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raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari și membrii corespondenți ai AȘM 

1. Titlul, numele și prenumele- academician CIMPOIEȘ GHEORGHE 

2. Activitatea științifică 

Conducător al proiectului instituţional 15.817.05.25A „Elaborarea elementelor de bază ale 

tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova”. 

3. 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 - 

Monografii editate în ţară 1 

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria C - 

Articole în culegeri 2 

Participarea la foruri ştiinţifice 1 

                                 Activitatea inovaţională 

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

Au fost  elaborate principalele verigi tehnologice (soi, distanța de plantare, sistemul de 
întreținere și lucrare a solului și modul de conducere și tăiere a pomilor) la cultura cătinei albe. 
S-au elaborat sisteme de conducere și tăiere a pomilor cultivați pe loturile de lângă casă și în 
plantațiile comerciale. Pentru acestea din urmă se propun două metode principial noi de tăiere 
mecanizată a pomilor. Rezultatele științifice vor avea un impact pozitiv la implementarea 
culturii cătinei albe în țara noastră, care poate deveni cea mai rentabilă dintre speciile 
pomicole cultivate, aducând venituri considerabile din export, deoarece este solicitată în 
cantități nelimitate pe piața internațională de fructe. Prin implementarea cătinei albe în 
cultură se vor valorifica mai eficient resursele funciare, îndeosebi, a terenurilor nefavorabile 
pentru alte specii.        

 

5. Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ținute - 

Numărul total de persoane la care a  fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

Numărul persoanelor la care a  fost conducător ştiinţific și care au susținut teza  - 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 

6. Activitatea managerială 

 

7. Informații generale  
Premii, medalii, titluri etc.  

8. Alte activități: vicepreședinte al Comisiei de experți a ANACEC 

 

Semnătura 

 



                                             LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE 

                                        publicate în anul 2018 de către acad. G. CIMPOIEȘ 

Monografie: 

CIMPOIEȘ, G., POPA, S. Cătina albă. Ch.:Tipografia Print Caro, 2018. 156 p. ISBN 978-9975-

56-601-8. 

Manual: 

CIMPOIEȘ, G. Pomicultură Specială. Ch.: Tipografia Print Caro, 2018. 558 p. ISBN 978-9975-

56-572-1. 

Articole în reviste naționale: 

-categoria B 

CIMPOIEŞ Gh., POPA S., MANZIUC V. et al. Particularitățile de creștere ale cătinei albe în 

funcție de soi și modul de conducere al pomilor. Revista  Ştiinţa Agricolă,  2018. nr.1, 33-37. 

ISSN 2587-3202.  

 -articole în culegeri naționale: 

CIMPOIEȘ GH., POPA S., MANZIUC V. et al. Parametrii ansamblului vegetativ ale cătinei 

albe în funcție de soi, distanță de plantare și modul de conducere al pomilor. În: Lucrări 

ştiinţifice vol. 47.  Ch. 2018, 112-115. ISBN 978-9975-64-296-5. 

CVASOV I., POPA S., MANZIUC V. et al. Caracteristicile fitometrice ale ansamblului 

vegetativ a cătinei albe în funcție de soi. În: Lucrări ştiinţifice vol. 47. Ch. 2018, 115-119. ISBN 

978-9975-64-296. 


