FIŞA
raportului de activitate a academicianului AŞM Boris Gaina în anul 2011
Titlul, numele şi prenumele: Academician al AŞM Boris Gaina, academician - coordonator SubsecŃia
ŞtiinŃe Agricole a AŞM
I. Activitatea ştiinŃifică

Proiect bilateral Moldova – Ucraina în pedoecologia viŃei de vie din Sudul Republicii Moldova şi regiunea
Odesa
II. Rezultatele ştiinŃifice principale
Monografii în ediŃii internaŃionale
Monografii în alte ediŃii 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
Monografii editate în Ńară
Articole în reviste naŃionale, categoria A
Articole în reviste naŃionale, categoria B
Articole în reviste naŃionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinŃifice
Activitatea inovaŃională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obŃinute
Numărul de brevete obŃinute
Numărul de brevete implementate

3
1
1
1
3
5
5
1

III. Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă ( până la 100 de cuvinte)
Studiul toxinelor în produsele horticole. Microzone şi plaiuri pentru vinuri cu denumire
geografică. Vinuri tinere, sanogene din soiuri noi intraspecifice. Indici oenologici la hibrizi în F4 la
viŃa de vie.
IV. Activitatea didactică
Numărul cursurilor Ńinute: UTM, filiera francofonă, a. III
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinŃific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinŃific şi care au susŃinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

2 (Biotehnologie,
Oenologie)
3

V. Activitatea managerială
Academician - coordonator SubsecŃia ŞtiinŃe agricole a AŞM, membru a 5 colegii de redacŃie,
membru al Consiliului NaŃional pentru Acreditare şi Atestare, membru a CNVCPA, membru a
UOEM.

VI. InformaŃii generale: Profesor la UTM, Expert la AŞM, Colaborator ştiinŃific principal al IŞPHTA
VII. Alte activităŃi: Preşedinte al Comisiei de licenŃe UTM, UCCM, membru al CCI Moldo-italiană.
Membrul Alliance Française.
VIII. Semnătura

