
Anexa A 

F I ŞA  

raportului de activitate în anul 2017 a membrului titular AŞM 

I. Academicianul Boris GAINA 

II. Activitatea ştiinţifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale. 

 Conducător al Programului de transfer tehnologic (ulei din seminţe de struguri). 
 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 
Monografii în ediţii internaţionale --- 

Monografii în alte ediţii din străinătate --- 

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3 --- 

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9 --- 

Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9 --- 

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09 7 

Articole în alte reviste editate în străinătate 3 

Monografii editate în ţară 3 

Articole în reviste naţionale, categoria A --- 

Articole în reviste naţionale, categoria B 2 

Articole în reviste naţionale, categoria C 2 

Articole în culegeri 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 5 
 

Activitatea inovaţională 
Numărul de cereri prezentate  1 

Numărul de hotărîri pozitive obţinute --- 

Numărul de brevete obţinute ---- 

Numărul de brevete implementate 3 
 

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte) 
1. Elaborarea tehnologiei de obţinere a uleiului din seminţe de struguri. 

2. Metabolismul bacteriilor malo-lactice în tehnologia vinului tânăr roşu. 

3. Pregătite şi publicate cu coautori 3 monografii. 
 

V. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor ţinute: 2 cursuri la UTM, filiera francofonă: Oenologie, 

Biotehnologie 

Numărul total de persoane la care a 

fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 

4 persoane: 1 teză de doctor habilitat - Eugeniu 

Alexandrov; şi 3 teze de doctor: Elena Nezalizova, Ion 

Bortă, Roman Golubi. 

Numărul persoanelor la care a  fost 

conducător ştiinţific şi care au susţinut teza  

1 persoană. Dr. habilitat Eugeniu Alexandrov. 

Numărul manualelor, materialelor  

didactice editate 

------- 

 

VI. Activitatea managerială 

Coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole AŞM. 

Preşedinte al Adunării Generale a Secţiei de Ştiinţe Agricole AŞM. 

Preşedinte al Comisiei de Degustaţie al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
 

VII. Informaţii generale: Premii, medalii, titluri etc. 

1. Ordinul „Gloria Muncii” a Republicii Moldova; 

2. Ordinul „Meritul Bisericesc”, Mitropolia Moldovei; 

3. Premiul O.O. „Ştiinţa RM” „Persoana Anului 2017” 

4. 3 medalii a Saloanelor Internaţionale Inventica Iaşi, Timişoara; 

5. Diploma de excelenţă a INMA, Bucureşti. 

 

Boris GAINA 


