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1. DATE GENERALE
Profilul de cercetare "Agronomie" a fost aprobat prin ordinul rectorului Nr. 233 din 21.03.05
emis în baza Hotărârii Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova (proces verbal Nr.5
din 18.03.05).
Profilul este organizat în cadrul facultăţii de Agronomie, care pregăteşte specialişti la
următoarele specialităţi: Agronomie – 613.1; Selecţie şi genetica culturilor agricole – 611.1; şi
Ecologie- 424.1.
Odată cu aderarea la procesul de la Bologna, la facultate este deschisă magistratura, pentru a
pregăti specialişti de înaltă calificare. Actualmente facultatea este autorizată pentru admiterea la
masterat la trei specializări: „Tehnologii avansate în fitotehnie”, „Agroecologie” şi „Genetică,
ameliorare şi biotehnologii vegetale”.
Deschisă în anul 1933 în baza Secţiei de Ştiinţe Agricole de pe lângă Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii din Iaşi, este cea mai veche facultate din cadrul universităţii. Onoarea de a pune
piatra de temelie a acestei facultăţi şi de a-i deschide uşile i-a revenit eminentului dascăl şi om de
ştiinţă, profesorului Haralampie Vasiliu.
De-a lungul anilor în cadrul facultăţii au activat savanţi cu renume, profesorii: H. Vasiliu, A.
Cardaş, N. Zamfirescu, N. Dimo, N. Dereviţkii, A. Covarskii, L. Dorohov, M. Sidorov, L.
Maţiuc şi a.; activitatea de excepţie a cărora a contribuit la organizarea şi dezvoltarea
învăţămîntului agronomic şi ştiinţei agricole în Moldova.
Realizările facultăţii sunt legate, de asemenea, de conducerea de înaltă competenţă a
decanilor: H. Vasiliu, A. Cardaş, I. Garus, M. Rekubradskii, L. Dorohov, A. Timoşenco, G.
Şecun, I. Pilenco, B. Pucalov, V. Podaru, A. Palii, V. Burdujan care au activat cu succes pe
parcursul anilor. Din 2010 facultatea este condusă de M. Rurac.
În cei 78 ani de activitate facultatea a pregătit peste 9000 de specialişti, dintre care circa 300
cetăţeni străini din 23 de ţări din Europa, Asia, Africa şi America Latină. Până în prezent, la
facultate, au fost pregătiţi 23 doctori habilitaţi şi circa 200 doctori în ştiinţă.
Mândria facultăţii sunt absolvenţii, membrii Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova: A.
Lupan, M. Lupaşcu, A. Cibotaru, S. Toma, I. Untilă, V. Micu, T. Cialîc, N. Guzun, M.
Moldovanu, C. Moraru, V. Siminel, M. Vronschih, A. Palii, Maria Duca. Din sălile de studii ale
facultăţii de agronomie au ieşit multe personalităţi notorii din conducerea de ţării: S. Grossu prim secretar al CC PCM, M. Snegur - Primul Preşedinte al Republicii Moldova, I. Ustian şi A.
Sangheli - prim miniştri ai Republicii şi mulţi alţii.
Absolvenţii facultăţii de la ciclul I obţin diploma de licenţă şi sunt pregătiţi să activeze în
domeniul fitotehniei, ecologiei, ameliorării, geneticii şi biotehnologiei culturilor agricole şi pot
activa în: instituţii şi servicii publice şi private; exploataţii agricole; centre de extensiune,
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consultaţii şi servicii; instituţii de învăţământ şi cercetări ştiinţifice de ramură, în calitate de:
agronom pe culturile de câmp, ecologi, amelioratori.
Absolvenţii facultăţii de la ciclul II obţin diploma de master şi au o pregătire teoretică
aprofundată suficientă pentru a activa cu succes în cercetarea ştiinţifică de profil şi pentru
continuarea studiilor în doctorantură, în instruirea elevilor şi studenţilor în cadrul catedrelor de
profil din colegii şi universităţi, precum şi în domeniul agronomie.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova funcţionează în baza certificatului de acreditare nr.
005 din 12 iulie, 2001. Tot atunci s-a produs acreditarea specialităţii Agronomie. Reacreditarea
instituţională a avut loc în anul 2007, fiind confirmată prin Certificatul de acreditare nr. 000128,
eliberat în baza Hotărârii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 753 din 28 iunie,
2007. Profilul „Agronomie” a fost acreditat prin Hotărîrea CNAA nr. 19/AC din 16.03.2006, certificat de acreditare: seria P nr. 013.
Misiunea Facultăţii de Agronomie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova este de a
pregăti specialişti în domeniile agronomie, ecologie, selecţia şi genetica culturilor de câmp,
precum în domeniile conexe acestora, în principal pentru sectoarele de producţie, servicii,
cercetare ştiinţifică, expertiză, consultanţă şi protecţia mediului.
Prin procesul de învăţământ, se urmăreşte să se asigure studenţilor competenţe pentru
utilizarea celor mai recente şi performante tehnologii de producţie, bazate pe folosirea unui
material biologic performant, a unei mecanizări adecvate şi de utilizare a tehnicilor moderne
pentru controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, a nutriţiei şi stres-ului hidric, pentru
obţinerea unor producţii mari, de calitate, în condiţii de eficienţă economică şi în condiţiile
reducerii efectelor dăunătoare /poluante asupra mediului înconjurător.
De asemenea, se urmăreşte ca absolvenţii Facultăţii de Agronomie să aibă pregătire
superioară în ştiinţele ce fundamentează gestionarea şi exploatarea raţională a resurselor
naturale, cum sunt solul şi apa, în ştiinţele cultivării plantelor şi ştiinţele ce ţin de gestionarea şi
protecţia sistemelor agricole precum şi cele ce ţin de gestionarea problemelor spaţiului rural.
Prin pregătirea profesională generală şi de specialitate, la nivel de licenţă şi masterat,
absolvenţii facultăţii dobândesc statutul de specialişti cu şanse reale de afirmare profesională şi
socială pe plan naţional şi internaţional.
Misiunea facultăţii este şi cea de valorificare a potenţialului uman deosebit, reprezentat de
cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi, şi a dotării tehnice, materiale şi infrastructura
de care facultatea dispune în activitatea de cercetare pentru a contribui la rezolvarea diferitor
probleme de natură agricolă, biologică sau ecologică şi dezvoltarea acestor sectoare pe plan
naţional şi internaţional.
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Principalele elemente cheie expuse la participarea la concurs la suplinirea postului de decan
al facultăţii expuse la momentul alegerii în 2010 au fost:
Elaborarea planului de perspectivă a facultăţii;
Identificarea partenerilor pe plan naţional şi internaţional în scopul aplicării la proiecte
comune;
Identificarea surselor de finanţare a cercetărilor şi aplicarea proiectelor.
Au fost identificaţi parteneri pe plan naţional şi internaţional. S-a aplicat la un proiect
internaţional din cadrul FP-7, dar fără succes. Începând cu anul 2011 a fost câştigata finaţarea
cercetărilor ştiinţifice în cadrul a două proiecte instituţionale-aplicative şi un proiect de cercetări
fundamentale.
2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1 CADRUL TEMATIC ŞI INSTIUŢIONAL DE CERCETARE
La etapa actuală facultatea este constituită din 5 catedre (fitotehnie şi agrotehnică,
agroecologie şi ştiinţa solului, ameliorare, genetică şi biotehnologia culturilor agricole, botanică
şi fiziologia plantelor, chimie) în componenţa cărora sunt încadraţi 2 membri corespondenţi ai
AŞM., 4 profesori universitari, 24 de conferenţiari, 2 lectori universitari superiori şi 5 lectori
universitari, care efectuează instruirea la 3 specialităţi la ciclul I: Agronomie – 613.1; Selecţie şi
genetica culturilor agricole – 611.1; şi Ecologie- 424.1. şi la 2 specializări la ciclul II.
La facultate îşi fac studiile circa 300 de studenţi la învăţământul de zi şi 200 de studenţi la
învăţământul fără frecvenţă, ciclul I si circa 30 de masteranzi la ciclul II la 2 din 3 specializări
autorizate. In cadrul facultăţii se desfăşoară pregătirea specialiştilor în doctorantură.
Facultatea dispune de laboratoare didactice şi ştiinţifice moderne , săli de curs . Practica
didactică studenţii o efectuează la Staţiunile Didactico - Experimentale " Chetrosu " şi
"Petricani". Facultatea întreţine relaţii de colaborare cu Centrele Universitare din România,
Rusia, Elveţia, Germania, unde cei mai buni studenţi au ocazia de a efectua practica de producţie
în exploataţiile agricole moderne.
Cadrele didactice de la facultate, în strânsă colaborare cu cercetătorii Staţiunii Didacticoexperimentale „Chetrosu", efectuează o intensă activitate ştiinţifică privitor la crearea unor soiuri
noi şi hibrizi de plante, elaborează şi perfecţionează tehnologiile moderne de cultivare a plantelor
agricole.
Direcţiile ştiinţifice principale de cercetare, dezvoltare şi inovare ale facultăţii sunt stabilite
in conformitate cu politica de stat din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi a tendinţelor de
dezvoltare a ştiinţei aplicate în domeniul elaborării tehnologiilor performante de cultivare a
plantelor de cultură mare.
Direcţia de cercetare a profilului se incadrează în direcţia strategică ale activităţii din
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sfera ştiinţei şi inovării, aprobată prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160 din
21.07.2005: 04. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
2.1.1. Proiecte instituţionale de cercetare
06-407-018A Optimizarea parametrilor elementelor tehnologice de cultivare a
cerealelor de toamnă în baza agriculturii ecologice.
Durata: 2006-2010.
Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. V. Starodub.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Starodub Victor, cercet. şt. Coordonator, dr.
conf. univ.; Drebot Vasile, cercet. ştiinţific, dr.; Gheorghiev Nicolai, cercet. şt. superior, dr. conf.
univ.; Drebot Andrei, şef de secţie; Palade Nicolai, cercet. ştiinţific, dr. conf. univ.; Melnic
Angela, laborant superior.
Obiective generale:
Crearea semănăturilor cu o suprafaţă de asimilare optimă şi durabilă în funcţie de soi,
condiţiile pedo - climaterice, determinată de epoca de semănat, desime, planta premergătoare,
pentru obţinerea producţiei cantitative şi calitative de boabe а cerealelor de toamnă (grâu comun
şi durum de toamnă, orz de toamnă).
Rezultate obţinute:
Rezultatul cercetărilor ştiinţifice medii pe anii 2006-2010 relevă producţii sporite de
3211kg/ha, 3211,72 la soiul plastic de talie înaltă a grâului comun de toamnă Odesskaia 267
semănat cu desimea de 7,0 mln.seminţe viabile la hectar după planta premergătoare mazăre la
boabe semănat în decada a III a lunii septembrie. Soiul Select de tip intensiv de talie mijlocie a
asigurat producţie de 3784, 72 kg/ha după planta premergătoare mazăre la boabe semănat în II
decadă a lunii octombrie cu desimea de 7 mln. boabe viabile/ha .
Producţia medie maximă de 3120 kg/ha s-a obţinut la soiurile Auriu 273 şi Hordeiforme 333
fiind semănate în epoca admisibilă - decada a II

–a

a lunii octombrie, cu desimea de semănat de

6,5 mln.boabe germinabile /ha.
Soiul Tighina de orz de toamnă a asigurat producţii sporite semănat după planta
premărgătoare – mazărea, semănat în decada III a lunii septembrie (3140 kg/ha) pe când la cea
admisibilă producţia a constituit 3061 kg/ha. La umblători, soiul Osnova, după planta
premergătoare mazăre, producţia a constituit 3288-3284 kg/ha, pe când după planta
premergătoare borceag de primăvară producţia la variantele studiate au depăşit diferenţa limită.
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific. Constă în dezvoltarea bazelor teoretice cu privire la sporirea
productivităţii fotosintetice a cerealelor de toamnă. S-a constatat că indicele foliaceu constituie în
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funcţie de specie şi soi 4-6. Suprafaţa foliară peste 60 mii m2 la ha de regulă nu sporeşte
producţia şi calitatea ei.
Impactul social. Aplicarea noilor cunoştinţe şi metode la elaborarea elementelor tehnologice
durabile de cultivare a cerealelor de toamnă în asolament cu saturaţie de culturi leguminoase.
Impactul economic. Cercetările ştiinţifice medii pe anii 2006-2010 relevă producţii sporite
de 3211kg/ha, 3211,72 la soiul plastic de talie înaltă a grâului comun de toamnă Odesskaia 267
semănat cu desimea de 7,0 mln.seminţe viabile la hectar după planta premergătoare mazăre la
boabe semănat în decada a III a lunii septembrie. Soiul Select de tip intensiv de talie mijlocie a
asigurat producţie de 3784, 72 kg/ha după planta premergătoare mazăre la boabe semănat în II
decadă a lunii octombrie cu desimea de 7 mln. boabe viabile/ha. Producţia medie maximă de
3120 kg/ha s-a obţinut la soiurile Auriu 273 şi Hordeiforme 333 fiind semănate în epoca
admisibilă - decada a II

–a

a lunii octombrie, cu desimea de semănat de 6,5 mln.boabe

germinabile /ha. Soiul Tighina de orz de toamnă a asigurat producţii sporite semănat după planta
premărgătoare – mazărea, semănat în decada III a lunii septembrie (3140 kg/ha) pe când la cea
admisibilă producţie a constituit

3061 kg/ha. La umblători, soiul Osnova, după planta

premergătoare mazăre, producţia a constituit 3288-3284 kg/ha, pe cînd după planta
premergătoare borceag de primăvară producţia la variantele studiate au depăşit diferenţa limită.
06-407-015. Elaborarea unor practice agricole complexe în cadrul agriculturii durabile
pentru Zona de Centru a R. Moldova orientate la valorificarea superioară a solului în noile
condiţii de gospodărire
Durata:2006-2010.
Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. Gherghe Bucur.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Bucur Gheorghe, dr. conf. univ.,cercet. şt.,
coordinator; Nicolaev Neonila,dr. hab., prof. univ., cercet. şt.; Rurac Mihail, dr. conf.
univ.,cercet. şt.; Coltun Maria, dr.,cercet. şt.; Gnidiuc Vasile, dr.,cercet. şt.
Obiective generale:
Elaborarea de metode agrotehnice orientate la reproducerea fertilităţii solului în baza
elaborării sistemelor de lucrare a solului, sistemelor de fertilizare, sistemelor de protecţie a
plantelor, sistemelor de succesiune a culturilor de câmp în cadrul asolamentelor.
Rezultate obţinute:
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în perioada anilor 2006-2010 pot fi aplicate de
producătorii agricoli din gospodăriile agricole mari şi mici la elaboraea de asolamente ecologice
cu reproducerea fertilităţii solului în baza administrării resturilor vegetale de la plantele de
cultură şi a gunoiului de grajd, la elaboraea de sisteme de lucrare a solului avantajoase din punct
7

de vedere agrotehnic, economic şi ecologic, la elaborarea de metode biologice de control a
buruienilor în cadrul culturilor prăşitoare.
Administrarea resturilor vegetale şi a gunoiului de grajd în doze de 30-60t/ha odată în rotaţie,
asigură un bilanţ pozitiv a humusului la nivel de 2,46-5,16t/ha şi adaosuri de producţie a
culturilor din cadrul asolamentului la nivel de 0,5-1,3q/ha sau 2,0-15,0% (la administraea
dozelor simple a resturilor vegetale şi a gunoiului de grajd în doză de 30t/ha) şi 0,3-14,9q/ha sau
0,3-30,0% (la administraea dozelor duble a resturilor vegetale şi a gunoiului de grajd în doză de
60t/ha). Din cele 4 sisteme de lucrare a solului luate în studiu, un avantaj de ordin agrotehnic,
economic şi ecologic în cadrul asolamentului cu 8 sole a demonstrat sistemul compus din
realizarea la 6 culturi în cadrul asolamentului lucrarea de bază a solului, la 2 culturi din cadrul
asolamentului-2 lucrări de bază fără răsturnarea brazdelor şi la 2 culturi –lucrări superficiale(la
cerealele păioase). Aplicarea măzărichii de primăvară în calitate de cultură protectoare în faza de
2-4 frunzuliţe la porumb a asigurat o sporire a masei vegetale a porumbului faţă de Martor cu 16% şi a ştiuleţior cu-1-8%. Se constată o scădere a gradului de îmburuienare a porumbului la
nivelul pragului critic de dăunare căt şi o conservare mai sporită a rezervelor de apă în
comparaţie cu Martorul.
Impactul ştiinţific, economic, social a rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în perioada anilor 2006-2010
pot servi drept bază teoretică la elaborarea unor practici agricole pentru producătorii agricoli ce
pot fi implementate la cultivarea culturilor de câmp, la elaborarea unor principii teoretice
orientate la păstrarea nivelului de fertilitate a solului, de conservare a acestuia, obţinerea în finală
a producţiei biologice.
Impactul social constă în aprecierea valorii acelor cunoştinţe care stau la baza elaborării de
noi practice agricole recomandate de a fi implementate în noile forme de gospodărir, orientate la
reproducerea permanentă a fertiităţii solului, obţinerii de producţie înalte şi ecologice,
ecologizarea metodelor de control a buruienilor.
Impactul economic poate fi explicat prin valorificarea importanţei agrotehnice a practicilor
agricole orientate la sporirea nivelului de fertilitate a solului, nivelului de productivitate a
plantelor de cultură, care în finală sunt justificate din punct de vedere economic prin sporirea
venitului net, nivelului de rentablitate a tehnologiilor agricole.
06.407.16A Fertilitatea şi productivitatea solurilor şi terenurilor agricole în dependenţă
de condiţiile pedoecologice şi modelele de gospodărire.
Durata: 2006-2010
Conducătorul proiectului: dr. hab. biol., prof. univ., membru cor. al AŞM, Valentin
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Ungureanu.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Ungurean Valentin, doctor habilitat, prof.
univ; Şef lab., col. şt. pr.; Andriuca Valentina, dr., conf. univ. col. şt. sup., Mocanu Emilian;
dr.conf. univ. col. şt; Vişnevschi Boris dr., conf. univ. col. şt; Moraru Tudor, dr., conf. univ. col.
şt. sup. ; Gnidiuc V. col. şt. sup., dr.; Bacean Ion, dr., conf. univ. interimar, col. şt; Cazmalî
Nicolai, lector superior universitar, col. şt; Gîrlă Daniela, lector universitar, col. şt. stag.; Burlacu
Lucia, doctorand, col. şt. stag; Indoitu D., col. şt. Stag.; Covalschi Andrei, Lungu Igor –
masteranzi; Severin Maria, Zotovici Iana; Rudcov V. – laboranţi.
Obiective generale:
Evaluarea productivă a solurilor şi terenurilor în dependenţă de condiţiile pedoecologice şi
nivelurile de gospodărire pentru zonele agricole de Nord, Centru şi Sud ale Republicii Moldova.
Elaborarea programei complexe privind evaluarea fertilităţii solurilor şi terenurilor la diferit
nivel de gospodărire pentru culturile agricole de câmp, multianuale, pajişti, perdele forestiere;
Fondarea băncilor de date privind evaluarea solurilor şi terenurilor pentru folosinţa organizaţiilor
de proiectare şi administrare agricolă, pentru fermieri şi deţinătorii de teren; Elaborarea
recomandărilor evaluării solurilor şi terenurilor agricole la scară mare în dependenţă de
modelurile de gospodărire; Evidenţierea degradărilor terenurilor la diferite tipuri de gospodărire
şi administrare.
Rezultatele obţinute:
Conform celor 5 etape executate a fost alcătuit Programul – Îndrumar al cercetărilor
fertilităţii solurilor şi terenurilor agricole în dependenţă de condiţiile pedoecologice şi modelurile
de gospodărire (2006); Îndrumar program privind cercetările sistemului sol-plantă – produs
agricol prin generalizarea materialelor experimentale, inclusiv produse pomiviticole; au fost
evaluate solurile şi terenurile agricole în Câmpia Moldovei de Nord (2007), Podişul Moldovei
Centrale (2008), Câmpia Moldovei de Sud (2009) la diferit nivel de gospodărire şi specializare
agricolă şi fondate băncile de date pentru diverse utilizări, inclusiv administrare agricolă şi
lucrări de cercetare, proiectare (2010).
La baza evaluării productive a solurilor şi terenurilor a fost pusă caracteristica pedoecologică
şi productivitatea culturilor de câmp, multianuale, furajere. Conform nivelelor de productivitate
s-au evidenţiat grupe de terenuri cu diferit nivel de fertilitate efectivă, care diferă semnificativ de
fertilitatea potenţială reală. A fost stabilit, că pentru gospodării cu acelaşi potenţial natural şi
ecopedologic nivelul de productivitate, eficacitate şi profit este diferit. Gospodăriile mari (peste
500 ha) au o eficacitate mai mare decât cele medii şi mici.
Recomandările privind evaluarea solurilor şi terenurilor agricole în dependenţă de condiţiile
pedoecologice şi nivelurile de gospodărire includ datele proprietăţilor şi productivităţii,
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agrogrupările productive prin evidenţierea factorilor de degradare a solului pentru regiuni
concrete, după condiţiile ecopedologice şi culturi.
Au fost evidenţiate principalele măsuri de prevenire a degradărilor: agrofizice (compactarea,
destructurare) care se atestă pe întreg spaţiul cercetat; fizico-chimice mai accentuate prin
dehumificare, atestat mai frecvent pe solurile din partea Centrală şi de Sud a RM, mai ales sub
plantaţiile viticole şi pomicole.
Evaluarea detaliată a solurilor şi terenurilor agricole au fost realizate pentru localităţile
Lincăuţi, r. Ocniţa; Moşeni, r. Rîşcani; Pârîta, Paşcani, r. Criuleni; Chetrosu (SDE), r. AneniiNoi; Dizghinja, Bugeac, Congaz, r. Comrat; Crocmaz, r. Ştefan – Vodă; Zîrneşti, r. Cahul şi
altele.
Au fost evidenţiate unele cauze ale degradării fertilităţii, iar în dependenţă de cauză se
propun măsurile de protecţie şi prevenire. Pentru un şir de localităţi au fost evidenţiate formele
de risc natural şi antropogen al degradărilor solului (eroziune, dehumificare, slitizare,
destructurare, soloneţizare, salinizare, oboseală a solului). Gospodăriilor cu suprafeţe peste 500
ha se recomandă restructurarea ecologică a suprafeţelor prin aplicarea proiectelor speciale de
organizare detaliată a câmpurilor, fâşiilor de protecţie şi celor de tampon cu scopul stabilizării
agrolandşaftelor. Un loc important pentru toate tipurile de gospodărire trebuie să se acorde
măsurilor antierozionale, respectării asolamentelor, sistemelor de lucrare şi fertilizare a solurilor.
Ţinând cont de specificul ecopedologic, învelişul de sol, riscul degradării, specializarea
tradiţională agricolă se recomandă sistemul de măsuri de remediere şi atenuare parţială a
impactului negativ survenit prin utilizarea actuală a terenurilor. Ca obligatoriu pentru toate
zonele se impune respectarea asolamentelor ştiinţific argumentate pentru zonele naturale ale
ţării. Se propun modele concrete de gospodărire în dependenţă de specializarea agricolă (culturi
de câmp, viticultură, pomicultură).
Cercetările din cadrul proiectului 016 “Fertilitatea şi productivitatea solurilor şi terenurilor
agricole în dependenţă de condiţiile pedoecologice şi modelele de gospodărire” realizate în
perioada 2006-2010 a avut drept obiectiv de bază fondarea băncii de date cu material factologic
în teren şi laborator privind caracteristica, evaluarea solurilor şi terenurilor agricole în Câmpia
Moldovei de Nord, Podişul Moldovei Centrale şi Câmpia Moldovei de Sud în scopul unor
recomandări de utilizare durabilă conform etapelor principale ale proiectului, subetapelor şi
rezultatelor preconizate. Cercetările s-au efectuat în raioanele ecopedologice, microraioane ale
Republicii Moldova unde s-a cercetat fondul funciar şi învelişul de sol, s-a analizat modificările
cantitative ale suprafeţelor bunurilor de folosinţă agricolă, evidenţiate principalele tipuri de
degradare în dependenţă de specializarea gospodăriilor, evidenţiat nivelul impactului antropic şi
trasate măsuri concrete de utilizare raţională, diminuare a degradărilor actuale, atenuare a
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factorilor de risc ecopedologic în scopul ameliorării stării agrofizice, minimizarea eroziunii şi
aplicarea măsurilor de organizare antierozională a teritoriului. Pentru mai multe localităţi au fost
evaluate solurile şi terenurile, productivitatea culturilor în dependenţă de condiţiile
ecopedologice, specializarea gospodăriei, riscul degradărilor şi altele. Cercetări mai detaliate au
fost executate pe poligoane concrete în:
Podişul (Platoul) Moldovei de Nord – r. Ocniţa (Lincăuţi, Verejeni, Rudi); r. Donduşeni
(Ţaul).
Câmpia Moldovei de Nord - r. Soroca (Cosăuţi); r. Drochia (Cotova); r. Rîşcani (Moşeni,
Şapte – Bani); r. Glodeni; r. Făleşti; r. Rezina; r. Teleneşti.
Podişul Moldovei Centrale - r. Ungheni (Todereşti); r. Nisporeni (Vărzăreşti, Zberoaia); r.
Călăraşi; r. Orhei; r. Criuleni (Porumbeni, Măgdăceşti, Molovata, Pîrîta); r. Hînceşti (Cărpineni);
r. Străşeni (Oneşti, Ghidighici); r. Ialoveni (Costeşti); r. Anenii – Noi (Chetrosu, Puhăceni).
Câmpia Moldovei de Sud - r. Căuşeni; r. Ştefan – Vodă (Crocmaz, Purcari); r. Cimişlia; r.
Cantemir; r. Comrat (Dezghinja, Congaz); r. Taraclia (Tvardiţa); r. Cahul (Zîrneşti, Văleni,
Taraclia de Salcie); r. Vulcăneşti.
A fost evaluată fertilitatea potenţială şi efectivă a solurilor, productivitatea terenurilor
agricole în dependenţă de condiţiile pedoecologice, specializarea zonei, subzonelor şi raioanelor,
specializarea agricolă.
Evaluarea solurilor şi terenurilor agricole în dependenţă de condiţiile pedoecologice şi
modelurile de gospodărire a fost fundamentată pe structura detaliată a învelişului de sol,
proprietăţilor fizico-chimice, fizice, notei de bonitare şi aprecierea calităţii solurilor şi terenurilor
în dependenţă de specializare.
Cercetările au arătat că peste tot are loc o modificare semnificativă a structurii bunurilor de
folosinţă agricolă, a structurii învelişului de sol, manifestării proceselor de degradare agrofizică,
fizico-chimică, predominantă fiind manifestarea eroziunii.
În rezultatul cercetărilor s-au evidenţiat procesele de degradare fizică, chimică, fizicochimică, precum urmează:
În Podişul şi Câmpia Moldovei de Nord la baza evaluării solurilor şi terenurilor accentul e
necesar să fie pus pe măsuri de atenuare a deşertificării, proceselor de secetă, atenuării şi
prevenirii compactării, a structurării solului, protecţiei antierozionale, dehumificării, colmatării,
pierderilor elementelor nutritive, oboselii solului.
În Podişul Moldovei Centrale la baza evaluării solurilor şi terenurilor la diferite nivele de
gospodărire e necesar de evidenţiat formele de degradare accelerată care se manifestă prin
eroziune, dehumificare, compactere, astructurizare;
Pentru Câmpia Moldovei de Sud şirul degradărilor este mai larg şi mai pronunţat, manifestat
11

