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1. DATE GENERALE
1.1. Istoricul organizaţiei
Profilul este organizat în cadrul Facultăţii Ingineriei Agrare şi Transportului Auto, care
pregăteşte specialişti pentru complexul agroindustrial şi ramurilor conexe în specialităţile:
Mecanizarea agriculturii; Electrificarea agriculturii; Ingineria şi tehnologia transportului auto.
Specialitatea 528.1 „Mecanizarea Agriculturii” a fost înfiinţată în anul 1950 în cadrul
Facultăţii de Mecanizare a Institutului Agricol din Chişinău .
Specialitatea 524.2 „Electrificarea Agriculturii” a fost deschisă în 1960 în cadrul
Institutului Agricol, actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În perioada
1964…1989 specialitatea “Electrificarea Agriculturii” s-a aflat în Universitatea Tehnică a Moldovei
,iar în 1989 a fost restabilită în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Specialitatea 527.1 „Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto” a fost întemeiată în
2004.
Cele mai importante momente istorice ale facultăţii sunt legate de istoria universităţii în
întregime, dintre care se menţionează următoarele:
1933. Se transferă la Chişinău Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. În
cadrul facultăţii sunt introduse primele discipline specifice ingineriei mecanice: Geometria
descriptivă, Desen liniar, Algebra superioara, Calcul diferenţial şi integral.
1950. Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS în cadrul Institutului Agricol din
Chişinău „M. V. Frunze” se înfiinţează facultatea de mecanizare a agriculturii, singura facultate
care pe acele timpuri pregătea cadre inginereşti pentru economia naţională şi singura facultate care
astăzi pregăteşte cadre inginereşti pentru agricultură.
1950. Prin ordinul Nr. 377 au fost înscrişi primii 75 studenţi la specialitatea „Mecanizarea
Agriculturii”.
1950. În cadrul facultăţii s-a format prima catedră „Catedra Maşini Agricole”. Fondatori ai
catedrei au fost profesorii universitari A. Cherdivarenco şi A. Semionov.
1951. Sa înfiinţat catedra Tehnologia Materialelor în frunte cu conf. univ. A. Moseak.
1952. S-au înfiinţat catedrele „Tractoare şi automobile”, „Rezistenţa materialelor şi „Organe
de maşini”.
1953. S-a înfiinţat Catedra de „Geometrie Descriptivă şi Desen Tehnic”. Fondator al
catedrei a fost profesorul P. Lucaşevici.
1954. S-a înfiinţat Catedra de „Electrotehnică”.
5

1955. S-a înfiinţat Catedra „Exploatarea şi Reparaţia Parcului de Maşini şi Tractoare”,
organizată şi condusă pe parcursul a 36 ani de către doctorul habilitat, profesorul universitar Gh.
Lâşco - Om Emerit, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.
1959. Catedra ERPMT a fost divizată în două catedre: Catedra „Exploatarea Parcului de
Maşini şi Tractoare” şi „Catedra Reparaţii de Maşini”. Timp de 31 ani catedra RM a fost condusă
de savantul cu renume mondial Iu. Petrov – Om Emerit în Ştiinţa, profesor universitar, academician.
1960 A fost deschisă specialitatea „Electrificarea Agriculturii”
1964-1989 Specialitatea „Electrificarea Agriculturii” s-a aflat în Universitatea Tehnică a
Moldovei ,facultatea de Energetică.
1989 Specialitatea „Electrificarea Agriculturii este restabilită în Universitatea Agrară de
Stat din Moldova.
În 1990 din Universitatea Tehnică a Moldovei este retransferată în Universitatea Agrară de
Stat din Moldova şi catedra de profil „Electrificarea şi Automatizarea Agriculturii”
1990. În baza comasării catedrelor „Reparaţii de Maşini” şi „Tehnologia Materialelor” s-a
format catedra „Reparaţii de Maşini şi Tehnologia Materialelor”.
1999. S-a înfiinţat catedra „Rezistenţa Materialelor şi Bazele Proiectării”, în rezultatul
comasării catedrelor „Rezistenţa Materialelor” şi „Geometria Descriptivă şi Desen Tehnic”.
2002. Au fost elaborate şi implementate în procesul de învăţământ curricular specialităţii
care include standardul profesional şi planurile de învăţământ elaborate în conformitate cu cerinţele
standardelor profesionale.
2004. A fost înfiinţată specialitatea „Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto.
2005. Au fost elaborate şi adoptate planuri noi de învăţământ predate la cerinţele procesului
de la Bologhna.
Cadrele didactice, baza materială, planurile de învăţământ asigură formarea specialiştilor,
care participă la modernizarea agriculturii prin tehnologii avansate, maşini şi echipamente
indispensabile unei agriculturi de performanţă.
Performanţele facultăţii au devenit posibile datorită experienţei didactice şi practice
acumulate pe parcursul anilor, dezvoltării cercetărilor ştiinţifice în domeniu. Schimbările importante
şi rapide ale societăţii din ultimii ani au condus la reorganizarea şi reorientarea activităţii conducerii
şi cadrelor didactice ale facultăţii, angajându-se întru-un proces complex de modernizare a
procesului didactic, de ridicare a nivelului de pregătire a cadrelor ştiinţifice.
Facultatea de „Mecanizare şi automatizare a agriculturii” este onorată de activitatea pe
parcursul anilor a unor profesori renumiţi, dintre care menţionăm prof. A. Cherdivarenco, prof. E.
Sfirschi, prof. A. Semionov, academicienii Iu. Petrov, Gh. Lâşco, V. Pobedinschi.
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Realizările facultăţii, de asemenea, sunt legate de conducerea de înaltă competentă a
decanilor P. Cheloglo, A. Parsadanean, V. Mileah, Gh. Lâşco, V. Palcic, B. Leabah, N. Niţa, V.
Şamota, P. Sclear, I. Lacusta, G.Marian, care au activat pe parcursul anilor. Din 2010 facultatea este
condusă de V.Salaur, doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ.
Astăzi facultatea şi-a afirmat rolul de centru naţional de pregătire a cadrelor de calificare
înaltă şi de cercetare – dezvoltare în ingineria agrară. În acest context pot fi menţionate cele 69
manuale şi monografii scrise de către colaboratorii facultăţii Iu. Petrov, Gh. Lâşco, E. Ţîmbalist, I.
Lacusta, V. Dobrea, V. Chiriac, V. Pobedinschi, V. Mogoreanu, V. Palcic, Gr. Marian, I.
Verhoveţchi, V. Salaur, V. Şamota, P. Tataru, D. Novorojdin ,T.Erhan,L.Volconovici şi al., cele
peste 247 brevete de invenţii, peste 2200 articole ştiinţifice, 15 secţii galvanice implementate în
producţie la 42 întreprinderi din Republică şi de peste hotare, o linie tehnologică performantă de
creştere a răsadurilor în palete, 7 tipuri noi de maşini agricole concepute, elaborate şi proiectate în
cadrul facultăţii şi întroduse în producţie la diferite întreprinderi din Republică.
1.2. Statutul juridic
Profilul de cercetare „Inginerie agrară” a fost înfiinţat prin ordinul rectorului nr. 233 din
21.03.05, emis în baza Hotărârii Senatului nr. 5 din 18.03.05 a Universităţii Agrare de Stat din
Moldova. Pregătirea specialiştilor la Facultate este organizată în baza următoarelor acte normative:


Regulamentul de organizare şi de desfăşurare a procesului didactic de învățământ

superior universitar din RM (nr.726 din septembrie 2010);


Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere în instituţiile

de învățământ superior (nr.67 din 16.03.2009);


Ordinul nr.84 din 15 02 2008 despre aplicarea Planului-cadru pentru învățământ

superior. Procesul de studii se desfăşoară conform Planului de învățământ aprobat de Senatul
UASM şi confirmat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
1.3 Misiunea facultăţii
Misiunea Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto (FIATA) este didactică, de
cercetare ştiinţifică şi educativă. Constă în promovarea politicii educaţionale de Stat şi dezvoltarea
învăţământului superior universitar, bazat pe valorile ştiinţei naţionale şi universale, menite să
asigure pregătirea specialiştilor în domeniul organizării şi dirijării proceselor tehnologice în
exploatare, serviciul tehnic, mentenanţa, proiectare (maşinilor şi instalaţiilor din sectorul agrar şi
industria de prelucrare a materiei prime agricole) şi cercetărilor ştiinţifice în domeniile anterior
menţionate, promovarea principiilor democratice cu respectarea drepturilor fundamentale ale
omului etc.
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Misiunea conţine următoarele obiective:

pregătirea inginerilor cu studii superioare în corespundere cu cerinţele actuale ale
economiei de piaţă;


formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, asigurarea aspiraţiilor

personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile;


efectuarea lucrului experimental de cercetări ştiinţifice în domeniul corespunzător

profilului de pregătire a specialiştilor, implementarea şi propagarea rezultatelor acestuia;


desfăşurarea activităţii de antreprenori în conformitate cu legislaţia în vigoare;



prestarea serviciilor în domeniile corespunzătoare profilului specialităţii.

1.4. Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a funcţiei
vacante de director al organizaţiei
În conformitate cu Ordinul Rectorului UASM nr. 65 din 28 aprilie 2010 a fost numit în
funcţie de decan interimar al Facultăţii Ingineria Agrară şi Transport Auto dr. în ştiinţe tehnice,
conf. univ. Salaur Vasile.
În martie 2006 la Consiliul Ştiinţific al Facultăţii a fost audiată şi adoptată concepţia
dezvoltării profilului de cercetare “Ingineria Agrară” pe următorii ani. Printre elementele cheie ale
programului managerial expuse în această concepţie pot fi enumerate:
• ajustarea tematicilor de cercetare tendinţelor mondiale şi necesităţilor ţării, orientarea
cercetărilor ştiinţifice spre necesităţile societăţii (ştiinţele tehnice agricole, electroenergetice etc.);
• fortificarea şcolilor ştiinţifice şi consolidarea eforturilor lor spre armonizarea procesului de
cercetare a subdiviziunilor facultăţii cu practica mondială, modernizarea metodelor de studiu;
• reflectarea rezultatelor ştiinţifice importante ale Facultăţii în articole publicate în reviste
internaţionale cu factor de impact, reviste acreditate din ţară şi peste hotare;
• dotarea cu echipament performant a subdiviziunilor, asigurarea procesului de cercetare cu
materiale şi echipamente ştiinţifice necesare, conectarea la reţeaua internet a calculatoarelor din
subdiviziunile Facultăţii, asigurarea cercetătorilor ştiinţifici cu locuri de muncă amenajate şi tehnică
de birou performantă, crearea climatului psihologic favorabil procesului de cercetare;
• atragerea, încadrarea şi susţinerea tinerilor în procesul de cercetare şi asigurarea
continuităţii pregătirii cadrelor ştiinţifice prin masterat, doctorat, postdoctorat;
• încadrarea

personalului ştiinţific în procesul de instruire, iar a studenţilor şi cadrelor

didactice în activitatea ştiinţifică;
•

participarea colectivului de cercetători în elaborarea şi realizarea proiectelor naţionale şi

internaţionale în colaborare cu organizaţiile de profil cointeresate;
• efectuarea

schimbului de experienţă cu instituţiile de profil de peste hotare prin stagii de
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scurtă şi lungă durată;
• implementarea elaborărilor în agricultură.
1.5. Obiectivele realizate ale proiectului managerial
Obiectivele concepţiei dezvoltării Profilului de cercetare în perioada 2006-2010 în mare
măsură au fost realizate.
. Au fost încheiate un şir de acorduri de colaborare cu instituţiile de profil din ţară şi de peste
hotare.
Activitatea didactică a cercetătorilor ştiinţifici oferă posibilitatea selectării tinerilor pentru
încadrare în procesul de cercetare şi asigurarea continuităţii pregătirii cadrelor ştiinţifice prin
masterat şi doctorat.
În perioada anilor 2006-2010 a fost procurat echipament modern pentru investigaţii
ştiinţifice şi tehnică de calcul cu accesorii (calculatoare, imprimante, scanere, etc). În baza unui
grant internaţional a fost amenajat Laboratorul Bioenergetică.
Au fost susţinute 2 teze de doctor în ştiinţe tehnice şi o teză de doctor habilitat.
Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor competitive se efectuează în centrele de elită din SUA,
Franţa, Germania, Cehia, Rusia, România ş.a.
2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare
Structura instituţională de cercetare a profilului este structurată în conformitate cu
organigrama Departamentului Ştiinţă şi Inovare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi
cuprinde trei laboratoare specializate de cercetare (laboratorul Maşini agricole; laboratorul
Mentenanţa maşinilor agricole şi a autovehiculelor şi laboratorul de Bioenergetică). Totodată în
structura instituţională include un şir de laboratoare didactico-ştiinţifice din cadrul catedrelor
facultăţii, un atelier didactic, laboratorul de ramură a catedrei „Mentenanţa maşinilor şi ingineria
materialelor”. De asemenea un şir de cercetări se realizează în Staţiunile didactico-experimentale
ale Universităţii
Direcţiile principale de cercetare ale profilului. În cadrul profilului de cercetare se
efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative din domeniul ingineriei agrare, întreprinde
activităţi de inovare şi transfer tehnologic în scopul sporirii volumului de cunoştinţe cu privire la:
- legităţile proiectării, perfecţionării si funcţionării sistemelor si mijloacelor de mecanizare a
producţiei agricole si tehnologiilor mecanizate, care asigura sporirea eficacităţii obţinerii produselor
vegetale si animaliere;
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- metodele de exploatare, mentenanţă preventivă şi corectivă a mijloacelor tehnice din
fitotehnie, zootehnie, îmbunătăţiri funciare, ameliorarea silvică, transport rutier, industria de
prelucrare şi păstrare a producţiei agricole şi alte domenii conexe agriculturii;
- particularităţile proceselor tehnologice specifice electrificării şi automatizării agriculturii si
a industriei prelucrătoare, studiul regimurilor de funcţionare a sistemelor si subsistemelor de
transport si distribuţie a energiei electrice;
- elaborarea metodelor si mijloacelor tehnice privind obţinerea energiei în rezultatul
prelucrării suplimentare a deşeurilor agricole si folosirea surselor regenerabile si netradiţionale de
energie;
- obţinerea de materiale şi tehnologii avansate ce ţin de ingineria agrară.
Facultatea determină profilul activităţii ştiinţifice – Inginerie agrară, în conformitate cu
politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale.
În cadrul facultăţii activează trei Consilii Specializate pentru Susţinerea tezelor de doctor şi
de doctor habilitat în ştiinţe tehnice pe specialităţile:


05.20.01. – Mecanizarea agriculturii;



05.20.02. – Electrificarea şi automatizarea agriculturii;



05.20.03.–Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi a industriei prelucrătoare.

