiliului de Redacţie a Buletinului a AŞM (Ştiinţele vieţii) 

VII. Informaţii generale  

Diplomă  „Meritul academic 

VIII. Alte activităţi 

Preşedinte la examenele de stat la Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea.  

Pedagogică din Tiraspol cu sediul la Chişinău; 

Recenzent la unele articole ştiinţifice. 

 

Academician                                                 Gh.ŞIŞCANU  