prin eroziunea de suprafaţă şi liniară, ravenare, salinizare, soloneţizare, compactare,
dehumificare, astructurare.
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific. Au fost elaborate recomandări privind evaluarea solurilor şi terenurilor în
scopul utilizării durabile a resurselor funciare axate pe trei compartimente ale riscului zonal de
degradare a terenurilor, inclusiv degradările prorietăţilor agrofizice şi recomandări de atenuare la
exploatarea agricolă a terenurilor; construirea agrolandşaftelor durabile pe versanţi ca măsură de
diminuare a eroziunii şi dehumificării terenurilor; recomandări privind menţinerea echilibrată a
agroecosistemelor prin rotaţia corectă a culturilor de câmp, monitorizării diversităţii biologice şi
reducerii pierderii humusului; recomandări privind gospodărirea pomi-viticolă. Au fost
evidenţiaţi indicii fizico-mecanici de diagnosticare a nivelului de impact antropogen la diferite
nivele de gospodărire şi activitate pentru solurile cernoziomice.
Impactul social. Aplicarea elaborărilor, recomandărilor va conduce la exploatarea durabilă a
resurselor de sol. Restructurarea ecologică a suprafeţelor prin aplicarea proiectelor speciale de
organizare detaliată a câmpurilor, fâşiilor de protecţie şi celor de tampon va stabiliza
agrolandşaftele şi proteja resursele naturale, conserva umiditatea din sol, atenua deşertificarea.
Cercetările au arătat că fertilitatea productivă a unor terenuri nu corespunde cu fertilitatea
potenţială calculată conform notelor de bonitare, de acea se propune ca nivelul de gospodărire să
se aprecieze conform recoltelor medii din 2-3 ani, dat fiind că decalajul recoltelor are un impact
social negativ asupra veniturilor proprietarilor de teren.
Impactul economic. Exploatarea durabilă a terenurilor, aplicarea sistemelor complexe
antierozionale, construcţia agrolandşaftelor durabile pe versanţi, diminuarea dehumificării,
compactării utilizarea terenurilor în dependenţă de pretabilitatea lor are un impact economic
pozitiv.
06-407-019A Perfecţionarea sistemului de fertilizare în asolamente cu culturi de câmp
pe cernoziomul carbonatic
Durata: 2006-2010.
Conducătorul proiectului: dr. D. Indoitu.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Indoitu Dumitru, cercet. şt. Coordonator, dr.
Indoitu Diana, cercet. ştiinţific; Indoitu Ana, laborant superior.
Obiectivele generale:
Cernoziomul carbonat şi obişnuit, productivitatea culturilor de câmp în diferite asolamente cu 8
şi 10 culturi în dependenţă de postacţiunea diferitor sisteme de fertilizare cu îngrăşăminte
organice, chimice şi mixte (organo-minerale) echivalente după cunţinutul de substanţe nutritive;
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folosirea îngrăşămintelor local în timpul semănatului şi la nutriţia foliară a grâului;
productivitatea grâului de toamnă şi a porumbului la boabe în dependenţă de premărgători,
condiţii climaterice şi sisteme de fertilizare.
Rezultate obţinute:
Datele experimentale arată, că cultivarea plantelor fără îngrăşăminte timp îndelungat duce la
scăderea simţitoare a humusului în sol. Pe parcursul a 50 ani conţinutul de humus s-a micşorat cu
0,38% în stratul 0-20cm şi 0,30-0,50% în straturile 20-40, 40-60cm. Productivitatea culturilor pe
aceste fonduri nefertilizate scade mult. În dependenţa de dozele de fertilizanţi folosiţi anual
conţinutul de humus în sol şi substanţe biofile accesibile plantelor se păstrează practic la acelaş
nivel, fosfaţii mobili (Macighin) a crescut de la 1,7-1,9 până la 6,0-6,5mg/100g sol. Încorporarea
locală a amofosului 100kg/ha în timpul semănatului grâului a format un adaus de roadă 8-10q/ha.
Nutriţia foliară a grâului în timpul formării boabelor a mărit conţinutul de gluten până la 2830%. La productivitatea grâului şi a porumbului la boabe o influenţă hotărâtoare au depunerile
atmosferice, căzute în timpul vegetaţiei şi în perioada de acumulare a umezelii.
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific. Constă în aprecierea indicelor optimali a fertilităţii cernoziomului
carbonat sub culturile de câmp în rezultatul folosirii diferitor sisteme de fertilizare în rotaţiile
precedente a asolamentelor; corectarea sistemelor de fertilizare pentru obţinerea recoltelor înalte
şi calitative de grâu de toamnă şi porumb la boabe.
Impactul social. Creşterea preţurilor la îngrăşămintele minerale importate în ţară necesită
studierea metodelor de folosire a lor sub culturile cultivate, ţinând cont de postacţiunea
fertilizanţilor folosiţi în anii precedenţi, indicii fertilităţii solului, productivitatea preconizată a
culturilor.
Impactul economic. Îngrăşămintele organice, minerale şi mixte, folosite sistematic în
rotaţiile precedente a asolamentelor de câmp, au o postacţiune considerabilă îndelungată (mai
mult de 8-10 ani) asupra productivităţii culturilor cultivate, asigurând un adaus de roadă la
porumb 30q/ha, la grâu 12-15, la floarea soarelui 8-10, la mazăre 9-11q/ha. Productivitatea
grâului de toamnă cultivat după mazăre în asolamentul cu 10 sole a variat de la 25-30q/ha pe
martor până la 38-43q/ha pe variante sistematic fertilizate. Adausul de roadă faţă de martorii
corespunzători alcătuieşte 9-13q/ha ori 15-22q/ha faţă de martorul absolut. Nutriţia suplimentară
radiculară la grâu cu azotat de amoniu N45 a format un adaus de roadă 4-5 q/ha asigurând o
eficacitate agronomică de 8-11kg boabe la 1kg substanţă activă. Nivelul de roadă a grâului s-a
mărit de la 25q/ha pe martor până la 39-44q/ha. Conţinutul de gluten s-a mărit cu 4-6% faţă de
martor fără stropire. Calitatea glutenului pe toate variantele experienţei este suficientă – 80-85,
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masa la 1000 de boabe şi masa volumetrică s-a schimbat deasemenea în dependenţă de variantele
studiate.
2.1.2. Proiectele de cercetare din cadrul programelor de Stat
06.407.02.08P Crearea şi implementarea hibrizilor competitivi de porumb waxy1.
Durata: 2006-2007.

Conducătorul prooiectului: membru cor. AŞM, dr. hab. şt. biologice Palii Andrei.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Palii Andrei, membru cor. AŞM, prof. univ.,
Ţîganaş Vasile, dr, hab., conf. univ., Ţigănaş Domnica, dr, şt.agr., conf. univ., Indoitu Dumitru,
dr.şt.agr.,Frimu Ludmila, economist, Samuraslă Alexandra, contabil.
Obiectivele generale:
crearea, estimarea materialului iniţial de porumb wx1.
crearea hibrizilor performanţi de porumb wx1.
organizarea în Comisia de Stat a hibrizilor noi de porumb wx1.
multiplicarea seminţelor elită superioară, elită, hibridă F1 de porumb special.
Rezultatele cercetărilor: s-a obţinut 15 forme noi material iniţial la nivel S2; creat şi
experimentat 125 hibrizi noi de porumb special; s-a evidenţiat 11 hibrizi performanţi de porumb
wx1; s-a produs seminţe elită şi hibridă F1 în volum de 720 kg; s-a transmis în Comisia de Stat
pentru testare hibridul nou Chişinău 403wx1; a fost recunoscut perspectiv pe ţară în 2007 şi
propus pentru omologare din anul 2008 hibridul simplu de porumb amilopectinic Chişinău 333
wx1. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în reviste recenzate, total 5 articole.
Impactul social economic şi ştiinţific al rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific: se v-a contribui la crearea liniilor consangvinizate noi de porumb
amilopectinic, la sporirea eficacităţii producţiei boabe şi calităţii ei, la reducerea deficitului
existent în RM de amidon amilopectinic. Pentru implementare se vor propune noi linii
consangvinizate şi hibrizi perspectivi de porumb wx1. Elaborările obţinute se vor folosi în
diverse programe de cercetări de genetică şi ameliorare a calităţii porumbului în ţară şi peste
hotare.
Impactul social: liniile noi şi hibrizii competitivi de porumb wx1 vor constitui sursa
principală de materie primă pentru industria producătoare de amidon amilopectinic, de calitate
superioară, ecologicc pur, care va asigura necesităţile ţării pe deplin cu acest product, se va
asigura noi locuri de muncă.
Impactul economic: pe anul 2007 a fost recunoscut perspectiv ăn RM hibridul nou de
porumb amilopectinic Chişinău 333wx1. Hibridul simplu de porumb Chişinău 403wx1 a fost
transmis în Cmisia de Stat pentru Testarea Plantelor. Materialul iniţial şi hibrizii de porumb wx1
vor contribui la avansarea economică a agriculturii, la prosperarea ţării în întregime.
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08-801-04-04A Crearea

materialului iniţial, sinteza şi implimentarea hibrizilor

performanţi de porumb special în baza mutaţiei waxy-1.
Durata: 2008-2009 (Pe anul 2009 finanţarea a fost sistată).
Conducătorul proiectului: memdru cor. AŞM, dr. hab. şt. Bio., Palii Andrei.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Palii Andrei, memdru cor. AŞM, dr. hab. şt.
boil., Ţîganaş Vasile, dr. hab. şt. agr.,Ţîganaş Domnica, dr.şt., conf.univ., Induitu D. dr. şt.,
Rotari A. dr. hab., doctoranzi Buzurniuc N., Ciochina V., studenţi Lupu A., Osipova I.,
economist Frimu L., contabil Cojocari T.
Obiectivele generale:
crearea materialului iniţial de porumb wx1
aprecierea capacităţii combinative a liniilor noi wx 1
sinteza recombinaţilor genice o2wx1
crearea şi testarea hibrizilor performanţi de porumb wx1
transmiterea în Comisia de Stat a hibrizilor noi de porumb wx1
studiul biochimic al calităţii boabelor de porumb special.
producerea seminţelor elită superioară, elită, hibridă F1 de porumb special
Rezultatele cercetărilor:
S-a creat şi testat peste 60 hibrizi, evidenţiate 8 combinaţii hibride competitive,15 forme noi
la nivelul S3 material iniţial; 6 linii consangvinizate sau studiat la capacitătea combinativă; în
baza a 5 forme izogenice de porumb o2 şi wx1 s-a creat recesivele duble wx1o2; s-a produs
seminţe superelită, elită şi hibride F1 250kg cu puritatea înaltă de soi; studiul biochimic a 80
mostre de porumb special; s-a omologat în Zonele de Centru şi Sud hibridul simplu nou de
porumb special Chişinău 333wx1 începând cu anul 2008.
Impactul social, economic şi ştiinţific al rezultatelor obţinute:
Impactul ştiinţific. Liniile consangvinizate şi hibrizii de porumb wx 1 prezintă produs nou în
agricultura Moldovei, se deosebesc prin conţinutul înalt de amilopectină (99 – 100 %) în bob, pot
fi folosiţi ca materie primă în producerea amidonului, melasei, preparatelor medicinale, furajelor
combinate şi altele;
Impactul social. Liniile consangvinizate noi şi hibrizii competitivi de porumb waxy1,
evaluarea, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor genetice deja acumulate în cercetările
precedente, constitui potenţialul ştiinţific creativ şi baza practică

al ameliorarii calităţii

porumbului în Republica Moldova, la întărirea securităţii alimentare a ţării.
Impactul economic. Rezultatele obţinute, constituie sporirea producţiei boabe şi calităţii ei la
porumb, contribue la reducerea deficitului amilopectinei. Pentru implimentare se propun noi linii
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consangvinizate şi hibrizi de porumb bogaţi în amilopectină. Elaborările efectuate se vor folosi
în diverse programe de cercetări genetice şi de ameliorare a calităţii porumbului în ţară şi peste
hotare. Beneficiarul rezultatelor estimate este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova.
Efectul economic de la implimentarea porumbului special doar cu producţia medie de 50
q/ha boabe constituie în jurul de 3000 lei la 1 ha comparativ cu cel tradiţional.
2.1.3. Proiectele de cercetare internaţională
14/RoA Testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării pentru folosire în
agricultură: studii privind impactul asupra pedofaunei cu rol în restaurarea fertilităţii
solurilor
Proiect bilateral pentru Republica Moldova catedra de Agroecologie şi Ştiinţa Solului,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi partenerii din cadrul proiectului nr. 432/16.06.2010
pentru România, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
Timişoara.
Durata:2010-2012
Conducătorul proiectului:Valentina Andriuca, conf. univ., şeful catedrei Agroecologie şi
Ştiinţa Solului.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Andriucă Valentina, dr. în şt. agricole,
Mocanu E. - col. şt. sup., conf. univ., dr.; Timuş A. - col. şt. sup., conf. univ., dr.; Tărîţă A.- col.
şt. sup., conf. cercet., dr.; Cazmalî N. - col. şt., dr.; Gîrla D.- col. şt. Burlacu L. - col. şt.; Boldu
V. - col. şt. stag.

.

Obiective generale:
Estimarea şi identificarea modificărilor pedofaunei, inclusiv lumbricidelor sub influenţa
impactului antropic – fertilizanţi organici şi minerali, altor noi tipuri de fertilizanţi propuşi;
tehnologii de lucrare a solului, verigi de asolament şi altele în scopul evaluării modificărilor,
identificării unor metode de remediere şi menţinere a pedofaunei cu rol pozitiv pedogenetic şi de
reproducere a fertilităţii solului.
Rezultate preconizate. Evaluarea pedofaunei în funcţie de agroecosisteme şi nivelul
impactului antropic; Însuşirea metodelor europene de monitoring agroecologic integrat utilizate
în testarea unor fertilizanţi; Stabilirea gradului de influenţă a proprietăţilor fizico-mecanice,
fizice asupra activităţii pedofaunei; Fondarea Băncii de date a pedofaunei în cadrul experienţelor
de lungă durată; Protecţia fertilităţii solului şi biodiversităţii ecosistemelor.
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Impactul ştiinţific. Obţinerea de noi informaţii privind mezofauna ecosistemelor protejate şi
cu divers impact antropogen; fondarea băncilor de date în cadrul unor experienţe de lungă durată
(55 ani); dezvoltarea ulterioară a unui cadru actual slab cercetat.
Impactul socio-economic. Remedierea unor activităţi, aplicarea unor măsuri agrotehnice,
fitotehnice, zone de tampon. Cunoaşterea impactului şi toxicităţii fertilizanţilor asupra solului va
permite protecţia pedofaunei, supravegherea fertilităţii şi stării sanitare a solurilor şi chiar
majorarea productivităţii terenurilor.
În anul 2010 s-au efectuat cercetări şi evaluate rezultatele în cadrul proiectului nominalizat
conform etapei şi subetapelor planificate. S-a realizat următoarele:
1. Sistematizarea bibliografică a influenţei impactului antropic asupra pedofaunei
(fertilizanţi, umiditate, ariditate, lucrarea solului, proprietăţi fizico-mecanice). Au fost studiate
unele surse bibliografice din ţară, România şi de peste hotare (peste 50 surse) pentru evidenţierea
rolului pedofaunei în pedogeneză, fertilitate, modificării numărului şi masei lumbricidelor sub
diferite tehnologii şi elemente de impact antropic.
2. Evidenţierea schemei prealabile a amplasării poligoanelor şi variantelor de cercetare
care s-au efectuat în cadrul staţionarului de lungă durată din SDE “Chetrosu”, r. Anenii – Noi.
Viitoarele poligoane de cercetare includ culturile de câmp cu diferit impact antropic –
asolamente de lungă durată cu 5 sole, culturi de câmp semănate dens (mazăre, grâu de toamnă,
lucerna) şi prăşitoare (porumb pentru boabe, floarea – soarelui şi altele). Evidenţierea unui
impact protejat de acţiune asupra pedofaunei se va cerceta în cadrul ecosistemelor slab
modificate antropic – pârloagă şi ogor negru 55 ani (staţionarul cu culturi permanente fondat în
anul 1955 de către M. Sidorov, UASM); fâşia forestieră – 55 ani. Pentru evaluarea omogenităţii
obiectelor de cercetare au fost efectuate determinări în mai multe tipuri de agroecosisteme.
3. Prelevarea unor probe de sol pentru analizele fizico-mecanice şi caracteristica
variantelor de cercetare a pedofaunei. Au fost prelevate probe de sol pentru analizele fizicochimice generale şi cercetarea prealabilă a proprietăţilor fizice şi fizico- mecanice. S-au prelevat
probe de sol în cadrul unor poligoane de cercetare din care 48 au fost supuse analizelor fizicochimice. În agroecosistemele evidenţiate au fost determinate proprietăţile fizice şi fizico mecanice. În cadrul cercetărilor au fost incluse agroecosisteme cu diferită lucrare a solului, fond
de îngrăşăminte – organice, verzi cu minerale, pentru o mai mare variabilitate a condiţiilor şi
habitatelor pedofaunei.
4. Însuşirea şi adaptarea unor metode de monitorizare a pedofaunei în condiţiile unor
ecosisteme din Republica Moldova. În perioada de raportare s-a reamintit metoda clasică de
cercetare a lumbricidelor în sol, metodă acceptată în biologia solului (Babieva, Zenova, 1982)
care include cercetarea lumbricidelor pe parcele de 0,25 m2 în 8 repetiţii şi scoaterea solului pe
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straturi a câte 10 cm până la adâncimea de 40 cm prin determinarea ulterioară cantitativă şi
calitativă după număr, masă, abundenţă şi altele. S-a încercat în condiţii de câmp metoda chimică
(formaldehidei, practicată de partenerii din România) în cadrul ecosistemului agricol - grâu de
toamnă.
Ca rezultat s-a evidenţiat rolul pozitiv al pedofaunei pentru pedogeneză, inclusiv rolul
lumbricidelor în monitoringul ecologic integrat şi monitoringul biologic, examinând solul ca
sistem multifuncţional şi parte specifică a Biosferei cu multiple funcţii şi misiuni, mediu şi
habitat pentru faună. A fost argumentată evidenţierea lumbricidelor ca indicator specific în
monitoringul agroecologic, inclusiv cel de impact. Ca rezultat se poate de afirmat că
Lumbricidele pot fi utilizate ca indicatori în testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării
pentru folosire în agricultură.
Au fost selectate variante de cercetare, descrise solurile, prelevate probe şi efectuate cercetări
de câmp (densitatea aparentă, umiditatea, rezistenţa la penetrare) şi laborator (caracteristica
fizico-chimică, aderenţa) pentru unele agroecosisteme şi divers nivel de impact antropic (arătură,
lucrarea solului cu paraplow, fond diferit de îngrăşăminte, acţiunea şi postacţiunea erbicidelor,
cultura permanentă şi altele). Datele obţinute arată că solul poligonului de cercetare reprezintă
cernoziom carbonatic profund mediu humifiact lutos pe lut loessoidal, este omogen după textură,
se caracterizează cu un conţinut de humus care variază în limitele 2,5-3,4 % în dependenţă de
agroecosistem, agrofond, cultură. Poligoanele de cercetare sunt mai neomogene după indicatorii
fizici şi fizico-mecanici.
Cercetarea aderenţei solului arată o variabilitate semnificativă în dependenţă de umiditatea
solului, fondul de îngrăşăminte, densitatea aparentă, gradul de porozitate, repartizarea sistemului
radicular. Aderenţa din agroecosistemul grâu de toamnă la valori apropiate de capacitatea de
câmp pentru apă constituie 4-5 g/cm2 în stratul superficial (arătură, NPK), la varianta arătură,
gunoiul de grajd aderenţa scade cu 1-2 g/cm2. Lucrarea solului cu ploscorez (paraplow), gunoi de
grajd micşorează aderenţa solului pentru aceleaşi limite de umiditate. Legităţi apropiate au fost
evidenţiate şi sub agroecosistemul mazăre.
2.1.4. Proiecte pentru tineri cercetători
08.819.04.01A - Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri
pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere
Durata: 2008-2009
Conducătorul proiectului:Derendovskaia Antonina, doctor habilitat agricultură, profesor
universitar.
Componenţa nominală a grupului de cercetare: Derendovskaia Antonina, doctor habilitat
agricultură, profesor universitar; Nicolaescu Gheorghe, doctor în agricultură, conferenţiar
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universitar; Josan Silvia, doctor în biologie, lector superior; Tcaciuc Olga, lector universitar;
Ştirbu Andrei, doctorand; studenţii licenţiaţi.
Obiectivele generale:
Elaborarea metodelor de aplicare a bioregulatorilor de creştere, ecologic inofensivi, de natură
auxinică şi giberelinică, precum şi a amestecului acestora în scopul majorării productivităţii
soiurilor de masă şi calităţii producţiei.
Rezultatele obţinute:
La soiurile apirene (Loose Perlette, Summer Muscat, Thompson Seedless, Munukka, Ruby
Seedless), în rezultatul tratării inflorescenţelor cu giberelina în faza postfecundare, se observa
sporirea greutăţii strugurilor, greutăţii boabelor, şi modificarea indicelui de structura a
ciorchinelui (greutatea boabelor / greutatea ciorchinelui). Concentraţia optimă a soluţiei de lucru
este 100mg/l. Recolta medie la un butuc sporeşte de 1,5-2,0 ori; La soiurile cu seminţe (Cardinal,
Codreanca, Muscat Hamburg, Italia) tratarea inflorescenţelor cu giberelina, si amestec giberelina
+ а-ANA sporeşte dimensiunile şi greutatea strugurilor si boabelor, şi reduce indicelui de
structură a ciorchinelui. Se reduce numărul boabelor nedezvoltate si sporeşte indicele seminţei
(greutatea pulpei / greutatea seminţelor). Concentraţia optimală a soluţiei de giberelină - 50 mg/l;
si a amestecului giberelină - 25 + а- ANA-5 mg/l. Recolta medie a butucilor creste de 1,3-1,9 ori.
Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute:
Rezultatele cercetărilor sunt actuale în condiţiile economiei de piaţă, când cererea la soiurile de
struguri pentru masă creşte considerabil graţie atractivităţii strugurilor, culorii şi gustului
boabelor. Evaluarea acţiunii bioregulatorilor de creştere se va baza pe estimarea efectului lor
asupra productivităţii soiurilor şi calităţii strugurilor.Rezultatele cercetărilor vor servi drept bază
pentru crearea a noi procedee şi tehnologii de optimizare şi reglarea a productivităţii şi calităţii
soiurilor de struguri pentru masă.
Rezultatele cercetărilor efectuate referitor la aplicarea SBA sunt prezentate în diverse
lucrări ştiinţifice şi sunt accesibile agenţilor economici din sectorul viticol pentru implementarea
în tehnologiile avansate de cultivare a soiurilor de struguri pentru masă, ceea ce va permite
sporirea productivităţii, ameliorarea calităţii producţiei marfă şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă.
2.1.5. Contracte economice
Anul 2006
Contractul Nr. 01-32/15-3
Conducătorul contractului: dr., conf. univ. Gheorghe Bucur.
Durata: – aprilie - decembrie, 2006.

