
❑ La data de 01.08.2021, în activitatea de cercetare sunt implicate 10 persoane: (1 CS I, 4 CS II, 2 CS III, 1 ACS și 2 tehnicieni),

din care 7 cercetători sunt atestaţi și dețin titul de doctor în ştiinţe.

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE GHEORGHE - IONESCU SISEȘTI

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI

Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 48, Telefon: 0232276101

email: scdvv.iasi@asas.ro; web: statiunea-viticola-iasi.ro

SECTORUL DE CERCETARE

mailto:scdvv.iasi@asas.ro


OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE:

 Ameliorarea sortimentului viticol, prin crearea de noi soiuri restructurate genetic, cu caracteristici şi

însuşiri superioare, de toleranţă la factorii de stres (seceta, ger) şi la atacul bolilor criptogamice, respectiv

selecţie clonală și intraclonală pentru stăvilirea eroziunii genetice;

 Conservarea şi monitorizarea resurselor genetice în scopul menţinerii biodiversităţii patrimoniului viticol

sub acţiunea cumulativă a factorilor climatici şi genetici;

 Evaluarea potenţialului agrobiologic şi tehnologic al soiurilor de viţă de vie, pentru struguri de masă şi vin,

cultivate în podgoriile din România, în condiţiile schimbărilor climatice;

 Promovarea în cultură a celor mai valoroase soiuri introduse în ţară din sortimentul mondial şi a celor

create de cercetarea ştiinţifică românească din domeniul viticulturii, adaptate condiţiilor ecologice specifice

podgoriilor din zona de influență a unității;

 Modernizarea tehnologiei de producere a materialului săditor viticol pentru creşterea randamentelor de viţe

altoite, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei economice;

 5Elaborarea și implementarea de soluţii tehnologice integrate şi performante de utilizare a resurselor

naturale, de conservare a solului şi protecţia mediului înconjurător în plantațiile viticole;



 Identificarea, definirea și descrierea tipicității vinurilor romanești în relație cu arealul de cultură;

 Proiectarea, realizarea şi implementarea unui sistem operaţional de control şi verificare a autenticităţii

vinurilor;

 Elaborarea și implementarea unor tehnologii inovative de procesare a strugurilor, de producere,

conditionare, stabilizare și îmbuteliere a vinurilor în vederea creşterii competitivităţii acestora pe piaţa

internă şi la export;

 Cercetări privind managementul alcoolului în vederea producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut;

 Cercetări privind impactul unor procese biologice de reducere a acidității volatile asupra calităţii şi

stabilităţii vinurilor;

 Elaborare de tehnologii de valorificare a subproduselor vinicole (valorificarea deşeului levurian vinicol ca

adaos în furaje zootehnice; obţinere a unor suplimente alimentare, etc);

 Optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor de calitate prin utilizarea a unor noi suşe de levuri

izolate din flora indigenă a podgoriei Iaşi și a culturilor starter autohtone de bacterii lactice performante

selectate din microbiota vinicolă destinate conversiei pe cale biologică a acidului malic din vin.



Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași dispune de o baza materiala adecvată

desfăsurării activitații de cercetare reprezentată de:

✓ laboratoare de cercetare dotate cu aparatură modernă, achizitionată din proiectele de cercetare, fonduri MADR și

venituri proprii;



✓ bancă de gene (colecție ampelografică) cu 478 de soiuri si clone vinifera şi de portaltoi din sortimentul naţional şi

mondial (2,3 ha);

✓ plantații biologice pentru efectuarea selectiei clonale și intraclonale (2,0 ha);

✓ poligoane experimentale, loturi demonstrative;



	

✓ colectie de sușe de levuri și bacterii lactice (80 sușe);

✓ staţie pilot de microvinificare;

	 	



Principalele realizări obţinute în domeniul ameliorării viței de vie:

✓ameliorarea sortimentului viticol, prin crearea a 10 soiuri noi, din care 3 pentru struguri de masă:

Paula (1997), Gelu (1999) şi Mara (2012) și 7 soiuri pentru struguri de vin Ozana (1982), Aromat de Iași

