Raportul de activitate
al academicianului Gaina Boris pentru anul 2008
1. Activitatea tiin ific
Am preg tit la concurs programul de Stat „Microbiotehnologii vitivinicole” cu 9
proiecte investiga ionale, care va fi înaintat la concurs în februarie 2009.
Sunt conduc tor al proiectului pentru 2009 cu colegii din Germania, proiect mixt
aprobat de ME i T al Germaniei i A M.
Am lucrat în 2008 în calitate de executor al programei comune cu Belarusi pe tema
toxinelor (Ochratoxina A), tem trec toare i în 2009 (08.820.04 – 07 D.F.)
Am finalizat raportul anual 2008 în cadrul Programului de stat condus de acad. Gh.
Duca pe tema „Valorificarea produselor secundare din vinifica ie: concentrat
antocianic din struguri” (aprobat de SM RM).
Se finalizeaz cu participarea noastr , raportul cu INVV „Dehidratarea fraciilor de la
distilarea pentru ob inerea bioetanolului”. Se preconizeaz realizarea proiectului
„Tehnologia de tratare a apelor la fabricile de vin”în calitate de executor în Programa
acad. Gh. Duca „Managementul calit ii apelor” (2009 – 2010)
2. Activitatea editorial
Num rul de publica ii tiin ifice total:
inclusiv
Articole în reviste interna ionale
Articole în reviste locale
Monografii
Participarea la foruri tiin ifice

18
7
10
2
7

3. Activitatea didactic
Num rul cursurilor inute
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific
al tezei de doctorat
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care
au sus inut teza
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor al tezei de
licen

2
3
3
7

4. Activitatea managerial
- Secretar tiin ific general al Academiei de tiin e a Moldovei
- Cercet tor tiin ific principal al INVV, sec ia Oenologie i VDO
5. Informa ii generale
Am participat la Congrese interna ionale în Podgori a – Muntenegru (sept. 2008),
Chi in u (noiembrie 2008)
6. Alte activit i
Membru al Consiliului Alian ei Franceze – membru al Comisiei mixte de colaborare
tehnico – tiin ific cu Belarusi, Cehia i Ucraina (2004 – 2008), profesor la filiera
francofon a UTM la „Biotehnologii alimentare”.

