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raportului de activitate în anul 2022 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

 

I.Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM 

Academician    Cimpoieș  Gheorghe, secția Științe ale Vieții 

 

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2022 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

 20.80009.5107.13 Elaborarea tehnologiei de producere a 

cătinei albe în sistem ecologic și de 

prelucrare a fructelor și biomasei 

Executor 

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

     

 

III.  Activitatea în anul de referință(date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B+  

Articole în reviste naţionale, categoria B   

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională 4 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională 4 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  



Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 

 

Articole / cărți de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Au fost obținute date experimentale despre creșterea și fructificarea cătinei albe în 

funcție de soi, distanța de plantare, tipul de formare și tăiere a pomilor, inclusiv de 

tăiere mecanizată. 

 

V.  Activitate didactică, în 2022 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

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

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza, fiind 

confirmată de ANACEC  

 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate  

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2022 sub conducerea 

membrilor secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

    

 

VI. Activitate managerială 

 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, 

consiliu de susținere etc.) 

Perioada Calitatea (membru, 

președinte ș.a.) 

     

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

Nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru,  



redactor, referent) 

1. 

 

Cimpoieș Gheorghe Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 

Cluj-Napoca 

Membru 

2. Cimpoies Gheorghe Pomicultura, Viticultura și Vinificația membru 

 

IX. Participări la foruri științifice: 

    

    

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr.  Nume, prenume Ziarul, publicația online 

 

Titlul articolului 

    

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 



XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

 

 

 

 

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor  

în cazul coautoratului, se va sublinia cu bold numele membrului AȘM 

se vor specifica aparte publicațiile internaționale și cele naționale 

la publicațiile electronice, care nu au varianta print, se va indica în mod obligatoriu link-ul de acces 

 

Articole în culegeri și material ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

 

Cimpoieș, G., Popa, S., Rîbințev, I., Borduja, V., & Cvasov, I. Influența particularităților 

biologice a unor soiuri înalt productive de cătină albă asupra indicatorilor de creștere și 

fructificare în condițiile Republicii Moldova. Simpozionul științific internațional  „Sectorul 

agroalimentar – realizări și perspective ” 11-12 noiembrie 2022, Chisinau, p. 229-235 

Popa S., Cimpoieș Gh., Burduja V., Macari A. Influența structurii coronamentului și a 

metodelor de formare asupra dezvoltării și fructificării plantelor de cătina albă. Simpozionul 

științific internațional  „Sectorul agroalimentar – realizări și perspective ” 11-12 noiembrie 

2022, Chisinau 

Rîbințev I., Cimpoieș Gh., Burduja V., Macari A. Influenâa soiului asupra parametrilor de 

creștere și fructificare a plantelor de cătina albă în condițiile Republicii Moldova. Simpozionul 

științific internațional  „Sectorul agroalimentar – realizări și perspective ” 11-12 noiembrie 

2022, Chisinau 

 

 

Cimpoieș Gh., Popa S., Rîbințev I., Burduja V., Macari A.  Influența distanței de plantare asupra 

dezvoltării și fructificării unor soiuri înalt productive de cătină albă. Simpozionul științific 

internațional  „Sectorul agroalimentar – realizări și perspective ” 11-12 noiembrie 2022, 

Chisinau 

 

 

Data completării fișei, Semnătura   5.01. 2023 