(1980), Alidor (1983), Arcaș (1985), Unirea (1989), Raluca (1994) şi Golia (1999);

✓obținerea și omologarea a 10 clone noi de viţă de vie, din soiurile ce alcătuiesc sortimentele

tradiţionale ale unor podgorii de renume: Aligote cl 5 Iş, Aligote cl 31 Iş, Cabernet Sauvignon cl 4 Iș,

Muscadelle cl. 1Iș, Fetească albă cl. 8 Iş, Fetească regală cl 1 Iş, Frâncuşă cl.14 Iş, Busuioacă de

Bohotin cl. 5 Iş, Chasselas dore cl. 20 Iș și Chasselas roze cl. 17 Iş;

✓ înființarea unei noi colecții ampelografice în perioada 2013 - 2014, pe o suprafaţă de 2,3 ha cu 416

soiuri aparţinând speciei Vitis vinifera și 62 soiuri cu rezistenţă sporită la factorii adverși;

✓ înfiinţarea de plantaţii mamă bază cu soiurile noi, clonele la care unitatea este menţinătoare şi

plantaţii cu material certificat (0,7 ha) și 1,6 ha de vițe portaltoi (categoria certificat);



SOIURI DE VIȚĂ DE VIE CREATE LA SCDVV IAȘI

PAULA GELU MARA OZANA

GOLIA

AROMAT DE IAȘI

RALUCA UNIREA ALIDOR ARCAȘ



CLONE DE VIȚĂ DE VIE OBȚINUTE LA SCVV IAȘI

ALIGOTÉ cl 5 

Is

ALIGOTÉ cl 31 

Is

MUSCADELLE 

cl 1 Iş

FETEASCĂ 

ALBĂ cl 8 Iş

FRÂNCUŞĂ 

cl 14  Is

FETEASCĂ 

REGALĂ cl. 1 Is
BUSUIOACĂ DE 

BOHOTIN cl 5 Iş
CABERNET 

SAUVIGNON cl 4 Is
CHASSELAS DORE 

cl 20 Iş

CHASSELAS ROSE cl 

17 Iş



Colecţia ampelografică s-a înfiinţat pe o suprafaţă de aproximativ 2,3 ha, în total au fost plantate un

număr de 478 soiuri, respectiv 416 soiuri aparţinând speciei Vitis vinifera (161 soiuri pentru struguri de masă,

10 soiuri apirene, 126 soiuri pentru vinuri albe şi roze, 43 soiuri pentru vinuri roşii) şi 62 soiuri cu rezistenţă

sporită. De asemenea, în cadrul fiecărei direcţii de producţie au fost plantate parcele cu soiurile şi clonele noi

obţinute şi omologate în România, astfel: 31 soiuri şi clone pentru struguri de masă, 35 soiuri pentru vinuri

albe şi roze şi 10 soiuri pentru vinuri roşii.

COLECȚIA AMPELOGRAFICĂ SCDVV IAȘI





Realizări obţinute în domeniul agrotehnicii viticole:

✓stabilirea sistemului de cultură, distanțe de plantare, forme de conducere a viței de vie, adaptate

condițiilor climatice din zona de nord- est a țării;

✓promovarea sistemul de întreținere a solului înierbarea alternativă de durată a intervalelor dintre

rândurile de viţă de vie;

✓ tehnologii de refacere a potenţialului vegetativ şi productiv al viilor afectate de secetă, îngheţ şi alţi

factori;

✓ tehnologiei de conversie la agricultura durabilă pentru cultura viţei de vie;

✓elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de producţie viti - vinicol în vederea îmbunătăţirii

siguranţei alimentare;

✓modernizarea tehnologiei de obţinere şi valorificare a strugurilor de masă prin utilizarea sistemului

european de calitate EUREPGAP;

✓ tehnologii de cultură pentru soiurile nou create la SCDVV Iași

✓verigi tehnologice de cultură ecologică a viței de vie, adaptate centrului viticol Copou Iași (scheme de

tratamente fitosanitare optimizate; soluții tehnologice privind managementul buruienilor în plantațiile

viticole ecologice).





