Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
Nr.
crt.
1

Denumirea catedrei,
laboratorului, secţiei,
atelierului etc.
2

Denumirea prestărilor şi serviciilor propuse

1)
2)

Catedra Chimie

3)
4)
5)

1)
2)
3)
Catedra Agrotehnică
şi Fitotehnie
4)
5)
6)
1)
Catedra Ameliorare,
genetică şi
biotehnologie a
culturilor agricole

2)

Persoana responsabilă

3
4
Centrul de cercetare ştiinţifică în agronomie
Fertilizarea culturilor de câmp. Recomandări pentru obţinerea unor
recolte de calitate înaltă, de grâu, orz, porumb, soia,fasole, mazăre de Băţ V.
calitate înaltă.
Analiza solului din sere-solarii pentru precizarea dozelor de
îngrăşăminte la cultivarea tomatelor, castraveţilor, ardeiului dulce, Pripa Gh.
pătrunjelului, salatei ş.a.
Analiza paielor, cocilor de seminţe de floarea-soarelui şi altor deşeuri
Pripa Gh.
organice pentru creşterea ciupercilor (păstrăvului şi şampinionului).
Consultaţii pentru prelucrarea gunoiului de grajd şi obţinerea
vermicompostului, pentru obţinerea biogazului din diferite deşeuri Pripa Gh.
organice, compostarea diferitor deşeuri organice.
Analiza conţinutului de NPK, proteine, amidon, gluten, grăsimi în
diferite culturi cerealiere şi recomandări pentru utilizarea lor raţională( Pripa Gh.
ca furaj, ca materie primă pentru fabricarea berii ş.a.).
Şeful catedrei
Elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp
V.Burdujan
Elaborarea sistemului de combatere a buruienilor în asolament
M. Rurac
Elaborarea tehnicilor de cultivarea a culturilor de câmp în cadrul
Gh. Bucur
agriculturii ecologice
Crearea pajiştilor şi fineţurilor permanente. Îmbunătăţirea pajiştilor
Burdujan V.
naturale.
Crearea covorului verde a stadioanelor şi a spaţiilor de recreaţie
Palade N.
Marcenco V., Vasilev
Elaborarea regimurilor de irigare pentru culturile agricole
M.
Introducerea tehnologiilor de micropropagare in vitro în scopul
Galina Comarov
majorării eficacităţii procesului de producţie a culturilor agricole.
Implementarea tehnologiei de markare proteică a materialului
Galina Comarov
semincer de porumb.

3) Consultări, cu privire la obţinerea producţiei ecologic pure de porumb
special o2 şi waxy 1 cu eficacitaea nutritivă semnificativă a bobului.

Ţiganaş V.,
Domnica Ţiganaş

Condiţii
speciale

Date de contact

5

6
tel. 432166
tel.432166
069642344
tel.432166
069642344
tel.432166
069642344
tel.432166
069642344
tel.432177
tel. 31 22 65
tel.432177
tel.432177
tel.432177
432368
079057648
432 368
079057648
432 368
079750172
079750173

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2

3

4

1) Evaluarea agroecologică a terenurilor agricole pentru diferite folosinţe. V.Ungureanu, E.Mocanu
2) Evaluarea fizico-mecanică a solurilor arabile în scopul reducerii
V.Andriuca
cheltuielilor de carburanţi.

Catedra
Agroecologie
ştiința solului

şi

Catedra Botanică şi
fiziologia plantelor

3) Studii ecopedologice privind optimizarea aplicării asolamentelor.

Cazmalî N., Gărla D.

4) Evaluarea erozională
antierozionale.

