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Perioada de
Responsabil pentru prezentarea
timp
materialelor informative
Facultatea Contabilitate
Ţinerea contabilităţii la întreprinderile
Frecăuţeanu A., dr. hab., prof.
Octombrie,
agricole conform noilor reglementări
univ., şeful catedrei Evidenţă
2014
contabile naţionale
contabilă
Facultatea Economie
Mocanu N., dr. hab., şef catedră
Finantarea intreprinderilor agricole
Mai, 2014
Finanţe şi bănci
Aprilie,
Mocanu N., dr. hab., şef catedră
Intocmirea planului de afaceri
2014
Finanţe şi bănci
Facultatea IATA
Utilizarea biocombustibililor şi
Martie –
Novorojdin D., Beşleaga Ig.
combustibilului mixt în alimentarea
aprilie, 2014 Voleac P.
motoarelor DIESEL
Serbin V.
Tehnologii conservative în agricultura
Octombrie,
Gadibadi M.
durabilă a R. Moldova
2014
Nazar B.
Facultatea Cadastru şi Drept
Şef catedră Organizarea
Teoria şi metodologia consolidării
Pe parcursul
teritoriului, dr., conf. univ. Horjan
terenurilor agricole.
anului 2014
O.
Metodele şi procedeele de combatere a
Şef catedră Organizarea
Pe parcursul
eroziunii solului în condiţiile de
teritoriului, dr., conf. univ. Horjan
anului 2014
postprivatizare
O.
Coşuleanu T., dr., prof. univ., şef
Exploatarea sistemelor de irigaţie.
Pe parcursul interimar catedră Îmbunătăţiri
Întreţinerea sistemelor de udare prin
anului 2014 funciare şi fizică; Frăsîneac O.,
picurare.
lect. univ.
Folosirea surselor locale de energie
Pe parcursul Pleşca P., dr., conf. univ. catedră
electrică regenerabilă (alternative) în
anului 2014 Îmbunătăţiri funciare şi fizică
agricultura
noiembrie
Aplicarea cadastrului agricol în procesul
2014Botnarenco I., dr., conf. univ., şef
de subvenţionare şi consolidare a
ianuarie
catedră Cadastru şi geodezie
terenurilor
2015
Încheierea şi înregistrarea contractelor
Pe parcursul Moraru E., dr., lect. super. univ.
tranzacţiilor funciare şi imobiliare
anului 2014 catedră Drept
Stabilirea, perceperea şi scutirea taxelor şi Pe parcursul Baltaga E., dr., conf. univ.
impozitelor în agricultura
anului 2014 interimar catedră Drept
Facultatea Medicină Veterinară
Organizarea asistenţei obstetricale la
Aprilie
Popovici M., dr. conf. univ
vacile de lapte
2014
Maladiile parazitare la animalele
Aprilie
domestice şi păsări, tratamentul şi
Cercel I., dr. conf. univ.
2014
profilaxia lor.
Profilaxia şi tratamentul chirurgical în
Mai 2014
Donica Gh., dr. conf. univ.
traumatismul animalelor
Strategia măsurilor de profilaxie a bolilor
infecţioase la păsări în condiţiile de
Martie 2014 Starciuc N., dr. hab., conf univ.
creştere intensivă şi extensivă în
Republica Moldova
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Farmacoterapia şi profilaxia afecţiunilor
Aprilie
Balanescu S., dr., conf univ.
gastrointestinale la tineretul porcin şi aviar 2014
Cerinţe igienico-sanitare şi legislative
Aprilie
Macari V., dr. hab., conf. univ.
privind funcţionarea fermelor zootehnice
2014
Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii
Tehnologia producerii, conservării,
2014
Petcu Ig., dr., conf. univ.
păstrării şi controlul calităţii furajelor
Nutriţia şi alimentaţia animalelor şi
2014
Petcu Ig., dr., conf. univ.
păsărilor agricole
Utilizarea aditivilor furajeri în alimentaţia
2014
Petcu Ig., dr., conf. univ.
animalelor
Aprecierea calităţii şi valorii nutritive a
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
furajelor
Modalităţi de control al calităţii furajelor
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
autohtone (determinarea micotoxinelor)
Utilizarea probioticelor şi adsorbenţilor în
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
alimentaţia animalelor
Particularităţile alimentaţiei şi nutriţiei
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
taurinelor, suinelor şi păsărilor
Noţiuni de bază despre calcularea reţetelor
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
de hrană pentru animale
Utilizarea aditivilor furajeri de generaţie
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
nouă în nutriţia animalelor
Conservanţi biologici în prepararea
2014
Caisîn Larisa, dr., conf. univ.
nutreţului murat
Politicele de stat privind ameliorarea
animalelor agricole în republica Moldova
2014
Radionov V., dr.hab., conf. univ.