În Consiliul specializat al facultăţii au fost susţinute cca 300 teze de doctor şi teze de doctor
habilitat în ştiinţe tehnice.
Cоlaboratorii catedrelor „Mecanizarea Agriculturii”, „Mentenanţa Maşinilor şi Ingineria
Materialelor”, „Ingineria Transportului Auto”,”Mecanica şi Bazele Proiectării” şi „Electrificarea
Agriculturii” pe parcursul anilor 2006...2011 au activat în următoarele direcţii şi proiecte de
cercetare:


Dezvoltarea sistemului de management integral al deşeurilor din agricultură pentru

obţinerea energiei termice.


Elaborarea şi implementarea în producţie a maşinilor agricole, tehnologiilor de

cultivare a culturilor agricole şi de prelucrare a producţiei şi deşeurilor agricole.


Studiul şi implementarea carburanţilor alternativi la motoarele cu aprindere prin

comprimare şi prin scântei.


Studiul fiabilităţii sistemelor de distribuţie, electrotehnologiilor avansate şi utilizării

surselor regenerabile şi ecologice de energie în sectorul agrar.
Proiecte din cadrul programelor de stat:
1.Elaborarea şi implementarea în producţie a maşinilor de semănat, de plantat, pentru
mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi, precum şi a tehnologiilor noi de cultivare a culturilor
agricole. Coordonator – V. Serbin dr. hab. , conf. univ.
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Anul
2005

2006

2007

2008

Obiective
Rezultate
Adaptarea tractorului de S-a elaborat premizele teoretice pentru argumentarea
clasa MTZ pentru efec- parametrilor constructivi şi tehnologici ai părţii rulante
tuarea
lucrărilor şi a ecartamentului tractorului MTZ-82U în condiţiile
mecanizate în livezi şi vii Republicii Moldova.
Adaptarea tractorului de S-a argumentat necesitatea schimbării parametrilor
clasa MTZ pentru efec- cinematici şi construcţiei părţii rulante a tractorului
tuarea
lucrărilor MTZ-82U, care au permis reducerea ecartamentul şi
mecanizate în livezi şi vii razei de viraj a tractorului.
S-a argumentat experimental necesitatea implementării
Perfecţionarea
semănătoarei de precizie, care asigură uniformitatea
tehnologiei semănatului repartizării seminţelor de-a lungul rândului şi la
culturilor prăşitoare
adâncime până la 92...94 %. Asigură majorarea vitezei
de deplasare până la 15 km/h.
Perfecţionarea
S-a perfecţionat brăzdarul semănătoarei SZ-3,6A, care
tehnologiei încorporării va permite semănatul culturilor cerealiere cu cheltuieli
seminţelor
culturilor minime a lucrării solului şi la viteza de deplasare a
cerealiere
agregatului până la 15 km/h.
S-a argumentat uniformitatea de distribuire a
Realizarea experimente- seminţelor. Numărul de seminţe distribuite la pasul
lor
de
câmp
a determinat este 96%. Adâncimea încorporării
semănătoarei de precizie seminţelor se caracterizează prin coeficientul de
pentru
semănatul variaţie de 7,26%. În baza cercetărilor de câmp sa
culturilor prăşitoare
demonstrat avantajul semănătoarei prin creşterea
recoltei cu 10,3%.

2. Elaborarea şi implementarea în producţie a tehnologiilor şi utilajului pentru testarea
tehnicii de prepare a nutreţurilor, tehnicii de muls, prelucrarea deşeurilor agricole cu scopul
obţinerii energiei renovabile. Coordonator –V. Pobedinschi dr. hab. ,prof.univ.
Anul

2007

2008-2010

Obiective
Elaborarea
dispozitivului pentru
testarea utilajului de
muls „Exitest-3”
Cercetarea
tehnologiei
de
utilizare a deşeurilor
agricole cu scopul
obţinerii
energiei
renovabile.

Rezultate
Sa perfecţionat schema electronică a dispozitivul
pentru testarea utilajului de muls în fermele pentru
producerea laptelui.
Sa argumentat experimental tehnologia utilizării
deşeurilor de origine vegetală , cantitatea calorică ale
acestora şi costul a unei gigacalorii. Sa elaborat
metoda de efectuarea a cercetărilor în domeniul
utilizării deşeurilor de origine vegetală.

3. Determinarea intensităţii energetice la producerea , prelucrarea primară a strugurilor
şi elaborarea măsurilor de micşorare a ei( perioada de îndeplinire 2008-2009). Coordonator – T.
Erhan dr. hab. ,conf. univ. - costul total -200mii lei
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Anul

Obiective
Determinarea
intensităţii energetice
2008
la îngrijirea şi prelucrarea viţei de vie
Determinarea
intensităţii energetice
2009
la prelucrarea primară
a
strugurilor
şi
producerea vinului.
Cercetări individuale:

Rezultate
Sa argumentat şi sa determinat intensitatea energetică a
proceselor tehnologice la obţinerea altoiului, butașilor
şi prelucrării viţei de vie de la sădire până la prima
roadă.
Sa argumentat şi sa determinat intensitatea energetică a
proceselor tehnologice la prelucrarea primară a
strugurilor şi producerea vinului brut

1. Îmbunătăţirea metodologiei de întreţinere tehnică a autovehiculelor. Coordonator –I.
Lacusta dr., prof. univ.
Obiective: Anul 2006
Studiu în domeniul aplicării metodelor tradiţionale de asistenţă tehnică la tractoarele
fabricate în Occident, ataşate către tehnica agricolă produsă de uzina din Harkov a tractoarelor T150, T-150 C. Rezultatele obţinute: Raport la conferinţa Internaţională la Universitatea Tehnică
din Harkov, 2006.
Lăcustă., Gh. Lîşco., Diagnostirovanie avtrotractornîh dvigatelei po fizico-himiceschim
pocazateleam masla. Haricovschii naţionalinîi tehniceschii universitet 2006.Tema dată a fost
închisă în anul 2007.
2. Optimizarea normativă a implementării carburanţilor alternativi la motoarele cu
aprindere prin comprimare. Coordonator –I. Lacusta dr. ,prof.univ.
Anul 2006
Obiective

1.

Rezultate
Publicaţie. Lăcustă, I.; Chisnicean, V.;
1
Beşleagă, I. Argumentarea regimurilor de
obţinere a biocombustibilului pentru
Studierea problemei în cauză. Selectarea
motoarele diesel. In: Strategii de
literaturii naţionale şi internaţionale
management inginerie şi tehnologii în
referitor la studiul posibilităţilor de
transporturi: materialele conferenţei
substituire a combustibililor petrolieri.
practico-ştiinţifice, 27 octombrie 2006.
Ch., 2006, p. 11-12.
Publicaţie. Creţu, Gh.; Beşleagă, I.
Metode
noi
de
îmbunătăţire
a
proprietăţilor de exploatare ale uleiurilor
Căutarea căilor de compatibilitate, cu
lubrifiante. In: materialele Simpozionului
motoarele diesel actuale, a uleiurile
ştiinţific internaţional consacrat 70 ani ai
vegetale şi derivatele acestora în amestec
Universităţii Agrare de stat din Moldova
cu motorină.
UASM, 7 – 8 octombrie 2003. Ch., 2003
Ingineria agrară, p.105-106. ISBN 99759624-5-9.
Anul 2007
3
Studiul
problemelor legate de proprietăţile Publicaţie.
Beşleagă,
I.
Studiul
fizico-chimice şi de exploatare ale proprietăţilor
fizico-chimice
ale
2

2.

1.

12

biocombustibilului.

4
2..

3.

Studierea parametrilor fizico-chimici ai
uleiului, în cazul funcţionării motorului
alimentat cu combustibil alternativ.
5
Studierea
impactul
biocombustibilului
asupra
poluante.

utilizării
emisiilor

6
4.

Sistematizarea metodelor de utilizare a
monoesterilor,
obţinuţi
prin
transesterificarea uleiului de rapiţă ( în
stare pură şi în amestec cu motorină), ca
combustibil pentru motoarele diesel.
7

5.

Efectuarea unor cercetări experimentale
privind starea tehnică a motorului cu
aprindere prin comprimare alimentat cu
diverse tipuri de combustibili.

biocombustibilului In: Sisteme de
transport şi logistică: materialele
conferinţei internaţionale, ediţia II-a. Ch.,
2007, p. 34-36.
Publicaţie. Манкуш, Н.; Бешлягэ, И.
Повышение
эксплуатационных
свойств масел для гидравлических
систем. In: Sisteme de transport şi
logistică:
materialele
conferinţei
internaţionale, ediţia II-a. Ch., 2007, p.
62-63.
Publicaţie. Beşleagă, I. Impactul utilizării
biocombustibilului
asupra
emisiilor
poluante. În: Ştiinţa agricolă. Ch., 2007,
nr. 2, p. 13-15.
Publicaţie. Бешлягэ, И. Растительное
масло – топливо для дизельных
двигателей. In: Актуальные проблемы
современных аграрных технологий:
материалы второй Всероссийской
научной конференции студентов и
молодых ученых с международным
участием. Астрахань, 2007, стр. 228230.
Publicaţie. Rezultatele încercărilor pe
stand a unui motor diesel alimentat cu
ulei de rapiţă. In: Realizări şi perspective
în horticultură, viticultură, vinificaţie şi
silvicultură: materialele Simpozionului
ştiinţific internaţional, Ch., 2007, p. 480484.

Anul 2008
Publicaţie. Lăcustă, I.; Beşleagă, I.
Perspectivele folosirii biocombustibilului
Argumentarea regimurilor de obţinere a
la alimentarea motoarelor diesel. In:
biocombustibilului din uleiuri vegetale
Lucrări ştiinţifice, UASM. Ch., 2008, vol.
pentru motoarele cu aprindere prin
21 Inginerie Agrară şi Transport Auto, p.
comprimare.
88-92.
8

1.

Publicaţie. Beşleagă, D.; Beşleagă, I.
Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale
Studierea parametrilor fizico-chimici ai
uleiului de rapiţă. In: Lucrări ştiinţifice,
uleiului de rapiţă.
UASM. Ch., 2008, vol. 21 Inginerie
Agrară şi Transport Auto, p. 223-227.
Publicaţie. Лакуста, И.; Бешлягэ, И.
1
Перспективы
использования
Eficienţa
economică
a
utilizării биотоплива в Молдове. In: Проблемы и
biocombustibilului.
тенденции устойчивого развития
Аграрной
сферы:
материалы
Международной научно-практической
9

2.

3.
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конференции. Волгоград 7 февраля
2008, том 2, стр. 63-66. ISBN 078-585536-361-6.
Publicaţie. Лакуста, И.; Бешлягэ, И.
Актуальность
и
перспективы
использования
биотоплива.
In:
Биомасса
для
энергетического
использования (Biomass for Energy
Use) Учебник создан авторским
коллективом под руководством проф.
Гаврланда Б. Кишинев, Апрель 2008, с.
22-31.
Anul 2009
1.

2.

1.