Bacean I., Vişnevschi B.

a

terenurilor

şi

aplicarea

măsurilor

Andriuca V., Mocanu
E.,
Cazmală
N.,
5) Monitoringul calităţii solului la diferite utilizări.
Ungureanu
V.,
Vişnevschi B.
Andriuca V., Mocanu
6) Evaluarea modificărilor solurilor pe terenurile irigate.
E., Vişnevschi B.
Andriuca V., Mocanu
E.,
Cazmală
N.,
Ungureanu
V.,
7) Paşaportizarea ecologică a terenurilor la diverse utilizări agricole.
Vişnevschi B., Gărla D.,
Bacean I.
8) Caracteristica pretabilităţii solurilor pentru pomicultură, viticultură, Mocanu E., Vişnevschi
B.,
Ungureanu
V.,
legumicultură.
Andriuca V.
Mocanu E., Sasu M.,
9) Evaluarea ecologică a păşunilor.
Gărla D., Andriuca V.
Andriuca V., Mocanu
E.,
Cazmală
N.,
Ungureanu
V.,
10) Aprecierea solurilor şi terenurilor agricole prin metoda bonitării.
Vişnevschi B.,Gărla D.,
Bacean I.
Andriuca V., Mocanu
11) Evaluarea pretabilităţii terenurilor pentru agricultura ecologică.
E.,
Ungureanu
V.,
Vişnevschi B., Bacean I.
1) Aplicarea substanţelor biologic active la cultivarea soiurilor de Derendovskaia A.I.
Nicolaescu G.I.
struguri de masă
Ştirbu A.V.,Josan S.A
2) Aplicarea reglatorilor de creştere de natură steroidală la cultivarea Derendovskaia A.I.
Nicolaescu G.I.
plantelor cerealiere
Ştirbu A.V.,Josan S.A

5

6
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
tel.432-183
069810122
432372,
Email:
antoninad@rambler.ru
432372,
Email:
antoninad@rambler.ru

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2

Catedra Silvicultură
şi Grădini Publice

Catedra
Legumicultură.
Laboratorul Ştiinţific
Aplicativ
pentru
Legume, Flori şi
Ciuperci

Catedra Protecţia
plantelor

3
4
Centrul de cercetare ştiinţifică în horticultură
Chetreanu A., Scutaru
M., Chiriţa Gh, Sfeclă
1) Amenajarea silvică şi cinegetică
V.
2) Elaborarea proiectelor de regenerare şi împădurire a terenurilor
degradate, de creare a perdelelor forestiere de protecţie, pepinierelor Scutaru M., Gumeniuc I.
silvice
3) Elaborarea proiectelor de amenajare a spaţiilor verzi cu destinaţie
Sava V., Irina Sfeclă,
diferită şi zonelor de recreere

5
În bază de
tel.432809
contract
În bază de
tel.432809
contract
În bază de
tel.432809
contract

1) Şcolarizare şi consultare în domeniul producerii legumelor, florilor şi Conovali V., Turcan E., La catedră şi
în teren,
Răsoi M., Andrieş V.
ciupercilor
contra plată
2) Producerea răsadurilor de legume şi flori

Conovali V., Turcan E.

3) Producerea miceliului de şampinion, păstrăv şi shiitake
4) Calcule tehnologice şi bussines-planuri pentru lansarea unei afaceri în
Andrieş Vladimir
domeniul producerii ciupercilor
5) Analize chimice şi microbiologice a compostului şi substratului
nutritiv pentru ciuperci

6

tel.43-22-69, mob.:
079405828;
069042057;079512253

La comandă,
contra plată

tel.43-22-69, mob.:
079405828;
069042057

La comandă,
contra plată

tel.43-22-69, mob.:
079512253

1) Consultanță în domeniul complexului integrat de protecţie a plantelor.

Croitoru N.
Timuş A.

tel.43-25-82,
079251768
078330312

2) Informaţie referitoare la combaterea integrată a dăunătorilor culturilor
agricole.

Panuţa S.

tel.43-25-82(s)

3) Informaţie referitoare la combaterea integrată a bolilor agricole.