19

Componenţa nominală a grupului de creaţie: Bucur Gheorghe, dr. conf. univ.,cercet. şt.,
coordinator; Rurac Mihai, dr. conf. univ., cercet. şt.; Coltun Maria, dr.,cercet. şt.; Gnidiuc Vasile,
dr., cercet. şt.
Obiective generale:
Studierea eficienţei biologice a erbicidului Acetogan 900EC la combaterea buruienilor mono
şi dicotilidonate terofite în semănăturile de floarea soarelui.
Rezultatele obţinute:
A fost stabilită eficienţa biologică înaltă a erbicidului Acetogan 900 EC la combaterea
buruienilor mono şi dicotilidonate terofite în semănăturile de floarea soarelui, administrat în doză
de 2,0 şi 2,5 l/ha.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri şi propus pentru omologare de către
Consiliul Republican a erbicidului Acetogan 900 EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotilidonate terofite în semănăturile de floarea soarelui, administrat în doză de 2,0 şi 2,5 l/ha.
Impactul economic: Erbicidul Acetogan 900 EC a fost înregistrat în Registrul de Stat şi este
utilizat de agenţii economici la combaterea buruienilor mono şi dicotilidonate terofite în
semănăturile de floarea soarelui, administrat în doză de 2,0 şi 2,5 l/ha.
Anul 2007
Contractul Nr. 01-32/38-1
Conducătorul contractului:dr., conf. univ. Gheorghe Bucur.
Durata: – aprilie-decembrie, 2007.
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Bucur Gheorghe, dr. conf. univ.,cercet. şt.,
coordinator; Rurac Mihai, dr. conf. univ.,cercet. şt.; Coltun Maria, dr.,cercet. şt.; Gnidiuc Vasile,
dr.,cercet. şt.;
Obiective generale:
Studierea eficienţei biologice a erbicidului Acord 900EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotilidonate terofite în semănăturile de floarea soarelui şi soia.
Rezultatele obţinute:
A fost stabilită eficienţa biologică înaltă a erbicidului Acord 900 EC la combaterea
buruienilor mono şi dicotilidonate terofite , administrat în doză de 2,0 şi 2,5 l/ha la floarea
soarelui şi în doza de 2,0 şi 3,0 l/ha la soia.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri şi propus pentru omologare de către
Consiliul Republican a erbicidului Acord 900 EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotilidonate terofite în semănăturile de floarea soarelui, administrat în doză de 2,0 şi 2,5 l/ha şi
în doza de 2,0 şi 3,0 l/ha la soia.
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Impactul economic: Erbicidul Acord 900 EC a fost înregistrat în Registrul de Stat şi este
utilizat de agenţii economici la combaterea buruienilor mono şi dicotilidonate terofite în
semănăturile de floarea soarelui, administrat în doză de 2,0 şi 2,5 l/ha ha şi în doza de 2,0 şi 3,0
l/ha la soia.
Anul 2008
Contractul Nr. 01-32/32-2
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2008
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Victor Burdujan, cercetător şt. Coordonător,
dr.,conf.univ.,

Mihail

Rurac,

cercetător

şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe

Bucur,

cercetător

şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
Obiectivele generale: Fondarea experienţei pentru cultivarea florii-soarelui, desfăşurarea
cercetărilor privind testarea erbicidului Genius 900 EC, în conformitate cu metodele de cercetare
ştiinţifică şi aprecierea efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Genius 900 EC, în dozele studiate 2,0 şi 2,5 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt
în semănăturile de floarea-soarelui la combaterea buruienilor anuale monocotilidonate.În baza
rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican Interdepartamental
pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de a înregistra erbicidul Genius
900 EC,în dozele de 2,0 şi 2,5 l/ha pentru combaterea buruienilor anuale monocotilidonate şi
dicotilidonate în semănăturile de floarea-soarelui prin stropirea solului înainte de semănat.
Impactul economic:Erbicidul Genius 900 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utuilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor anuale monocotilidonate şi
docotilidonate în semănăturile de foarea-soarelui.
Contractul Nr. 01-32/25-2
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2008
Componenţa nominală a grupului de creaţie: Victor Burdujan,cercetător şt.Coordonător,
dr.,conf.univ.,Mihail

Rurac,

cercetător

şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe

Bucur,

cercetător

şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea florii-soarelui, desfăşurarea cercetărilor privind
testarea erbicidului Garant EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
efectului biologic a erbicidului.
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Rezultatele obţinute:
Erbicidul Garant EC, în dozele studiate 2,5 şi 3,0 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt în
semănăturile de floarea-soarelui la combaterea buruienilor anuale monocotiledonate şi
dicotiledonate.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Garant EC,în dozele de

2,5-3,0 l/ha pentru

combaterea buruienilor anuale monocotiledonate şi dicotiledonate în semănăturile de floareasoarelui.
Impactul economic: Erbicidul Garant EC a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se utilizează
de agenţi economici pentru combaterea buruienilor anuale monocotiledonate şi docotilidonate în
semănăturile de floarea-soarelui.
Contractul Nr. 01-32/01-1
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2008
Componenţa nominală a grupului de creaţie:Victor Burdujan,cercetător şt. Coordonător,
dr.,conf.univ.,Mihail Rurac, cercetător şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe Bucur, cercetător şt.dr.,
conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc, cercetător şt.dr.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea florii-soarelui,desfăşurarea cercetărilor privind
testarea erbicidului Miura EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Miura EC, în dozele studiate 0,4 ,0,8 şi 1,2 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt
în semănăturile de floarea-soarelui la combaterea buruienilor monocotilidonate anuale şi în
dozele de 0,8 şi 1,2 l/ha la combaterea buruienilor monocotilidonate multianuale.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Miura EC,în dozele de 0,4 ,0,8 şi 1,2 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale prin stropirea semănăturilor de floarea-soarelui
în faza de 2-4 frunze la buruieni şi în dozele de 0,8 şi 1,2 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotilidonate multianuale prin stropirea semănăturilor la înălţimea buruienilor 10-15 cm
indiferent de faza dezvoltării culturii.
Impactul economic: Erbicidul Miura EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se utilizează
de agenţi economici pentru combaterea buruienilor anuale monocotiledonate anuale şi
multianuale în semănăturile de floarea-soarelui.
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Contractul Nr. 01-32/32-2
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-decembrie 2008
Componenţa

nominală

a

grupului

de

creaţie:

Victor

Burdujan,cercetător

şt.Coordonător,dr.,conf.univ., Mihail Rurac, cercetător şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe Bucur,
cercetător şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea

soiei,desfăşurarea cercetărilor privind testarea

erbicidului Genius 900 EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Genius 900 EC, în dozele studiate 2,0 şi 2,5 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt
în semănăturile de soia la combaterea buruienilor monocotilidonate şi dicotiledonate anuale.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Genius 900 EC,în dozele de 2,0 şi 2,5 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale şi dicotilidonate anuale în semănăturile de soia
prin stropirea solului până la semănat.
Impactul economic: Erbicidul Genius 900 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor anuale monocotilidonate anuale şi
dicotilidonate în semănăturile de soia.
Contractul Nr. 01-32/09-4
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-decembrie 2008
Componenţa

nominală

a

grupului

de

creaţie:

Victor

Burdujan,cercetător

şt.

Coordonător,dr.,conf.univ.,Mihail Rurac, cercetător şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe Bucur, cercetător
şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
Obiectivele generale: Fondarea experienţei pentru cultivarea

florii-soarelui,desfăşurarea

cercetărilor privind testarea erbicidului Vzliot 90 EC, în conformitate cu metodele de cercetare
ştiinţifică şi aprecierea efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Vzliot 90 EC, în dozele studiate 2,0şi 3,0 l/ha a demonstrat efectul biologic
înalt în semănăturile de floarea-soarelui la combaterea buruienilor monocotiledonate anuale:
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În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Vzliot 90 EC,în dozele de 2,0şi 3,0 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi dicotiledonate anuale în semănăturile de
floarea-soarelui.
Impactul economic: Erbicidul Vzliot 90 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotilidonate şi dicotilidonate
anuale în semănăturile de floarea-soarelui.
Contactul Nr. 01-32/09-4
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-decembrie 2008
Componenţa

nominală

a

şt.Coordonător,dr.,conf.univ.,Mihail

grupului
Rurac,

de

creaţie:

cercetător

Victor

Burdujan,cercetător

şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe

Bucur,

cercetător şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea soiei, desfăşurarea cercetărilor privind testarea
erbicidului Vzliot 90 EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Vzliot 90 EC, în dozele studiate 2,0şi 3,0 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt în
semănăturile de soia la combaterea buruienilor anuale monocotilidonate şi dicotiledonate anuale.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Vzliot 90 EC,în dozele de 2,0şi 3,0 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale şi dicotilidonate anuale în semănăturile de soia.
Impactul economic: Erbicidul Vzliot 90 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotilidonate şi dicotilidonate
anuale în semănăturile de soia.
Contractul Nr.01-32/39-7
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata: aprilie-decembrie 2008
Componenţa

nominală

a

grupului

de

creaţie:Victor

Burdujan,cercetător

şt.Coordonător,dr.,conf.univ., Mihail Rurac, cercetător şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe Bucur,
cercetător şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.
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Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea soiei desfăşurarea cercetărilor privind testarea
erbicidului Agil 100 EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
efectului biologic a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Agil EC, în dozele studiate 0,7 şi 0,8-1,0şi 1,5 l/ha a demonstrat efectul biologic
înalt în semănăturile de soia la combaterea buruienilor monocotilidonate anuale şi perene.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Agil 100 EC,în dozele de 0,7 şi 0,8 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale în semănăturile de soia,cu administrarea prin
stropirea semănăturilor în faza de 3-4 frunze a buruienilor şi dozele de 1,0 şi 1,5 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale şi perene în semănăturile de soia,prin stropirea
semănăturilor la înălţimea de 10-15 cm a buruienilor indiferent de faza de dezvoltare a culturii.
Impactul economic: Erbicidul Agil 100 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene
în semănăturile de soia.
Anul 2009
Contractul 01-32/15-5
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata: aprilie-noiembrie 2009
Componenţa

nominală

a

grupului

de

creaţie:

Victor

Burdujan,cercetător

şt.

Coordonător,dr.,conf.univ.,Mihail Rurac, cercetător şt.dr.,conf.univ.,Gheorghe Bucur, cercetător
şt.dr.,conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.,Ana Rurac,
laborant.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea florii-soarelui desfăşurarea cercetărilor privind
testarea erbicidului „Gramain EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Gramain,EC, în dozele studiate 1 l/ha,1,5 l/ha şi 2 l /ha a demonstrat o eficienţă
înaltă.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului

Republican

Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de a înregistra
erbicidul Gramain, EC în doză 1,0 l/ha,pentru combaterea buruienilor monocotilidonate anuale
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în semănăturile de floarea-soarelui,prin stropirea lor în faza de 2-4 frunze a buruienilor în doză
1,5 l/ha contra buruienilor monocotilidonate perene în semănăturile de floarea soarelui,prin
stropirea lor la înălţimea buruienilor de 10-15 cm,indiferent de faza dezvoltării culturii.
Impactul economic: Erbicidul Gramain EC a fost înregistrat în Registru de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene
în semănăturile de floarea-soarelui.
Contractul 01-32/14-1
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2009
Componenţa nominală a grupului de creaţie:Victor Burdujan,cercetător şt.Coordonător,
dr.conf.univ.,Mihail Rurac, cercetător şt.dr.conf.univ.,Gheorghe Bucur, cercetător şt.dr.conf.
univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.,Ana Rurac, laborant.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea soiei şi florii-soarelui desfăşurarea cercetărilor privind
testarea erbicidului Florin Power 150 EC, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Florin Power 150 EC în bazele studiate 0,6 şi 0,75 l/ha a demonstrat un efect
biologic înalt la combaterea buruienilor monocotilidonate anuale în semănăturile de floarea –
soarelui.
Recolta florii-soarelui a constituit 7,2q/ha şi a depăşit martorul cu 0,7 q/ha.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Florin Pover 150EC în dozele 0,6şi 0,75 pentru
combaterea buruienilor monocotilidonate anuale în semănăturile de floarea-soarelui prin
stropirea semănăturilor în faza de 3-4 frunze a buruienilor.
Impactul economic: Erbicidul Florin Power 150 EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi
se utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotilidonate anuale în
semănăturile de floarea-soarelui.
Contractul 01-32/04
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2009.
Componenţa

nominală

a

şt.Coordonător,dr.conf.univ.,Mihail

grupului
Rurac,

de

cercetător

26

creaţie:Victor

Burdujan,cercetător

şt.dr.conf.univ.,Gheorghe

Bucur,

cercetător şt.dr.conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr., Ana
Rurac, laborant.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea florii-soarelui desfăşurarea cercetărilor privind
testarea erbicidului Hortus,EC,în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
eficacităţii biologice a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Hortus,EC,în dozele studiate 2,5 şi 3,0 l/ha a demonstrat efectul biologic înalt la
combaterea buruienilor anuale monocotilidonate .
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Hortus,EC, în dozele 2,5 şi 3,0 l/ha pentru
combaterea buruienilor anuale monocotilidonate şi dicotilidonate în semănăturile de floareasoarelui prin stropirea solului pînă la semănat.
Impactul economic: Erbicidul Hortus,EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor anuale monocotilidonate şi
dicotilidonate în semănăturile de floarea-soarelui.
Contractul 01-32/03-02
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2009.
Componenţa

nominală

a

grupului

de

creaţie:Victor

Burdujan,

cercetător

şt.

Coordonător,dr.conf.univ.,Mihail Rurac, cercetător şt.dr.conf.univ.,Gheorghe Bucur, cercetător
şt.dr.conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Gnidiuc , cercetător şt.dr.,Ana Rurac,
laborant.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea

soiei desfăşurarea cercetărilor privind testarea

erbicidului Zino70WP, în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea
eficacităţii biologice a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Zino 70WP în dozele studiate 0,5 şi 0,7 l/ha a demonstrat un efect biologic înalt la
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi dicotiledonate.
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican
Interdepartamental de a înregistra erbicidul Zino70WP în dozele 0,5 şi 0,7 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale în semănăturile de soia prin
stropirea solului după semănat până la răsărirea soiei.
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Impactul economic: Erbicidul Zino70WP a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate
anuale.
Contractul 01-32/07-7
Conducătorul contractului: dr., conf., univ., Victor Burdujan
Durata:aprilie-noiembrie 2009
Componenţa

nominală

a

şt.Coordonător,dr.conf.univ.,Mihail

grupului
Rurac,

de

creaţie:

cercetător

Victor

Burdujan,cercetător

şt.dr.conf.univ.,Gheorghe

Bucur,

cercetător şt.dr.conf.univ., Maria Coltun, cercetător şt.dr.,Vasile Ghidiuc , cercetător şt.dr.,Ana
Rurac, laborant.
Obiectivele generale:
Fondarea experienţei pentru cultivarea

soiei,desfăşurarea cercetărilor privind testarea

erbicidului Miura EC,în conformitate cu metodele de cercetare ştiinţifică şi aprecierea eficacităţii
biologice a erbicidului.
Rezultatele obţinute:
Erbicidul Miura, EC în dozele studiate 0,4, 0,8 şi 1,0 l/ha a demonstrat un efect biologic înalt
la combaterea în semănăturile de soia a buruienilor monocotiledonate anuale şi perene:În baza
rezultatelor obţinute au fost elaborate propuneri Consiliului Republican Interdepartamental de a
înregistra erbicidul Miura,EC, în doze 0,4 şi 0,8 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate anuale prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze la ierburi şi în dozele
de 0,8-1,0 l/ha pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi multianuale prin
stropirea semănăturilor de soia la înălţimea buruienilor de 10-15cm, indiferent de faza de
dezvoltare a culturii.
Impactul economic: Erbicidul Miura EC, a fost înregistrat în Registrul de Stat şi se
utilizează de agenţi economici pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene
în semănăturile de soia.
2.1.6. Teme de cercetare la iniţiativă
Catedra: Ameliorare, genetică şi biotehnologia culturilor agricole
în colaborare cu Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” al Republicii Moldova* şi Centrul
„Bioinginerie” al Academiei de Ştiinţe din Rusia**.
Tema: Studierea fenomenului de heterozis la diferite niveluri de organizare biologică a
porumbului
Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
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Conducătorii temei: m. c. AŞM, prof.,univ. A. Palii; conf.,univ. Galina Comarov
Componenţa nominală a grupului de lucru: A. Palii, membru corespondent, al AŞM,
prof.,univ., Galina Comarov conf.univ. *A. Rotari – dr.hab. biol.,**D. Dorokhov – dr.biol., A
.Mihalachi – doctorand, **A. Nedoluzhko – cercet. ştiinţ.**A. Tihonov - cercet. ştiinţ., *E.
Rotari – dr.biol., S. Pescari - stud. licenţ., N. Schiţco - stud. licenţ, S. Bounegru - stud. licenţ
Obiective generale:
aprecierea efectului heterozis după productivitate la hibrizi autohtoni de porumb;
studiul efectului heterozis după indicii fiziologici al regimului hidric al ţesutului foliar la
hibrizii autohtoni de porumb;
investigarea efectului heterozis după formele molecular a ADN-ului;
analiza comparativă a manifestării efectului heterozis la diferite niveluri de cercetări
efectuate.
Impactul ştiinţific şi economic al rezultatelor obţinute:
Pentru toţi hibrizii de porumb simpli studiaţi s-a stabilit un diapazon larg de manifestare a
efectului heterozis:
a) heterozisul reproductiv pronunţat după Hip, Hr, precum şi după gradul de
dominare (H) a caracterelor studiate;
b) tendinţa similară a expresiei heterozisului vegetativ Hip şi Hreal;
c) absenţa la majoritatea hibrizilor studiaţi a efectului heterozis adaptiv pozitiv după parametrii
fiziologici ai regimului hidric;
d) specificul genotipic de manifestare a heterozisului la nivel molecular în funcţie de tehnologia
PCR utilizată. Sunt obţinute dovezi experimentale despre raţionalitatea utilizării indicilor de
manifestare la niveluri multilaterale ale efectului heterozis şi a gradului de dominare pentru
evidenţierea, la nivelul moleculelor de ADN, a corelaţiilor de valoarea esenţială între primer-ii
concreţi ai tehnologiilor de PCR corespunzătoare şi indicii heterozisului reproductiv, somatic şi
adaptiv. Au fost stabilite corelaţii esenţiale dintre indicii factoriali ale nivelului molecular
(heterozisul Нip după primerul D97; heterozisul Hreal după primerul D123 – tehnologia ISSR) şi
indicii rezultative ale nivelului reproductiv (heterozisul Hip după recolta de cereale) şi nivelului
somatic (heterozisul Hreal după înălţimea plantei), care indică la posibilitatea reală a evidenţierii
cu standardizarea ulterioară a primerilor specifici (după tehnologia PCR respectivă) pentru a
pronostica efectul heterozis după recolta de boabe şi masa vegetativă la porumb, şi, prin urmare,
şi la alte culturi agricole. În condiţii de secetă la hibridului simplu Porumbeni 457 AMRf s-a
observat cel mai înalt efect heterotip pozitiv, după productivitatea boabelor şi complexul
indiciilor regimului hidric al aparatului foliar. Se recomandă hibridul Porumbeni 457 AMRf
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pentru cultivarea în zone geografice secetoase şi în calitate de model pentru studierea
particularităţilor manifestării heterozisului în condiţii de secetă.
Tema: Cercetarea posibilităţilor potenţiale ale tehnologiilor de însănătoşire a
materialului săditor la diverse plante economic-valoroase prin cultura meristemelor şi
eficienţei înmulţirii lor microclonale în cultura in vitro.
Conducătorii temei: - Dr.hab. Alexandr Rotari, conf.univ. Galina Comarov
Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
Componenţa nominală a grupului: Comarov Galina – conf.,univ.,*Rotari A. – dr.hab.biol.,
*Chisnician L. – dr.şt., agric, *Anţibor I. – dr. biol., Ciornâi Nina – lab.super., Veresciac A. –
stud. licenţ.
Obiective generale:
Studiul eficacităţii tehnologiilor de înmulţire microclonală a Steviei
Comparaţia eficienţei metodelor de înmulţirea Steviei "in vivo" şi "in vitro"
Impactul ştiinţific şi economic al rezultatelor obţinute: S-a constatat superioritatea
semnificativă a metodei microînmulţirii şteviei in vitro prin microbutăşirea lăstarilor auxiliar (42
% din plantele transplantate în seră din materialul iniţial pregătit) în comparaţie cu metoda
înmulţirii vegetative a şteviei în vivo prin butăşirea lăstarilor lignificaţi (7 % din plantele
transplantate în seră din materialul iniţial pregătit). În baza comparării metodelor indicate de
înmulţire a steviei in vitro şi in vivo a fost argumentată experimental recomandarea de extindere
a varietăţii genotipice Stevia rebaudiana Bertoni nu numai din contul seminţelor steviei, care se
deosebesc prin caracterul heterozigot, dar şi din contul obţinerii formelor somaclonale – din
calusul primar în cultura in vitro.
Tema: Argumentarea biotehnologică şi biochimică a tehnicilor şi procedeelor raţionale
de obţinere a formelor genetice noi ale porumbului pentru procesul de ameliorare şi
determinării purităţii materialului genetic şi gradului de hibridare a seminţelor de
porumb.
Conducătorul temei:- conf.univ. Galina Comarov
Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
Componenţa nominală a grupului de lucru: Comarov Galina – conf.univ., Rotari A. –
dr.hab.biol., Rotari E.– dr. biol., Anţibor I. – dr.biol., Climenco Natalia – competitor, lab.super.
Obiective generale:
Studiul eficacităţii utilizării fenomenului variabilităţii somaclonale în condiţiile culturii in
vitro;
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Identificarea genomului vegetal la nivelul markerilor proteici în scopul extinderii
posibilităţilor metodologice ale ridicării exactităţii şi operativităţii evaluării purităţii
materialului genetic şi gradului de hibridare a seminţelor de porumb.
Impactul ştiinţific şi economic al rezultatelor obţinute: Crearea colecţiei genetice a liniilor
somaclonale de porumb. Modernizarea tehnicilor biochimice pentru identificarea genomului
vegetal la nivelul markerilor proteici. Participarea la concursuri de obţinere a granturilor
naţionale.
Catedra botanica şi fiziologia plantelor
Tema: Implementarea şi studierea particularităţilor eco - biologice a plantelor
ornamentale. Cercetări realizate in cooperare cu Gradina Botanică a AŞM
Conducătorul: Svetlana Manole, dr., conf., univ.,
Perioada: 2006-2011
Componenţa nominală a grupului de lucru: Svetlana Manole, dr., conf., univ., Sava V.,
Cibotar A.
Obiectivele generale:
Obţinerea a noi forme şi hibrizi de specii ornamentale rezistente în condiţiile R.M
plante perene netradiţionale
plante cu rizomi şi bulbi.
Impactul ştiinţific şi economic al rezultatelor obţinute: Au fost create 7 soiri noi de Crin
Galben dintre care 5 au fost introduse în Registrul de Stat iar pentru doua sau depus cereri.
2.2 PERSONALUL UMAN
În cadrul profilului de cercetare „ Agronomie” Activează specialişti de înaltă calificare
(Tabelul 1 şi Tabelul 2.).
Personalul de conducere
1. Rurac Mihail, decan al facultăţii de Agronomie, conferenţiar universitar, specialist în
domeniul lucrării solului, combaterii buruienilor şi consultanţei agricole. Activitatea în
profilul de cercetare este elaborarea sistemului de lucrare a solului în asolament şi testării
erbicidelor în vederea omologării de stat. În perioada de evaluare a efectuat două stagii de
perfecţionare unul în România în baza grantului de mobilitate oferit de Programul Tempus
VI pe o perioadă de 2 luni (2006). Al doilea stagiu a fost efectuat în cadrul ”Programului
Fulbright„ oferit de către Guvernul SUA, pe o perioadă de 9 luni( 2008-20009. Autor a 35
lucrări ştiinţifice şi a unui ghid pentru consultanţa agricolă.
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2. Derendovskaia Antonina, şef al catedrei de botanică şi fiziologie a plantelor, cercetările
cuprind problemele ce prevăd elaborarea aspectelor teoretice şi practice ale utilizării
substanţelor biologic active ecologic inofensive în agricultura Moldovei, în special în
producerea butaşilor altoiţi şi nealtoiţi de viţă de vie, în plantaţii de viţă de vie portaltoi şi pe
rod, la plantele cerealiere de toamnă. Este autoare şi coautoare a peste 200 lucrări şi articole
ştiinţifice în fiziologia plantelor anuale şi perene, peste 10 recomandări pentru practica
agricolă, dispune de 2 brevete de invenţie. Aduce o contribuţie deosebită în elaborarea
standardelor profesionale şi a curriculum-urilor disciplinilor la specialităţile agronomice,
aduce un aport deosebit în pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, fiind ca
conducător a 1 teză de doctor habilitat, 6 teze de doctor în ştiinţe biologice şi agricole.
3. Andrei Palii, şef al catedrei ameliorare, genetică şi biotehnologia culturilor agricole profesor