în condiţiile economiei de piaţă
Majorarea rentabilităţii producerii
producţiei ovinelor din rasa Ţigaie în zona 2014
Radionov V., dr.hab., conf. univ.
de sud a republicii Moldova
Dezvoltarea continuă a creşterii caprinelor
2014
Radionov V., dr.hab., conf. univ.
în republica Moldova
Erema N., dr. hab., prof. univ.,
1 martie
Zagareanu A., preşedinte al
Pregătirea către sezonul apicol
2014
Asociaţiei apicultorilor „Apis
mellifera”
Erema N., dr. hab., prof. univ.,
Utilizarea aditivilor furajeri în alimentaţia
Zagareanu A., preşedinte al
aprilie 2014
albinelor şi la creşterea mătcilor
Asociaţiei apicultorilor „Apis
mellifera”
Erema N., dr. hab., prof. univ.,
Particularităţile tehnologiei creşterii
Zagareanu A., preşedinte al
2014
mătcilor
Asociaţiei apicultorilor „Apis
mellifera”
Erema N., dr. hab., prof. univ.,
13
Totalurile sezonului apicol şi pregătirea
Zagareanu A., preşedinte al
septembrie
către sezonul de iarnă
Asociaţiei apicultorilor „Apis
2014
mellifera”
Recomandări pentru sporirea producţiei şi
2014
Rotaru Il., dr., conf.univ.
ameliorarea calităţii cărnii de suine
Sporirea producţiei de carne prin
optimizarea masei corporale la sacrificarea 2014
Rotaru Il., dr., conf.univ.
suinelor
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Eficienţa utilizării scrofiţelor, castraţilor şi
2014
Rotaru Il., dr., conf.univ.
vieruşilor la producerea cărnii competitive
Tehnologia producerii cărnii bovine
2014
Lupan V., dr., conf.univ.
Tehnologia producerii laptelui
2014
Lupan V., dr., conf.univ.
tehnologia îngrăşării tineretului de bovine 2014
Lupan V., dr., conf.univ.
Tehnologia de producere a cărnii de iepure 2014
Mardari T., dr.,conf.univ.
Metode de obţinere a cărnii de iepure
2014
Mardari T., dr.,conf.univ.
Tehnologii extensive de producere a
2014
Mardari T., dr.,conf.univ.
cărnii de iepure
Businessul proiectării în zootehnie
2014
Nichiforov Eu., dr., conf. univ.
Importanţa raselor materne în procesul de
2014
Nichiforov Eu., dr., conf. univ.
perfecţionare a raselor de ovine şi caprine
Importanţa economică a creşterii
2014
Nichiforov Eu., dr., conf. univ.
cabalinelor de povară
Tehnologia producerii cărnii de pui
2014
Scripnic E., dr., conf. univ.
broiler
Tehnologia producerii cărnii de palmipede 2014
Scripnic E., dr., conf. univ.
Incubaţia la păsările domestice
2014
Scripnic E., dr., conf. univ.
Laptele materie primă pentru industria
Mai 2014
Ana Chiţanu, dr. conf. univ.
prelucrătoare
Biotehnologii moderne în reproducerea
Aprilie
G. Darie, dr. hab., prof. univ.
animalelor
2014
Facultatea Horticultură
Ianuarie –
Particularităţile formării şi tăierii pomilor
februarie,
Catedra Pomicultură, UASM
fructiferi în condiţiile anului 2014
2014
Normarea încărcăturii de rod în plantaţiile Aprilie –
Catedra Pomicultură, UASM
pomicole pentru sporirea calităţii fructelor. iunie, 2014
Specificul operaţiunilor în verde în
Mai – iunie,
plantaţiile pomicole în perioada de
Catedra Pomicultură, UASM
2014
vegetaţie.
OctombrieParticularităţile înfiinţării şi pregătirii
noiembrie,
Catedra Pomicultură, UASM
plantaţiilor pomicole pentru iernare.
2014