Bădăru S, Bivol A.
Nicolaescu O.

tel.43-25-82(s),
069111203,
079040020

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2

3
1) Consultații cu tematica: producerea materialului săditor viticol,
inclusiv prin intermediul altoirii în verde

Catedra Viticultură

Catedra Pomicultură

4
Perstniov N.
MoroșanE.
Nicolaescu Gh.

2) Consultații cu tematica: particularitățile înființării, îngrijirii și
exploatării plantațiilor viticole tinere și pe rod; tăiatul în uscat;
Perstniov N.
operațiilor în verde; particularitățile restabilirii plantațiilor viticole
Nicolaescu Gh
după diverse anomalii
Știrbu A.
3) climatice; aspecte tehnologice în cultura soiurilor pentru masă,
inclusiv utilizarea SBA
Perstniov N.
4) Expertiza diferitor situații viticole, inclusiv de conflict.
Nicolaescu Gh
Știrbu A.
Perstniov N.
5) Consultații cu tematica:
Nicolaescu Gh
6) aspecte tehnologice în cultura soiurilor pentru masă, inclusiv
Știrbu A.
utilizarea SBA
Derendovschi A.
1) Conducerea şi tăierea pomilor
Gheorghe CIMPOIEŞ,
m.c. al AŞM, doctor
2) Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor superintensive
habilitat
3) Producerea materialului săditor certificat
Valerian BALAN,
4) Proiectarea plantaţiilor
Vasile BABUC, m.c.
5) Întreţinerea plantaţiilor
al AŞM, doctor
6) Conducerea şi tăierea pomilor
habilitat
Ananie PEŞTEANU,
7) Sisteme moderne de fertilizare a plantaţiilor
Valeriu MANZIUC,
8) Reglarea încărcăturii de rod prin rărirea fructelor
Eugen GUDUMAC,
9) Planificarea recoltei de fructe în funcţie de factorii ecologici şi doctor
agrotehnici
10) Producerea materialului săditor certificat
11) Proiectarea plantaţiilor
Mihail BARBAROŞ,
12) Întreţinerea plantaţiilor
doctor
habilitat,
13) Conducerea şi tăierea arbuştilor fructiferi
conferenţiar
14) Sisteme moderne de fertilizare a plantaţiilor
universitar
15) Planificarea recoltei de fructe în funcţie de factorii ecologici şi
agrotehnici

5

6

tel.432279 079641977
079463186
gh.nicolaescu@gmail.
com
068104564
stirbu.a@gmail.com

Specii
sămânţoase,
sâmburoase

tel..31.22.58

Specii
sămânţoase,
sâmburoase,
nucifere

tel.312301, 432304

Specii
bacifere

tel.432304,
tel.432237

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2

3
4
Centrul de cercetare ştiinţifică în inginerie agrară
1) Elaborarea şi implementarea în producţie tehnologiilor şi mijloacelor
tehnice pentru producerea culturilor agricole cu volum redus de Serbin V.
energie prin semănatul direct şi la lucrarea minimală a solului
2) Testarea şi certificarea tehnicii agricole importată de peste hotare

Catedra Mecanizarea
agriculturii

Catedra Mentenanţa
maşinilor şi ingineria
materialelor

3) Controlul stării tehnice şi mentenanţa utilajului din sectorul
zootehnic
4) Mentenanţa tehnicii agricole pentru producerea şi recoltarea
culturilor agricole
5) Implementarea în producţie tehnologiilor şi mijloacelor tehnice
pentru utilizarea rizidurilor din zootehnie
1) Elaborarea tehnologiilor de recondiţionare, durificare şi depunere a
acoperirilor rezistente la uzură şi decorative pe organe de maşini
2) Elaborarea şi implementarea
proceselor tehnologice de
recondiţionare a pieselor uzate de maşini cu acoperiri din materiale
compozite polimerice
3) Studiul caracteristicilor şi alegerea cuplurilor tribologice pentru
recondiţionarea şi confecţionarea diferitor ajustaje
4) Elaborarea tehnologiilor de prelucrare electrochimică dimensională
şi depunere a nanoacoperirilor
5) Expertiza tehnică a pieselor de maşini care sau deteriorat în timpul
exploatării
6) Elaborarea tehnologiilor, proiectelor şi consultaţii cu privire la
obţinerea energiei termice din deşeuri şi materie secundară provenită
din agricultură, industria forestieră, industria prelucrătoare etc.