Publicaţie. Lacusta, I.; Beşleagă, I.;
1
Studiul performanţelor energetice şi Banari, E. Performanţele energetice ale
ecologice ale motorului diesel alimentat cu motorului
diesel
alimentat
cu
diverse tipuri de combustibili.
biocombustibil.
În:
Agricultura
Moldovei. Ch., 2009, nr. 7-8, p. 26-28.
Publicaţie. Lacusta, I.; Beşleagă, I.;
1
Banari, E. Impactul ecologic la
Studiul problemelor legate de proprietăţile
utilizarea biocombustibilului pentru
fizico-chimice şi de exploatare ale
alimentarea motoarelor diesel. În:
biocombustibilului.
Mediul Ambiant. Ch., 2009, nr. 5 (47),
p. 20-23.
Anul 2010
1
Ig. Beşleagă., Ed. Banari., Impactul
Studiul problemelor legate de impactul ecologic la utilizarea biocombustibilului
ecologic al biocombustibilului asupra pentru alimentarea motoarelor diesel.
mediului ambiant.
Institutul politehnic din Iaşi. Ed.,
„Politehnic” 2010.
Lăcustă I., Beşleaga Ig. Tehnologia şi
instalaţia
pentru
obţinerea
biocombustibilului din ulei de plante
Obţinerea biocombustibilului din ulei de oleaginoase.
Buletinul
Institutului
plante oleaginoase.
politehnic din Iaşi T.LVI (LX) Fasc.4B
Secţia Construcţiei de maşini Iaşi Ed.
„Politehnic” 2010. 389 – 394 p.
1

2

3.

Elaborarea
şi publicarea mai multor lucrări
1
ştiinţifice în reviste şi la manifestări
Susţinerea tezei de doctor.
naţionale şi internaţionale din domeniu a
rezultatelor cercetărilor.
3. Studiu şi analiza dinamică a parametrilor fizico-chimici ai lubrifianţilor în procesul de

exploatare a autovehiculelor. Coordonator –I. Lacusta dr., prof.univ.
Obiective.
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În baza încercărilor motoarelor cu ardere internă pe parcursul anilor 2006-2008, s-a efectuat
analiza parametrilor fizico-chimici a biodieselului şi lubrifianţilor de motor cu scopul de a
determina uzarea pieselor principale ale grupului piston-cilindru în condiţii de stand şi în condiţii de
teren. Majoritatea parametrilor s-au studiat la funcţionarea tractoarelor agricole în SDE “Chetrosu”
cu combustibil industrial(80%) şi biodiesel (20%) în timp de 650-700 moto-ore la diverse lucrări
agricole.
Publicaţie. Lăcusta, I.; Beşleagă, I.; Banari
Studiul problemelor legate de proprietăţile E. Impactul ecologic la utilizarea
fizico-chimice
şi
de
exploatare
ale biocombustibilului
pentru
alimentarea
biocombustibilului.
motoarelor diesel. În: Mediul Ambiant.
Chişinău, 2009, nr. 5 (47), p. 20-23.
2009-2010 s-a efectuat analiza probelor de ulei de motor la tractoarele agricole în exploatare
în următoarele gospodării :SRL „Fîrlădeni”, raionul Căuşeni, SRL „Răut”, raionul Floreşti şi SA
„Alimentarmaş”.
4. Optimizarea normativă a implementării carburanţilor alternativi la motoarele

cu

aprindere prin scântei. Coordonator – D. Novorojdin dr. ,conf.univ.
Anul 2006-2007
Obiective

1.

1.

2.

1.

Rezultate
Publicaţie. Novorojdin, D., Banari, E.
1
Particularităţile utilizării uleiului din
Selectarea
literaturii
naţionale
şi produse vegetale la motoarele cu
internaţionale referitor la utilizarea uleiului aprindere prin comprimare. Sisteme de
din produse vegetale la motoarele cu transport şi logistică/ Materialele
aprindere prin comprimare.
Conferinţei Internaţionale Chişinău, 2526 octombrie. Chişinău „Evrica” 2007, p.
32-33.
Anul 2008
Publicaţie. Banari, E. Unele probleme ale
2
utilizării uleiului din produse vegetale la
Studierea problemelor referitor la utilizarea
motoarele cu aprindere prin comprimare.
uleiului din produse vegetale la motoarele
Lucrări ştiinţifice, UASM. Chişinău,
cu aprindere prin comprimare.
2008, vol. 21 (Inginerie Agrară şi
Transport auto), p. 230-231.
Publicaţie. Novorojdin, D., Banari, E.
3
Utilizări ale biocombustibilului la
Studiul impactului transporturilor asupra motoarele cu aprindere prin comprimare.
mediului ambiant.
/ Materialele Conferinţei Ştiinţifice, 2324 octombrie. Chişinău „Evrica” 2008, p.
48-49.
Anul 2009
Publicaţie. Lacusta, I.; Beşleagă, I.;
4
Studiul performanţelor energetice şi
Banari, E. Performanţele energetice ale
ecologice ale motorului diesel alimentat cu
motorului
diesel
alimentat
cu
diverse tipuri de combustibili.
biocombustibil.
În:
Agricultura
15

Moldovei. Ch., 2009, nr. 7-8, p. 26-28.
Publicaţie. Lacusta, I.; Beşleagă, I.;
Banari, E. Impactul ecologic la
Studiul problemelor legate de proprietăţile
utilizarea biocombustibilului pentru
fizico-chimice şi de exploatare ale
alimentarea motoarelor diesel. În:
biocombustibilului.
Mediul Ambiant. Ch., 2009, nr. 5 (47),
p. 20-23.
Anul 2010
6
Lacusta, I.; Beşleaga, I.; Banari, E.
Utilizarea biodieselului la alimentarea
Studiul problemelor legate de utilizarea
MAC. Buletinul Institutului Politehnic
biodieselului la alimentarea MAC.
din Iaşi. Editura Politehnic, Iaşi, 2010 p.
395-400.
Banari, E. Performanţele energetice ale
7
unui motor Diesel alimentat cu
biocombustibil. Transport: economie,
Studiul performanţelor energetice ale unui inginerie şi management. Conferinţa a
motor Diesel alimentat cu biocombustibil.
IV-a ştiinţifică internaţională, 29-30
octombrie 2010. Ch.: UTM, 2010. p.
137-140. ISBN 978-9975-45-145-1.
5

2.

1.

2.

5.Optimizarea proceselor de implementare a carburanţilor la motoare cu ardere internă în
baza Ciclului „Gazo-diesel”. Coordonator –I. Lacusta dr., prof.univ.
Anul 2006
Obiective

1.

Rezultate
Publicaţie. Cernobrisov S., Voleac P.
1
Studiul cu privire la utilizarea
policarburanţilor în motoarele cu ardere
Studierea
problemei
referitoare
la
internă. Conferinţa a II-a practicoalimentarea motoarelor Diesel convertite la
ştiinţifică / Strategii de Management
gazo-diesel.
Inginerie şi Tehnologii în transporturi /
UTM, Chişinău, 2006, (Inginerie şi
Management în Mecanică), p. 16-17.
Anul 2007
Publicaţie. Cernobrisov S.; Voleac, P.
Particularităţile utilizării combustibilului
gazos la motoarele cu aprindere prin
Studiul particularităţilor de exploatare a comprimare In: Sisteme de transport şi
diverselor sisteme de alimentare..
logistică/Materialele
conferinţei
Internaţionale/ATIC, Chişinău, 2007,
(Sisteme şi complexe de Transport), p.
28-31
Anul 2008
Publicaţie. Novorojdin, D.; Voleac, P.
4
Studierea parametrilor fizico-chimici ai
Studiul utilizării combustibilului la
uleiului, în cazul funcţionării motorului
motoarele cu aprindere prin comprimare.
diesel alimentat după ciclul gazo-diesel.
In: Impactul transporturilor asupra
3

2.

1.
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2.

3.

1.

mediului
ambiant/Conferinţă
ştiinţifică/ATIC,
Chişinău,
2008,
(Transportul şi mediul ambiant), p. 268
Publicaţie. Voleac, P. Studiul utilizării
5
policarburanţilor la motoarele cu
Studierea regimurilor de funcţionare a
aprindere
prin
comprimare.
În:
motoarelor gazo-diesel.
Materialele conferinţei ştiinţifice cu
prilejul a 75 ani UASM. Ch., 2008.
Publicaţie. Voleac, P. Research of the
6
period of a delay of ignition of a gas
mixture of the tractor diesel engine
converted in gas-diesel. În: Simpozionul
Studierea regimurilor optimale de debitare a
ştiinţific
cu
participare
amestecului carburant la motoarele diesel
internaţională/Universitatea de Ştiinţe
convertite în gazo-diesel
Agricole şi Medicină Veterinară ION
IONESCU DE LA BRAD, Iaşi, 2008
(Soil issues, Plant and Environmental
Protection), p. 136-139
Anul 2009
Publicaţie. Voleac, P. Analiza utilizării
7
policarburanţilor la motoarele cu ardere
Problema gazo-dizilizării motoarelor de
internă. In: Analele ATIC, 2009, стр.
tractoare şi automobile
131-134.
6. Studiul şi analiza fiabilităţii sistemelor de distribuţie. Coordonator – T.Erhan dr.hab.

,conf.univ.
Anul 2006
Obiective

1.

2..

1.

1.

Rezultate
În baza STAS 13109-97 au fost
1
argumentaţi indicatorii ce caracterizează
Argumentarea indicatorilor de fiabilitate ai
fiabilitatea funcţionării sistemelor de
sistemelor de distribuţie a energiei electrice.
distribuţie a energiei electrice.
Anul 2007
Elaborarea
modelului matematic de calcul
3
al fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
energiei electrice
Anul 2008
Elaborarea
algoritmului de calcul al
4
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
energiei electrice
Anul 2009
7
Elaborarea metodei de calcul al fiabilităţii
sistemelor de distribuţie a energiei electrice

Este elaborat modelul matematic de
calcul al fiabilităţii sistemelor de
distribuţie a energiei electrice.
Este elaborat algoritmul de calcul al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
energiei electrice
Sa elaborat metoda de calcul al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
energiei electrice în baza legilor aleatorii

Anul 2010
1.

7
Efectuarea calculelor analitice al fiabilităţii
sistemelor de distribuţie a energiei electrice

În baza tematicii respective au fost
pregătite şi susţinute 7 teze de licenţă şi
2 teze de masterat. În baza tematicii
17

respective activează un doctorand şi un
competitor.
7.Studiul regimurilor sistemelor de distribuţie prin intermediul teoriei haosului.
Coordonator – T.Erhan dr.hab. ,conf.univ
Anul 2010
Obiective
Rezultate
Doctorandul. Aparatu S.
Sa analizat posibilităţile şi
particularităţile utilizării teoriei
Analiza posibilităţii utilizării teoriei
1
haosului în procesul de studiu al
haosului în procesul de studiu al
1.
regimurilor sistemelor de distribuţie
regimurilor sistemelor de distribuţie
2011. În baza tematicii respective
activează un doctorand.
8. Utilizarea surselor regenerabile şi ecologice de energie în sectorul agrar. Coordonator
– L. Volconovici dr. hab., prof.univ.
Anul 2006
Obiective
1.

1
Studiul instalaţiilor tradiţionale de răcire a
laptelui

Rezultate
Au fost analizate diverse tipuri de
instalaţii tradiţionale (clasice) de răcire
a laptelui

Anul 2007
1.

3
Cercetarea instalaţiilor frigorifice ecologice
cu consum redus de energie pentru răcirea
laptelui

Au fost studiate şi analizate diverse
tipuri de instalaţii frigorifice ecologice
cu consum redus de energie pentru
răcirea laptelui.

Anul 2008
1.

1.

1.

Au fost studiate şi analizate diverse
4
Cercetarea sistemului electrificat pentru
tipuri de instalaţii frigorifice ecologice şi
răcirea laptelui ecologic cu consum redus de
s-a elaborat schemele de electrificare a
energie
instalaţiilor electrice.
Anul 2009
Sa elaborat metoda de calcul al
7
Argumentarea tehnico - economică al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
instalaţiilor frigorifice ecologice cu consum
energiei electrice în baza legilor
redus de energie pentru răcirea laptelui
aleatorice.
Anul 2010
În baza tematicii respective au fost
7
pregătite şi susţinute 5 teze de licenţă, 2
teze de masterat şi o teză de doctor în
Studiul surselor regenerabile de energie
tehnică. Au fost publicate două
(starea actuală, tehnologii, perspective,
monografii:
echipamente şi utilaj)
a)monografia
–
Возобновляемые
источники
энергии:
Состояние,
ближайшая перспектива. Технологии
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и электрооборудование -2010
b) monografia –Răcirea laptelui cu
aplicarea frigului natural şi artificial 2010.
9. Electrotehnologii avansate cu consum redus de energie în agricultură. Coordonator –
O.Steopca dr. ,conf.univ.
Anul 2009
Obiective
1.

1
Argumentarea şi analiza mediului de
păstrare a produselor agricole, modul de
obţinere a mediului respectiv

Rezultate
Este analizat şi argumentat mediul
optim de păstrare a produselor agricole
şi modul de obţinere a mediului
respectiv.

Anul 2010
3

A fost analizat şi determinat conţinutul
1.
Optimizarea raportului dintre gazele inerte optim al mediului de păstrare a fructelor
industriale. În baza
şi ozon utilizate
pentru
păstrare a în frigidere
produselor agricole, modul de obţinere a tematicii respective au fost pregătite şi
mediului respectiv
susţinute 3 teze de licenţă şi o teză de
masterat.
10. Elaborarea schemelor şi a tehnologiei de obţinere a energiei electrice în baza utilizării
gazelor de emitere. Coordonator – I. Gonceariuc dr. ,conf.univ.
Anul 2009
Obiective

.1.