universitar, doctor habilitat în biologie, specialist în domeniul geneticii, ameliorării şi
biotehnologiei plantelor agricole. Academician a Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Ecologice şi Securitate vitală din St. Petersburg, 1998; Academician a Academiei
Internaţionale în domeniul învăţământului Agrar, Moscova, 2000. Membru corespondent al
Academie de Știinţe din Moldova, 2007. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în
crearea şi aprecierea materialului iniţial pentru ameliorarea porumbului, soiei şi grâului
durum de toamnă, în aprecierea soiurilor şi hibrizilor la culturile menţionate după capacitatea
de producţie şi calitatea recoltei. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în circa 230 de
lucrări ştiinţifice şi metodice, un brevet, 11 adeverinţe pentru soi, autor a unei monografii
şi a 2 manuale.
4. Andriuca Valentina, şef a catedrei de Agroecologie şi ştiinţa Solului, conferenţiar universitar,

doctor în ştiinţe agricole, specialist în domeniul agropedologiei, ecopedologiei, fizicii solului.
Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în cercetarea indicilor fizici, fîzicomecanici ai solurilor diferitor ecosisteme, evaluarea şi elaborarea criteriilor pedologiei în
scopuri agricole şi de protecţie a mediului. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în circa
90 lucrări ştiinţifice.
5. Burdujan Victor, şef catedra Agrotehnică şi Fitotehnie, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe
agricole; Specialist în domeniul fitotehniei şi ameliorării plantelor. Tema de cercetare:
Productivitatea triticale de toamnă în funcţie de unele elemente tehnologice. Coautor a trei soiuri
de fasolea – 3 adeverinţe de soi şi două recomandări pentru producătorii agricoli. Rezultatele
sunt publicate în circa 36 lucrări ştiinţifice.
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Personal din sfera ştiinţei şi inovării
1. Ungureanu Valentin, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, membru corespondent

AŞ RM, membru Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare, specialist în domeniul
agropedologiei şi ampelopedologiei, agroecologie şi protecţia mediului. Activitatea de
cercetare în cadrul profilului constă în stabilizarea parametrilor sistemului sol-terenagroecosistem, sub influenţa antropogenă. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 300 de
lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii.
2. Tigănaş Vasile, cercetător ştiinţific principal, doctor habilitat în ştiinţe agricole, specialist în

domeniul geneticii şi ameliorării plantelor agricole. Activitatea de cercetare în cadrul
profilului constă în crearea şi aprecierea materialului iniţial şi a hibrizilor de porumb special
după capacitatea de producţie conţinutul sporit de proteină, lizină şi amilopectină în bob,
seminologia porumbului special. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în circa 120 lucrări
ştiinţifice, 6 adeverinţe de soi, autor a unei monografii şi unui manual.
3. Bucur Gheorghe, doctor în agricultură, conferenţiar universitar. Activitatea de cercetare în
cadrul profilului dat, prevede elaborarea bazelor ştiinţifice ale agriculturii durabile şi
agriculturii organice, adaptate la condiţiile de climă şi sol a Zonei de Centru a R. Moldova. În
perioada anilor 2004 – 2010 a activat în calitate de conducător a Proiectului de Cercetare: 06407-015A”Elaborarea unor practice complexe în cadrul agriculturii durabile pentru Zona de
Centru a R. Moldova, orientate la valorificarea superioară a solului în noile condiţii de
gospodărire”, conducător a contractelor de colaborare tehnico-ştiinţifică cu Centrul de Stat
pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor din o. Chişinău.
Rezultatele cercetărilor sunt publicate în circa 90 lucrări ştiinţifice, informaţii de sinteză,
buletine informative, 1 manual ş.a.
4. Starodub Victor, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, specialist în fitotehnie.
Tema de cercetare: Studierea şi elaborarea tehnologiei de cultivare a grîului comun de toamnă
cu consum redus de energie şi materiale care va realiza potenţialul productiv a soiurilor la
nivel de 65-70%. A participat la realizarea temei de cercetare (Optimizarea parametrilor
elementelor tehnologice de cultivare a cerealelor de toamnă în baza agriculturii ecologice)
din planul de cercetare al instituţiei în calitate de conducător al proiectului de cercetare 06407-018A din cadrul Programului de stat. A adus contribuţii majore în ştiinţă în ultimii 5 ani
la elaborarea de foi informative, recomandări practice (Tehnologia de cultivare a cerealelor
de toamnă), îndrumări metodice, editarea manualelor în domeniul fitotehniei: Fitotehnie,
Tehnologii în fitotehnie, Fitotehnie- lucrări de laborator, Bazele teoretice ale fitotehniei,
Studiul seminţelor al culturilor de camp.
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5. Comarova Calina, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific superior, doctor în
biologie, specialist în domeniul biochimiei, geneticii şi biotehnologiei a culturilor agricole.
Tema de cercetare: "Integrarea studierii proceselor biochimice şi fiziologice în elaborarea
directiilor specifice în domeniile de ameliorare şi genetica a culturilor agricole". Rezultatele
cercetărilor sunt publicate în 170 de lucrări ştiinţifice (inclusiv 15 lucr.şt. - în perioada 20062011), 24 lucrări didactice, un Standard Naţional, 2 adeverinţe pentru soi, 6 propuneri de
raţionalizare, autor a unei monografii şi a unui manual. Primul traducător din limba engleză
în limba rusă circa 3200 de termini şi definiţii unite în dicţionarul explicativ „Glossary of
Biotechnology for Food and Agriculture”, editat în Roma, 2008.
6. Bacean Ion, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe agricole, specialist în domeniul

agropedologiei şi eroziunii solului. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în
studierea modificării antropice şi tehnogenetice a solurilor erodate, evidenţierea
particularităţilor morfologice şi proprietăţilor solului, de ameliorare prin diferite sisteme de
procedee de ordin profilactiv şi în tot complexul (de amenajare a terenurilor, agrotehnice,
silvoameliorative şi hidroameliorative) în condiţiile deţinătorilor de pământ cu gospodării
de diferit nivel, cu scopul de a dezvolta agricultura durabilă pe versanţi. Rezultatele
cercetărilor sunt publicate în 43 lucrări ştiinţifice.
7. Indoitu D., doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător. Specialist în domeniul

agrochimie. Activitatea de cercetare în cadrul profilului constă în studierea evoluţiei
fertilităţii cernoziomului carbonat şi a productivităţii culturilor de câmp sub influenţa
sistemelor de fertilizare folosite timp îndelungat în experienţe staţionare. Rezultatele
cercetărilor sunt publicate în 52 de lucrări ştiinţifice, 2 adeverinţe – propuneri de
raţionalizare pentru analiza conţinutului de humus şi fosfaţi mobili în sol.
8. Manole Svetlana, Activitatea de cercetare în cadrul profilului dat, prevede cercetarea în
domeniul biodiversităţii şi ameliorării plantelor ornamentale. În anii 2002-2008 a activat în
cadrul proiectului

“Diversitatea biologică în R. Moldova.

Activează în colaborare cu

cercetătorii laboratorului de Floricultură a grădinii Botanice (institut)
cadrul temei: Implimentarea

şi

a AŞ a R.Moldova în

studierea particularităţilor eco-biologice a plantelor

ornamentale. Obţinerea a noi forme şi hibrizi de înaltă decorativitate şi rezistenţă în condiţiile
Moldovei. Este autorul a 7 soiuri de plante ornamentale (Crin galben
hibrida).

- Hemerocallis

Rezultatele cecetărilor sunt publicate în circa 50 lucrări ştiinţifice. În cadrul

lucrului didactic a editat 5 indicaţii metodice pentru lecţii practice de laborator la Botanică
pentru studenţii facultăţilor Agronomie şi Horticultură.
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9. Josan Silvia, prodecan al facultăţii de Agronomie, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar
universitar interimar, specialist în domeniul fiziologiei vegetale. Activitatea de cercetare în
cadrul profilului constă în studierea particularităţilor aplicării regulatorilor de creştere la
plantele de orz. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 45 lucrări ştiinţifice

In cadrul profilului Agronomie în perioada luată în studiu au fost susţinute: l teză de doctor în
ştiinţe biologice (Silivia Josan în anul 2009).
În anul 2010 în cadrul catedrei Agroecologie şi Ştiinţa Solului a fost avizată pozitiv şi
recomandată spre susţinere Seminarului Ştiinţific de Profil teza de doctor în ştiinţe agricole la
specialitatea 06.01.15- Agroecologie „Variaţia unor indici ai agroecosistemelor sub influenţa
factorilor climatici şi agrofototehnici” a doctorandei Gârla Daniela. Susţinerea publică va avea loc
pe data de 17 iunie 2011.

Nivel înalt de profesionalism al profilului de cercetare este asigurat şi prin efectuarea unor stagii
de perfecţionare în cadrul diferitor centre ştiinţifice şi universitare din străinătate. În perioada de
raportare Andriucă Valentina a fost obţinut prin concurs grantul internaţional IMG) - TEMPUS

TACIS – IMG – MOL 3008-2006, finanţat de European Commission Directorate-General for
Education and Culture Lifelong Learning: Education and Training, Programmes and Actions
Tempus-Erasmus Mundus (2006-2008). Grantul nominalizat a inclus activităţi didactice şi de
cercetare în scopul elaborării curriculei universitare pentru disciplina Monitoringul ecologic,
curs nou inclus în planul didactic la specialitatea 424.1 –Ecologie, prin colaborare cu cadrele
didactice de la facultatea Geografia mediului a Universităţii „Al. Ioan Cuza”, Iaşi (România) şi
cercetarea apropierii ecologice de abordare a problemelor de monitoring în UE.
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Tabelul 1.

1.

2.

Rurac Mihail

Palii Andrei

3.

Derendovschii
Antonina

1966

1940

superioare,
UASM

superioare,
UASM

1940

Superioare,
UASM

4.

Andriuca
Valentina

1956

Superioare,
USM

5.

Burdujan
Victor

1952

Superioare,
UASM

dr.agr.
dr. hab.
În ştiinţe
biologice
dr. hab.
în ştiinţe
biologice
dr. în
ştiinţe
agricole
dr. în
ştiinţe
agricole

conf.,univ

prof., univ.

USMV, ClujNapoca, 2006.
Universitatea de
Stat din
Pensilvania,
2008-2009
Universitatea de
ştiinţe ale
naturii, Praga

prof., univ.

Institutul de
pomicultură a
Academiei de
Ştiinţă din
Ucraina, Kiev

conf., univ

Universitatea "
Al. Ioan Cuza"
Iaşi Romania

conf.,univ

nu

nu

nu

nu

da

nu

nu

Decan al facultăţii de
Agronomie

2010

1

0

0,33

da

Şeful catedrei
Ameliorare genetică
şi biotehnologie a
culturilor agricole

2006

1

0

0,33

da

Şef catedra de
botanică şi fiziologia
plantelor

2010

1

0

0,33

2010

1,5

0,75

1,245

2007

1

0

0,33

da
nu

Şef catedra
Agroecologie şi
Ştiinţa Solului
Şef catedra
Agrotehnică şi
fitotehnie

2,56

Total
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Note speciale

Total sarcină ştiinţifică (0,33a+b)

Sarcina ştiinţifică la momentul
estimării (b)

Sarcina didactică-ştiinţifică la
momentul estimării (a)

Hotărârii privind
desemnarea în
funcţie

Date şi rezultatele ultimei atestări

Abilitării cu dreptul de
conducător/consultant de doctorat

ursuri de perfecţio-nare a
manage-rilor

Stagii de
perfecţionare
şi/sau
documentare
efectuate peste
hotare

Implicăre în
proiecte de
cercetare
internaţiona
le pe durata
anilor
precedent
(în perioada
evaluată)

C

Stagii de perfecţionare efectuate în
ţară

Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic

Gradul ştiinţific

Studii obţinute

Anul de naştere

Numele, prnumele

Nr. crt.

Componenţa nominală a personalului de conducere

Tabelul 2

4
5
6
7
8

9

Starodub
Victor
Bacean
Ion
Indoitu
Dumitru
Josan
Silvia

Superioare,US
M

1940

Superioare,UA
SM

1948

Superioare,
USM

1959

Superioare,UA
SM

1948

Superioare,
UASM

1945

Superioare,UA
SM

1971

Superioare,UA
SM

1942

Superioare,UA
SM

1974

Superioare,UA
SM

Doctor habilitat în
ştiinţe biologice
Doctor habilitat în
ştiinţe biologice
Doctor în ştiinţe
biologice
Doctor în ştiinţe
agricole
Doctor în ştiinţe
agricole
Doctor în ştiinţe
agricole
Doctor în ştiinţe
agricole
Doctor în ştiinţe
agricole
Doctor în ştiinţe
biologice

da

Conf., univ.,

da

Conf., univ.,
2009,
USM

Conf., univ

nu
nu

Conf., univ
2008,
Franţa şi
Belgia

Cercetător ştiinţific
coordonator

2010

1,25

0,5

0,91

conferenţiar
universitar

2010

1

0

0,33

conferenţiar
universitar

2010

1

0

0,33

conferenţiar
universitar

2009

1

0

0,33

Cercetător ştiinţific
coordonator

2007

1

0,5

0,83

Cercetător ştiinţific
coordonator

2006

1

0,5

0,83

Cercetător ştiinfic

2010

1,5

0,25

0,75

Funcţia deţinută

Date şi rezultatele ultimei
atestări

cumul
intern
cumul
intern
cumul
intern
cumul
intern
cumul
intern

Forma de angajare (în
state, cumul intern,
cumul extern)

Abilitarea cu dreptul de
conducător/ consultant de
doctorat

Titlul ştiinţific sau
ştiinţifico-didactic

da

Prof., univ

Total sarcină ştiinţifică
(0,33a+b)

3

1931

Sarcina ştiinţifică la
momentul estimării (b)

2

Ungureanu
Valentin
Ţâganaş
Vasile
Comarov
Galina
Manole
Svetlana
Bucur
Gheorghe

Gradul
ştiinţific

Stagii de
perfecţionare
efectuate
în ţară

Stagii de
perfecţio
nare
şi/sau
documen
tare
efectuate
peste
hotare

Sarcina didactică-ştiinţifică la
momentul estimării (a)

1

Numele,
prnumele

Studii obţinute

Nr.
crt.

Anul de naştere

Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării

Conf., univ

nu

cumul
intern
cumul
intern

Conf., cerch.,

nu

titular

Cercetător ştiinţific
coordonator

1992

0

0,25

0,25

cumul
intern

Prodecan

2010

1,25

0

0,41
4,97

Conf., univ

Conf.,univ., int.,

2006,
USM;
2010,
UAŞM

Total
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nu

Note
speci
ale

2.3 MIJLOACE FINANCIARE DISPONIBILE
Profilul "Agronomie" este finanţat din bugetul de Stat prin intermediul proiectelor câştigate
prin concurs. În perioada 2006-2010 au fost câştigate 4 proiecte instituţionale, 2 proiecte din
cadrul programelor de Stat, un proiect pentru tineri cercetători şi a demarat un proiect
internaţional bilateral. La completarea surselor de finanţare în anii 2006-2010 a contribuit şi
prestarea unor servicii ştiinţifice în bază de contracte economice. În mediu pe an au fost disponibile
539060 lei, dintre care 83100 lei din surse extrabugetare şi 17200 lei din granturi internaţionale
(Tabelul 3.).
Organizaţia utilizează o parte din resursele financiare pentru achiziţionarea echipamentului
ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de cooperare tehnico-ştiinţifică şi nu are restanţe la articolele
Salarizarea personalului şi Plata serviciilor.
Tabelul 3
Resurse financiare disponibile pentru efectuarea investigaţiilor ştiinţifice pe profilul
„Agronomie”
Codul,
Suma (mii lei)
cifrul
Conducător
2006
2007
2008
2009
2010
Indicatori
Proiect.
ştiinţific
Contract
Proiect
06.407.015A
Gh. Bucur
54,0
96,0
126,2 114,9 115,1
instituţional
Proiect
06.407.016A
U. Ungureanu
55,0
95,9
128,5 119,9 117,1
instituţional
06.
Proiect
V. Starodub
55,0
97,6
130,0 115,6 117,1
407.018A
instituţional
Proiect
06.407.019A
D. Indoitu
24,0
33,4
39,6
40,1
38,8
instituţional
Proiect din cadrul
083
programelor de
A. Palii
60,0
100,0 200,0
0
0
Stat
Proiecte
14/RoA
V. Andriuca
0
0
0
0
86,0
bilaterale
Proiect pentru
A.
13/ind
0
0
60,0
60,0
0
tineri cercetători Derendovschii
Contracte
Gh. Bucur,
66,2
119,7
0
0
0
economice
Contracte
V. Burdujan
0
0
140,2
89,4
0
economice
2.4 POTENŢIALUL LOGISTIC ŞI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE
Cercetările pe profil se efectuiază în laboratoarele facultăţii destinate pentru procesul de
cercetare ştiinţifică care ocupă un spaţiu de 250 m2 şi care corespund normativelor tehnicosanitare în vigoare.
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Tabelul 4
Echipament destinat activităţilor ştiinţifico-didactice procurat în perioada evaluată
Nr.d/o

Anul procurării

Tipul/denumirea/cantitatea

Preţul, lei

1.

2006

PH metru AV-375-2 buc

1904

2.

2007

Cântar VLTK 500 1 buc

7600

3.

2007

Baie electrica -1 buc

3000

4.

2007

Fotoelectrocalorimetru -1 buc

6200

5.

2008

Computer „ Workstation” 3 buc

23000

6.

2008

Frigider -2 buc

9500

7.

2008

Camera Video - 1buc

5500

8.

2008

Camera –Foto Nicon

5579

9.

2008

Moara -1buc

3300

10.

2008

Viscozimetru- 2 buc

3800

11.

2008

Maşina de tocat - 1buc

1023

12.

2009

Computer „ Workstation” 1 buc

8200

13.

2009

Frigider „Nord”

2380

14.

2009

Cântar electronic PS 600C12- 1 buc

7200

15.

2009

Cântar electric – 1 buc

4880

16.

2010

Cântar elctric – 1 buc

9500

17.

2010

Frigidere „Nord” – 2 buc

5735

18.

2010

Proiector „Benq” – 3 buc

24586

19.

2010

Computer PC 1070”Patriot” Set 3- 4 buc

22344

20.

2010

Imprimantă Canon „LBP 3000” -1 buc

3200

21.