Serbin V.
Pobedinschi V.
Serbin V., Sclifos S.
Gaină A.
Pobedinschi V.
Corneiciuc N.
Marian Gr.
Gorobeţ V.
Sidorov V.
Corneiciuc N.

5

6

tel.432-330, 74-95-21
În bază de
069508650
contract
În bază
contract
În bază
contract
În bază
contract
În bază
contract
În bază
contract

de tel.432-330, 74-95-21
069508650
de tel.432-330,
069407652
de
tel.27-84-60, 432-330
de

069407652

de tel.432 346
432489
tel.432346
În bază de
312207
contract
În bază de tel.432346,
contract
432523
În bază de
tel.432346
contract
În bază de tel.432 346
contract
432489

Marian G., Munteanu
În bază de
tel. 31.22.07, 432346.
a., Gudima A.
contract

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2
1)
Catedra Ingineria
transportului auto şi
tractoare

2)

3)

1)
2)
3)
Catedra Electrificarea
şi automatizarea
mediului rural

4)

3
Express-analiza proprietăţilor de apreciere a calităţii combustibililor
şi lubrifianţilor utilizaţi în autovehicule.
Studierea eficienţei combustibililor alternativi în baza uleiurilor din
produse vegetale şi alte produse din alimentaţie prin încercarea la
stand a motoarelor pentru autovehicule.
Încercări la stand a motoarelor pentru autovehicule cu scopul de a
determina fiabilitatea diferitor piese cu schimbări în tehnologia de
recondiţionare.
Elaborarea şi măsurarea prizei de conexiune la pămînt a
echipamentelor electrice
Elaborarea proiectelor şi schemelor electrice de alimnetare cu
energie electrică a consumatorilor
Argumentarea, alegerea tipurilor şi elaborarea proiectelor de cereare
a acţionărilor electrice cu nivelul de tensiune U≤ 1000V şi
automatizarea proceselor tehnologice
Efectuarea auditului electroenergetic, în agricultură şi industria de
prelucrare.

5) Determinarea intensităţii energetice ale diferitor produse agricole

Catedra Zootehnie
generală

4
Lacusta I., Todosoi O.

5
6
În bază de
tel.432348
contract

Novorojdin D., Banari În bază de
tel.432348
E., Beşleaga Ig.
contract
Novorojdin D.
Banari E., Beşleaga Ig

În bază de
tel.432348
contract

Erhan F.,
Gonceariuc I
Erhan F
Rotari V.
Erhan F.,
Voinescu D.,
Rotari V. etc.
Erhan F. , Voinescu D.
Rotari V., Bantaş R etc.
Erhan F, Voinescu D.
Rotari V., Bantaş R etc.

În bază de tel.432-306
contract
068059966
În bază de tel.432-306
contract
068059966
În bază de
tel.432-306
contract
068059966

6) Argumentarea, alegerea tipurilor şi elaborarea proiectelor de
Volconovici L
utilizare a surselor regenerabile de energie
Centrul de cercetare ştiinţifică în zootehnie şi biotehnologii
1) Consultaţii privind creşterea şi selecţia animalelor.
Radionov Vladimir
2) Analiza chimică a substanţelor nutritive din materii prime (resurse Caisîn Larisa
furajere) şi a produselor agroalimentare. Evaluarea valorii nutritive a Vrancean Vasile
furajelor.
Petcu Igor
Caisîn Larisa
3) Evaluarea recetelor de nutreţuri combinate şi raţiilor de hrana pentru
Vrancean Vasile
animale şi păsări agricole.
Petcu Igor
Caisîn Larisa
4) Consultaţii în domeniul alimentaţiei animalelor şi tehnologia
Vrancean Vasile
producerii şi controlul calităţii furajelor
Petcu Igor

În bază de tel.432-306
contract
068059966
În bază de tel.432-306
contract
068059966
tel.347-910

tel.432-383
tel.432-383

tel.432-383

tel.432-383

Lista serviciilor şi prestărilor acordate de către Parcul inovaţional din UASM
1

2

3

1)

2)
Catedra Zootehnie
specială

3)
4)
5)
6)
1)