1.

Rezultate
Sunt argumentate schemele pompelor
1
Analiza condiţiilor tehnice de utilizare a termice şi eficacitatea acestor, tipuri de
termopompelor
termopompe în comparaţie cu alte surse
regenerabile de energie.
Anul 2010
Sunt determinaţi parametrii tehnici al
3
termopompelor în dependenţă de
Determinarea parametrilor tehnici a
adâncimea de instalare ,tipul mediului
termopompelor în dependenţă de factorii
încălzitor şi volumul de încălzire. În
constructivi
baza tematicii respective au fost
pregătite şi susţinute 3 teze de licenţă.

Proiecte de cercetare internaţionale:
1. Разработка нового поколения очистителя-отделителя корнеклубнеплодов от
примесей по тематике «Росток» и «Интерэкопроект» в сотрудничестве с Луганским
национальным Aграрным университетом и компанией «Шоуганг» Шенгуян ЛТД
Китайской Народной Республики.

Anul

Obiective

Rezultate
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2006

2007

2008

2009

2010

Modelarea
procesului
de
funcţionare a maşini
pentru
plantarea
tuberculelor
Proiectarea maşinii
pentru
recoltarea
tuberculelor
Proiectarea maşinii
pentru
pregătirea
materialului săditor.

S-a elaborat premisele teoretice şi s-au argumentat
parametrii constructivi şi tehnologici a maşini pentru
plantarea tuberculelor adaptate la condiţiile Republicii
China.

A fost elaborată maşina pentru recoltarea tuberculelor şi
supusă cercetărilor ştiinţifice cu scopul optimizării
parametrilor.
A fost elaborată maşina pentru pregătirea materialului
săditor şi supusă testărilor de Stat. S-au elaborat
recomandările privind implementarea maşinilor în
producție
Разработка нового S-a elaborat construcţia separatorului pentru curăţirea
поколения
tuberculelor de impurităţi vegetale şi a fost supusă
очистителяcercetărilor experimentale în condiţiile gospodării
отделителя
experimentale a Universităţii Agrare de Stat din Lugansk
корнеклубнеплодов
от примесей
Elaborarea maşinii S-au elaborat recomandările metodice privind
de recoltat tuberculi implementarea maşini de recoltat tuberculi pentru
compania «Şoughang»

2.Grant internaţional cu Universitatea de ştiinţe ale naturii din Praga, 2008-2009 „Suport
la dezvoltarea curriculară a UASM şi armonizarea sistemului educaţional al ei cu standardele
Uniunii Europene”, coordonator Gr. Marian, dr. hab., prof. univ.
Anul
2008

2009

Obiective
Armonizarea
planurilor de studii şi a
programelor analitice
cu standardele UE
Organizarea
unui
laborator
de
bioenergetică

Rezultate
Au fost armonizate planurile de studii şi programele
analitice la pregătirea prin masterat la specialităţile ce ţin
de energii regenerabile cu cerinţele UE.
A fost proiectat şi înfiinţat laboratorul de bioenergetică
cu utilarea acestuia corespunzător destinaţiei.

Transferul tehnologic al cercetării şi inovării se realizează prin intermediul Parcului
inovaţional din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
2.2. Personalul uman
Cercetările ştiinţifice efectuate în domeniul Ingineriei Agrare sunt asigurate de specialişti
calificaţi, cu grade ştiinţifice de doctor habilitat şi de doctor în profilul Inginerie agrară (vezi
Tabelele 2.1 şi 2.2).
La facultate activează: 5 dr. hab. în tehnică (V. Serbin, V. Pobedinschi, Gr. Marian, T.
Erhan, L. Volconovici) şi 23 de dr. în tehnică.
Majoritatea cadrelor didactice sunt angajate în lucrul ştiinţific prin cumul. Un rol deosebit se
atrage lucrului ştiinţific cu studenţii specialităţii. La toate catedrele facultăţii sunt organizate şi
funcţionează cercuri ştiinţifice studenţeşti. Fiecare miercuri a săptămânii este rezervată şedinţelor
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cercurilor ştiinţifice, la care studenţii prezintă rapoarte ştiinţifice întocmite în baza datelor obţinute
în cadrul cercurilor ştiinţifice.
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Tabelul 2.1. Componenţa personalului de conducere
Familia
Numele,
pronumele

Anul
de
naşte
re

Studii

2
Salaur
1 Vasile

3
1948

4
superio
are

Marian
2 Grigore

1948

superio
are

Gaina
3 Anton

1960

superio
are

1

Novorojdinn
4 Dumitru.

1945

1
sup.

Gradul
ştii5ţific

Titlului
ştiinţific
sau
ştiinţificodidactic

Stagiul
de
perfecţionare
efectuat
în ţară

Stagiul
de
perfecţionare
şi
/sau
documentare
efectuate
peste hotare

Cursuri
de
perfecţionare
a managerilor

Implicări în
proiecte de
cercetare
internaţiona
le pe durata
2000/2005

Abilităţi cu
dreptul de
conducător/
consultant
de doctorat

5
Doctor
în ştiinţe
tehnice
Dr. hab.

6
Conf.univ.

7
2010
UTM

8

9

10

11

Doctor în
ştiinţe
tehnice

Conf. univ

Prof.univ.

Doctor în
ştiinţe
tehnice

conf. univ.

5 Erhan
Feodor.

1947

super.

dr hab.

conf.univ.

6 Gorobeţ
Vladimir

1955

superio
are

Dr.

Conf. Univ.

Dr. H.,
tehnică

7

Serbin
Vladimir

Total

1939

Superioare

în

conf. univ

-

ITA
„Mecagro”,
19962007

ITA
„MecAgr
o”,
2010

2010

Centrul de
perfecţionare
în domeniul
mecanizării
agriculturii
2009, 1 lună

2008, Univ.
ştiinţele
naturii. Praga

-

Universitatea
Tehnică, Iaşi,
România,
1993
Ministerul
Agriculturii,
Marea
Britanie, 2004
Institutul de
mecanizare
din or.
Minsk,1990
-

Universitatea
„Pier
MendesGreno
ble, Franţa,
2000

-

-

-

Cu Univ.
ştiinţele
naturii.
Praga
Banca
Mondială,
2000,
TACIS,
2003-2004

-

Centrul de perfecţio
nare în domeniul
mecanizării
agriculturii 2008,
1 lună

da

-

-

da

Hotărâri
privind
desemnarea
în
funcţie

Data şi
anul
ultimei
atestări

12
2010

13
2010

Sarcina
didactico
ştiinţifică
la
momentul
estimării
(a)
14
1,0

Prorector
activitate
ştiinţifică
din 2010.
Şedinţa
Senatului
7.12.
2007

2008

Şedinţa
Senatului
,07.12.20
06
CNNA
din 2008

-

nu

Şef
catedră
MMIM.
Hotărârea
Senatului
UASM

Universitatea
Naţională
Agrară din
Lugansk,
compania
«Шоуганг»
China

Conducător la Ord. Rectorului
09.09 2010
teze de doctor
şi dr.H

Sarcina
ştiinţifică
la
momentul
estimării
(b)
0

16
0,33

0,5

1,0

1,165

1,0

0

0,33

07.12.20
06

15

Total
sarcina
ştiinţifi
că
(0,33+
b)

1,0

0

Note
speci
ale

17

0,33

2008

1,0

0

0,33

2010

1,0

0

0,33

03.2005

1,0

0

0,33

3,15
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Note speciale

Total sarcină ştiinţifică
(0,33a+b)

Sarcina ştiinţifică la
momentul estimării (b)

Sarcina didacticăştiinţifică la momentul
estimării (a)

Date şi rezultatele
ultimei atestări

Funcţia deţinută

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

Abilitării cu dreptul de
conducător/ consultant
de doctorat

Stagii de perfecţionare
şi/sau documentare
efectuate peste hotare

Stagii de perfecţionare efectuate în ţară

Titlul ştiinţific sau
ştiinţifico-didactic

Gradul ştiinţific

Studii obţinute

Anul de naştere

Numele, prenumele

Nr. crt.

Tabelul 2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării

Inginerie agrară
1941

"MolAgromaş"
superioare dr. şt. tehn. prof. univ.
2006
dr. h. şt.
superioare
prof. univ. AŞM,2010
tehn.

1

Lacusta Ion

da

în state

prof. univ.

2006

1,0

0

0.33

2

Volconovici Liviu 1956

da

în state

prof. univ.

2010

1,0

0

0.33

3

Pobedinschi Victor 1943

superioare

da

în state

prof. univ.

Prin orden. 09.09
1,0
2010

0

0.33

4

Zacon Eugen

1949

superioare dr. şt. tehn. conf. univ.

nu

în state

conf. univ.

23.04.2011

0,50

0

0.165

5

Melnic Iurii

1968

superioare dr. şt. tehn. conf. univ. Mecagro, 2008

nu

în state

conf. univ.

30.01.2008

1,0

0

0.33

6

Malai Leonid

1964

superioare -

-

Mecagro, 2010

nu

în state

lect. sup. univ. 24.10.2010

1,0

0

0.33

7

Popescul Angela

1969

superioare -

-

USM,

nu

în state

lect. sup. univ. 17.03.2010

1,0

0

0.33

8

Lupuşor Irina

1975

superioare -

-

nu

în state

lect. sup. univ. 17.03.2010

1,0

0

0.33

9

Voleac Petru

1981

superio-are -

-

nu

în state

lect. sup. univ. 17.03.2010

1,0

0

0.33

10

Beşleagă Igor

1979

superioare dr. şt. tehn. -

nu

în state

lect. sup. univ. 11.02.2009

1,0

0

0.33

11

Gadibadi Mihail

1982

superioare -

-

nu

în state

lect. univ.

2009

1,0

0

0.33

12

Nazar Boris

1983

superioare -

-

nu

în state

lect. univ.

2010

1,0

0

0.33

13

Sidorov Vladimir

1941

superioare dr. şt. tehn. conf. univ.

nu

în state

conf. univ.

-

1,0

0

0.33

14

Corneiciuc Nicolai 1943

superioare dr. şt. tehn. conf. univ.

nu

în state

conf. univ.

-

1,0

0

0.33

nu

în state

lect. sup. univ. 2009

1,0

0

0.33

dr. h. şt.
tehn.

Praga,
2010

prof. univ.

2010
UT România,
2010

UTM,

2007

15

Sclifos Serghei

1960

superioare -

-

Japonia,
2008

16

Muntean
Alexandru

1983

superioare -

-

Cehia,

2008 nu

în state

lect. univ.

2010

1,0

0

0.33

17

Gudâma Andrei

1981

superioare -

-

Cehia,

2008 nu

în state

asist. univ.

-

1,0

0

0.33

Total

5.445
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Tabelul 2.3. Lista personalului auxiliar

Nr.
crt.

Numele, prnumele

Forma de
Anul de
angajare (în state,
Studii obţinute
naştere
cumul intern,
cumul extern)

1

2

Funcţia deţinută

3

4

5

1

Kurdov Igor

1961

Superioare

în state

Maistru didactic

2

Spînu Viorica

1985

Superioare

în state

Inginer

3
4

Guţu Nicolai
Abacumov Taras

1953

superioare

în state

maistru didactic

1948

Laborant superior

Banari Alexandru

În state

Şef atelier didactic

6

Gheorghiţa Andrei

superioare
Superioare,
masterat
Superioare,
masterat

în state

5

În state

Maistru didactic

1986
1986

Note speciale
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2.3. Mijloacele financiare disponibile
Cercetările în domeniile corespunzătoare sunt finanţate de la bugetul de stat, surse
alocate din buget pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice cu masteranzii şi studenţii
facultăţii.
Mijloacele alocate de la bugetul de stat sunt gestionate conform planurilor de
finanţare, aprobate în corespundere cu prevederile normative în vigoare.
Organizaţia utilizează o parte din resurse pentru achiziţionarea de echipament
ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de cooperare tehnico-ştiinţifică şi nu are restanţe la articole
Salarizarea personalului şi Plata serviciilor.
Practic, facultatea nu deţine proiecte, GRAND-uri, proiecte internaționale valoroase
în domeniul cercetărilor ştiinţifice.
2.4. Potențialul logistic şi infrastructura de cercetare
Resursele umane, baza materială şi resursele financiare asigură efectuarea
cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, se întreprind activităţi de inovare şi
transfer tehnologic,se antrenează tineretul studios în realizarea cercetărilor ştiinţifice ce ţin
de modernizarea agriculturii prin tehnologii avansate.
Facultatea dispune de laboratoare didactice şi de cercetări ştiinţifice, cabinete dotate
cu utilaj ştiinţific, inclusiv calculatoare, un atelier didactic ce asigură realizarea cercetărilor
ştiinţifice de către colaboratorii facultăţii, doctoranzii, masteranzii şi studenţi la un nivel
adecvat cerinţelor de astăzi.
Investigaţiile ştiinţifice se efectuează pe utilajul prezent la catedre. Profilul de
cercetare dispune de trei laboratoare de ramură (Laboratorul Maşini Agricole-pentru
realizarea cercetărilor în domeniul Mecanizării Agriculturii, laboratorul Bioenergetic –
pentru cercetări în domeniul utilizării deşeurilor din agricultură în producerea energiei
termice şi laboratorul pentru cercetări în domeniul Exploatării şi mentenanţei tehnicii
agricole), 10 laboratoare de cercetări ştiinţifice, trei clase de calculatoare, care sunt adecvate
genurilor de activităţi întreprinse cu o suprafaţă totală de 650 m2 şi care corespund în esenţă
normativelor tehnico-sanitare în vigoare. Costul total al echipamentului utilizat în cercetare
este prezentat în tabelul 2.4.
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Tabelul 2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Amplasarea echipamentului
ştiinţific
Laboratorul Bioenergetic
Laboratorul Maşini Agricole
Laboratorul
Mentenanţa
maşinilor
agricole
şi
autovehiculelor.
Laboratoare didactico-ştiinţifice
Total profilul de cercetare