2010

Notebook MSCR 620- 2 buc

13944

Cercetătorii dispun de aparataj ştiinţific pentru efectuarea investigaţiilor, au în dotare
calculatoare conectate la reţelele informaţionale, imprimante, un echipament audio-vizual
adecvat care permit desfăşurarea unor activităţi didactico-ştiinţifice la nivelul cerinţelor actuale.
Cercetările ştiinţifice în condiţii de câmp se efectuează în cadrul staţiunii didacticoexperimentale "Chetrosu" (r-n Anenii Noi) în cadrul a 4 sectoare experimentale, care ocupă o
suprafaţă de 145 ha.
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Patrimoniul profilului "Agronomie" include bunuri materiale primite în folosinţă de la
fondator şi procurate cu mijloace proprii în urma valorificării proprietăţii intelectuale.
În afara unităţilor didactico-ştiinţifice experimentale menţionate, facultatea beneficiază şi
de alte baze ştiinţifice:
Institutul Ştiinţifico – Practic „Porumbeni” ;
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare
Institutul de Genetică al AŞ RM;
Centrul de Stat pentru testarea şi omologarea soiurilor de plante.
3

REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA,
IMPACTUL

Cercetările ştiinţifice pe profil sunt realizate în concordanţă cu proiectele de cercetare şi
programele de iniţiativă de la facultate. Cele mai importante rezultate ale cercetărilor la
crearea soirilor noi de plante sunt:
Au fost obţinute 15 forme noi material iniţial la nivel S2, 15 forme noi la nivelul S3

material iniţial;
Au fost creaţi şi experimentat 125 hibrizi noi de porumb special;
Au fost evidenţiat 11 hibrizi performanţi de porumb wx1;
S-a produs seminţe elită şi hibridă F1 în volum de 720 kg;
S-a transmis în Comisia de Stat pentru testare hibridul nou Chişinău 403wx1; a fost
recunoscut perspectiv pe ţară în 2007
A fost omologat în Zonele de Centru şi Sud hibridul simplu nou de porumb special Chişinău
333wx1 începând cu anul 2008. În Anul 2010 a fost omologat hibridul nou Chişinău 403wx1
(A. Palii, V. Ţiganaş)
Cele mai importante rezultate ale cercetărilor la aplicarea bioregulatorilor de creştere sunt:
La soiurile apirene (Loose Perlette, Summer Muscat, Th ompson Seedless, Munukka,
Ruby Seedless), în rezultatul tratării inflorescenţelor cu giberelina în faza postfecundare,
se observă sporirea greutăţii strugurilor, greutăţii boabelor, şi modificarea indicelui de
structură a ciorchinelui (greutatea boabelor / greutatea ciorchinelui). Concentraţia optimă
a soluţiei de lucru este 100mg/l. Recolta medie la un butuc sporeşte de 1,5-2,0 ori;
La soiurile cu seminţe (Cardinal, Codreanca, Muscat Hamburg, Italia) tratarea
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inflorescenţelor cu giberelina, şi amestec giberelina + а-ANA sporeşte dimensiunile şi
greutatea strugurilor si boabelor, şi reduce indicele de structură a ciorchinelui. Se reduce
numărul boabelor nedezvoltate şi sporeşte indicele seminţei (greutatea pulpei / greutatea
seminţelor). Concentraţia optimală a soluţiei de giberelină - 50 mg/l; şi a amestecului
giberelină - 25 + а- ANA-5 mg/l. Recolta medie a butucilor creste de 1,3-1,9 ori.
(Antonina Derendovskii, Silvia Josan)
Cele mai importante rezultate ale cercetărilor în domeniu fertilităţii solurilor sunt:
A fost alcătuit Programul – Îndrumar al cercetărilor fertilităţii solurilor şi terenurilor
agricole în dependenţă de condiţiile pedoecologice şi modelurile de gospodărire (2006);
Au fost evidenţiate principalele măsuri de prevenire a degradărilor: agrofizice
(compactarea, destructurare) care se atestă pe întreg spaţiul cercetat; fizico-chimice mai
accentuate prin dehumificare, atestat mai frecvent pe solurile din partea Centrală şi de
Sud a RM, mai ales sub plantaţiile viticole şi pomicole.
Au evidenţiat procesele de degradare fizică, chimică, fizico-chimică, precum urmează: În
Podişul şi Câmpia Moldovei de Nord la baza evaluării solurilor şi terenurilor accentul e
necesar să fie pus pe măsuri de atenuare a deşertificării, proceselor de secetă, atenuării şi
prevenirii compactării, a structurării solului, protecţiei antierozionale, dehumificării,
colmatării, pierderilor elementelor nutritive, oboselii solului; În Podişul Moldovei
Centrale la baza evaluării solurilor şi terenurilor la diferite nivele de gospodărire e
necesar de evidenţiat formele de degradare accelerată care se manifestă prin eroziune,
dehumificare, compactare, astructurizare;Pentru Câmpia Moldovei de Sud şirul
degradărilor este mai larg şi mai pronunţat, manifestat prin eroziunea de suprafaţă şi
liniară, ravenare, salinizare, soloneţizare, compactare, dehumificare, astructurare. (V.
Ungureanu, Valentina Andriuca)
Dintre cele mai importante realizări tehnologice menţionăm următoarele:
A fost elaborată modalitatea de fertilizare a grâului de toamnă şi porumbului la boabe
pentru o recoltă înaltă şi calitativă pe cernozeomul carbonatic (D. Indoitu).
Au fost elaborate diferite sisteme de lucrare a solului în cadrul asolamentului din cadrul
sistemelor de agricultură tradiţională, durabilă, ecologică. În baza cercetărilor a fost
fondată banca de date pentru elaborarea sistemelor de lucrare a solului pentru diferite
sisteme de gospodărire pentru fermieri (Gh. Bucur, M. Rurac)
Au fost elaborate recomandări cu privire la elaborarea metodelor de reproducere a
fertilităţii solului în baza menţinerii bilanţului pozitiv a materiei organice în cadrul
asolamentelor nepoluate. În baza cercetărilor a fost fondată banca de date pentru
elaborarea metodelor de reproducere a fertilităţii solului (Gh. Bucur, M. Rurac)
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Au fost elaborate recomandări pentru elaborarea structurii raţionale a suprafeţelor de
semănat pentru diferite gospodării ( Gh. Bucur)
A fost fondată banca de date pentru elaborarea metodelor de biologizare a metodelor de
control a buruienilor (Gh. Bucur).
Au fost elaborate recomandări referitor la elaborarea tehnologiilor de cultivare care
asigură o înaltă activitate biologică a solului, bilanţ pozitiv a humusului (Gh. Bucur).
A fost stabilit că mecanismul de acţiune a biooreglatorilor de creştere depinde
considerabil de natura chimică, concentraţie, termenii de aplicare, modul de administrare
a substanţelor, particularităţile biologice ale obiectului de studiu şi reacţia lor la acţiune
bioreglatorilor de creştere, nivelul agrotehnicii şi condiţiile pedoclimatice de cultivare a
plantelor anuale şi multianuale (A. Derendovschii).
S-a recomandat producătorilor de: de cultivat cerealele de toamnă în asolament cu
saturaţie de culturi leguminoase, de cultivat soiuri plastice şi intensive a cerealelor de
toamnă, adaptate la condiţiile climaterice regiuni fizico-geografice a Câmpiei Terasate a
Nistrului Inferior. În condiţii de secetă de realizat semănatul cerealelor de toamnă în
termeni admisibili a I-II decadă a lunii octombrie cu majorarea desimii de semănat cu
10%. Desimea de semănat se calculează în funcţie de plasticitatea şi capacitatea de
înfrăţire a soiului, agrofond, calitatea solului şi asigurarea cu umiditate (V. Starodub).
Publicaţii de performanţă
1. Кoмарова Г., Гавриленко Т., Анисимова И., и др. Словарь терминов по биотехнологии
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (перевод с
английского словаря Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture),
www.fao.org/biotech/index_glossary/asp, Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций. Рим. 2008. 381с.
2. .Дерендовская, А.И., Жосан, С.А. Хлорофильные показатели и их связь с
продуктивностью растений озимого ячменя. Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2008,
nr.1, p.4-8.
3. Ţiganaş V., Ţiganaş D. Actualitatea ameliorării porumbului cu bobul bogat în lizină şi alţi
aminoacizi esenţial. Ştiinţa Agricolă. Chişinău, 2006. Nr. 2 p 8-10
4. Andriucă Valentina. The modification of ecopedological indexes under the long term
antropogenic impact. În: Present Environment and Sustainable Development, Universitatea
Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2008, vol. II, p. 89-90. ISSN 1843-5971
5. Indoitu D., Indoitu Diana, Dinamica conţinutului de humus în sol sub înfluenţa
diferitorsisteme de fertilizare folosite timp îndelungat. Ştiinţa Agricolă, №1, 2008, p. 11
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4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
Activitatea de bază a personalului implicat în cercetare este procesul didactic. De oarece
autoevaluarea se petrece în cercetare, implicarea personalului în procesul didactic va fi descrisă
foarte succint.
Implicarea în procesul de instruire.
Din numărul total de 14 cercetători ai profilului luaţi în studiu, 13 sunt implicaţi în procesul de
studiu ca activitate de bază. Personalul implicat în procesul de instruire de regulă predau 3-4
cursuri teoretice şi practice în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Din 13 cercetători
implicaţi în procesul de studiu, 12 deţin titluri didactico-ştiinţifice de conferenţiar universitar şi
profesor universitar. Doi savanţi implicaţi în procesul de instruire sunt membri corespondenţi ai
AŞM. În mediu pe an un cercetător este conducător la 5 teze de licenţă şi la o teză de master.
Următorii cercetători deţin dreptul de conducere a doctoratului:
1. Derendovskaia Antonina, dr. hab., prof., univ., abilitată cu dreptul pe următoarele
specialităţi

06.01.08-Viticultura;

03.00.12-

Fiziologia

vegetală

aprobat

de

la

13.12.2005/nr.227
2. Comarova Galina, dr., conf., univ., - abilitată cu dreptul pe specialitatea 03.00.04 Biochimia – aprobat 04.07 2006/nr.653
3. Palii Andrei, dr., hab., prof., univ., membru –corespondent al AŞM, abilitat cu dreptul pe
specialitatea 03.00.15 – Genetică - aprobat 13.12. 2005/nr.214
4. Ungureanu Valentin, dr., hab., prof., univ., membru –corespondent al AŞM, abilitat cu
dreptul pe specialităţile 06.01.03 – Agropedologie şi 06.01.15 – Agroecologie- aprobat 13.
12. 2005/nr.218
5. Ţîganaş Vasile, dr., conf., univ., abiltat cu dreptul pe specialitatea 06.01.05 - Ameliorarea şi
producerea seminţelor – aprobat 13.12 2005/ nr.224.
Următorii doctoranzi şi postdoctoranzi au studiat în perioada 2006-2010:
1. Gîrla Daniela, specialitatea 06.01.15 – Agroecologie, conducător, dr., hab., prof., univ.,
Valentin Ungurean.
2. Racoviţa Gheorghe, specialitatea 06.01.15 – Agroecologie, conducător, dr., hab., prof.,
univ., Valentin Ungurean.
3. Sasu Maria, specialitatea 06.01.15 – Agroecologie, conducător, dr., hab., prof., univ.,
Valentin Ungurean.
4. Burlacu Lucia, specialitatea 06.01.15 – Agroecologie, conducător, dr., hab., prof., univ.,
Valentin Ungurean.
5. Mihailuţa Oleg, specialitatea 06.01.09 – Fitotehnie, conducător, dr., hab., prof., univ.,
Grigore Mustaţă
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6. Creţu Alexandru, specialitatea 06.01.09 – Fitotehnie, conducător, dr., hab., prof., univ.,
Grigore Mustaţă
7. Vereşceac Andrei, specialitatea 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor, dr.,
hab., conf., univ., Țiganaş Vasile
8. Valentina Andriuca, specialitatea -06.01.15 – Agroecologie, conducător, dr., hab., prof.,
univ., Valentin Ungurean.
9. Mihalachi Andrei, specialitatea - 03.00.15 - Genetică- conducător, dr., hab., prof., univ.,
Andrei Palii.
10. Ştirbu Andrei, specialitatea – 03.00.12 – Fiziologie vegetală – conducător, dr., hab., prof.,
univ., Antonina Derendovskaia.
11. Ciochina Vitalie, specialitatea - 03.00.15 - Genetică- conducător, dr., hab., prof., univ.,
Andrei Palii.
12. Batîru Grigorii, specialitatea - 03.00.15 - Genetică- conducător, dr., hab., prof., univ.,
Andrei Palii.
13. Popa Natalia, specialitatea - 03.00.15 - Genetică- conducător, dr., hab., prof., univ.,
Andrei Palii.
În perioada evaluată Josan Silvia a susţinut teza de doctor în biologie – tema tezei
„Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de creştere de natură steroidală la plantele
de orz de toamnă” la specialitatea 03.00.12-Fiziologie vegetală, susţinută în cadrul CŞS DH
10.03.00.12-02 din cadrul IGFP al AŞM, la data de 5 februarie 2009.
Antonina Derendovskaia a fost conducător ştiinţific al tezei de doctor în biologie
„Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de creştere de natură steroidală la plantele
de orz de toamnă” ” la specialitatea 03.00.12-Fiziologie vegetală, susţinută de către Silvia Josan
la data de 5 februarie 2009(ordin CNAA nr.100/CŞS din 19 iunie 2008).
Antonina Derendovskaia - consultant ştiinţific al tezei de doctor în agricultură „Influenţa
calităţii materialului săditor asupra dezvoltării şi prtoductivităţii viţei de vie ” la specialitatea
06.01.08-Viticultura susţinute de către Cara Serghei la data de 20 martie 2010.
Activitatea cercetătorilor în evaluarea tezelor de doctorat (în calitate de preşedinte,
secretar, membru al Consiliului Ştiinţific Specializat, referent oficial la susţinerea tezelor
de doctor/doctor habilitat)
2007
Derendovskaia Antonina – referent oficial la teza de doctor în biologie cu tema„Reglarea
nutriţiei minerale, activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi acumularea zaharozei la
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sfecla de zahăr” la specialitatea 03.00.12-Fiziologie vegetală, prezentată de d-na Liulenova
Valentina (ordin CNAA nr.29/CŞS din 1 martie 2007).
2008
Derendovskaia Antonina - membru al CŞS DH 10.03.00.12-03 din cadrul IGFP al AŞM,
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema „ Efecte
fiziologice ale tratării soiei (Glicine max L.) cu vanadiu şi metaboliţi de streptomicete la etapa de
germinare” la specialitatea 03.00.12-Fiziologie vegetală, prezentată de dna Achiri -Badicean
Irina (ordin CNAA nr.147/CŞS din 18 septembrie 2008).
2009
Derendovskaia Antonina -membru al CŞS DH 10.03.00.12-04 din cadrul IGFP al AŞM, abilitat
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema „Particularităţi de adaptare
la secetă a plantelor iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic” la specialitatea 03.00.12Fiziologie vegetală, prezentată de dl Melenciuc Mihail (ordin CNAA nr.207/CŞS din 06
octombrie 2009).
Comarova Galina - membru Consiliuiui Ştiinţific Specializat
Biochimia vegetală

la specialitatea 03.00.04 –

de la 10 iunie 2009. Susţinerea tezei de doctor în medicina cu tema

„Aspecte metabolice în patogenia tiroiditei autoimune” de către Dna Protopop Svetlana în
cadrul CŞS DH 30-03.00.04, USM.
2010
Derendovskaia Antonina – mebru CŞS DH 10.03.00.12-08 din cadrul IGFP al AŞM, abilitat cu
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema „Aspecte morfo-fiziologice
şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.)”, la
specialitatea 03.00.12-Fiziologie vegetală, prezentată de Rotarenco Victoria
Palii Andrei – referent oficial la teza de doctor în biologie cu tema„ Identificarea şi expresia
unor gene (Rf) la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) „ prezentată de Midoni Andrei
În 2006 Comarova Galina, dr.în biologie, conf.,univ., a activat în calitate de membru la 2
comisiei de acreditare a specialităţii 2205 “Tehnologia produselor alimentaţiei publice”,
Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universitatea Tehnică A
Moldovei si membru a comisiei de acreditare a specialităţii „Tehnologia produselor alimentaţiei
publice”, Catedra “Tehnologia produselor alimentare, merceologie şi studii chimico-biologice”,
Colegiul Cooperatist din Moldova, MOLDCOOP.
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În cadrul profilului activează trei seminare ştiinţifice de profil:

06.01.01 – Agrotehnica,

preşedinte dr., conf., univ., Gh. Bucur, secretar dr. conf., univ., M. Rurac; 06. 01.09 – Fitotenie,
preşedinte dr., conf., univ., V. Starodub, secretar conf., univ., N. Gheorghiev; 06.01.15 –
Agroecologie, Preşedinte Ungureanu Valentin, dr. hab., vicepreşedinte Andriuca Valentina, dr.
secretar ştiinţific Cazmalî Nicolai, dr.
5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
5.1 Cooperare în cadrul naţional
Profilul de cercetare contribuie nemijlocit la optimizarea procesului de instruire a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor de la Facultatea de Agronomie.
Aproape toţi membrii profilului de cercetare sunt implicaţi în procesul de învăţământ, ţinând fiecare
câte 3 – 4 cursuri şi mai mult la specialităţile Agronomie, Selecţia şi Genetica culturilor agricole,
Horticultura şi Viticultură şi Protecţia Planelor. În cadrul profilului „Agronomie” studenţii elaborează
teze de licenţă sub conducerea cadrelor didactice.
În scopul utilizării eficiente a potenţialului ştiinţific şi didactic, utilajului, bazei
experimentale pentru pregătirea specialiştilor facultatea de agronomie menţine legături strânse de
colaborare cu următoarele instituţii:
Institutul de Fitotehnie „ Porumbeni ”;
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare ;
Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor a
AŞ RM;
Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante;
Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
Colegiul Agricol din Ţaul;
Inspectoratul Ecologic de Stat.
Profilul” Agronomie” colaborează cu Înstitulul de Fitotehnie „Porumbeni” în baza tematici
de iniţiativă: „Cercetarea posibilităţilor potenţiale ale tehnologiilor de însănătoşire a materialului
săditor la diverse plante economic-valoroase prin cultura meristemelor şi eficienţei înmulţirii lor
microclonale în cultura in vitro” şi „Argumentarea biotehnologică şi biochimică a tehnicilor şi
procedeelor raţionale de obţinerea formelor genetice noi ale porumbului pentru procesul de
ameliorare şi determinării purităţii materialului genetic şi gradului de hibridare a seminţelor de
porumb.” Rezultatele colaborării sunt publicate în reviste ştiinţifice prestigioase şi aplicate în
practică. Anual 2-3 studenţi şi 1-2 masteranţi efectuează cercetări ştiinţifice în cadrul institutului
46

în bază cărora se elaborează tezele de licenţă şi de master. După necesitate şi doctoranzii
efectuează cercetări în incinta „Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”.
Colaborarea cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare se
manifestă prin faptul că studenţii de la specialitatea” Selecţia şi genetica culturilor agricole” petrec
practica de producere şi totodată doctorul habilitat, profesor cercetător Victor Bucarciuc ţine cursul
de prelegeri:” Ameliorarea plantelor horticole”. Actualmente Natalia Popa, doctorandă la zi,
efectuează cercetări pe tema:”Evaluarea variabilităţii genetice a rezistenţei la iernare a unui
sortiment la genul Vitis în condiţiile Republicii Moldova” conducător ştiinţific A. Palii doctor
habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar şi consultant ştiinţific doctor în ştiinţe agricole,
conferenţiar cercetător Gheorghe Savin de la institutul menţionat.
În cadrul sectoarelor de încercare a soiurilor a Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de
plante anul petrec practica de master 10-12 masteranzi, în cadrul acestei practici de obicei ei petrec
cercetări ştiinţifice care stau la baza elaborării a tezei de master de cercetare la specializarea
„Tehnologii avansate în fitotehnie”. Anual o teză de master este pregatită sub îndrumarea
Preşedintelui Comisiei pentru testarea soiurilor de plante.
Colaborarea dintre profilul „Agronomie” şi Institutul Gradina Botanică a AŞM în cadrul
temelor de iniţiativă a rezultat în crearea a cinci soiuri de cultură Crin Alb care au fost omologaţi în
Moldova. Profilul „Agronomie” colaborează foarte fructuos şi cu Centrul de Stat pentru Atestarea
şi Omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. În perioada evaluată au fost
îndeplinite lucrări de testare şi omologare a erbicidelor în baza a 14 contracte economice încheiate cu
centrul sus numit şi Universitatea Agrara de Stat din Moldova. Valoarea sumară a contractelor a
constituit 415500 lei. Sursele financiare au fost cheltuite conform regulamentelor în vigoare. În
cercetări au fost implicaţi şi studenţii, care în baza rezultatelor obţinute au elaborat teze de licenţă.
Cele mai importante realizări ştiinţifice în colaborare sunt:
S-a constatat superioritatea semnificativă a metodei microînmulţirii steviei in vitro prin
microbutăşirea lăstarilor auxiliar (42 % din plantele transplantate în seră din materialul
iniţial pregătit) în comparaţie cu metoda înmulţirii vegetative a şteviei în vivo prin
butăşirea lăstarilor lignificaţi (7 % din plantele transplantate în seră din materialul iniţial
pregătit). În baza comparării metodelor indicate de înmulţire a steviei in vitro şi in vivo a
fost argumentată experimental recomandarea de extindere a varietăţii genotipice Stevia
rebaudiana Bertoni nu numai din contul seminţelor steviei, care se deosebesc prin
caracterul heterozigot, dar şi din contul obţinerii formelor somaclonale – din calusul
primar în cultura in vitro (Galina Comarova).
Au fost omologate 14 erbicide noi pentru combaterea buruienilor în semănăturile
culturilor agricole (Gh. Bucur, Victor Burdujan).
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Au fost create şi omologate 5 soiuri noi de cultura Crinul Aba (Svetlana Manole).
Profilul "Agronomie" colaborează cu organele centrale de specialitate prin antrenarea
membrilor direcţiei în CNAA (prof. univ. A. Palii), Consiliul Naţional pentru soiuri de plante (prof.
univ. A. Palii), Comisia de experţi în domeniul agriculturii din cadrul CNAA (prof. univ. V.

Ungureanu). Doctorul habilitat Vasile Ţiganas este expert permanent al proiectelor instuţionale la
AŞM.
Colaboratorii profilului participă activ în lucrul seminarelor şi forumurile ştinţifico –practice în
calitate de raportori:
Forumul sectorului strugurilor de masă, Republica Moldova, Chişinău, 2008
(A.Derendovskaia)
Furumul producătorilor strugurilor de masă, Republica Moldova, Chişinău, “SRLSauron”, 2009 (A.Derendovskaia,)
Furumul producătorilor strugurilor de masă, Republica Moldova, Chişinău, “SRL- Terra
Vitis”, 2009 (A.Derendovskaia)
Seminarul „Politica Naţională în Privinţa Biosecurităţii”, Chişinau, 2007 ( Palii Andrei,
Comarova Galina)
Workshop on “Republic of Moldova: Biosafety, Policies and Strategies”, Chişinău,
2007(Palii Andrei, Comarova Galina)
5.2 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Activitatea internaţională a profilului se desfăşoară în condiţiile respectării legislaţiei în
vigoare şi ale tratatelor internaţionale la care republica Moldova este parte. Profilul "Agronomie"
este dispus la cooperare internaţională şi demonstrează capacităţi avansate de integrare în spaţiul
ştiinţific şi tehnologic European şi Mondial prin:
avansarea colaboratorilor în proiecte şi programe de cercetare - dezvoltare - inovare
internaţionale;
participări la manifestări ştiinţifice internaţionale;
participarea în proiecte individuale de mobilitate;
publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse în parteneriat;
realizarea altor forme de colaborare cu partenerii străini.
Acorduri de cooperare internaţională
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1. Acord de colaborare între Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldova) şi
Instituţia Academiei de Ştiinţe din Rusia Centrul Биоинженерия”(„Bioingineria”) AŞR
(Rusia)”. Perioada de colaborare: 2008 – 2012.
2. Acord de colaborare între Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldova) şi
Academia Agricolă de Stat din Volgograd (Rusia), Perioada de colaborare: 2010-2015.
3. Acord de colaborare între Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldova) şi
Universitatea Agrară-Tehnică din Podolsk (Ucraina), Perioada de colaborare: 2008nelimitat.
Centrele universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii organizaţiei
pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică;
1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca, România,- a
fost invitat conf., univ. Mihail Rurac în scopul petrecerii activităţilor didactice şi de
cercetare în cadrul programului Tempus – IMG, 2006 (2 luni), Grant acordat de Uniunea
Europeană
2. Universitatea de Al. Ioan Cuza”, Iaşi (România) a fost invitat conf., univ., Valentina
Andriuca în scopul petrecerii activităţilor didactice şi de cercetare în cadrul programul
Tempus – IMG, 2007 (1 ,5 luni), Grant acordat de Uniunea Europeană.
3. Universitatea de Stat din Pensilvania, Colegiul de Agricultura, State College, SUA,- a
fost invitat dr., conf., univ., M. Rurac în scopul efectuării certărilor conform proiectul de
cercetare:” Agricultural Extension Education as an Indispensable Part of the Trinity:
Extension, Research and Education” în cadrul Programului Fulbright (9 luni), Grant
acordat de Departamentul de Stat a SUA.
Vizite ale cercetătorilor de peste hotare
Nr.
d/o

Numele,
prenumele,
gradul şi titlul
ştiinţific, ale
savantului

Ţara şi
denumirea
organizaţiei în
care activează
savantul

Scopul vizitei. Descrierea succintă a
activităţilor (realizarea proiectelor
comune, stagiu, participări la
manifestări ştiinţifice)

Termenul
vizitei

1

2

3

4

5

1

Dorohov D.B.,
dr. în biologie,

Rusia, Centrul
de Bioingineria,
Moskva
România,
Universitatea
de Ştiinţe
Agricole şi
Medicină
Veterinară a
Banatului

Lucrări în cadrul contractului de

29
octombrie,
2010
25- 29
noiembrie
2010

2

Iordache
Mădălina dr.,
asistent
universitar
USAMV a
Banatului,

colaborare.
Lucrări în cadrul proiectului bilateral
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3.