2)
Catedra Biotehnologii
în zootehnie
3)
4)

4
Ilie Rotaru,
conf.
Tehnologia creşterii porcinelor şi producerii cărnii de porc prin
univ.,
doctor in
metode intensive
agricultură
Tatiana Dabija, conf.
Tehnologia creşterii şi producerii cărnii de iepuri de casă
dr., conf. univ. inter.
Creşterea animalelor, tehnologii de producere a produselor Serghei Chilimar, dr.
animaliere
hab., prof. univ.
Vasile Lupan,
dr.,
Tehnologia producerii laptelui şi cărnii de bovine
conf. univ.,
Evaluarea caracterelor morfo-productive ale albinelor de la stupinele
N. Eremia, prof. univ.
de reproducere şi crearea loturilor de prăsilă.
Tehnologia obţinerii produselor apicole, creşterea mătcilor şi
N. Eremia, prof. univ.
reproducerea materialului de prăsilă.
Consultaţii privind particularităţile fiziologice de vârstă a animalelor Şt. Ţurcanu, prof.
domestice
univ.
G. Darie, prof. univ.
V. Granaci, conf.
Specificul reproductiv la diverse specii de animale
univ., E. Marandici,
dr.
A. Chiţanu, conf.
Aprecierea calităţii diferitor produse de origine animală
univ.,
A. Moraru, conf. univ.
Determinarea sistemelor lactoproteice la diverse specii de animale
V. Petcu, conf.univ.
domestice

5

6
tel.432-380
tel.432-380
tel.069145061
tel.432-380
tel.31-22-75
tel.31-22-75
tel.432-484

tel.432-484

v432-484
tel.432- 484
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1

2
1)
2)
3)
4)
5)

3
4
Centrul de cercetare ştiinţifică în medicină veterinară
Profilaxia şi combaterea bolilor parazitare la animale în diferite
Cercel I.
condiţii de creştere
Controlul, igiena şi siguranţa produselor de origine animală.
Tomşa M.,
Boli obstetricale, ginecologice, diagnosticul gestaţiei şi însămânţarea Popovici M.
artificială a animalelor.
Budanţev A.
Popovici M.
Asistenţa veterinară în ginecologie la animale.
Budanţev A.
Diagnosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor chirurgicale la animale. Donica G., Balan I.

6) Igiena creşterii şi exploatării porcinelor.
Facultatea Medicină
veterinară

Catedra Organizarea
teritoriului

Macari V.

7) Igiena creşterii şi exploatării păsărilor.
Putin V .
8) Igiena creşterii şi exploatării albinelor Profilaxia şi combaterea
Usatenco V.
bolilor la albini.
9) Igiena creşterii şi exploatării iepurilor
Rusnac I.
10) Profilaxia şi combaterea bolilor la iepuri
11) Igiena alimentaţiei şi a nutriţiei.
12) Profilaxia şi combaterea bolilor la păsări.
Starciuc N.
Enciu V., l CiucleaA.
13) Tratamentul afecţiunilor degetelor la animalele domestice.
Didoruc S.
Holban D., Balanescu.
14) Diagnosticul şi tratamentul bolilor interne la animalele agricole, S., Cociu V., Chiosa A.,
animalele de companie şi păsări.
Balov S., Gurdiş V.,
Voiniţchi E.
Centrul de cercetare ştiinţifică în cadastru şi drept
1) Proiectarea antierozională a teritoriului.
Horjan O.
2) Consolidarea terenurilor agricole
Moraru T.
3) Proiectarea intragospodărească a terenurilor consolidate

5

6
tel.31-23-23
tel.31-23-23
tel.432-308
tel.432-308
tel.31-21-99
tel.432-833
079235990
tel.069126036
tel.456-609
tel.432-833
456-816
tel.432-258
tel.432-374
tel.31-23-20,
432-297

tel 43 22 83
tel 31 22 57
079539394
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2

3
1) Consultaţii juridice şi servicii de avocatură

Catedra Drept privat

2) Consultaţii juridice şi servicii de avocatură
3) Consultaţii juridice şi servicii de avocatură

Catedra Cadastru şi
Geodezie

Catedra Îmbunătăţiri
Funciare şi
Hidrotehnică

Management

4
Moroşanu I.,
Tălămbuţă A.
Buguţă E., Grozavu S.
Cuciurcă A., Vlaicu
V.,
Moroşanu I.,
Tălămbuţă A.
Buguţă E., Grozavu S.