În domeniul vinificaţiei, chimiei şi microbiologiei vinului se evidențiază următoarele rezultate:

✓ elaborarea tehnologiilor privind producerea băuturilor alcoolice, slab alcoolice şi nealcoolice pe bază de struguri, must şi

vin;

✓ realizarea şi brevetarea tehnologiei de obţinere a băuturii de tip „wine-cooler” prin metoda „champenoise”;

✓ elaborarea tehnologiei de obţinere a unor produse cu acţiune antioxidantă pe bază de must de struguri şi obţinerea

produsului POLIVITIS, brevetat (2009);

✓ obţinerea de biocatalizatori cu celule de levuri imobilizate şi elaborarea metodei de imobilizare a levurilor folosite în

tehnologia vinurilor spumante;

✓ tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deşeul de seminţe de struguri cu utilitate în industria alimentară,

farmaceutică, protecţia plantelor şi a mediului;

✓ metoda de purificare si procedeu de extracţie a proantocianidinelor condensate polimerice din seminţele de struguri,

pentru obţinerea unui bioprodus natural (cerere brevet nr. A 2017/00578);

✓ obţinerea uleiului din seminţe de struguri și prepararea unui bioprodus natural fungicid şi bactericid din șrotul de seminţe

de struguri rezultat în urma extracţiei uleiului;

✓ valorificarea reziduului vegetal rezultat din extracţia uleiului şi a compuşilor fenolici ca fertilizator organic natural.

✓ tehnologie de optimizare a extracției compușilor fenolici din struguri;

✓ izolarea şi identificarea unor suşe de levuri performante din arealele viticole cu denumire de origine, pentru optimizarea

tehnologiei de obţinere a vinurilor de calitate specifice podgoriilor Iaşi şi Cotnari (colecție de levuri - 80 sușe);

✓ selecția unor noi suşe de levuri performante cu un pronunţat caracter alcooligen ce pot redeclanşa şi finaliza fermentaţiile

alcoolice în cazul proceselor fermentative care au stagnat la concentraţii de 8,5 – 11,5 vol. % alcool şi un conţinut în

zaharuri de 60 – 100 g/L.

✓ izolarea în cultură pură a 22 de tulpini bacteriene lactice aparţinând genurilor Lactobacillus și Oenococcus.



	

	



Aspecte privind vinurile spumante obţinute 

cu suşe de levuri imobilizate in gelan - gum



Lista brevetelor de invenţii şi a certificatelor de inovator realizate la SCDVV Iași

Nr. 

crt.
Titlul brevetului (certificatului) Autorii

Nr. brevet 

(certificat) / an

INVENȚII

1 Dispozitiv pentru încărcarea strugurilor şi a altor produse în vrac V. Bălan, I. Teodorescu 54937/1970

2 Dispozitiv pentru ridicarea şi bascularea benei remorcii tehnologice V. Bălan 59721/1970

3 Presă pentru struguri cu bandă V. Bălan 61373/1974

4 Maşină pentru umplut pungi sau ghivece nutritive cu amestec de pământ V. Bălan, G. Sandu Ville, Şt. Mişu 68085/1977

5 Bandă cu autocurăţare pentru presele de stors struguri C. Linde, V. Bălan 69353/1977

6 Extract alcoolic din plante şi procedeu de obţinere a acestuia G. Sandu Ville, 69353/1977

7 Instalaţie de irigare şi fertilizare C. Scripcaru, 74671/1978

8 Băutură răcoritoare şi procedeu de realizare a acesteia Gabriela Sandu –Ville 81443/1979

9 Duză de irigare prin picurare C. Scripcaru, V. Bălan 85689/1983

10 Soi de viţă de vie - Gelu Gh. Calistru, Doina Damian 00058/2004

11 Soi de viţă de vie - Paula Gh. Calistru, Doina Damian 00008/2004

12 Soi de viţă de vie - Golia
D. Dănulescu, Gh. Calistru, Doina

Damian, A. Crăcană
00009/2004

Rezultatele activității de cercetare s-au materializat în publicarea a peste 38 brevete și certificate de invenție, 900

lucrări ştiinţifice, broşuri (21), pliante şi cărţi de specialitate (14), iar cele practice se regăsesc în loturile demonstrative,

modelele experimentale şi funcţionale care constituie o bază de susţinere a sectorului de dezvoltare din domeniu viti-

viniocol al cultivatorilor de viță de vie din zona de influență a unităţii.