Gaica Ionuţ.
Universitatea de
Ştiinţe Agricole
şi Medicină
Veterinară a
Banatului

România,
Universitatea
de Ştiinţe
Agricole şi
Medicină
Veterinară a
Banatului

Lucrări în cadrul proiectului bilateral

25- 29
noiembrie
2010

Cele mai relevante rezutate ale colaborării internaţionale:
1. În colaborare cu Institutul de Genitică şi Ameliorare „ V. Iuriev” din Haricov (Ukraina) a
fost elaborat şi omologat hibridul de porumb Stalker, 2007 (Palii A., Tîganaş V.,)
2. Sunt obţinute dovezile experimentale despre raţionalitatea utilizării indicilor de
manifestare la nivelurile multilaterale ale efectului heterozis şi gradului de dominare
pentru evidenţierea - la nivelul moleculelor de ADN - corelaţiilor esenţiale între primer-ii
concreţi ai tehnologiilor de PCR corespunzătoare şi indicii heterozisului reproductiv,
somatic şi adaptiv. (Comarova Galina, Palii A.,)
3. Au fost stabilite corelaţiile esenţiale dintre semnele factoriale ale nivelului molecular
(heterozisul Нip după primerul D97; heterozisul Hreal după primerul D123 – tehnologia
ISSR) şi semnele rezultative ale nivelului reproductiv (heterozisul Hip după recolta de
cereale) şi nivelului somatic (heterozisul Hreal după înălţimea plantei), care indică la
posibilitatea reală a căutării şi evidenţierii cu standardizarea ulterioară a primerilor
specifici (după tehnologia PCR respectivă) pentru a pronostica efectul heterozis după
recolta de cereale şi masa vegetativă a porumbului, şi, prin urmare, şi a altor culturi
agricole. (Comarova Galina, Palii A.,)
6. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI ÎN SFERA ŞTIINŢE ŞI INOVĂRII
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Anexa nr. 1
II. RESURSE UMANE
Anul
2006

2.1.

2.2.

1
Total posturi (conform statelor de personal), total
2.1 .1. Posturi ocupate
2.1.2.
Posturi vacante
Structura personalului după activitate
Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total (2.2.1.1+2.2.1.2.)
2.2.1.1.
titulari
a.
de bază
b.
cumul intern
2.2.1.
2.2.1.2.
netitulari
a.
cumul extern
b.
acord de muncă
2.2.1.3.
angajaţi femei
Personal auxiliar, total
2.2.2. 2.2.2.1.
posturi ocupate
2.2.2.2.
posturi vacante
Personal de conducere, total
2.2.3.
2.2.3.1.
posturi ocupate
2.2.3.2.
posturi vacante
Personal ştiinţifico-didactic, total
2.2.4. 2.2.4.1.
titulari ai organizaţiei
2.2.4.2.
titulari ai instituţiei de învăţămînt superior
Structura personalului după calificare
Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare, total
(2.3.1.1.+2.3.1.2.)
2.3.1.1.
cercetători ştiinţifici
2.3.1.

2.3.

2.4.

2.5.

2007

2008

2009

2010

Media
anuală

Indicatorul

2

3

4

5

6

7

14
13,25
0,25
13

14
13,25
0,25
13

14
13,25
0,25
13

14
13,25
0,25
13

14
13,25
0,25
13

14
13,25
0,25
13

4

4

4

4

4

4

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

8,25
0,25
8

8,25
0,25
8

8,25
0,25
8

8,25
0,25
8

8,25
0,25
8

8,25
0,25
8

13,25

13,25

13,25

13,25

13,25

12,25

12,25

13,2
5
12,2
5

13,25

13,25

12,65

9/4
3/0
8/1
/1
1

9/4
3/0
8/1
/2
1

9/4
3/0
8/1
/2
1

10/4
3/0
8/1
/2
0

10/4
3/0
9/1
/2
0

9,4/4
3/0
8,2/1
/1,8
0,6

5

6

9

10

9

7,8

3/2

3/2

5/3

5/4

4/4

4/3

0

0

2

2

0

0,8

1

1

1

1

0,8

1

1

-

-

0,2

1/2

1/4

1/5

0,8/2,6

1

0,2

inclusiv:

a.
doctori/ doctori habilitaţi
b.
profesori universitari/cercetători
c.
conferenţiari universitari/cercetători
d.
membri titulari/ membri corespondenţi
2.3.1.2.
ingineri
2.3.2.
Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii
2.3.3.
Personal auxiliar cu studii superioare
2.3.4.
Personal auxiliar cu studii medii
Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.)
inclusiv :
care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă
2.4.1.1.
redusă)
2.4.1.
îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul
2.4.1.2.
organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare)
2.4.1.3.
care studiază în exterior, total
2.4.1.4.
dintre care în străinătate
2.4.2. Postdoctoranzi, total
2.4.3. Competitori, total
Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de personal/total
2.4.4.
(luni)
Susţinere de teze, total
2.4.5. 2.4.5.1.
doctori habilitaţi
2.4.5.2.
doctori
2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător
Structura personalului după vîrstă
2.5.1.
Sub 35 de ani
2.5.2.
35-50 de ani
2.5.3.
51-65 de ani
2.5.5.
Peste 65 de ani
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1
1/2

5

5

5

1
5

5

0,2
5

1
4
5
4

1
3
6
4

1
3
5
5

4
5
5

3
6
5

0,6
3,4
5,4
4,6

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

III. RESURSE FINANCIARE
1
2
Surse de finanţare (plan precizat), total (mii lei) (3.1.1.+3.1.2.)
314,2
Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei
proiecte instituţionale
3.1.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
188
3.1.1.2
proiecte din cadrul Programelor de Stat
3.1.1.3.
proiecte pentru procurarea utilajului
3.1.1. 3.1.1.4.
proiecte de transfer tehnologic
3.1.1.5.
proiecte independente (pentru tineri cercetători
0
etc. )
3.1.1.6.
proiecte din cadrul programelor bilaterale
internaţionale şi proiecte finanţate de STCU
3.1.1.7.
alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă
3.1.1.8.
pregătirea cadrelor ştiinţifice
Mijloace speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.)
66,2
naţionale, total
cofinanţare a proiectelor de transfer
a.
tehnologic
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin
b.
3.1.2.1.
contract
prestare a serviciilor contra plată 66,2
c.
3.1.2.
(contracte cu agenţi economici autohtoni)
alte surse (arendă, donaţii, sponsorizări
d.
ş.a.)
internaţionale, total
a.
granturi internaţionale
3.1.2.2.
b.
contracte cu agenţi economici străini
c.
altele (sponsorizări, donaţii ş.a.)
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), total
(mii lei)
inclusiv:
3.2.1.
Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi medical )
3.2.2.
Procurare de echipament ştiinţific
3.2.3.
Pregătire de cadre ştiinţifice
3.2.4.
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice
3.2.5.
Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii
3.2.6.
Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%)
3.3.7.
Cheltuieli per cercetător ştiinţific

IV. POTENŢIAL LOGISTIC
1
2
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²)
240
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)
4.1.1.
Proprii
4.1.2.
Primite în folosinţă
4.1.3.
Luate în arendă
4.1.4.
Per cercetător ştiinţific
Echipament ştiinţific
4.2.1.
Total (mii lei)
4.2.1.
Per cercetător ştiinţific
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din
cost ) (%)
4.3.1.
Sub 5 ani
4.3.2.
6 – 10 ani
4.3.3.
Peste 10 ani
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3
542,6

4
824,5

5
539,9

6
474,1

7
539,06

322,9

424,9

390,5

388,1

324,76

0

60

60

0

24

119,7

140,2

89,4

86

103

119,7

140,2

89,4

0

83,1

86

17,2

6
240

7
240

3
240

4
240

5
240

5. 1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE
1
2
3
4
5
Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) 32/9,6 23/6,9 29/8,7 18/5,4
(5.2.+5.3. +5.8.7)
inclusiv:
5.1.1.
Publicaţii ştiinţifice electronice
5.1.2.
Media număr lucrări/cercetător
4,25
3,05
3,89
2,39
Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a
5.1.3.
utilajului, lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată
(mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate, total (5.2.1.+5.2.2.)
11
14
26
11
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
7
4
9
3
în ţară (a+b+c)
7
4
8
2
a.
categoria A
5.2.1.1.
b.
categoria B
6
3
4
1
c.
categoria C
1
1
4
0
5.2.1.
în străinătate (a+b+c+d)
1
1
a.
ISI, cu factor de impact > 1
5.2.1.2.
b.
ISI, cu factor de impact 0,1- 1
c.
ISI, cu factor de impact <0,1
d.
alte reviste ştiinţifice atestate
1
1
În culegeri, total
4
10
17
8
5.2.2.
5.2.2.1.
în ţară
4
6
17
2
5.2.2.2.
în străinătate
4
6
1
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
5.3.1.1.
în ţară
5.3.1.2.
în străinătate
5.3.1.
în ediţii internaţionale incluse în Web of
5.3.1.3.
Science
5.2.1.4.
capitole în monografii în ţară
5.3.1.5.
capitole în monografii peste hotare
5.3.2.
Dicţionare
1
5.3.3.
Culegeri etc.
3
1
1
Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)
5.4.1.
Brevete obţinute în ţară/implementate
3
1
5.4.2.
Brevete obţinute în străinătate /implementate
1
5.4.3.
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5.4.4.
Certificate de soiuri obţinute
5.4.5.
Certificate de rase obţinute
5.4.6.
Certificat de preluare a suşelor în colecţii
5.4.7.
Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know5.4.8.
how şi soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor,
liniilor de animale şi păsări
Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste
hotare cu:
5.4.9.1
medalii de aur
5.4.9.
5.4.9.2.
medalii de argint
5.4.9.3.
medalii de bronz
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice
5.5.1.
Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe
5.5.2.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare >100 mii lei
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe
5.5.3.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare <100 mii lei
Produse noi valorificate de agenţii economici prin
5.5.4.
colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional
5.5.5.
elaborate
5.5.6.
Atlase şi hărţi elaborate
5.5.7.
Materiale / substanţe noi documentate
5.5.8.
Tehnologii noi documentate
5.5.9.
Metode noi documentate
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6
14/4,2

7
23,2/7,
0

1,86

3,08

10
8
7

14,2
6,2
5,6

4
2
1

3,6
1,6
0,6

1
2
2

0,6
8,2
6,2
2
0,2

0,2
1,0
0,8
0,2

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

5.10.

5.5.10.
Procedee documentate
1
1
5.5.11.
Softuri elaborate/implementate
5.5.12.
Hibrizi documentaţi
5.5.13.
Suşe documentate
5.5.14.
Rapoarte de cercetări arheologice elaborate
5.5.15.
Cataloage de colecţie elaborate
5.5.16.
Protocoale clinice elaborate etc.
Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de:
5.6.1.
Proiecte de legi, strategii, concepţii
5.6.2.
Programe
5.6.3.
Acte normative, tehnice, tehnologice
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
5.7.1.
Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi )
5.7.2.
Naţionale cu participare internaţională
5.7.3.
Naţionale
1
1
9
Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.) 21
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.1.
naţionale
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.2.
naţionale cu participare internaţională
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.3.
internaţionale
5.8.4.
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale
9
1
5.8.5.
Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale
12
8
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu
5.8.6.
participare internaţională
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice
21
9
5.8.7.1
internaţionale
12
8
5.8.7
5.8.7.2.
naţionale cu participare internaţională
5.8.7.3.
naţionale
9
1
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a
5.9.1.
Prestări de servicii în laboratoare acreditate
5.9.2.
Prestări de servicii în laboratoare neacreditate
2
2
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice,
6
5.9.3.
pedagogice, testări biologice, chimice etc.
5.9.4.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)
5.9.5.
Consultanţă
12
12
5.9.6.
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
3
2
5.9.7.
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori
5.9.8.
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
1
1
5.9.9.
Articole de popularizare a ştiinţei
2
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, 1
1
5.9.10.
inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
5.10.1.
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada
5.10.2.
evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de
5.10.3.
Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în
1
5.10.4.
perioada evaluată
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1

2

1

1
1

1
1
2

0,2
2
7

1
1

1
6

2
1

7
6

1
ştiinţei

1

2
4
14
3
1
3
4
1

0,4

1
5

1,2
8,8

1

0,2

2
2

2,4
5,8
0,4

4
2
2

8,6
5,8
0,4
2,4

2
5

2

2
3

3

4

1

0

1

2

7,6
3
0,8
1
1,8
0,2

0,2

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
1
2
3
4
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
Număr de persoane / cursuri susţinute
13/31 13/32 12/35
6.1.1.
6.1.2.

6.1.

6.2.

6.3.

Cursuri noi elaborate în perioada evaluată
Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor de
6.1.3.1.
licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de
6.1.3.2.
licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ masterat
6.1.3.
6.1.3.3.
susţinute
conducător ştiinţific al tezei de doctor
6.1.3.4.
susţinute
6.1.3.5.
consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute
consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat
6.1.3.6.
susţinute
Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de
învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.1..+6.2.2.)
Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.)
6.2.1.1.
manuale pentru învăţămîntul universitar
6.2.1.2.
manuale pentru învăţămîntul preuniversitar
6.2.1.
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.3.
universitar
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.4.
preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice
Lucrări metodice, note de curs,
6.2.2.
6.2.2.1.
compendiumuri
6.2.2.2.
Lucrări didactice digitale
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative
şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării
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5

6

7

13/30

13/41

12,8/
33,8

8

9

7

8

5

7,4

7/4

7/4

7/4

7/4

7/4

7/4

13/4

13/4

20/4

25/4

23/4

18,8/4

1

4

10

0,2

2

3

9

5,6

2
2

1
1

2
2

1
1

4

10

0

2

7

4,6

4

3

6

5

9

5,4

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
1
2
3
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte
6
7.1.1.
organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune)
7.1.2.
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării
2
2
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt
7.1.3.
superior /ale instituţiilor de învăţămînt superior în
organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
7.2.1.
Documente de politici elaborate/ aprobate
1
Recomandări metodologice elaborate/ implementate în
7.2.2.
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale
Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie,
7.2.3.
Parlament, Guvern
Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de
7.2.4.
ministere, departamente
Cooperări bilaterale internaţionale
7.3.1.
Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate
7.3.2.
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în
7.3.3.
străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi
7.3.4.
doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea
7.3.5.
ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din
1
1
7.3.6.
străinătate pentru activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la
7.3.7.
invitaţie
7.3.8.
Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
7.4.1.
străinătate, cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii
euro
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
7.4.2.
străinătate, cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii
euro
7.4.3.
Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7
1/

4

5

4

5

2

2

6

7
3

2

2

2

0,6

2

1

1

1

0,8

1

0,4
0,4

3

0,6

1
2/

0,2
0,6

Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii
pentru efectuarea cercetărilor în ţară
Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice
7.4.4.

7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5..

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.

Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în perioada
evaluată
Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate,
aleşi în perioada evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice
din ţară, aleşi în perioada evaluată
Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de
peste hotare, aleşi în perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din
ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice
din ţară, aleşi în perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de
peste hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor
ştiinţifice de peste hotare, aleşi în perioada evaluată
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0

1

0

0

0

0,2

3

3

3

2

2

2,6

7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI
INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE
Anexa nr. 2
1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu
- proiecte instituţionale;
06-407-018A Optimizarea parametrilor elementelor tehnologice de cultivare a
cerealelor de toamnă în baza agriculturii ecologice.
Durata:2006-2010.
Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Victor Starodub.
06-407-015A Elaborarea unor practice agricole complexe în cadrul agriculturii durabile
pentru Zona de Centru a R.Moldova orientate la valorificarea superioară a solului în noile
condiţii de gospodărire
Durata: 2006-2010.
Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Gheorghe Bucur.
06.407.016A Fertilitatea şi productivitatea solurilor şi terenurilor agricole în
dependenţă de condiţiile pedoecologice şi modelele de gospodărire
Durata: 2006-2010.
Conducător ştiinţific: membru cor. al AŞM, prof. univ., dr. hab., în ştiinţe biologice
Valentin Ungureanu
06-407-019A Perfecţionarea sistemului de fertilizare în asolamente cu culturi de câmp
pe cernoziomul carbonatic
Durata: 2006-2010.
Conducător ştiinţific: dr., conferenţiar cercetător., D. Indoitu,
- proiecte din cadrul programelor de stat;
06.407.02.08P Crearea şi implementarea hibrizilor competitivi de porumb waxy1.
Durata: 2006-2007.
Conducător ştiinţific: membru cor. AŞM, dr. hab. şt. biologice Palii Andrei.
08-801-04-04A Crearea materialului iniţial, sinteza şi implimentarea hibrizilor
performanţi de porumb special în baza mutaţiei waxy-1.
Durata: 2008-2009 (Pe anul 2009 finanţarea a fost sistată).
Conducător ştiinţific: memdru cor. AŞM, dr. hab. şt. biologice., Palii Andrei.
- proiecte pentru tineri cercetători;
08.819.04.01A - Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri
pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere
Durata: 2008-2009
Conducătorul proiectului: dr., hab., şt. biologice Derendovskaia Antonina.
- granturi internaţionale;
14/RoA Testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării pentru folosire în
agricultură: studii privind impactul asupra pedofaunei cu rol în restaurarea fertilităţii
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solurilor
Durata:2010-2012
Conducător ştiinţific: conf. univ., Valentina Andriuca, şeful catedrei Agroecologie şi Ştiinţa
Solului.
- contracte ştiinţifice;
1. Contractul nr. 01-32/19-3 din 17 mai 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -8820(opt mii opt sute
douăzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale.
Determinarea eficacităţii erbicidului Paragon 330 EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotiledonate anuale în semănăturile de floarea soarelui. Executor responsabil – Gheorghe
Bucur, dr., conf. univ.
2. Contractul nr. 01-32/25 din 17 mai 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -2880 (două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale.
Determinarea eficacităţii erbicidului Pulsar 40,SL la combaterea buruienilor mono şi
dicotiledonate anuale în semănăturile de soia. Executor responsabil – Gheorghe Bucur, dr.,
conf. univ.
3. Contractul nr. 01-32/37-3 din 12 iunie 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -2880 ( două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale.
Determinarea eficacităţii erbicidului Maestro EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotiledonate anuale în semănăturile de soia. Executor responsabil – Gheorghe Bucur, dr.,
conf. univ.
4. Contractul nr. 01-32/26-1 din 17 mai 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -1800 (una mia opt sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Determinarea
eficacităţii erbicidului Comand 480 EC la combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate
anuale în semănăturile de soia. Executor responsabil – Gheorghe Bucur, dr., conf. univ.
5. Contractul nr. 01-32/38-1 din 12 iunie 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 2880 (două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale.
Determinarea eficacităţii erbicidului Acord 900 EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotiledonate anuale în semănăturile de soia şi floarea soarelui. Executor responsabil –
Gheorghe Bucur, dr., conf. univ.
6. Contractul nr. 01-32/15-3 din 27 aprilie 2007 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 4680 (patru mii şase sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale.
Determinarea eficacităţii erbicidului Acetogan 900 EC la combaterea buruienilor mono şi
dicotiledonate anuale în semănăturile floarea soarelui. Executor responsabil – Gheorghe
Bucur, dr., conf. univ.
7. Contractul nr. 01-32/39-7 din 29 mai 2008 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 5040 (cinci mii patruzeci)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea de stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Agil 100 EC a firmei „Makhfeshim Agan” în
semănăturile de soia. Executor responsabil – Victor Burdujan, dr., conf. univ.
8. Contractul nr. 01-32/09-4 din 28 mai 2008 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 2880(două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea
de stat la aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Vzliot 90 EC, firmei „Agrotrade LTd”
Bulgaria în semănăturile de soia şi floarea soarelui. Executor responsabil – Victor Burdujan ,
dr., conf. univ.
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9. Contractul nr. 01-32/09-4 din 28 mai 2008 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -2880 (două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea
de stat la aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Vzliot 90 EC, firmei „Agrotrade LTd”
Bulgaria în semănăturile de soia şi floarea soarelui. Executor responsabil – Victor Burdujan,
dr., conf. univ.
10. Contractul nr. 01-32/32-2 din 29 mai 2008 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma – 2880 (două mii opt sute
optzeci) dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea
de stat la aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Genius 900 EC, firmei „Willowod
Limited „ Hong Kong în semănăturile de soia. Executor responsabil – Victor Burdujan , dr.,
conf. univ
11. Contractul nr. 01-32/07-7 din 2 iunie 2009 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 1800 (una mie opt sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testările de stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Miura EC, firma „August” Rusia în
semănăturile de soia. Executor responsabil – Victor Burdujan , dr., conf. univ
12. Contractul nr. 01-32/15-5 din 2 iunie 2009 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma – 1500 (una mie cinci sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea de Stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Gramain, EC firmei „Bradfield Europe
Corporation”Regatul Unite în semănăturile de floarea-soarelui. Executor responsabil – Victor
Burdujan , dr., conf. univ
13. Contractul nr. 01-32/14-1 din 2 iunie 2009 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma -2400 (două mii patru sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testările de Stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Florin Power 150 EC a firmei „ Agros S.A.”
Grecia, în semănăturile de soia şi floarea-soarelui. Executor responsabil – Victor Burdujan ,
dr., conf. univ
14. Contractul nr. 01-32/04-4 din 2 iunie 2009 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 1200 ( una mie două sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testările de Stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Hortus, EC, firmei „Oberegago” SRL,
Republica Moldova în semănăturile de floarea-soarelui. Executor responsabil – Victor
Burdujan , dr., conf. univ
15. Contractul nr. 01-32/03-02 din 2 iunie 2009 încheiat cu Centrul de Stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Suma - 1200 (una mie două sute)
dolari SUA, fără TVA, în lei moldoveneşti după cursul Băncii Naţionale. Testarea de Stat la
aprecierea eficacităţii biologice a erbicidului Zino 70 WP firmei „Agrotrade LTD”, „
Agrorus”, Rusia, în semănăturile de floarea-soarelui. Executor responsabil – Victor Burdujan
Teme de cercetare la iniţiativă
Tema: Studierea fenomenului de heterozis la diferite niveluri de organizare biologică
a porumbului
Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
Conducătorii: m. c. AŞM, prof.,univ. A. Palii; conf.,univ. Galina Comarov
Tema: Cercetarea posibilităţilor potenţiale ale tehnologiilor de însănătoşire a
materialului săditor la diverse plante economic-valoroase prin cultura meristemelor şi
eficienţei înmulţirii lor microclonale în cultura in vitro.
Conducătorii: - Dr.hab. Alexandr Rotari, conf.univ. Galina Comarov
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Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
Tema: Argumentarea biotehnologică şi biochimică a tehnicilor şi procedeelor raţionale
de
obţinerea formelor genetice noi ale porumbului pentru procesul de ameliorare şi
determinării purităţii materialului genetic şi gradului de hibridare a seminţelor de
porumb.
Conducătorul:- conf.univ. Galina Comarov
Perioada de îndeplinire: 2006 – 2010
Tema: Implementarea şi studierea particularităţilor eco - biologice a plantelor
ornamentale. Cercetări realizate in cooperare cu Gradina Botanică a AŞM
Conducătorul: Svetlana Manole, dr., conf., univ.,
Perioada: 2006-2011
-

proiecte înaintate la concursuri în cadrul programelor internaţionale.