1) Servicii la dobândirea dreptului, înregistrare şi actualizarea planului
cadastral, formarea bunurilor imobile, evaluarea şi reparcelarea Botnarenco I.
bunurilor imobile
Danilov N., Potîngă O.
2) Consultaţii la geodezia inginerească şi topografie
Popescul S., Zubco E.
1) Elaborarea proiectelor şi consultaţii în domeniul irigaţiei.
Gherciuc I.
2) Modelarea numerică a proceselor de inundaţii
3) Aplicarea hidroturbinelor, optimizarea lucrului staţiilor de pompare
Pleşca P.
4) Calculul stavilelor
Şeremet V.
5) Proiectarea construcţiilor hidrotehnice
Nicic N.
6) Măsuri de reducere a eroziunii solului
Ceban R.
Centrul de cercetare ştiinţifică în economie
1) Elaborarea planului de afaceri
A. Litvin, A Zbancă
2) Managementul financiar
A. Litvin
3) Elaborarea fişelor tehnologice
V. Morei, A. Zbancă
4) Managementul resurselor umane (secectarea, planificarea, D. Cimpoieş
salarizarea, etc.)
5) Managementul producţiei (operaţional)
A. Litvin, V. Morei,
6) Corespondenţa de afaceri ( comercială, administrativă)
L. Dobrovolschi
P. Tomiţa, A. Litvin,
7) Negocierea şi elaborarea contractelor
L. Dobrovolschi,
V. Morei

5

6
tel 43 21 94
tel 43 22 68
tel 43 21 94
tel 43 21 53
069935639
tel 43 21 53
tel 43 22 33
tel 069108971
tel .43 22 43

tel. 432-432
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1

2

3
4
1) Consultaţii în modul de elaborare şi analiză a rapoartelor financiare.
Diagnosticarea rezultatelor activităţii economico-financiare a Sârbu Olga
întreprinderilor agricole.
Catedra „Economie şi
2) Consultanţă în analiza eficienţei economice a utilizării resurselor de
Moroi Elena
REI”
producţie în întreprinderile agricole, în planificarea afacerilor.
3) Consultanţă în domeniul cooperării şi integrării economice,
Gherman Olimpiu
fundamentării societăţilor mixte.
1) Analiza economico-financiară a unităţilor agricole
Catedra Economie,
statistică şi analiză

2) Diagnosticul economico-financiar al întreprinderilor agricole
3) Analiza economico-statistică a unităţilor agricole
4) Dezvoltarea antreprenoriatului şi afacerilor în spaţiul rural

Catedra Evidenţă
contabilă

Natalia
Tcaci,
Veronica Prisăcaru,
Grigore Baltag,
Ana Nicolaescu
Natalia Tcaci,
Elena Timofte, Angela
Chişlaru
Vitalie Ignat, Virginia
Cojocaru, lector univ.

1) Modificări operate în actele legislative şi normative şi influenţa lor
asupra metodologiei contabilităţii activităţii operaţionale a entităţilor Frecăuţeanu A.
cu responsabilitate limitată şi nelimitată din sectorul agrar
2) Optimizarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor
produselor agricole şi activelor biologice suplimentare la subiecţii Bulgaru V.
economici din sectorul agroalimentar
3) Implementarea şi ajustarea programelor informatice de contabilitate la
Cojocari T
întreprinderile agricole, inclusiv în gospodăriile ţărăneşti

5

6

tel. 432387

tel. 21 28 08
g.baltag@uasm.md
prisacari-ve@rambler.ru
a.nicolaescu@uasm.md
tel. 21 28 08
tel. 21 28 08
tel. 21 28 08

tel. 43-23-84

tel. 43-23-84
tel. 43-23-84