Nr. 

crt.
Titlul brevetului (certificatului) Autorii

Nr. brevet 

(certificat) / 

an

INOVAȚII

1 Adaptarea plugului PP 3-30 M pentru scosul viţelor altoite din pepiniere V. Bălan, C. Ciubotarru, T. Neagu, A. Neaga 1/1962

2 Plug purtat pentru executarea biloanelor în şcoala de viţe V. Bălan, I. Teodorescu 2/1963

3 Maşină cu tracţiune animală pentru stropit în şcoala de viţe V. Bălan 4/1965

4 Sistem de alimentare cu soluţie de stropit în plantaţiile de vii
V. Bălan, G. Sandu Ville, V. Negulescu, I.

Ocheană
5/1969

5 Maşină de tocat corzi V. Bălan, I. Teodorescu

6 Dispozitiv pentru executat rigole întrerupte în vederea combaterii eroziunii solului V. Bălan 7/1969

7
Dispozitiv pentru determinarea rezistenţei la desprindere şi crăpare a boabelor de

struguri
V. Bălan 8/1969

8 Transformarea remorcii auto de 3 tone în remorcă monoaxă viticolă V. Bălan 9/1969

9 Remorcă viticolă semipurtată ridicătoare şi basculantă V. Bălan 10/1970

10 Remorcă monoaxă cu platformă balansoare V. Bălan, G. Sandu Ville 11/1970

11 Remorcă monoaxă basculantă lateral şi spate cu capacitate de 2,5 tone V. Bălan 13/1970

12 Maşină dezaxabilă de săpat gropi V. Bălan, I. Teodorescu 14/1970

13
Maşină pentru administrarea îngrăşămintelor minerale în vii odată cu lucrările de

întreţinere a solului
V. Bălan 16/1970

14
Adaptarea lamei de buldozer de la tractoarele U 650 pentru tractoarele pe şenile SV -

445 şi SM - 45
V. Bălan 17/1970

15
Presă stand pentru studiul procesului de scurgere şi presare a strugurilor în strat

subţire
V. Bălan 18/1977

16 Agregat cu hidrobure pentru făcut gropi de plantat viţa de vie V. Bălan, Şt. Mişu, Al. Crăcană 19/1977

17 Greder semipurtat pentru tractoarele de 45 CP V. Bălan, Şt. Mişu 22/1974

18 Dispozitiv pentru umplut pungi cu amestec nutritiv de pământ V. Bălan 24/1978



Nr. 