Costul total,
lei
2369276
1561668
165200
519500
4615644

Uzura
echipamentului, %
10
15
25
15

Per cercetător
ştiinţific, lei
275497
181589
19209
60400
536703

Cercetătorii dispun de utilaj ştiinţific pentru realizarea încercărilor maşinilor
agricole, utilajului zootehnic şi energetic, maşini şi instalaţii pentru determinarea
proprietăţilor fizico-mecanice ale pieselor recondiţionate şi celor noi, calculatoare şi
programe necesare pentru proiectări şi prelucrarea datelor experimentale etc.
Patrimoniul de cercetare include bunuri materiale primite în folosinţă de la fondator
şi procurate cu mijloace proprii în urma valorificării proprietăţii intelectuale.
Echipamentul ştiinţific, materialele şi metodele utilizate corespund la general
obiectivelor schiţate şi asigură obţinerea de rezultate veridice şi competitive.
Organizaţia creează spaţiul informaţional necesar activităţii în sfera ştiinţei şi
inovării prin formarea şi menţinerea băncilor de date, prin asigurarea personalului cu
calculatoare, conectate la reţele informaţionale.
Laboratorul de cercetare în domeniul Exploatării şi mentenanţei utilajului agricol
este amenajat cu standurile „Diamant” şi MPB-100 pentru diverse cercetări ale MAI.
Laboratoarele de cercetare în domeniul Energiei electrice sunt dotate cu:
a)sistem informaţional cu trei canale de transmitere concomitentă a informaţiei
despre utilizarea energiei electrice, de tip GANS;
b)echipamente

de

măsurări

electrice

(osciloscop,

megaOmmetr,

aparate

electromagnetice şi digitale);
c)programe speciale elaborate pentru calculul analitic al indicatorilor fiabilităţii de
structură al schemelor utilizate şi pentru calculul indicatorilor de fiabilitate al elementelor
sistemelor de distribuţie;
d)sală de calculatoare.
Catedra

„Electrificarea

Agriculturii”

utilizează

Laboratorul

„Diagnostica

echipamentului electroenergetic” al Institutului de Energetică al AŞM necesar pentru
efectuarea cercetărilor fiabilităţii izolaţiei diferitor elemente, conductoare, cabluri, reieșind
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din destinaţia studiului respective(În baza Contractului de colaborare ştiinţifică dintre
catedra EAMR şi IE din 12.februarie 2008).
Laboratorul de cercetare în domeniul „Mecanizării Agriculturii” dispune de un canal
dotat cu aparatajul necesar pentru cercetarea maşinilor agricole(Amplificator tenzometric
TOPAZ-4M, dinamometru tenzometric DPU-1A, dispozitive de înregistrare). Catedra
utilizează utilajul tenzometric al Staţiunii de Stat pentru testarea tehnicii agricole conform
unui contract de colaborare. Catedra utilizează laboratorul specializat al Institutul „ELIRI”,
în baza căreia se produce şi se testează utilajul şi maşinile folosite în sectorul zootehnic.
Utilizarea echipamentului ştiinţific în scopul prestării de servicii pentru
persoane fizice şi juridice. De echipamentul profilului de cercetare beneficiază un şir de
persoane în conformitate cu prevederile contractelor de colaborare. Prestările şi serviciile
planificate în cadrul profilului sunt prezentate în tabelul 2.5.
Asigurarea spaţiului informaţional. Toate catedrele şi laboratoarele din cadrul
profilului de cercetare sunt dotate cu calculatoare conectate la rețeaua locală şi la Internet.
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Tabelul 2.5. Prestări şi servicii planificate în cadrul profilului
Nr.
Crt.

Denumirea catedrei

Denumirea prestărilor şi serviciilor propuse

Persoana
responsabilă

1

Elaborarea şi implementarea în producţie a tehnologiilor şi
mijloacelor tehnice pentru cultivarea culturilor agricole cu volum dr.h., V. Serbin
redus de energie prin semănatul direct şi lucrarea minimă a solului

2

Testarea şi certificarea tehnicii agricole importată de peste hotare.

Mecanizarea
Agriculturii

6
7
8
MMIM
10

432-330
74-95-21
069508650
432-330
069407652

dr.h., V. Serbin,
În baza contractului 27-84-60
Mentenanţa tehnicii agricole pentru producerea şi recoltarea S. Sclifos,
bilateral
cu 432-330
culturilor agricole.
dr., A. Gaină
beneficiar
dr.h., prof., univ
În baza contractului
Implementarea în producţie a tehnologiilor şi mijloacelor tehnice Gr. Marian,
31-22-07
bilateral
cu
dr.h., prof. univ.
pentru utilizarea deşeurilor agricole.
069407652
beneficiar

5

9

dr.h., V. Serbin

Date de contact

În baza contractului 432-330
bilateral
cu 74-95-21
beneficiar
069508650

În baza contractului
bilateral
cu
beneficiar
Controlul stării tehnice şi mentenanţa utilajului din sectorul dr.h., prof., univ. În baza contractului
bilateral
cu
V.Pobedinschi
zootehnic.
beneficiar

3

4

Condiţii speciale

V.Pobedinschi
dr.h., V. Serbin,
În baza contractului 432-330
Proiectarea mijloacelor tehnice pentru pregătirea solului şi
cu 74-95-21
mast. A. Novaţchi bilateral
plantarea butaşilor viţei de vie
beneficiar
069508650
Elaborarea tehnologiilor de recondiţionare, durificare şi depunere dr., conf. univ.
În bază de contract 432 346
a acoperirilor rezistente la uzură şi decorative pe organe de maşini N. Corneiciuc
432489
Elaborarea proceselor tehnologice de recondiţionare a pieselor dr. hab., prof.
În bază de contract 432346
uzate de maşini cu acoperiri din materiale compozite polimerice
univ. Gr. Marian
312207
Studiul caracteristicilor şi alegerea cuplurilor tribologice pentru dr., conf. univ.,
În bază de contract 432346
recondiţionarea şi confecţionarea diferitor ajustaje
V. Gorobeţ
432523
Elaborarea
tehnologiilor
de
prelucrare
electrochimică dr., conf. Univ.,
În bază de contract 432346
dimensională şi depunere a nanoacoperirilor
V. Sidorov
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Expertiza tehnică a pieselor de maşini care sau deteriorat în timpul dr., conf. univ.,
exploatării
N. Corneiciuc

11

Expres-analiza
proprietăţilor
de
apreciere
a
combustibililor şi lubrifianţilor utilizaţi în autovehicule.

12

13

Ingineria
Transportului
şi Tractoare

calităţii

Studierea eficienţei combustibililor alternativi în baza uleiurilor
Auto din produse vegetale şi alte produse din alimentaţie prin încercarea
la stand a motoarelor pentru autovehicule.
Încercări la stand a motoarelor pentru autovehicule cu scopul de a
determina fiabilitatea diferitor piese cu schimbări în tehnologia de
recondiţionare.

14

15

Elaborarea şi măsurarea prizei de conexiune la pământ a
echipamentelor electrice

16

Elaborarea proiectelor şi schemelor electrice de alimentare cu
energie electrică a consumatorilor

17

18

Electrificarea
automatizarea
mediului rural

şi

Argumentarea şi elaborarea proiectelor de cercetare a acţionărilor
electrice cu nivelul de tensiune U≤ 1000V şi automatizarea
proceselor tehnologice
Efectuarea auditului electroenergetic în agricultură şi industria de
prelucrare.

prof.univ. Lacusta
I.
Inginer Todosoi
O.
conf. univ.
Novorojdin D.,
lect.sup.
Banari E.,
Beşleaga Ig.
conf. univ.
Novorojdin D.,
lect.sup.
Banari E.,
Beşleaga Ig
Erhan F., dr. hab.,
conf. univ.
Gonceariuc I., dr.,
conf. univ.
Erhan F., dr. hab.,
conf. univ.
Rotari V. etc.
Erhan F., dr. hab.,
conf. univ.
Voinescu D.,
Rotari V. etc.
Erhan F. dr. hab.,
conf . univ.
Voinescu D.
Rotari V.

În bază de contract

432 346
432489

În bază de contract

432348

În bază de contract

432348

În bază de contract

432348

Contra plată în 432-306
baza devizului de Mobil
cheltuieli elaborat 068059966
şi confirmat
432-306
Mobil
068059966
432-306
Mobil
068059966
432-306
Mobil
068059966
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19

20

Bantaş R etc.
Erhan F. dr. hab.,
conf . univ.
Determinarea intensităţii energetice ale diferitor produse agricole
Voinescu D.,
Rotari V.,
Bantaş R etc.
Argumentarea, alegerea şi elaborarea proiectelor de utilizare a Volconovici L.,
surselor regenerabile de energie.
dr. hab., prof.
univ.

432-306
Mobil
068059966
347-910
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3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA
RELEVANŢA, IMPACTUL
Rezultatele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării sunt reflectate în dări de seamă,
lucrările ştiinţifice ale UASM, revista de specialitate Agricultura Moldovei, culegeri de
lucrări ştiinţifice publicate în străinătate, informaţii de sinteză, monografii, manuale şi alte
modalităţi de confirmare obiectivă şi de argumentare a atribuţiilor în sfera ingineriei agrare.
Activităţile domeniului de cercetare corespund direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei
şi inovării. Investigaţiile realizate au un caracter inovator, sunt competitive şi de perspectivă
cu grad înalt de valorificare, ce se confirmă prin brevete de invenţie obţinute, implementarea
rezultatelor cercetărilor în practică, obţinerea diferitor distincţii la manifestări ştiinţifice
internaţionale, expoziţii, târguri.
Cercetările se realizează conform planului de investigaţii, respectând volumul
preconizat de cercetări şi termenele de finalizare a acestora.
Rezultatele obţinute conduc la soluţionarea problemelor stringente ale agriculturii
prin prisma perfecţionării sistemului ingineriei agrare.
Domeniul de cercetare este preocupat de crearea unui renume ştiinţific, confirmat
prin:
a) actualitatea şi originalitatea cercetărilor întreprinse;
b) caracterul interdisciplinar al investigaţiilor cum sunt mecanizarea agriculturii,
exploatarea şi reparaţia tehnicii agricole, electrificarea agriculturii, fizica corpului solid,
mecanica teoretică, proiectarea tehnicii agricole şi al.;
c) în baza investigaţiilor realizate s-au obţinut şi propus pentru implementare
materiale compozite pe bază de polimeri pentru recondiţionare pieselor de maşini, tehnologii
de recondiţionare a pieselor uzate, maşini de prelucrat solul, maşini de semănat, metode de
apreciere a fiabilităţii reţelelor electrice, metode de folosire a frigului natural etc.;
d) investigaţiile realizate au fost reflectate în cadrul manifestărilor ştiinţifice
internaţionale;
e) cercetările efectuate au fost elucidate în monografii, culegeri, ghide practice şi
reviste ştiinţifice;
f) rezultatele obţinute sunt citate de către autorii a altor lucrări de specialitate;
g) rezultatele obţinute sunt reflectate în bazele de date ştiinţifice ale Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare;
h) în baza cercetărilor efectuate s-au obţinut 6 brevete, două din care au fost
implementate;
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i) în prezent cooperăm şi suntem disponibili să cooperăm cu instituţii universitare, de
cercetare ştiinţifică şi întreprinderi de producţie din ţară şi străinătate.
Cele mai importante rezultate ştiinţifice sunt:


Brăzdarul universal pentru semănatul direct al culturilor cerealiere la viteze

majorate de lucru;


Secţia semănătoarei de precizie pentru efectuarea semănatului culturilor

prăşitoare;


Elaborarea premizelor teoretice pentru argumentarea parametrilor constructivi

şi tehnologici a părţii rulante şi a ecartamentului tractorului MTZ-82U pentru executarea
lucrărilor mecanizate în vii şi livezi în condiţiile Republicii Moldova;.


Elaborarea şi implementarea sistemului de maşini pentru producerea răsadului

plantelor legumicole crescute în ghiveciuri nutritive şi plantarea lor în sol conform
Contractului cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.
Certificat de înregistrare a desenului şi modelului tractorului industrial nr.958 din
2007.01.11. Autor – S. Sclifos, lector superior univ.


