
(Proiect) 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr. 
din __________________________________  2016 

 
Cu privire la reorganizarea Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare” şi modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la 
Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 

 
În temeiul art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-
164, art. 537), art. 69, 79 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind 

reorganizarea Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare” prin divizare în Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico - Practic 
de Horticultură” şi Instituţia Publică„Institutul Naţional al Viei şi Vinului". 

2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:  
1) va crea comisia de reorganizare, care va asigura reorganizarea instituţiei publice 

prevăzute în punctul 1, în modul stabilit de legislaţie; 
2) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, transmiterea către 

instituţiile publice nou create a patrimoniului instituţiei publice supuse divizării, conform 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2); 

3) va exercita funcţia de fondator al Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico - 
Practic de Horticultură” şi Instituţiei Publice „Institutul Naţional al Viei şi Vinului"; 

4) va aproba statutele Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico - Practic de 
Horticultură” şi Instituţiei Publice „Institutul Naţional al Viei şi Vinului". 

3. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875) cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

poziţia "Instituţia Publică "Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultura şi 
Tehnologii Alimentare", Chişinău” se substituie cu poziţia „Instituţia Publică "Institutul 
Naţional al Viei şi Vinului"; 

după poziţia „Instituţia Publică "Institutul Naţional al Viei şi Vinului" se introduce 
poziţia „Instituţia Publică „Institutul de Horticultura". 
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NOTĂ INFORMATIVĂ  

Argumentarea creării Institutului National al Viei şi Vinului 
prin divizarea IP „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultura şi Tehnologii 

Alimentare” 
 

I. Baza juridică. Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat întru 
executarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-
2020 (HG nr. 409 din 04.06.2014), Programului de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova (2015-2018), precum şi a altor documente de politici 
naţionale, conexe dezvoltării sectorului agroalimentar. 

II. Scopul. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare consideră drept 
prioritate, în sferă sa de administrare, necesitatea implementării rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiilor tehnologice în domeniul horticulturii 
(pomicultură, culturi legumicole, vitivulturii şi vinificaţiei şi tehnologiei 
alimentare), pentru asigurarea competitivităţii ţării pe pieţele internă şi externă. 

În Republica Moldova cercetări ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul 
horticulturii efectuează Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare (în continuare - IP IŞPHTA). Instituţia a fost 
creată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 24 iunie 2008 „Cu 
privire la optimizarea sferei științei şi inovării din sectorul agroalimentar” prin 
contopirea a trei instituții științifice: Institutul Naţional pentru Viticultură şi 
Vinificaţie (INVV), Institutul de Pomicultură (IP), Institutul Științific de 
Tehnologii Alimentare (IŞTA), şi a  Centrului pentru culturi nucifere şi 
Subdiviziunii pentru culturi legumicole a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”. 

Conform organigramei, IP IŞPHTA îşi axează activitatea pe 4 direcții 
principale de cercetare:   Pomicultură;  Tehnologii alimentare;   Culturi legumicole;  Viticultură şi vinificație; 

În domeniile respective  activează subdiviziuni de cercetare (secţii 
laboratoare şi grupe), cu un anumit număr de angajaţi, după cum urmează: 
1. Direcția Pomicultură include 4 laboratoare specializate domeniu în care 

activează 71 colaboratori, inclusiv 69 cercetători științifici, dintre care 23 cu 
titlul de doctor, 6 cu titlul de doctor habilitat.  

2. Direcția Tehnologiilor alimentare include 3 laboratoare specializate în 
domeniul tehnologiei alimentare în care activează 50 colaboratori, inclusiv 40 
cercetători științifici, dintre care 7 cu titlul de doctor. 

3. Direcția Culturi legumicole include o secție, în care activează 18 colaboratori, 
dintre care o persoană cu titlul de doctor. 

4. Direcția Viticultură şi Vinificație include 9 subdiviziuni de cercetare în care 
activează 90 colaboratori științifici. Potenţialul ştiinţific al Direcţiei „Viticultură şi 



Vinificaţie” la momentul actual include 1 academician, 7 doctori habilitaţi, 24 
doctori în agricultură, tehnică şi biologie, precum şi o şcoală doctorală cu 12 
doctoranzi. 

Dat fiind faptul că direcțiile menţionate diferă  prin modul de activitate şi 
prin dispersarea obiectului de cercetare al domeniului de studiu științific (de la 
struguri, vin, mere și pomușoare la lapte, carne și panificație), acestea nu s-au 
încadrat într-o structură unică.  

În țărilor europene, de exemplu, atît în sectorul horticol, cît şi în cel vinicol, 
există cel puţin cîte o instituție de cercetări ştiinţifice pentru fiecare din aceste 
domenii. În Franţa, Spania; Germania, România, Ucraina, Bacu, Azerbaidjan, 
Ungaria ş.a., statutul de instituții de cercetare specializate pe anumite domenii, 
impune asupra abordării, în cercetare, a temelor actuale pe sectoare separate. 
Acestea sunt profund studiate, iar rezultatele obținute sunt implementate destul de 
rapid în practică, de către agenții economici. În majoritatea cazurilor instituțiile 
sunt finanțate din bugetul de stat, precum şi din alte surse, inclusiv prestarea 
serviciilor, contra plată, agenților economici. 

În contextul celor expuse, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare propune reorganizarea Instituţiei Publice „Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare” prin divizare, în două instituţii publice: „Institutul 
Ştiinţifico - Practic de Horticultură” şi „Institutul Naţional al Viei şi Vinului",                                                          
fapt ce va permite păstrarea şi dezvoltarea, în continuare, a potenţialului ştiinţific în 
domeniu, va spori legăturile ştiinţei cu întreprinderile din ramură  şi va eficientiza 
activitatea de cercetare dezvoltare în ramura viti-vinicolă, horticolă şi alimentară. Proiectul propus va eficientiza rezultatele ştiinţifice în domeniile horticol şi 
viti-vinicol.  

III. Costul implementării. Implementarea proiectului propus nu necesită 
cheltuieli suplimentare.  

IV. Impactul implementării. Hotărîrea va constitui un cadru juridic pentru 
institutele nou create. 

Rezultatele obţinute în urma reorganizării:  -  micșorarea numărului de subdiviziuni de cercetare prin crearea unor unități 
mai complexe; 

- potenţial ştiinţific calificat, obţinut prin selectarea riguroasă în urma 
optimizării potenţialului uman; 

- atragerea tinerilor specialişti în procesul de cercetare; 
- valorificarea surselor financiare obţinute  în baza proiectelor competitive; 
- internaţionalizarea cercetării şi dezvoltării inclusiv prin participarea la 

programe şi granturi internaţionale; 
- obţinerea rezultatelor inovaţionale necesare sectorului de producţie şi 

orientarea cercetării ştiinţifice spre necesităţile pieţii; 
- bază tehnico-materială consolidată şi modernizată. 