crt.
Titlul brevetului (certificatului) Autorii

Nr. brevet 

(certificat) / an

INOVAȚII

19 Dispozitiv cu pedală de altoit în omega inversat V. Bălan 25/1978

20 Dispozitiv cu pedală de altoit în omega V. Bălan 26/1979

21 Tehnologie de obţinere a vinurilor perlante
G. Sandu-Ville, Gabriela Sandu Ville, C. Savin,

J. Sauciuc, I. Calu
27/1979

22 Echipament pentru administrat îngrăşămite naturale în vie V. Bălan 32/1980

23 Agregat pentru pregătit solul şi semănat ierburi perene printre rândurile de vie V. Bălan 33/1984

24 Cărucior cu tracţiune animală pentru transporturi printre rândurile de vie V. Bălan, N. Pricop 34/1984

25 Cupă screper pentru tractoarele viticole V. Bălan, C. Spătărărescu 35/1985

26 Maşină de cârnit lăstarii la viţa de vie V. Bălan 37/1984

27 Dispozitiv pentru întreţinerea solului din şcoala de viţe V. Bălan, C. Spătărărescu 38/1984

28 Lănci de stropit în şcoala de viţe pentru MPSP – 300 şi MVL – 300 V. Bălan, V. Pricop 40/1986

29 Gele de struguri aromatizat G. Sandu- Ville, Gabriela Sandu Ville, V. Apostol 41/1986

30 Tehnologia obţinerii de wine – cooler G. Sandu-Ville, V. Apostol 723/1988

31 Tehnologia obţinerii mustului concentrat roşu G. Sandu-Ville, V. Apostol 911/1990

32 Compozţie pentru prindere la altoire a butaşilor de viţă de vie Şt. Oprea.,....., Elena Ilie ş.a. 97374/1990

33 Suşă de levuri pentru vinuri spumante ( SE- SV-9) şi (SE-200 ) G. Sandu-Ville, V. Apostol 924/1991

34 Tehnologia obţinerii wine – coller-lui utilizând „metoda champenoise” G. Sandu-Ville, V. Apostol, C. Oană, C. Savin 971/1992

35 Procedeu de separare şi purificare a apei tisulare C. Oană şi colab. 141189/1992

36
Tehnologiei de obţinere a unor produse cu acţiune antioxidantă pe bază de

must de struguri şi obţinerea produsului POLIVITIS
Volf Irina, Savin C. 122471/2009

37

Metoda de purificare si procedeu de extracţie a proantocianidinelor

condensate polimerice din seminţele de struguri, pentru obţinerea unui

bioprodus natural

Nechita Ancuţa, Deleanu C-tin, Niculaua M., 

Mihai C., Filimon R., Pașa Rodica
Cerere brevet 

A 2017/00578





Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași a avut în derulare în perioada 2015 – 2021 un

proiect colaborativ de cercetare aplicativă finanțat de Ministerul Educației Naționale (MEN) prin Unitatea Executivă pentru

Finantarea Invățămantului Superior, al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), 12 proiecte de cercetare-dezvoltare, în

cadrul Planului Sectorial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în calitate coordonator și de partener,

patru proiecte finanțate de MADR prin subvenții de la buget și trei proiecte autofinanțate.

Nr.

crt.

Programul

de cercetare
Numărul şi titlul proiectului

Calitatea 

deţinută 

Perioada 

de 

derulare

Valoare,

lei

1 PCA 2013

C.F. 183/2014 - Tehnologie de valorificare a componentelor

bioactive din deşeul de seminţe de struguri cu utilitate în industria

alimentară, farmaceutică, protecţia plantelor şi a mediului (Acronim:

PROVITIS)

Director de 

proiect
2014- 2017 700000

Proiecte finanţate de MEN (UEFISCDI) - Programul Parteneriate în domenii prioritare



Proiecte finanţate de MADR - Plan Sectorial 2015 - 2018

Nr.

crt.

Program

cercetare
Numărul şi titlul proiectului

Calitatea 

deţinută 

Perioada 

derulare
Valoare,

lei

1 ADER

CF 3.1.1./2015 - Conservarea si gestionarea resurselor genetice si

biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea si

promovarea practicilor si metodelor inovative eco-eficiente prietenoase

mediului

Partener 2015-2018 72000

2 ADER
CF 3.2.5./2015 - Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă

şi vin
Partener 2015-2018 97000

3 ADER

CF 3.3.8./2015 - Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la

sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice

ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversităţii acestuia

Partener 2015-2018 145000

4 ADER
CF 3.3.9./2015 - Mentinerea materialului de înmulţire viticol – categoriile

biologice material iniţial de înmultire, bază şi certificate
Partener 2015-2018 96285

5 ADER

CF 3.3.10/2015 Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de

tipicitate a vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al

vinurilor prin creşterea conţinutului fenolic

Partener 2015-2018 116000

6 ADER

CF 14.2.2./2015 Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativǎ a

contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de

pesticide şi metale grele ca principali poluanţi

Partener 2015-2018 71285



Proiecte finanţate de MADR - Plan Sectorial 2019 - 2022

Nr.

crt.