Laboratorul de bioenergetică, înfiinţat în rezultatul grantului internațional cu

Universitatea Agrară Cehă din Praga.


Mostra tractorului «Беларус -82.2У» АФ, încercările s-a efectuat în

conformitate cu contractul nr. 19-2007. Executor – S. Sclifos, lector superior univ.


Metodica de determinare a intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea

primară a strugurilor şi a vinului ,şi elaborarea măsurilor de micşorare a ei. Executori Erhan T., Rotari V.,Voinescu D.
Publicaţii de performanţă
Monografii:
1. Побединский, В., Скляр, П., Вранчан, В. Переработка зерна. Кишинэу.
ГАУМ, 2006. 332. стр.
2. Pobedinschi, V. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции и
биоотходов. Chişinău, Prague: ГАУМ, 2008. 193 стp.
3. Pobedinschi, V. Биомасса для энергетического использования. Chişinău:
ГАУМ, 2008. 154 стp.
4.
Pobedinschi
V.
Менеджемент
отходов
–
коммунальные
и
сельскохозяйственные отходы. Chişinău: ГАУМ, 2008. 181стp.
5. Pobedinschi, V. Practicum la disciplina «Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции и биоотходов». Chişinău, Prague: ГАУМ, 2009. 158 p.
6. Volconovici, L., Cernei, M., Volconovici, A. Avtomatizaţia energosberegaiuşcih
tehnologhiceschih proţesov v seliskom hozeaistve. Monografie. – Chişinău: Ştiinţa, 2007.
32

7. Volconovici, L., Creţu, V. Utilizarea frigului natural şi artificial pentru răcirea
laptelui. Chişinău. Tehnica - info, 2009.
8. Volconovici, L., Volconovici, A., Creţu, V.” Utilizarea frigului natural şi artificial
pentru conservarea alimentelor” Chişinău Tehnica-Info 2009.
9. Volconovici, L., Volconovici, A. Tehniĉeskie sredstva kontrolê i upravlenia
kaĉestvom i hraneniem agroprodukĉii. Chişinău. Tehnica-Info 2009.
4. ANTRENAREA ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
Cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în procesul didactic, ciclul I (studii superioare de
licenţă) şi ciclul II(studii superioare de masterat). Ponderea cercetătorilor implicaţi în
procesul de studii este de 100%.
Majoritatea cercetătorilor sunt conducători ai tezelor de licenţă/masterat. Raportul
„Numărul de teze de licenţă/Numărul de cercetători” este de 5/1.
Şase cercetători sunt implicaţi în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă
calificare, fiind conducători ai tezelor de doctorat. Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu drept
de conducători ai tezelor de doctorat este de 12%.Raportul „Numărul de doctoranzi/Numărul
de cercetători” este de 1/6. În perioada estimată un singur doctorand a beneficiat de bursa
nominală ( Bursa Guvernului ).
În perioada estimată cercetătorii ştiinţifici au participat în calitate de Preşedinţi şi
Membri ai Comisiilor examenelor de licenţă/masterat, în calitate de experţi ai CNAA,
membri ai colegiilor de redacţie ale editurilor ştiinţifice din ţară şi de peste
hotare(Gr.Marian, F. Erhan), membri ai Comitetelor de organizare şi de desfăşurare a.
conferinţelor ştiinţifice cu participare internaţională.
Cercetătorii ştiinţifici Gr.Marian şi V.Bumacov au luat parte la promovarea ştiinţei în
cadrul emisiunilor Radio şi TV.
5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
5.1 Cooperări în cadrul naţional.
Catedra „Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto” în cadrul cercetărilor
naţionale cooperează cu:

SA „Alimentarmaş”cu scopul realizării în comun a cercetărilor privind studiul
performanţelor energetice şi ecologice ale motorului diesel alimentat cu biocombustibil;


Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii

„Mecagro” cu scopul creării colectivelor ştiinţifice comune şi efectuării cercetărilor cu
tematica „Determinarea componenţei biocombustibilului”, care ar asigura parametri
performanţi ai MAI;
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Centrul Ştiinţific de Securitate a Circulaţiei cu scopul „Determinării

proprietăţilor fizico-chimice şi de exploatare ale biocombustibilului;


Centrul de perfecţionare moldo-nipon al programului 2KR. Responsabil – S.

Sclifos, lector superior al catedrei MMIM.
Catedra „Mecanizarea Agriculturii” prin contract de colaborare activează cu:


Centrul Moldo-Japonez de perfecţionare a cadrelor în domeniul mecanizării

agriculturii, organizat de Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului 2KR;


Institutul de cercetare a Tehnicii Agricole „Mecagro”, cu scopul confecţionării

şi cercetării maşinilor în condiţiile de producţie;


Staţiunea de Stat pentru testarea Tehnicii Agricole;



Moldagrotehnica” Bălţi, au fost elaborate şi se produc: plugul PR-3,

combinatorul CNS-2,6 , maşina de plantat răsaduri crescute în ghiveciuri nutritive MPR-2;


SRL „ECOPLANTERA” şi SRL „AGROFERMOTECH”.

Catedra „Electrificarea şi Automatizarea mediului rural” colaborează cu:


Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Rezultatele ştiinţifice obţinute în colaborare:


elaborarea şi implementarea sistemului de maşini pentru producerea răsadului

plantelor legumicole crescute în ghiveciuri nutritive şi plantarea lor în sol (contract de
colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova);.


maşina de plantat răsaduri în ghiveciuri (contract de colaborare cu Ministerul

Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova);


certificat de înregistrare a desenului şi modelului tractorului industrial nr.958

din 2007.01.11. Autor – S. Sclifos, lector superior univ. (colaborare cu proiectul 2KR);


mostra tractorului «Беларус -82.2У» АФ, încercările căruia sa efectuat în

conformitate cu contractul nr. 19-2007. Executor – S. Sclifos, lector superior univ.
(colaborare cu proiectul 2KR);.


elaborarea metodicii de calcul al intensităţii energetice de cultivare a culturilor

agricole multianuale, coordonator dr.habilitat T. Erhan (colaborare cu secţia agricolă a
AŞM), 2008.
5.2 Cooperări internaţionale
Catedra „Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor” în cadrul cercetărilor
internaţionale cooperează cu catedrele „Sistemî ănergoobespecenia” a Academiei Agricole
din Breansc, „Nadeojnosti i Remont Maşin” FGOU VPO RGAZU, „Tehnologhii
construcţionnîh materialov” a Universităţii de Stat din Poloţc, „Autovehicule şi Motoare” a
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Universităţii din Braşov, „Mentenanţa Tehnicii” a Universităţii Politehnice din Bucureşti,
„Institutul Tehnologic de Stat din Sanct-Petersburg cu scopul creării colectivelor comune de
cercetare în domeniile de interes comun.
Catedra „Mecanizarea Agriculturii” colaborează cu:


Catedra „Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară” a

Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi, Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie
tehnologică pentru maşini şi utilaje agricole Ion Ionescu de la BRAD (ICSITIMUA)
BUCUREŞTI;


Catedra „Maşini Agricole” a Universităţii de Stat Agrare Tehnice din

Belorusia,


Catedra „Exploatarea Parcului de Maşini şi Tractoare” a Universităţii Agrare

de stat din Oriol (Rusia).
Catedra „Electrificarea Agriculturii” colaborează cu facultatea de energetică a
Universităţii din Oradia, România
Rezultatele ştiinţifice obţinute în colaborare:


metodologia de determinare a indicatorilor de fiabilitate ai sistemelor

electroenergetice compuse, Coordonator - dr. habilitat T. Erhan, 2009;


laboratorul de bioenergetică, înfiinţat în baza grantului internațional cu

Universitatea de Ştiinţe ale Naturii din Praga.
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Anexa nr.1
6. FIŞA STATISTICĂ. II. RESURSE UMANE.
Anul
Indicatorul

1

2006

2007

2008

2009

2010

Media
anuală

2

3

4

5

6

7

25

25

25

24

24

24,6

Total posturi (conform statelor de personal), total

2.1.

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.

a.

de bază

b.

cumul intern

25

25

25

24

24

24,6

a.

cumul extern

25

25

25

24

24

24,6

b.

acord de muncă

Personal auxiliar, total

6

6

6

6

6

6

2.2.2.1.

posturi ocupate

6

6

6

6

6

6

2.2.2.2.

posturi vacante

Personal de conducere, total

6

6

6

6

7

6,2

2.2.3.1.

posturi ocupate

6

6

6

6

7

6,2

2.2.3.2.

posturi vacante
19

19

19

18

17

18,4

19

19

19

18

17

18,4

25

25

25

24

24

24,6

25

25

25

24

24

24,6

11/5

10/5

10/5

10,6/5

2.2.1.
2.2.1.2.

2.2.1.3.
2.2.2.

2.2.3.

titulari

netitulari

angajaţi femei

Personal ştiinţifico-didactic, total
2.2.4.
2.2.

2.2.4.1.

titulari ai organizaţiei

2.2.4.2.

titulari ai instituţiei de
învățământ 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

inclusiv:

2.3.1.

2.3.

2.3.1.2.

a.

doctori/ doctori
habilitaţi

b.

profesori
universitari/cercetători

c.

conferenţiari
11/0
universitari/cercetători

d.

membri titulari/
membri corespondenţi

11/5
6/0

11/5
6/0
11/0

6/0
11/0

7/0
10/0

6/0
10/0

6/0
10,6/0

ingineri
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2.3.2.

Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii
medii

2.3.3.

Personal auxiliar cu studii superioare

6

6

6

6

6

6

2.3.4.

Personal auxiliar cu studii medii
7

7

8

9

9

8

1/7

3/6

3/6

2/7

1/8

2,5/6,8

0

0

2

2

1

1

Susţinere de teze, total

1

1

0

0

2

0,8

2.4.5.1.

doctori habilitaţi

1

2.4.5.2.

doctori

0

1

5

1

Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.)
inclusiv :
2.4.1.1.

care studiază în organizaţie ( zi/
cu frecvenţă redusă)

2.4.1.2.

îşi continuă activitatea ştiinţifică
în cadrul organizaţiei (angajaţi în
proiecte de cercetare)

2.4.1.3.

care studiază în exterior, total

2.4.1.4.

dintre care în străinătate

2.4.1.

2.4.2.

Postdoctoranzi, total

2.4.3.

Competitori, total

2.4.4.

2.4.5.

2.4.

2.4.6.

Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr
de personal/total (luni)

Persoane abilitate cu dreptul de conducător

0,2
0

0

2

0,6

Structura personalului după vârstă

2.5.

2.5.1.

Sub 35 de ani

6

6

6

6

6

6

2.5.2.

35-50 de ani

5

5

5

5

5

5

2.5.3.

51-65 de ani

7

7

7

7

7

7

2.5.5.

Peste 65 de ani

7

7

7

6

6

6,6

37

III. RESURSE FINANCIARE
Anul

Indicatorul

2006

2007

2008

2009

2010

Media
anuală

Surse de finanţare (plan precizat), total (mii lei) (3.1.1.+3.1.2.)
Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei
proiecte instituţionale
3.1.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
proiecte
din
cadrul Programelor de Stat
3.1.1.2
3.1.1.3. proiecte pentru procurarea utilajului
3.1.1.

3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.

proiecte de transfer tehnologic
proiecte independente (pentru tineri cercetători
etc. )
proiecte din cadrul programelor bilaterale
internaţionale şi proiecte finanţate de STCU
alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă

3.1.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice
Mijloace speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.)

3.1.

3.1.2.1.
3.1.2.

3.1.2.2.

naţionale, total
cofinanţare a proiectelor de transfer
a.
tehnologic
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin
b.
contract
prestare a serviciilor contra plată
(contracte
cu
agenţi
economici
c.
autohtoni)
alte surse (arendă, donaţii, sponsorizări
d.
ş.a.)
internaţionale, total
a.

granturi internaţionale

b.

contracte cu agenţi economici străini

altele (sponsorizări, donaţii ş.a.)
c.
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.

3.2.2.

Procurare de echipament ştiinţific

3.2.3.

Pregătire de cadre ştiinţifice

3.2.4.
3.2.5.

Deplasări şi delegaţii ştiinţifice

3.2.6.

Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%)

3.3.7.

Cheltuieli per cercetător ştiinţific

Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii
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IV. POTENŢIAL LOGISTIC
Indicatorul
1

4.1.

Anul
2006

2007

2008

2009

Media
anuală

2010

2
3
4
5
6
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²) (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

7

650

650

650

650

650

650

70

70

70

76

76

72

Echipament ştiinţific
4.2.

4.2.1.

Total (mii lei)

4.2.1.

Per cercetător ştiinţific
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vârstă, reieşind din cost ) (%)

4.3.

4.3.1.

Sub 5 ani

4.3.2.

6 – 10 ani

4.3.3.

Peste 10 ani
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V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE

Anul

Indicatorul

1
Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli
editoriale) (5.2.+5.3. +5.8.7)

Media
anuală

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

40/7,9

36/8

64/19,3

40/10,5

20/5,1

40/10,2

34

32

inclusiv:
5. 1.

Publicaţii ştiinţifice electronice

5.1.1.

Media număr lucrări/cercetător

5.1.2.

Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare
a utilajului, lucrări de reparaţii capitale)/lucrare
5.1.3.
publicată (mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate, total
(5.2.1.+5.2.2.)
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
în ţară (a+b+c)
5.2.1.1.

5.2.2.

22,8

11

7

12

14

6

10

7

5

4

8

4

5,6

categoria A

b.

categoria B

4

2

4

7

3

4

c.

categoria C

3

3

0

1

1

1,6

în străinătate (a+b+c+d)

4

2

8

6

7

4,4

4

2

8

6

2

4,4

8

9

22

18

7

12,8

ISI, cu factor de impact >
1
b.
ISI, cu factor de impact
0,1- 1
c.
ISI, cu factor de impact
<0,1
d.
alte reviste ştiinţifice
atestate
În culegeri, total

5.2.2.1.

în ţară

4

3

11

4

0

4,4

5.2.2.2.

în străinătate

4

6

11

14

7

8,4

1

3

14

3

2

4,6

0

1

3

3

1

1,6

în ţară

0

1

1

3

1

1,2

în străinătate

0

0

2

0

0

0,4

1

2

11

0

1

3

0

5/2

1/0

0

0

1,2/0,4

0/0

5/2

1/0

0

0

1,2/0,4

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.
5.3.1.

5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.2.1.4.
5.3.1.5.

5.4.

13

a.

5.2.1.2.

5.3.

16

a.

5.2.1.
5.2.

19

în ediţii internaţionale incluse în
Web of Science
capitole în monografii în ţară
capitole în monografii peste hotare

5.3.2.

Dicţionare

5.3.3.

Culegeri etc.

Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)
5.4.1.

Brevete obţinute în ţară/implementate

5.4.2.

Brevete obţinute în străinătate /implementate
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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,
5.4.8. know-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.

0

0

0

2

0

0,4

0

0

0

1

0

0,2

1

2

1

2

2

1,6

0

0

1

0,2

medalii de bronz
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5

5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.
5.5.11.
5.5.12.
5.5.13.
5.5.14.
5.5.15.

Produse, echipamente asimilate în fabricare în
serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi
şi seminţe 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 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 colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive
funcţional elaborate
Atlase şi hărţi elaborate

0

0

Materiale / substanţe noi documentate
Tehnologii noi documentate
Metode noi documentate
Procedee documentate
Softuri elaborate/implementate
Hibrizi documentaţi
Suşe documentate
Rapoarte de cercetări arheologice elaborate
Cataloage de colecţie elaborate

Protocoale clinice elaborate etc.
5.5.16.
Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de:
5.6.

5.6.1.
5.6.2.

5.7.

Proiecte de legi, strategii, concepţii
Programe

Acte normative, tehnice, tehnologice
5.6.3.
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
5.7.1.

Internaţionale (străini - peste 20% din
participanţi )
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5.7.2.

5.8.

Naţionale cu participare internaţională

Naţionale
5.7.3.
Număr de participări la manifestări ştiinţifice
(5.8.1+5.8.2+...5.8.6.)
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la
5.8.1.
manifestări naţionale
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la
5.8.2.
manifestări naţionale cu participare
internaţională
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la
5.8.3.
manifestări internaţionale
Comunicări orale, postere la manifestări
5.8.4.
naţionale
Comunicări orale, postere la manifestări
5.8.5.
internaţionale
Comunicări orale, postere la manifestări
5.8.6.
naţionale cu participare internaţională
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice

5.8.7.

1

0

0

0

1

0,4

1

1

1

1

1

1

20

17

16

5

5

12,6

5.8.7.1

internaţionale

7

13

5

1

4

6

5.8.7.2.

naţionale cu participare
internaţională
naţionale

13

4

11

4

1

6,6

5.8.7.3.

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a ştiinţei
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
5.9.4.
5.9.

5.9.5.
5.9.6.
5.9.7.
5.9.8.
5.9.9.
5.9.10.

5.10.1.
5.10.

5.10.2.
5.10.3.
5.10.4.

Prestări de servicii în laboratoare acreditate
Prestări de servicii în laboratoare neacreditate

1

2

2

1

2

1,6

Expertize ecologice, tehnice, medicale,
terminologice, pedagogice, testări biologice,
chimice etc.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)

2

2

2

2

2

2

1

8

8

12

20

9,8

0

0

0

0

1

0,2

Consultanţă
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
Manifestări ştiinţifico-practice organizate
pentru utilizatori
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
Articole de popularizare a ştiinţei

Participări la emisiuni radio şi TV consacrate
ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut
în perioada evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului
Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în
perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei
obţinute în perioada evaluată
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Anul
Indicatorul

1

2006

2007

2008

2009

2

3

4

5

2010

Media
anuală

6

7

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
6.1.1.
6.1.2.

Număr de persoane / cursuri susţinute
Cursuri noi elaborate în perioada evaluată

25/50

25/50

25/50

24/48

24/48

3

3

5

4

6

24,6/49
,2
4,2

Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor de
licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de
9
9
9
9
9
9
6.1.3.2. licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ masterat
20/15 20/15 20/15 20/15 20/15 20/15
6.1.3.
6.1.3.3. susţinute
conducător ştiinţific al tezei de doctor
0
1
0
0
2
0,6
6.1.3.4. susţinute
consultant ştiinţific al tezei de doctor
6.1.3.5. susţinute
6
consultant ştiinţific al tezei de doctor
6.1.3.6. habilitat susţinute
Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de învățământ superior şi preuniversitar
(6.2.1..+6.2.2.)
Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.)
5
0
3
3
2
2,6
6.1.3.1.

6.1.

6.2.1.1.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.
6.3.

manuale pentru învățământul universitar

manuale pentru învățământul
preuniversitar
capitole în manuale pentru învățământul
6.2.1.3. universitar
capitole în manuale pentru învățământul
6.2.1.4. preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice

5

0

3

3

2

2,6

0

0

1

0

0

0,2

10

12

13

6

33

14,8

0

0

0

0

1

0,2

6.2.1.2.

6.2.2.1.

Lucrări metodice, note de curs,
compendiumuri
Lucrări didactice digitale

6.2.2.2.
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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Anul
Indicatorul

2006

2007

2008

2009

2
3
4
5
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în
1
2
1
1
comun cu alte organizaţii (număr de
proiecte şi de lucrări comune)
Număr de subdiviziuni comune în sfera
ştiinţei şi inovării
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii
de învățământ superior /ale instituţiilor de
învățământ superior în organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
Documente de politici elaborate/ aprobate
Recomandări metodologice elaborate/
implementate în activitatea autorităţilor
publice centrale şi/sau locale
Participări în activitatea comisiilor instituite
de Preşedinţie, Parlament, Guvern
Participări în activitatea grupurilor de lucru
5
5
5
5
instituite de ministere, departamente
Cooperări bilaterale internaţionale
Acorduri de cooperare cu parteneri din
12
14
15
15
străinătate
Lucrări executate la comanda beneficiarilor
din străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate
la susţinerea în străinătate a tezelor de
doctor şi doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a
tezelor de doctor şi doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru
activitatea ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie
universitară din străinătate pentru
activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute
în străinătate la invitaţie
Savanţi din străinătate care au vizitat
2
2
2
2
organizaţia
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de
organizaţiile din străinătate, cu un volum de
finanţare mai mare de 100 mii euro
Proiecte de cercetare finanţate de 0
1
1
0
organizaţiile din străinătate, cu un volum de
finanţare mai mic de 100 mii euro
Proiecte înaintate/obţinute în cadrul
Programului Cadru 7
Doctoranzi
deţinători
ai
burselor
internaţionale de studii pentru efectuarea
cercetărilor în ţară

2010
6

1

7.1.1.
7.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.2.1.
7.2.

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.

7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.
7.4.3.
7.4.4.

7.5..

7.5.1.
7.5.2.

Media
anuală
7

1

5

1,2

5

18

14,8

2

o

2

0,2

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice
Membri/membri-corespondenţi ai AŞM,
aleşi în perioada evaluată
Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe
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7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

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

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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L I S T A
MATERIALELOR SOLICITATE
ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI
INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI
ACREDITARE

46

1. Planul tematic la cercetărilor profilului de cercetare Inginerie agrară
Nr.
crt.

1.

2.

3

Tema

Etapa

Conducătorul
temei

Proiecte din cadrul programelor de stat
Etapa I - Adaptarea tractorului de clasa MTZ
Elaborarea şi implementarea în
pentru efectuarea lucrărilor mecanizate în livezi şi
producţie a maşinilor de semănat, vii.
Coordonator-V.
de plantat, pentru mecanizarea
Etapa II - Perfecţionarea tehnologiei semănatului
Serbin dr. hab. ,
lucrărilor în vii şi livezi, precum şi culturilor prăşitoare.
conf. univ
a tehnologiilor noi de cultivare a
Etapa III - Realizarea experimentelor de câmp a
culturilor agricole.
semănătoarei de precizie pentru semănatul
culturilor prăşitoare
Elaborarea şi implementarea în
producţie a tehnologiilor şi
Etapa I - Elaborarea dispozitivului pentru testarea
Coordonator–
utilajului pentru testarea tehnicii
utilajului de muls „Exitest-3”
V. Pobedinschi dr.
din zootehnie şi pentru.
Etapa II - Cercetarea tehnologiei de utilizare a
hab. ,prof.univ.
prelucrarea deşeurilor agricole cu deşeurilor agricole cu scopul obţinerii energiei
scopul obţinerii energiei
renovabile.
renovabile.
Determinarea intensităţii
Etapa I - Determinarea intensităţii energetice la
energetice la producerea
îngrijirea şi prelucrarea viţei de vie
Coordonator – F.
,strugurilor şi elaborarea
Etapa II - Determinarea intensităţii energetice la
Erhan dr.hab.
măsurilor de micşorare a ei(costul prelucrarea primară a strugurilor şi producerea
,conf.univ.
total -200mii lei).
vinului.
Cercetări individuale

Executanţi

Termen
realizare

V.Serbin,
S.Sclifos,
B.Nazar,
M.Gadibadi

2006-2008

V.Pobedins
chi

2007-2010

F. Erhan

2008-2009
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11.

Îmbunătăţirea metodologiei de
întreţinere tehnică a
autovehiculelor.

2.

Optimizarea normativă a
implementării carburanţilor
alternativi la motoarele cu
aprindere prin comprimare.

3.

Studiu şi analiza dinamică a
parametrilor fizico-chimici ai
lubrifianţilor în procesul de
exploatare a autovehiculelor.
Coordonator –I. Lacusta dr.,
prof.univ.

Etapa I - Studiu în domeniul aplicării metodelor
tradiţionale de asistenţă tehnică la tractoarele
fabricate în Occident, ataşate către tehnica
agricolă produsă de uzina din Harcov a
tractoarelor T-150, T-150 C
Etapa I - Căutarea căilor de compatibilitate, cu
motoarele diesel actuale, a uleiurile vegetale şi
derivatele acestora în amestec cu motorină.
Etapa II - Studiul problemelor legate de
proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare ale
biocombustibilului.
Etapa III - Argumentarea regimurilor de obţinere
a biocombustibilului din uleiuri vegetale pentru
motoarele cu aprindere prin comprimare.
Etapa IV - Studiul performanţelor energetice şi
ecologice ale motorului diesel alimentat cu diverse
tipuri de combustibili.
Etapa V - Studiul performanţelor energetice şi
ecologice ale motorului diesel alimentat cu diverse
tipuri de combustibili.
Etapa I - Studiul problemelor legate de
proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare ale
biocombustibilului.
Etapa II - Analiza probelor de ulei de motor la
tractoarele agricole în exploatare

Coordonator –I.
Lacusta dr., prof.
univ.

Coordonator –I.
Lacusta dr.
,prof.univ.

Coordonator –I.
Lacusta dr.,
prof.univ.

I.Lacusta,
Gh. Lîşco

2006

I.Lacusta,
2006-2010
Ig. Beşleaga

I.Lacusta,
I. Beşleaga,
I. Banari

2006-2010
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4.

5.

6.

Optimizarea normativă a
implementării carburanţilor
alternativi la motoarele cu
aprindere prin scântei.

Optimizarea proceselor de
implementare a carburanţilor la
motoare cu ardere internă în baza
Ciclului „Gazo-diesel”.

Studiul şi analiza fiabilităţii

Etapa I - Selectarea literaturii naţionale şi
internaţionale referitor la utilizarea uleiului din
produse vegetale la motoarele cu aprindere prin
comprimare.
Etapa II - Studierea problemelor referitor la
utilizarea uleiului din produse vegetale la
motoarele cu aprindere prin comprimare.
Etapa III - Studiul impactului transporturilor
asupra mediului ambiant.
Etapa IV - Studiul performanţelor energetice şi
ecologice ale motorului diesel alimentat cu diverse
tipuri de combustibili.
Etapa V - Studiul problemelor legate de utilizarea
biodieselului la alimentarea MAC.
Etapa I - Studierea problemei referitoare la
alimentarea motoarelor Diesel convertite la gazodiesel.
Etapa II - Studiul particularităţilor de exploatare a
diverselor sisteme de alimentare..
Etapa III - Studierea parametrilor fizico-chimici
ai uleiului şi regimurilor de funcţionare a
motorului diesel alimentat după ciclul gazo-diesel.
Etapa IV - Studierea problemei gazo-dizilizării
motoarelor de tractoare şi automobile
Etapa I - Argumentarea indicatorilor de fiabilitate

Coordonator D.
Novorojdin
dr.,conf.univ.