1. FP7: Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova
CROSSBORDER CENTER FOR RECYCLING BIODEGRADABLE WASTE
THROUGH COMPOSTING
2. FP7-ENV-2009-1 SERPENTIN (Zeneli)
ENV.2009. 2.1.3.2: Desertification process and land degradationProject: Sustainable Land-UsE StRategies as ResPonsE to LaNd DegradaTion In AlbaNia
and Kosova
3. FP7 Project title: Riscuri ecologice tramsfrontaliere în bazinul hidrografic al râului
Prut. (UAMV-Iaşi) ,2009
2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu:
;
- alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, tehnologii, materiale, substanţe,
soft-uri etc
Anul -2006
1. Metode de sporire a efectului agrotehnic, economic, şi ecologic al sistemelor de lucrare a
solului.
Anul -2007
1. Metode şi practici agricole de reproducere a fertilităţii solului în cadrul agriculturii biologice
Anul -2008
1. Metode de biologizare a metodelor de control a buruienilor.
Anul 2009
1. Recomandări pentru elaborarea structurii raţionale a suprafeţelor de semănat.
2. Modalitate de fertilizare a grâului de toamnă şi porumbului la
boabe pentru o recoltă înaltă şi calitativă pe cernozeomul carbonatic. Agenţia pentru Inovare
şi Transfer Tehnologic, 2009

3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
- monografii;
- dicţionare;
1. КАМАРОВА Г., ГАВРИЛЕНКО Т., АНИСИМОВА И., И ДР. Словарь терминов по
биотехнологии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
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(перевод с английского словаря Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture),
www.fao.org/biotech/index_glossary/asp, Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций. Рим. 2008. 381с.
4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară: (lipsesc)
- monografii;
- dicţionare;
- culegeri.
5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate:
- reviste ISI;
- alte reviste atestate.
Anul 2008
1. Andriuca Valentina. The modification of ecopedological indexes under the long term
antropogenic impact. În: Present Environment and Sustainable Development, Universitatea
Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2008, vol. II, p. 75-84. ISSN 1843-5971
Anul 2009
1. Andriuca Valentina. The ecological state‛s evaluation and the reducing of the anthropogenic
impact in the rural area. În: Present Environment and Sustainable Development,
Universitatea Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2009, vol. 3, p. 55-64. ISSN 1843-5971
Anul 2010
1. Andriuca Valentina. Assessment of the ecological situation and the state of the driking water
quality in rural areas of the Dniester river basin. In: Present Environment and Sustainable
Development. Iaşi: Alexandru Ion Cuza”, vol. 4, 2010. pag. 57-68. ISSN:1843-5971
6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate. (Lipsesc)
7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară:
- reviste categoria A;
- reviste categoria B;
Anul 2006
1. Starodub V., Gheorghiev N., Paladi N. Producţia cerealelor de toamnă în asolament cu
saturaţie de leguminoase. În: Ştiinţa agricolă , UASM, Chişinău , 2006, nr.2, p. 10-13., 0,25
c.a. ISSN 1857-0003.
2. Bucur,Gh. Tehnici de producţie în agricultura ecologică .- În: Ştiinţa Agricolă, UASM,
Chişinău, 2006, rr.2, p.8-11. ISSN 1857-0003
3. Bucur Gh. Metoda chimică de control a buruienilor şi starea fitosanitară a solului în
agrobiopedocenoza culturilor tehnice. În: Ştiinţa Agricolă, UASM, Chişinău, 2006, nr.1,
p.16-20. ISSN 1857-0003
4. Palii A., Crivceanschi Gh., Kastner B. Influenţa genotipului şi a condiţiilor asupra indicilor
de productivitate la sfecla pentru zahăr În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2006, nr. 1, p.
6-11.
5. Palii A., Crivceanschi Gh., Kastner B. Influenţa combaterii maladiilor aparatului foliar
asupra indicilor de producţie şi de calitate la unele soiuri de sfeclă pentru zahăr. În: Ştiinţa
agricolă, UASM, Chişinău, 2006, nr. 2,.
6. Ţiganaş V., Ţiganaş D. Actualitatea ameliorării porumbului cu bobul bogat în lizină şi alţi
aminoacizi esenţial.În: Ştiinţa Agricolă, UASM, Chişinău, 2006. nr. 2, p 8-10
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Anul 2007
1. Starodub V., Dascaliuc A.,Ralea T. Indicii fiziologici şi producţia grâului de toamnă în
funcţie de unele elemente tehnologice. În: Ştiinţa agricolă , UASM, Chişinău , 2007, nr.2, p.
3-10., 0,45 c.a. ISSN 1857-0003.
2. Bucur Gh. Influenţa sistemelor de lucrare a solului asupra valorilor elementelor ţi condiţiilor
de fertilitate a solului. În: “Ştiinţa Agricolă”,UASM, Chişinău, 2007,nr1, p.13-16. ISSN
1857-0003
3. Комарова Г., Палий А., Ротарь А., Mихалаки А. Проявление эффекта гетерозиса у
кукурузы на уровне белковых маркеров. În: Ştiinţa Agricolă. UASM. Chişinău, Nr.2,
2007, p. 11 – 15
1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.

3.

4.

Anul 2008
Burdujan V. Cercetările ştiinţifice la facultatea de Agronomie în decursul a 75 de ani. În:
Ştiinţa Agricolă, UASM, 2008, nr.2, p.11-14. ISSN 1857-0003
Дерендовская, А.И., Жосан, С.А. Хлорофильные показатели и их связь с
продуктивностью растений озимого ячмен. În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2008,
nr. 1, p.4-8.
Derendovskaia, A.I., Tcaciuc, O.F., Moroşan, E.A. Activitatea procesului de rizogeneză la
butaţii de viţă de vie şi metodele de reglare a ei. În: Ştiinţa agricolă, UASM, Chişinău, 2008,
nr. 2, p.14-18.
Indoitu D., Indoitu Diana. Dinamica conţinutului de humus în sol sub înfluenţa diferitor
sisteme de fertilizare folosite timp îndelungat În: Ştiinţa Agricolă, UASM, Chişinău, nr.1,
2008, p. 11-14.
Anul 2009
Дерендовская А.И., Штирбу А.В. Рост и продуктивность побегов у сортов винограда,
привитых на различные подвои. În: Ştiinţa Agricolă, UASM, 2009, nr.1, p. 7-11, ISSN
1857-0003.
Anul 2010
Bucur Gh. Productivitatea asolamentului în cadrul agriculturii nepoluate. În Ştiinţa Agricolă,
UASM, Chişinău, 2010, nr.1, p.3-7. ISSN 1857-0003
Комарова Г., Дорохов Д., Михалаки А., Палий А., Ротарь А. Сравнительное изучение
проявления гетерозиса на репродуктивном, соматическом, адаптивном и
молекулярном уровнях у простых гибридов кукурузы. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldiovei. ŞTIINŢELE VIEŢII. Ediţie Specială (Rapoartele prezentate la Congresul al IXlea al Geneticienilor şi Amelioratorilor), vol.311, nr. 2, Chişinău.2010, p.116-122.
Комарова Г., Дорохов Д., Михалаки А., Палий А., Ротарь А., Сравнительное изучение
проявления гетерозиса на репродуктивном, соматическом, адаптивном и
молекулярном уровнях у простых гибридов кукурузы. În: Buletinul AŞM - Ştiinţele
Vieţii, 2(311) ,2010, p116-122
Дерендовская А., Николаеску Г., Штирбу А., Ткачук О., Жосан С., Михов Д. Реакция
столовых сортов винограда на обработку соцветий гиббереллином. În: Ştiinţa agricolă,
UASM, Chişinău, 2010, nr. 2, p.12-16.

- reviste categoria C.
Anul 2006
1. Ţăranu M., Bacean I., Scorpan V. Rezultatele inventarierii emisiilor indirecte N2O de la
solurile agricole în perioada 1988-2005. În: Mediul ambiant, decembrie, 2006, nr.6, p. 4448., 0,8 c.a. ISSN 1810-9551.
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Anul 2007
1. Ţăranu M., Bacean I., Scorpan V. Rezultatele inventarierii emisiilor directe N2O de la
aplicarea în solurile agricole a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1985-2005.
În: Mediul ambiant, februarie, 2007, nr.1, p. 34-37., 0,8 c.a. ISSN 1810-9551
Anul 2008
1. Nicolaescu Gh., Derendovschi Antonina, Perstniov N., Ştirbu A., Tcaciuc Olga, Ciobanu T.
Soiuri pentru struguri de masă, introduse recent în ţara noastră. În Agricultura Moldovei.
2009, Nr. 7-8, p. 12-13, ISSN 0582-5229.
2. Nicolaescu Gh., Derendovschi Antonina, Perstniov N., Ştirbu A., Tcaciuc Olga, Ciobanu T.
Soiuri cu bobul colorat introduse în Republica Moldova. În Agricultura Moldovei. 2009, Nr.
3, p. 19-21, ISSN 0582-5229.
3. Перстнев Н.Д., Дерендовская А.И., Кара С.В. Продуктивность кустов винограда при
вступлении их в плодоношение, в зависимости от разнокачественности посадочного
материала. În: Agricultura Moldovei, Chişinău, 2009, nr. 7-8, с.11-14, ISSN 0582-5229.
4. Palii A. Studiul şi utilizarea variabilităţi genetice în ameliorarea calităţii bobului la specia
Zea Mays. În: Academos, Nr. 4, 2008, p.66-71.
Anul 2010
1. Derendovscaia A., Moroşan E., Cara S., Ştirbu A. Influenţa regulatorilor de creştere asupra
randamentului viţelor altoite din şcoala de viţe şi dezvoltării lor în plantaţiile tinere. În:
Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2010, nr. 4 [28], p. 9-12. 0,5 c.a.
2. Derendovscaia A., Ştirbu A., Nicolaescu Gh. Activitatea fotosintetică şi productivitatea
soiurilor de struguri pentru masă în funcţie de soiul de portaltoi. În: Viticultura şi vinificaţia
în Moldova, Chişinău, 2010, nr. 5-6 [29-30], p. 11-13. 0,5 c.a.
8. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară. (Lipsesc)
9. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri.
Anul 2008
1. Ротарь А.И., Кисничан Л.П., Анцибор И.А., Комарова Г.Е. Сравнительный анализ
традиционных(in vivo) и нетрадиционных(in vitro) методов размножения Stevia
rebaudiana Bertoni в условиях Республики Молдова. În: Academicianul P.M.Zhukovskii –
120 ani: Culegere de articole ştiinţifice Eco-TIRAS. Chişinău. 2008, p.96 – 101.
2. Ротарь А., Палий А., Комарова Г., Чокинэ В. , Проявление эффекта гетерозиса по биохимиическому составу зерна районированных гибридов кукурузы. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Chişinău, Î.S.F.E.-P. 2008, p. 178 183.
3. Ротарь А., Мику В., Петрова Н., Комарова Г. Сопоставимость и эффективность
электрофоретических методов, используемых в республике Молдова и республике
Беларусь для сертификации гибридных семян кукурузы. Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor. Chişinău, Î.S.F.E.-P. 2008, p.443 – 447.
Anul 2009

1. Ţăranu M., Bacean I., Păgînu V. Agriculture sector. În: National Inventory Report. Chişinău,
2009, p.176-226., 3,0 c.a. ISBN 978-9975-9650-8-8.
2. Ţăranu M., Bacean I., Păgînu V. Sectorul „Agricultura”. În: Raport Naţional de Inventariere.
Chişinău, 2009, p.186-244., 3,0 c.a. ISBN 978-9975-9650-8-8.
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10. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca
rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în
străinătate.
Anul 2006
1. Жосан С.А. Применение регуляторов роста на растениях озимого ячменя. În: Intrnational Conference of Young Researchers, Chişinău, IV edition. Scientific Abstracts. 2006
2. Ţiganaş V., Ţiganaş D. Ameliorarea producţiei şi calităţii porumbului cu bobul bogat în
lizină În: Conf. şt. internaţ. Jub. USM, Chişinău, 2006. P. 307-308
3. Жосан С.А. Морфологические и физиологические особенности действия регуляторов
роста на растения озимого ячменя Санкт-Петербург. În: Материалы I (IX) Междун.
конф. Молодых ботаников, 2006
4. Andriucă Valentina, Tărîţă A., Pînzari Carolina. Studii ecopedologice în ariile naturale
protejate de stat. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Învăţământul superior şi
cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Chişinău, 2006, p. 317-318
5. Жосан С.А. Фотосинтетична дiятельность i продуктивнiсть рослин озимого ячменю в
залежностi вiд дiï регуляторiв росту. În: Тези доповiдей II Мiжнр. Конф. студентiв та
аспiрантiв «Молодi i поступ бiологiï», Львiв, 2006
6. Ungureanu V. Principles of organization surtainable agrolandscapes depending of Slope in
conditions of the Republic of Moldova. În: Programul celei de-a 18 Conferinţe Naţionale de
Ştiinţa a Solului cu participare internaţională "100 de ani de Ştiinţa Solului în România".
"Managementul şi utilizarea resurselor de sol, protecţia mediului şi dezvoltarea rurală din
centrul şi Nord-vestul României", Cluj-Napoca, 20-26 august, 2006, p. 103.
7. Andriucă Valentina. Ecopedological indexes from soil resources reservations. In: Agriculture
between tradition and intensivisation. Book of abstracts 19th - 20th of October 2006.
Univerity of agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Iaşi: Ion Ionescu de la Brad, p.
23.
8. Andriucă Valentina. Indicii ecopedologici din Rezervaţiile de resurse de sol. In: Agriculture
between tradition and intensivisation. Book of abstracts 19th - 20th of October 2006.
Univerity of agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Iaşi: Ion Ionescu de la Brad, p.
23.
9. Andriucă Valentina. Studiu ecopedologic comparativ în ecosisteme reprezentative din
Republica Moldova. În: Programul celei de-a 18 Conferinţe Naţionale de Ştiinţa a Solului cu
participare internaţională - 100 de ani de Ştiinţa Solului în România. Cluj-Napoca, 20-26
august 2006, (Managementul şi utilizarea resurselor de sol, protecţia mediului şi dezvoltarea
rurală din Centrul şi Nord-Vestul României). p. 24-25
10. Comarova Galina, Dorokhov D.B., Rotari A.I., Malabaeva D.Sh., Ignatov A.N. Using
different types of molecular marker for comparative study of maize somaclonal lines. Intern.
Sympos. “Biosafety Issues in Implimentation of GMOs: New Research Approaches,
Regulation and Public Perception”. 2006. Yalta, Crimea, Ukraine – INTAS, p.15
11. Comarova Galina, Palii A., Mihalachi A. Utilizarea metodelor genetico- moleculare în
prognozarea heterozisului la porumb. Conferinţa ştiin. intern.”Învăţământul superior şi
cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 2006. Chişinău, p.221 – 222
12. Manole S.V. Protecţia şi optimizarea mediului prin metode de arhitectura peisageră. În
Materiale Conf. internat. „Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului
forestier în RM”, Chişinău. 2006
Anul 2007
1. Дерендовская, А.И. Процессы регенерации, рост и развитие привитых растений
винограда в школке, в зависимости от действия регуляторов роста стероидной
природы. În: Тез.докл. 5-ой Междун. научн.конф.: ”Регуляция роста, развития и
продуктивности растений”, Минск, 2007, С.-49.
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2. Жосан, С.А., Дерендовская, А.И. Влияние препаратов стероидных гликозидов на рост,
фотосинтетическую деятельность и продуктивность сортов озимого ячменя в посевах.
În: Регуляция роста, развития и продуктивности растении. Материалы V Междун.
научной конф. 28-30 ноября, Минск, 2007, с.68.
3. Жосан С. Реакция растений озимого ячменя на действие регуляторов роста разной
хими-ческой природы În: 2-Международная конференция молодых ученых «Биология:
От молекулы до биосферы». Харьков, Украина, 19-21 ноября, 2007
4. Жосан С. Стероидные гликозиды в регуляции роста и фотосинтетической
деятельности растений озимого ячменя. În: I Международная научная конференция
молодых ученых и студентов «Медикобиологические и социальные проблемы
современного человека, Тирасполь, 15-16 марта, 2007г.
5. Жосан, С.А. Реакция растений озимого ячменя на действие регуляторов роста разной
химической природы. În Бiология: вiд молекули до бiосфери. Матерiали II Мiжнар.
конф. молодих учених.19-21 листопада. Харкiв, 2007, с.232.
6. Josan Silvia Influence of regulators of growth of the steroid nature on the maintenance
plastids pigments in the plants of the winter barley. În Materials of III Interna-tioal Young
Scientists conference “Biodiversity. Eco-logy. Adaptation. Evolution”, Odesa, 2007 15-18
may, 2007, p.28-29
7. Жосан С. Влияние биологически активных веществ на динамику содержания
пластидных пигментов в растениях озимого ячменя În: Международная конференция
молодых ботаников „Актуальные проблемы ботаники и экологии” Киев, 2007
8. Дерендовская А.И., Жосан С., Кинтя П.К. Стероидные гликозиды в регуляции роста,
фотосинтетической деятельности растений озимого ячменя Москва, 2007
Anul 2008
1. Andriuca Valentina. Cercetări privind modificarea aderenţei solului lucrat convenţional sub
impact antropogen de lungă durată. În: Sisteme de Lucrări Minime ale Solului. Cluj Napoca, 2008 (Soil Minimum Tillage Systems (5th International Symposium))., p. 191-193.
ISBN 978-973-751-845-3
Anul 2009
1. Andriuca Valentina. Modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale cernoziomului cambic
sub divers mod de utilizare. În: Rezumate „Evaluarea şi utilizarea resurselor de soluri,
protecţia mediului şi dezvoltarea rurală în regiunea de Nord – Est a României”. Iaşi: S.C.
PIM S.R.L, 2009. A XIX-a conferinţă naţională pentru Ştiinţa Solului. p. 116-117.
2. Andriuca Valentina. Physico-mechanical modification of cambic chernozem characterisitcs
under diverse utilization ways. În: Rezumate „Evaluarea şi utilizarea resurselor de
soluri,protecţia mediului şi dezvoltarea rurală în regiunea de Nord – Est a României”. Iaşi:
S.C. PIM S.R.L, 2009. A XIX-a conferinţă naţională pentru Ştiinţa Solului. p. 117.
3. Дерендовская А.И., Николаеску Г.И., Штирбу А.В., Ткачук О.Ф., Жосан С.А. Влияние
гиббереллина на продуктивность и качество ягод бессемянных и семенных сортов
винограда. În: Регуляция роста, развития и продуктивности растений. VI-я
Междун.научная конф., Минск (28-30 октября), 2009, С.43.
4. Жосан С.А., Дерендовская А.И., Андрейцов В.И. Действие стероидных гликозидов на
начальных этапах роста проростков озимого ячменя. În: Регуляция роста, развития и
продуктивности растений. VI-я Междун.научная конф., Минск (28-30 октября), 2009,
С.52.
5. Дерендовская А.И., Штирбу А.В.Продуктивность интродуцированных сортов винограда привитых на различные подвои в период вступления в плодоношение. În: Новые
и нетра-диционные растения и перспективы их использования. VIII-й
Междун.Симпозиум. Москва, 2009, с. 66-69. ISBN 978-5-209-03395-0.
6. Дерендовская А.И., Перстнев Н.Д., Кара С.В. В: Технологические аспекты приме65