Program

cercetare
Numărul şi titlul proiectului

Calitatea 

deţinută 

Perioada 

derulare

Valoare,

lei

1 ADER

CF 7.3.3/ 02.10.2019 Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a

soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi vin în contextul

schimbărilor climatice

Director 

proiect
2019 -2022 850000

2 ADER
CF 7.5.5/ 30.09.2019 Cercetări privind managementul alcoolului în vederea

producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut

Director 

proiect
2019 -2022 300000

3 ADER
CF 7.1.2/26.09.2019 Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității

levurilor din microbiota viticolă zonală
Partener 2019 -2022 120000

4 ADER

CF 7.1.4/ 24.09.2019 Evaluarea vulnerabilității ecosistemului viticol la

impactul dăunător al organismelor concurente și antagonice, în vederea

elaborării și implementării unor tehnologii de control fitosanitar adaptate

factorilor de stres biotici și abiotici, cu impact redus asupra mediului

Partener 2019 -2022 75000

5 ADER

CF 7.2.3/ 01.10.2019 Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă

autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie cu potenţial cantitativ şi

calitativ superior, cu rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres

Partener 2019 -2022 100000

6 ADER
CF 7.5.7/03.10.2019 Perfecționarea metodelor de control al punctelor critice

în viticultura ecologică
Partener 2019 -2022 100000



Proiecte finanţate de MADR prin subvenții de la buget și susținute din venituri proprii (autofinanțare)

Nr.

crt.

Program

cercetare
Numărul şi titlul proiectului

Calitatea 

deţinută 

Perioada de 

derulare

1 Buget stat
Proiect nr. 2177 din 19.09.2018 “Ameliorarea sortimentului viticol autohton prin

selecţie clonală şi intraclonală”.

Director de 

proiect
2018 -2022

2 Buget stat
Proiect nr. 2178 din 19.09.2018 “Producerea materialului saditor viticol din soiuri ce

alcătuiesc sortimentele podgoriilor Moldovei”.

Director de 

proiect
2018 -2021

3 Buget stat

Proiect nr. 2179 din 19.09.2018 “Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a viţei de

vie, în vederea asigurării sustenabilităţii plantaţiilor viticole în podgoriile din nord-

estul ţării, în contextul schimbărilor climatice”.

Director de 

proiect
2018 -2021

4 Buget stat

Proiect nr. 2180 din 19.09.2018 “Obţinerea unor culturi starter autohtone de bacterii

lactice performante selectate din microbiota vinicolă destinate conversiei pe cale

biologică a acidului malic din vin”.

Director de 

proiect
2018 -2022

5
Venituri

proprii

Proiect nr. 2181 din 19.09.2018 “Colectarea, conservarea şi monitorizarea resurselor

genetice valoroase în noua colecţie ampelografică a SCDVV Iaşi”.

Director de 

proiect
2018 -2022

6

Venituri 

proprii

Proiect nr. 2182 din 19.09.2018 “Optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor

albe de calitate prin utilizarea a unor noi suşe de levuri izolate din flora indigenă a

podgoriei Iaşi”

Director de 

proiect
2018 -2021

7
Venituri 

proprii

Proiect nr. 2183 din 19.09.2018 “Optimizarea procesului de deproteinizare a

vinurilor prin utilizarea unor adjuvanţi de limpezire”.

Director de 

proiect
2018 -2020



	

❑ Activităţi conexe:

❖ extensie, consultanţă tehnică şi ştiinţifică, transfer tehnologic de specialitate, în zonele de influenţă;

❖ întocmirea și avizarea proiectelor pentru înființarea de noi plantații viticole prin programul de reconversie;

❖ îndrumarea elevilor și studenților din anii terminali în vederea întocmirii proiectelor de diplomă și licență;

❖ editări de publicaţii ştiinţifice de specialitate;

❖ relaţii de cooperare ştiinţifică cu institute şi staţiuni de cercetări de profil din ţară şi străinătate.