D.
Novorojdin.
I.Banari

2006-2010

Coordonator –I.
Lacusta dr.,
prof.univ.

I. Lacusta,
P.Voleac

2006-2009

Coordonator – F.

F. Erhan

2006-2010
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sistemelor de distribuţie.

7.

8.

Studiul regimurilor sistemelor de
distribuţie prin intermediul teoriei
haosului.

Utilizarea surselor regenerabile şi
ecologice de energie în sectorul
agrar.

ai sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Etapa II - Elaborarea modelului matematic de
calcul al fiabilităţii sistemelor de distribuţie a
energiei electrice
Etapa III - Elaborarea algoritmului de calcul al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei
electrice
Etapa IV - Elaborarea metodei de calcul al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei
electrice
Etapa V - Efectuarea calculelor analitice al
fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei
electrice
Etapa I - Analiza posibilităţii utilizării teoriei
haosului în procesul de studiu al regimurilor
sistemelor de distribuţie
Etapa I - Studiul instalaţiilor tradiţionale de răcire
a laptelui
Etapa II - Cercetarea instalaţiilor frigorifice
ecologice cu consum redus de energie pentru
răcirea laptelui
Etapa III - Cercetarea sistemului electrificat
pentru răcirea laptelui ecologic cu consum redus
de energie
Etapa IV - Argumentarea tehnico - economică al

Erhan dr. hab. ,conf.
univ

Coordonator – F.
Erhan dr. hab. ,conf.
univ

F. Erhan

2010

Coordonator L.
Volconovici dr. hab., L.
2006-2010
prof.univ.
Volconovici
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9.

Electrotehnologii avansate cu
consum redus de energie în
agricultură.

10.

Elaborarea schemelor şi a
tehnologiei de obţinere a energiei
electrice în baza utilizării gazelor
de emitere.

instalaţiilor frigorifice ecologice cu consum redus
de energie pentru răcirea laptelui
Etapa V - Studiul surselor regenerabile de energie
(starea actuală, tehnologii, perspective,
echipamente şi utilaj)
Etapa I - Argumentarea şi analiza mediului de
păstrare a produselor agricole, modul de obţinere a
mediului respectiv
Etapa II - Optimizarea raportului dintre gazele
inerte şi ozon utilizate pentru păstrare a
produselor agricole, modul de obţinere a mediului
respectiv
Etapa I - Analiza condiţiilor tehnice de utilizare a
termopompelor
Etapa II - Determinarea parametrilor tehnici a
termopompelor în dependenţă de factorii
constructivi

Coordonator –
O.Steopca dr.
,conf.univ.

O. Steopca

2009-2010

Coordonator –I.
Gonceariuc dr.
,conf.univ.

I.
Gonceariuc

2009-2010

Coordonator V.Serbin, dr.
habilitat
,conf.univ.

V.Serbin,
M.
Gadibadi,
B. Nazar

2006-2010

Proiecte şi granturi internaţionale

1.

Разработка нового поколения
очистителя-отделителя
корнеклубнеплодов от
примесей по тематике «Росток»
и «Интерэкопроект» в
сотрудничестве с Луганским
национальным аграрным

Etapa I - Modelarea procesului de funcţionare a
maşini pentru plantarea tuberculelor
Etapa II - Proiectarea maşinii pentru recoltarea
tuberculelor
Etapa III - Proiectarea maşinii pentru pregătirea
materialului săditor
Etapa IV - Разработка нового поколения
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2.

университетом и компанией
«Шоуганг» Шенгуян ЛТД
Китайской Народной
Республики
.Grant internaţional cu
Universitatea de ştiinţe ale naturii
din Praga, 2008-2009 „Suport la
dezvoltarea curriculară a UASM
şi armonizarea sistemului educaţional al ei cu standardele U E

очистителя-отделителя корнеклубнеплодов от
примесей
Etapa V - Elaborarea maşinii de recoltat tuberculi

Etapa I - Armonizarea planurilor de studii şi a
programelor analitice cu standardele UE
Etapa II - Organizarea unui laborator de
bioenergetică

Coordonator Gr.
Marian, dr. hab.,
prof. univ.

Gr. Marian,
A.Gudăma
A. Muntean

2008-2009
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2. Lista elaborărilor realizate în perioada 2006…2010:
1. Certificat de înregistrare a desenului şi modelului tractorului industrial nr.958 din
2007.01.11. Autor – S. Sclifos, lector superior univ.
2. Laboratorul de bioenergetică, înfiinţat în urma îndeplinirii grantului internațional
cu Universitate Agrară Cehă din Praga. Coordоnator – Gr. Marian, dr. hab., prof. univ.
3. Mostra tractorului «Беларус -82.2У» АФ, încercările s-a efectuat în conformitate
cu contractul nr. 19-2007. Executor – S. Sclifos, lector superior univ.
4. Brăzdarul universal pentru semănatul direct a culturilor cerealiere la viteze
majorate de lucru;
5. Secţia semănătorii de precizie pentru efectuarea semănatului culturilor prăşitoare;
6. Au fost elaborate premizele teoretice la argumentarea parametrilor constructivi şi
tehnologici a părţii rulante şi a ecartamentului tractorului MTZ-82U pentru executarea
lucrărilor mecanizate în vii şi livezi în condiţiile Republicii Moldova;.
7. Contractul cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova. „Elaborarea şi implementarea sistemului de maşini pentru producerea răsadului
plantelor legumicole crescute în ghiveciuri nutritive şi plantarea lor în sol”
8. Este elaborată şi implementată în mai multe gospodării „Metodica de determinare
a intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea primară a strugurilor şi a vinului şi sunt
elaborate măsurile de micşorare a ei. Autor – T. Erhan ,dr. hab. ,conf.univ.
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3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
Monografii:
1. Pobedinschi, V. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции и
биоотходов. Chişinău, Prague: ГАУМ, 2008. 193 стp.
Culegeri:
1. Erhan, F. Analele Universităţii din Craiova : The problem of the reliability of the
Electric power equipment -2007.
2.Erhan, F., Volentiri, I. Analele Universităţii din Oradia: Stady of the influence level
current of the short circuit on reliability of the breakers – 2008
3.Erchan, F. Analele Universităţii din Oradia The influence of the asimmetrical mode
of the reliability on the quality electrical energi of the distributing networks -2009.
4.Volconovici, L The ventilating hatch with automatic action -2008.
5. Lăcustă, I., Lîşco,Gh. Diagnostirovanie avtrotractornîh dvigatelei po fizicohimiceschim pocazateleam masla. Haricovschii naţionalinîi tehniceschii universitet 2006.
6. Novorojdin, D. Studiu cu privire la utilizarea biocarburanţilor în Transportul Auto.
Universitatea Tehnică. Constanţa 2006.
7. Voleac, P. Research of the period of a delay of ingition of a gas mixture of the
tractor Diesel engine converted in gaz-diesel. Universitatea de Ştiinţe Agricole Iaşi – 2008.
Cod CNSIS 90.
8.Beşleagă, Ig., Banari.,Ed. Impactul ecologic la utilizarea biocombustibilului pentru
Alimentarea motoarelor diesel. Institutul politehnic din Iaşi. Ed., „Politehnic” 2010.
9. Плешка, Е.. Опыт восстановления изношенных деталей железнением в
метилсуль-фатно-хлористом электролите. B: Вестник Российского Государственного
Аграрного заочного университета. /Научный журнал. № 2(7). М.:2007, с.91…93.
ISBM 978-5.901240-09-0.
10. Марьян, Г., Сырги, В.; Горобец, В. Влияние условий формирования
полимерно-эпоксидных

покрытий,

нанесенных

на

конверсионные

слои

из

эпоксидного олигомера. В: Вестник Полоцкого государственного университета:
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29. Lista tărgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat
organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate)
1. Expoziţia internaţională „MOLDAGROTEH” 2006 – S. Sclifos, lector superior
univ. SRL „Agrofermotech”, Diploma de participare, Diploma și medalia „Noutatea anului”
2. Expoziţia internaţională „MOLDAGROTEH” 2007 – S. Sclifos, lector
superior univ. SRL „Agrofermotech”, Diploma de participare, Diploma de onoare de gr.II Semănătoare MF 555 No-TiLL 8122, Diploma și medalia „Noutatea anului”, Grand Prix Massey Ferguson MF 8480
3. Expoziţia internaţională „MOLDAGROTEH” 2008 – S. Sclifos, lector superior
univ. SRL „Agrofermotech”, Diploma de participare, Diploma de onoare de gr.I Echipamente pentru cultivarea cartofului "Grimme"; , Diploma și medalia „Noutatea anului”
- Sampo Rosenlew SR 3085.
4. Expoziţia internaţională „MOLDAGROTEH” 2009 – S. Sclifos, lector
superior univ. SRL „Agrofermotech”, Diploma de participare, Diploma de onoare de gr.I Pentru promovarea tractorului FENDT; Diploma și medalia „Noutatea anului” , GRAND
PRIX - Pentru promovarea tractorului MTZ 921.
5. Expoziţia internaţională „MOLDAGROTEH” 2010 – S. Sclifos, lector
superior univ. SRL „Agrofermotech”, Diploma de participare, Diploma de onoare de gr.I,
Diploma și medalia „Noutatea anului” .
6. Energy Moldova, Moldexpo, 2011.

7. Catedra „Mecanizarea Agriculturii” anual participă în Expoziţia
Republicană „Moldagroteh” unde prezintă elaborările sale în domeniul mecanizării.
În anul 2008 mostra tractorului MTZ-80U a fost menţionată cu medalia de AUR,
mostra secţiei semănătorii de precizie, dispozitivul pentru testarea aparatului de muls
„EXITEST-3” în anul 2007 au fost menţionate cu Diploma de ONOARE a
Expoziţiei. Aparatul de distribuţie de tip mecanic (patentul Nr 365 MD) a fost
demonstrat la Expoziţia Internaţională din Honnover.
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30. Lista filialelor.
Centrul de perfecţionare moldo-nipon al programului 2KR. Responsabil – S. Sclifos,
lector superior al catedrei MMIM.
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31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării.
Contracte de colaborare ştiinţifică cu:
în cadrul naţional.
Catedra „Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto” în cadrul cercetărilor
naţionale cooperează cu:
SA „Alimentarmaş”cu scopul realizării în comun a cercetărilor privind studiul
performanţelor energetice şi ecologice ale motorului diesel alimentat cu
biocombustibil;
Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii
„Mecagro” cu scopul creării colectivelor ştiinţifice comune şi efectuării
cercetărilor de „Determinarea componenţei biocombustibului”, care ar
asigura parametrii performanţi ai MAI;
Centrul Ştiinţific de Securitate a Circulaţiei cu scopul „Determinării
proprietăţilor fizico-chimice şi de exploatare ale biocombustibului”.
Catedra „Mecanizarea Agriculturii” colaborează cu:
Institutul de cercetare a Tehnicii Agricole „Mecagro”;
Staţiunea de Stat pentru testarea Tehnicii Agricole;
SA „Moldagrotehnica”, Bălţi unde în baza colaborării au fost elaborate şi se
produc plugul PR-3, combintorul CNS-2,6 , maşina de plantat răsaduri
crescute în ghiveciuri nutritive MPR-2;
SRL „ECOPLANTERA”.
Catedra „Electrificarea Agriculturii” colaborează cu:
Laboratorul de diagnostică al Institutului de Energetică al AŞM, din
martie 2010, nr. 212/03-71.
Laboratorul „Linii Electrice cu parametrii rigibili”, de la Institutul de
Energetică al AŞM, din februarie 2009, nr. 176/02-37.
Catedra „Mentenanţa maşinilor şi Ingineria Materialelor” în cadrul cercetărilor
internaţionale cooperează cu:
 catedra „Sistemî ănergoobespecenia” a Academiei Agricole din Breansc;
 Catedra „Nadeojnosti i Remont Maşin” FGOU VPO RGAZU;
 Catedra „Tehnologhii construcţionnîh materialov” a Universităţii de Stat din
Poloţc;
 Catedra „Autovehicule şi Motoare” a Universităţii din Braşov;
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 Catedra „Mentenanţa Tehnicii” a Universităţii Politehnice din Bucureşti;
 „Institutul Tehnologic de Stat din Sanct-Petersburg cu scopul creării
colectivelor comune de cercetare în domeniile de interes comun;
Catedra „Mecanizarea Agriculturii” colaborează cu:
-catedra „Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară” ai
Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi;
Institutul de cercetzare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru maşini şi
utilaje agricole Ion Ionescu de la BRAD (ICSITIMUA) BUCUREŞTI;
catedra „Maşini Agricole” ai Universităţii

de Stat Agrare Tehnice din

Belorusia;
catedra „Exploatarea Parcului de Maşini şi Tractoare” a Universităţii Agrare de
stat din Orel (Rusia);
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