нения биологически активных веществ при выращивании привитых саженцев
винограда. В: Виноградарство и виноделие. Международный сборник научных трудов
ННЦ «ИВиВ им. В.Е.Таирова», Одесса, 2009, выпуск 46 (1), С.34-36.
Anul 2010
1. Manole S.V. Aspecte ale introducerii Sedum brevifolium D.C. În: Simpozionul Ştiinţific
Internaţional „Conservarea biodiversităţii plantelor” consacrat aniversării a 60-a de la
fondarea Grădinii botanice (Institut a AŞM), Chişinău, 7-9 octombrie 2010, p.421-424.
2. Manole S. Ierburi ornamentale. În: Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Conservarea
biodiversităţii plantelor” consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii botanice
(Institut a AŞM), Chişinău, 7-9 octombrie 2010, p.525-527.
11. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral.
Anul 2007
1. Andriuca Valentina, Ungurean V. Impactul şi prevenirea compactării solului în Republica
Moldova. În: Compactarea solurilor. Procese şi consecinţe. Soil compaction – processes and
consequences. Cluj- Napoca, 2007, p. 87-90. ISBN 978-973-751-417-2
2. Andriuca Valentina. Schimbarea indicilor fizico-mecanici în rezervaţiile de resurse de sol de
pe podişul Moldovei de Nord. În: Lucrări ştiinţifice, UASM. Chişinău, 2007, vol. 15
(Materialele simpozionului ştiinţific internaţional "Realizări şi perspective în horticultură,
viticultură, vinificaţie şi silvicultură" consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea
profesorului universitar Gherasim Rudi). p. 445-448.
3. Sărăcin Ion, Pandia Olimpia, Făniţă Georgeta, Andriuca Valentina. Sustainable rural
development and the role of the agricultural-food sector. În: Lucrări ştiinţifice. Bucureşti,
2007 (Agricultura durabilă. Soluţii şi perspective. Dezvoltarea rurală sustenabilă şi rolul
sectorului agro-alimentar). p. 225-232. Inmateh
4. Făniţă Georgeta, Sărăcin Ion, Pandia Olimpia, Andriuca Valentina. Analysis of the potential
work force in Romanian agriculture in the context of the long lasting development of
communities. În: Lucrări ştiinţifice. Bucureşti, 2007 (Agricultura durabilă. Soluţii şi
perspective. Dezvoltarea rurală sustenabilă şi rolul sectorului agro-alimentar). p. 217-225.
5. Rurac M., Bucur Gh., Eficienţa biologică a erbicidelor în semănăturile culturii floarea
soarelui în condiţiile Zonei de Centru a R. Moldova. În Lucrări ştiinţifice. Universitatea de
Ştiinţe Agricolă şi Medicină Veterinară. Bucureşti: 2007, vol. L, Seria Agronomie, p. 134142., 0,5 c.a. ISSN 1222-5339
6. Rurac M. Starea structurală a cernoziomului carbonatic în funcţie de lucrarea de bază a
solului. În Compactarea solurilor – procese şi consecinţe . Cluj – Napoca: Risoprint, 2007, p
52-54., 0,2 c.a. ISBN 978 – 973-751-417-2
7. Rurac M., Bucur Gh. Gavrilaş S. Eficienţa biologică a erbicidelor cu substanţă activă
bentazon în semănăturile culturii soia. Simpozionul ştiinţific internaţional „Realizări şi
perspective în horticultură, viticultură, venificaţie şi silvicultură ” Lucrări ştiinţifice, UASM.
Chişinău, 2007, vol.15 (1) p. 418-420., 0,3 c.a. ISBN 978-9975-946-31-5
8. Ungureanu V. Gh. Raionarea pedohorticolă.În: Lucrările ştiinţifice a UASM, 2007, 2 p.
9. Дерендовская А.И., Ткачук О.Ф., Морошан Е.А., Гудумак Ф.А., Штирбу
А.В.Применение регуляторов роста стероидной природы в практике вегетативного
размножения винограда Simpozionul ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în
horticultură, viticultură, venificaţie şi silvicultură” Lucrări ştiinţifice. Chişinău, 2007,
Volumul 15 (2), P.85-88
10. Дерендовская А.И., Штирбу А.В. Изменение активности и изоферментного спектра
пероксидазы в лубе привитых черенков винограда в процессе их регенерации
Simpozionul ştiinţific inter-naţional „Realizări şi per-spective în horticultură, viticultură,
vinificaţie şi silvicultură” Lucrări ştiinţifice. Chişinău, 2007, Volumul 15 (2), p.89-93
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Anul 2008
1. Комарова Г. Результативность
исследований, проводимых в
области
сельскохозяйственной биотехнологии растений, на агрономическом факультете
ГАУМ. În: Lucrări Ştiinifice. Vol.20 “Agronomie şi ecologie”. UASM. Chişinău, 2008, p.
42 -46. ISBN 978-9975-64-131-9.
2. Palii A., Rotari A., Comarov Galina, Mihalachi A, Maticiuc V., Ciochina V.
Polifuncţionalitatea fiziologică a efectului heterozis la hibrizi omologaţi de porumb În:
Lucrări Ştiinţifice Vol.20 “Agronomie şi ecologie”. UASM. Chişinău, 2008, p. 127 – 129
3. Palii A. – Variabilitatea genetică şi utilizarea ei în ameliorarea calităţii bobului la porumb. În
: Lucrări ştiinţifice, Vol. 20 „ Agronomie şi ecologie”, Chişinău, 2008, p. 14 – 20;
4. Ţiganaş V., Ţiganaş D. Unele rezultate ale ameliorării calităţii bobului la porumb. Lucrări
ştiinţifice. Agronomie şi Ecologie, UASM. Chişinău, 2008. P. 124-126
5. Andriuca Valentina. Elaborarea curriculei universitare la disciplina Monitoringul Ecologic ca
parte componentă fundamentală a securităţii ecologice. În: Lucrări ştiinţifice, UASM.
Chişinău, 2008, vol. 20 (Agronomie şi Ecologie). p. 53-55. ISBN 978-9975-64-131-9
6. Andriuca Valentina. Starea ecologică şi măsuri de reducere al impactului antropogen în
localitatea Pîrîta, raionul Dubăsari. În: Lucrări ştiinţifice, UASM. Chişinău, 2008, vol. 20
(Agronomie şi Ecologie). p. 132-135. ISBN 978-9975-64-131-9
7. Ungureanu V. Direcţiile dezvoltării agriculturii durabile în Moldova. În: Lucrări Ştiinţifice
UASM, Volumul 20, Agronomie şi Ecologie. Chişinău, 2008 p. 3-6.
8. Дерендовская, А.И., Жосан, С.А. Действие регуляторов роста на растения озимого
ячменя в условиях засухи. Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura
modernă – realizări şi perspective” dedicate aniversării a 75 ani ai UASM. Chişinău, 2008, În
: Lucrări Ştiinţifice (Agronomie), V.20, p.85-89.
9. Дерендовская, А.И., Морошан, Е.А., Кара, С.В. Процессы регенерации, выход и
качество саженцев винограда, в зависимости от действия биологически активных
веществ. Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă – realizări
şi perspective” dedicate aniversării a 75 ani ai UASM., Lucrări Ştiinţifice, Chişinău, 2008
(Horticultură), V.20, p.230-235
10. Nicolaescu, Gh., Derendovschi, A.I., Perstniov, N.D., Ştirbu, A., Tcaciuc, O.F., Ciobanu, T.
Soiuri apirene cu bobul alb introduse în Republica Moldova, cu statut de cercetaleexperimentale. Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă –
realizări şi perspective” dedicate aniversării a 75 ani ai UASM., În: Lucrări Ştiinţifice
(Horticultură), Chişinău, 2008, V.20, P.-226-230
11. Manole, S. Soiurile autohtone de Crin galben (Hemerocallis hibrida) – pentru spaţii verzi.
Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă – realizări şi
perspective” dedicate aniversării a 75 ani ai UASM. În: Lucrări Ştiinţifice (Horticultură),
Chişinău, 2008, V.20, p.357-361
12. Ţiganaş V., Ţiganaş D. Unele rezultate ale ameliorării calităţii bobului la porumb. În: Lucrări
ştiinţifice. Agronomie şi Ecologie, UASM. Chişinău, 2008. P. 124-126
13. Palii A., Comarov G., Rotari A., Maticiuc V., Mihalachi A., Ciochina V. Polifuncţionalitatea
fiziologică a efectului heterozis la hibrizi omologaţi de porumb În: Lucrări Ştiinţifice Vol.20
“Agronomie şi ecologie”. UASM. Chişinău, 2008, p. 127 – 129
14. Комарова Г. Результативность исследований, проводимых в области сельскохозяйственной биотехнологии растений, на агрономическом факультете ГАУМ. În : Lucrări
Ştiinţifice, Vol.20 “Agronomie şi ecologie”. UASM. Chişinău, 2008, p. 42
Anul 2009
1. Bacean I., Ţăranu L. Assessment of the direct N2O emissions from applied synthetic
nitrogen fertilizers in the Republic of Moldova with in 1990-2005 time series. În:
Trnansboundary River basin management and International Cooperation for the
International conference, September 30- October 1, 2009, Odessa, Ucraine, p.17-21., 0,5 c.a.
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2. Nicolaescu Gh., Derendovskaia A., Perstniov N., Stirbu A., Tcaciuc O., Ciobanu T., Josan S.
Improving the quality of Loose Perlette seedless grape variety through the use of
biologically-active substances. Horticultura - Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie. Simp.
Şt. cu participare internaţ. (29-30 mai 2009), Iaşi - România. May, 29, 2009
3. Nicolaescu Gh., Derendovskaia A., Perstniov N., Stirbu A., Tcaciuc O., Ciobanu T., Josan S.
Gibberellin - As A Determinant Factor Of Grape’s Quality Of Muscat de Hamburg variety.
Horticultura - Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie. Simp. Şt. cu participare internaţ. (2930 mai 2009), Iaşi - România. May, 29, 2009
4. Nicolaescu Gh., Derendovskaia A., Perstniov N., Stirbu A., Tcaciuc O., Nicolaescu A,
Ciobanu T., Josan S. The possibilities for improving of viticulture in Moldova Republic,
using the seedless grapes varieties. Prospects of agriculture and rural areas development.
Simp. internaţ. (May 7-8), 2009. University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine.
5. Nicolaescu Gh., Derendovskaia A., Perstniov N., Stirbu A., Tcaciuc O., Nicolaescu A,
Ciobanu T., Josan S. The Quality of Cardinal Grape Variety through the use of BiologicallyActive Substances. Tendinţe ale horticulturii rurale, periurbane şi urbane în mileniul trei.
Simp. şt. cu participare internaţ. (6 noiembrie 2009). Bucureşti, 2009
6. Nicolaescu Gh., Derendovskaia A., Perstniov N., Stirbu A., Tcaciuc O., Nicolaescu A,
Ciobanu T., Josan S. Gibberellin - as a determinant factor of grape’s quality of Codreanca
(Black Magic) variety. Tendinţe ale horticulturii rurale, periurbane şi urbane în mileniul
trei. Simp. şt. cu participare internaţ. (6 noiembrie 2009). Bucureşti, 2009
Anul 2010
1. Andriuca V. Situaţia ecologică şi calitatea apei potabile în localităţile rurale. Studiu de caz în
Podişul Codrilor. În: Evoluţia demografică şi politica securităţii demografice.
Chişinău:ASEM, 2010. p. 181-187 ISBN 978-9975-75-497-2.
2. Дерендовская А.И., Николаеску Г.И., Штирбу А.В., Ткачук О.Ф., Жосан С.А. Реакция
сорта винограда Кардинал на обработку соцветий регуляторами роста. Simpozionul ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă - realizări şi perspective” dedicat aniversării a 70 ani de
la fondarea Facultăţii de Horticultură, Chişinău, 23-25 septembrie, 2010, p.211-214.
12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral.
Anul 2006
1. Ungureanu V., Andriuca Valentina. Problemele managementului ecologic privind strategia
naţională de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova în secolul XXI. În: Ecologie şi
protecţia mediului - cercetare, implementare, management. Materialele Conferinţei Jubiliare
- INECO 15 ani, Chişinău, 2006. p. 249-251. ISBN 978-9975-62-033-8
2. Andriuca Valentina. Evaluarea situaţiei ecologice a teritoriului. În: Starea actuală,
problemele utilizării şi protejării solurilor. Chişinău, 2006, p. 127-130. ISBN 978-9975-10012-0
3. Tărîţa A., Andriuca Valentina. Conţinutul metalelor grele în solurile Ariilor Naturale
Protejate de Stat din nordul Republicii Moldova. În: Pedologia modernă în dezvoltarea
agriculturii ecologice. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, Chişinău, 2006, vol.1, p.
152-161. ISBN 978-9975-100-12-0
4. Andriuca Valentina. Problemele de mediu şi utilizarea raţională a resurselor naturale în
localităţile rurale. În: Eu şi Dunărea. Chişinău, 2006, p. 59-70 ISBN 978-9975-9503-4-3
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3
pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară.
Anul 2006
Ungureanu V. Impactul antropogen, monitoringul şi căile utilizării durabile a solurilor.
Starea actuală, problemele utilizării şi protejării solurilor. În: Lucrările conferinţei ştiinţificopractice, Chişinău, 2006, p. 35-37.
Bacean I. Compoziţia speciilor de arbori a perdelelor forestiere de regularizare a scurgerii de
apă pe poligonul antierozional „Chetrosu”. În: Tezele conferinţei ştiinţificopractice,Chişinău, 2006, p. 131., 0,1 c.a.
Andriucă Valentina. Gonflarea şi contracţia solurilor ca indici ai aprecierii riscului degradării
proprietăţilor fizice. În: Ecologie şi protecţia mediului - cercetare, implementare,
management. Materialele Conferinţei Jubiliare - INECO 15 ani, Chişinău, 2006. p. 245-246.
ISBN 978-9975-62-033-8
Ungureanu V., Andriucă Valentina, Mocanu E., Bacean I., Cazmalî N. Direcţiile şi
principiile educaţiei ecologice în Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În: Ecologie şi
protecţia mediului - cercetare, implementare, management. Materialele Conferinţei Jubiliare
- INECO 15 ani, Chişinău, 2006. p. 313. ISBN 978-9975-62-033-8
Ungureanu V., Andriucă Valentina. Calitatea solului în agricultura ecologică. În: Pedologia
modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice,
Chişinău, 2006, vol.1, p. 157-159. ISBN 978-9975-100-12-0
Ungureanu V., Andriucă Valentina, Mocanu E., Vişnevschi B., Cazmalî N., Bacean I.
Învelişul de sol şi particularităţile agroecosistemelor în zona de nord a Moldovei. În:
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice. Materialele conferinţei ştiinţificopractice, Chişinău, 2006, vol.2, p. 179-183. ISBN 978-9975-100-12-0
Derendovskaia A.I., Андрейцов В.И., Жосан С.А. Влияние предпосевной обработки
семян озимого ячменя препаратами стероидных гликозидов на параметры роста,
фотосинтетической деятельно-сти и продуктивность растений.. În Тезисы докладов
Междун. научно-практ конф.КГУ:«Наука, культура, образование», Комрат, 2006
Жосан С.А. Продуктивность озимого ячменя в зависимости от сортовых особенностей,
вида предшественника и действия регуляторов роста. În: Тезисы докладов Междун.
научно-практ конф.КГУ:«Наука, культура, образование», Комрат, 2006
Жосан С.А. Изменение продуктивности и качества зерна озимого ячменя в
зависимости от действия регуляторов роста стероидной природы. Комрат. Тезисы докладов Междун. научно-практ конф.КГУ «Наука, культура, образование» Комрат, 2006
Anul 2007

1. Ungureanu V. Impactul antropogen, monitoringul şi căile utilizării durabile a solurilor şi
agroecosistemelor în diferite tipuri de gospodărire. În: Tezele conferinţei AŞ RM, 2007.
Anul 2008
1. Palii Andrei, Rotari Alexandr, Comarov Galina, Mihalachi Andrei, Manifestarea
heterozisului la porumb în condiţii de secetă. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi
ameliorării plantelor. Chişinău, Î.S.F.E.-P. 2008, p. 154 – 158.
Anul 2009
1. Ţăranu M., Scorpan V., Bacean I. Second National Comunication of the republic of Moldova
under the United Nations Framework Convention on Climate Ghange. Chişinău, 2009, 316 p.
ISBN 978-9975-80-313-7.
Anul 2010
1. Rotari A., Comarov Galina, Rotari E. Studierea particularităţilor polimorfismului
prolaminelor utilizate în analiza corelativă între liniile consangvinizate de porumb şi
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încrucişărilor înrudite. Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al
Geneticienilor şi Amelioratorilor. Chişinău.2010, p. 134.
2. Comarova Galina, Dorokhov D., Mihalachi A., Palii A., Rotari A. Comparative study of
heterosis manifestation at the reproductive, somatic, adaptive and molecular levels of the
simple maize hybrids. Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al
Geneticienilor şi Amelioratorilor. Chişinău.2010, p.96.
14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul
desfăşurării):
- naţionale;
1. Conferinţa studenţească (anual)
2. II lea Simpozion al Tineretului Studios sub genericul ”Solul şi specia Homo sapiens”, 17
noiembrie 2009
- naţionale cu participare internaţională;
- internaţionale.
1. Simpozion ştiinţific Internaţional „ Agricultura modernă – realizări si perspective” dedicat
aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 21- 23 octombrie 2008
15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor). (lipsesc)
16. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase:
a. obţinute:
- în ţară;
Anul 2006
1. Manole S.V., Sava V., Cibotar A. Adeverinţă pentru soi de plante Cultura Crin galben. Soiul
Avîntul Nr.377.1, Chişinău. Registrul soiurilor de plante a RM în anul 2006
2. Manole S.V., Sava V., Cibotar A. Adeverinţă pentru soi de plante Cultura Crin galben. Soiul
Columna Nr.376.1, Chişinău. Registrul soiurilor de plante a RM în anul 2006
3. Manole S.V., Sava V., Cibotar A. Adeverinţă pentru soi de plante Cultura Crin galben. Soiul
Farmec Nr.375.1, Chişinău. Registrul soiurilor de plante a RM în anul 2006
Anul 2008
1. Ţîganaş V., Ţîganaş D, Palii A.. Adeverinţă pentru soi de plante cultura porumb. Soiul
Chişinău 333 WX Nr. 483, Chisinău. Registrul soirilor de plante al Republicii Moldova în anul
2008
-

în străinătate

Anul 2007
1. Ţîganaş V., Timciuc C., Suprun O., Pancenco I., Palii A., Litun P., Curasa P., Cernobai L.,
Soiul Сталкер Nr. 06134, Registrul soiurilor de plante a Ucrainei în anul 2007
b. implementate:
- în ţară;
- în străinătate.
17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor (Lipsesc).
18. Lista cererilor de brevetare şi certificare (Lipsec)
19. Lista contractelor de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how (Lipsec).
20. Lista manualelor:
- pentru învăţământul universitar;
.
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Anul 2008
1. Starodub V, Gheorghiev N.- Fitotehnie Manual pentru studiile universitare, UASM,
Chişinău:”Museum” SRL, 2008, 544 p. 27 c.a. ISBN 978-9975-906-3
2. Starodub V.- Tehnologii în fitotehnie. Manual pentru studiile universitare, UASM, Chişinău.
Centrul editorial al UASM, 2008,399 p.20 c.a. ISBN 978-9975-64-121-0.
Anul 2009
1. Starodub V.- Fitotehnie- lucrări de laborator. Manual pentru studiile universitare,
UASM,Chişinău. Centrul editorial al UASM, 2009,316 p. 10,5 c.a. ISBN 978-9975-64-163-0.
Anul 2010
1. Starodub, V.- Bazele teoretice ale fitotehniei. Manual pentru studiile universitare, UASM,
Chişinău. Centrul editorial al UASM, 2010, 152p. 7,5 c.a. ISBN 978-9975-7069-8-7.
2. Gheorgiev N., Starodub V. Studiul Seminţelor.Manual pentru studiile universitare
UASM,Chişinău:Centrul editorial al UASM,2010,168p.ISBN 978-9975-4103-1-1.
- pentru învăţămîntul preuniversitar
21. Lista capitolelor în manuale: (Lipsesc)
- pentru învăţămîntul universitar;
- pentru învăţămîntul preuniversitar.
22. Lista lucrărilor instructiv-metodice:
- lucrărilor metodice;
Anul 2006
1. Bucur Gh., Rurac M., Gavrilaş S., Copacinschii Olga Îndrumări metodice pentru îndeplinirea
lucrărilor de laborator pentru studenţii facultăţii de Agronomie, specialitatea „Agronomie”613.1 UASM, Chişinău: Centru editorial al UASM, 2006, 50p., 2,5c.a
2. Bucur Gh., Rurac M., Gavrilaş S., Copacinschii Olga Îndrumări metodice pentru îndeplinirea
lucrărilor de curs la Agrotehnică „ Asolamentele şi lucrarea solului” pentru studenţii
facultăţii de Agronomie, specialitatea „Agronomie”-613.1 UASM, Chişinău: Centru editorial
al UASM, 2006, 27p., 1,25c.a
3. Starodub V., Melnic Angela, Creţu A. Îndrumare metodică la lucrările practice pentru
studenţii facultăţii de agronomie, specialitatea 424.1- Ecologie. UASM, Chişinău, Centrul
editorial al UASM, 2006-30 p., 1,5 c.a.
4. Starodub V., Melnic Angela, Creţu A. Îndrumare metodică la lucrările practice pentru
studenţii facultăţii de economie şi contabilitate. UASM, Chişinău : Centrul editorial al
UASM, 2006-30 p., 1,5 c.a.
Anul 2007
1. Starodub V., Burdujan V., Melnic Angela. Методические указания по лабораторным
работам для студентов Агронгомического факультета, специальность 424.1-Экология.:
UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009-37 p., 1,8 c.a.
2. Starodub V., Burdujan V. Programă pentru examenul de doctorat: “Istoria şi metodologia
cercetării în domeniul fitotehniei”, Chişinău 2009, 6 p.14.
3. Starodub V., V. Burdujan. Методические указания по лабораторным работам для
студентов Агрономического факультета, специальность 424.1-Экология .Кишинѐв,
ГАУМ, 2009- 38с.
4. Starodub V., Burdujan V. Методические указания по практическим занятиям для студентов Экономического и Бухгалтерского факультетов. Кишинѐв, ГАУМ, 2009- 30 с.
5. Bucur Gh, Gheorghiev N. Programul practicii de producţie pentru studenţii facultăţii de
Agronomie,anul IV-Chişinău,UASM.2009,10 p.(0,25 c,t).
6. Bucur Gh.,Gheorghiev N. Programul practicii didactice pentru studenţii facultăţii de
Agronomie,anul III, Chişinău, UASM, 2009, 7 p.(0,25 c,t).
7. Bucur Gh.,Gheorghiev N. Programul practicii didactico-tehnologice,facultatea Agronomie,
anul III(română)-UASM,Chişinău,2009,5 p.(0,5 c,t).
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8. Bucur Gh., Gheorghiev N. Programul practicii didactico-tehnologice,facultatea Agronomie,
anul II(Rusă)-UASM, Chişinău, 2009, 5 p.(0,5 c,t).
9. Bucur Gh.,Gheorghiev N. Программа учебно-технологической практики, Aгрономического факультета, 3-й курс- UASM, Chişinău, 2009, 5 p.(0,2 c,t).
10. Bucur Gh., Vasiliev M., Gavrilaş S. Îndrumări metodice la lucrările de laborator „Irigarea
culturilor” Facultatea de Agronomie-Chişinău, UASM, 2009, 23 p (0,25 c,t).
Anul 2009
1. Palii, V. Ţîganaş. Programa şi indicaţii metodice cu privire la practica de producţie pentru
studenţii anul IV al facultăţii de agronomie, specialitatea 611.1-Selecţia şi genetica culturilor
agricole. UASM. Chişinău, 2009, p. 18.
2. A. Palii, V.Ţîganaş, D.Ţîganaş. Programa practicii didactico-tehnologice pentru studenţii
anului III de studii, specialitatea 611.1- Selecţia şi genetica culturilor agricole. UASM.
Chişinău, 2009, p. 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anul 2010
Starodub, V., Gheorghiev, N., Burdujan V. Programa examenului de doctorat la specialitatea
06.01.09 - ,,Fitotehnie” Domeniul – Agricultura. Chişinău, 2010. 10 p.
Starodub V., Burdujan V., Melnic Angela. Методические указания по практичским
занятиям для студентов Экономического и Бухгалтерского факултетов. Кишинѐв,
ГАУМ, 2010- 30 с.
Starodub V., Burdujan V. Îndrumări metodice cu privire la îndeplenire tezei de an la unitatea
de curs „bazele teoretice ale fitotehniei” şi tezei de master la specializarea „Tehnologii
avansate în fitotehnie”. Centrul editorial al UASM, 2010 - 54 p.
Starodub, V., Gheorghiev, Burdujan V., Melnic Angela .Indicaţii metodice cu privire la
îndeplinirea lucrărilor de laborator pentru studenţii facultăţii de Agronomie. Centrul editorial
al UASM, 2010 - 46 p.
Bucur Gh. Programa examenului de doctorat la specialitatea 06.01.01-AgrotehnicăChişinău,UASM, 2010, 5 p. (0,2 c,t).
Bucur Gh. Programa de audiţie la doctorantură la specialitate 06.01.01.-AgrotehnicăChişinău, UASM, 2010, 5 p.(0,2 c,t).
Bucur Gh. Îndrumări metodice la lucrările de laborator pentru studenţii facultăţii Cadastru şi
Drept, Specialitatea-594.1-Chişinău, UASM, 2010, 25p.(1,0 c,t)

- notelor de curs;
- compendiumurilor elaborate;
- lucrărilor digitale etc.
23. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate.
1. Proiect de concepţie la Programul de Stat „ Agricultura organică”
2. Proiect de standard naţional” Determinarea componenţei structural – agregatice a solului”
3. Proiect de standard naţional” Determinarea indicilor hidrofizici – metode de laborator”
24.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor
publice centrale şi/sau locale (lipsesc).
25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (lipsesc).
26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei:
2006
1. Bucur Gh., Nicolaev Neonila, Rurac M. Tehnologii agricole adaptate la cerinţele sistemului de
agricultură durabilă. –Institutul Naţional de Economie şi Informatică, Chişinău, 2006, 36p.
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2007
1. Bucur Gh., Nicolaev Neonila, Rurac M, Coltun Maria., V. Gnidiuc. Elaborarea metodelor de
sporire a efectului agrotehnic, economic, ecologic a sistemelor de lucrare a solului. –
Institutul Naţional de Economie şi Informatică, Chişinău, 2007, 31p.
2008
1. Bucur Gh. Metode şi practici agricole de reproducere a fertilităţii solului în cadrul
agriculturii biologice –Institutul Naţional de Economie şi Informatică, Chişinău, 2008, 39p.
2009
1. Bucur Gh., Nicolaev Neonila, Rurac M., Coltun Maria., V. Gnidiuc, V. Scoarţă. Căile de
biologizare a metodelor de control a buruienilor. –Institutul Naţional de Economie şi
Informatică, Chişinău, 2009, 35p.

27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei.
Anul 2007
1. Унгурян В. Г. Предисловие книги И. П. Ильина. Агрофизическая символика.
Тирасполь, Литера, 2007, 2 с.
2. Ungureanu V. Gh. Solurile pretabile pentru agricultura ecologică. Buclet. Ministerul Agriculturii,
2007, 10 p.

Anul 2008
1. Starodub V.,Gheorghiev N. Agricultura ecologică – sănătate – viaţă. În: Agricultura
ecologică. UASM, Chişinău,2008, 4
2. Burdujan V. Istoria facultăţii de Agronomie. Agricultura Moldovei 2008,nr.9,p.14-16.
3. Palii A. – Recenzie. Monografia acad. A. Ciubotaru „Pahitena, harta citologică a porumbului
Zea Mays. Rev. Bot.; Nr.1, Vol. I, Chişinău, 2008.
28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori. (lipsesc)
29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat
organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate).
1. Moldagroteh, Farmer-2006
2. Moldagroteh, Farmer-2007
3. Moldagroteh, Farmer-2008
4. Moldagroteh, Farmer-2009
5. Moldagroteh, Farmer-2010
30. Lista filialelor: (lipsesc)
- organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior;
- instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie.
31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării.
1. SDE”Chetrosu”
2. SDE”Petricani”
32. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare (lipsesc)
33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia.
1. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
2. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
3. Consiliul Naţional pentru Soirile de Plante
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