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1. DATE GENERALE
În anul 1940, în cadrul Institutului Agricol din Chişinău a luat naştere Facultatea de
Viticultură, mai tîrziu purtînd şi alte denumiri: Facultatea de Pomicultură şi Legumicultură;
Facultatea de Viticultură şi Oenologie; Facultatea de Pomicultură, Legumicultură şi Viticultură.
Actuala denumire, Facultatea de Horticultură o poartă din anul 1991.
În primii ani universitari (1940-1944) începutul a fost relativ modest şi dificil, dar prin
eforturi continui şi meritorii, învăţământul superior horticol din Republica Moldova se prezintă
la această aniversare cu o serie de reuşite care-i permit să privească cu încredere spre un viitor
autentic. Facultatea a constituit o verigă principală în politica statului Republica Moldova de
reînnoire a horticulturii tradiţionale şi de modernizare a ei după cele mai noi principii.
Dacă la înfiinţare (1940) Facultatea dispunea de o singură specialitate – Viticultură şi vinificaţie,
astăzi ea include 4 specialităţi la ciclul I: Horticultură (1944); Protecţia plantelor (1960);
Silvicultură şi grădini publice (1995); Viticultură şi vinificaţie (2005) şi 4 specializări la
ciclul II: Ştiinţe horticole şi agrosilvice; Managementul ecosistemelor forestiere; Ştiinţe
horticole; Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de
origine, protecţia integrată a agroecosistemelor.
Actualmente, în cadrul facultăţii îşi fac studiile la ciclul I, II si doctorantură peste 1000 de
studenţi, masteranzi şi doctoranzi la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă. Facultatea asigură
fiecărui student posibilitatea de a se forma şi dezvolta ca specialist.
La etapa actuală în cadrul facultăţii activează 41 cadre didactice, printre care 2 membri
corespondenţi ai A.Ş.M., 4 membri ai diferitor academii internaţionale, 5 profesori universitari,
doctori habilitaţi, 21 conferenţiari universitari, doctori în ştiinţe. Facultatea dispune de o bază
tehnico-materială modernă, săli de curs şi laboratoare dotate cu toate facilităţile, câmpuri
experimentale, sere şi solarii în care studenţii pot efectua lucrări şi practica de specialitate,
colecţii didactice la speciile pomicole, viţă de vie, legume, flori şi plante ornamentale, arboret
etc.
Eforturile corpului profesoral didactic sunt direcţionate spre implementarea noilor tehnologii
informaţionale şi perfecţionarea metodologiei de instruire a studenţilor, evaluării cunoştinţelor,
perfecţionarea programelor curriculare, planului de învăţământ, realizarea cu stricteţe a noului
Standard naţional de instruire continuă a cadrelor în agricultură, racordat la stipulările doctrinelor
educaţionale ale Comunităţii Europene declarate la conferinţele din Sorbona (1998), Bologna
(1999), Berlin (2003).
Facultatea a devenit Alma Mater a circa 9000 de absolvenţi, care îşi exercită cu demnitate
profesia în cele mai diverse domenii: horticultură, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor,
silvicultură şi grădini publice, ştiinţă şi învăţămînt. O bună parte din aceştia s-au afirmat ca
personalităţi remarcabile în aceste domenii.
La facultate au obţinut titlul de doctor 174 persoane, dintre care 30 - de doctor habilitat.
Facultatea de Horticultură pe parcursul a 70 de ani s-a afirmat prin pregătirea cadrelor
specializate în domeniul Ştiinţelor agricole şi printr-un nucleu didactic şi ştiinţific de mare
importanţa de notorietate naţională şi internaţională. Ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute pe
tărâm ştiinţific, 11 profesori universitari, absolvenţi ai Facultăţii au fost aleşi membri de
Onoare ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu Siseşti”, România (Ion
Ţurcan, Petru Patron, Ion Donică, Valerian Balan), membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole
din URSS (Alexandru Negru-Vodă, Anatolie Subotovici), şi membri ai Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (Ion Popuşoi, Nicolae Guzun, Vasile Babuc, Petru Patron, Gheorghe Cimpoieş), iar
prof. univ. Gheorghe Cimpoieş şi Vasile Babuc deţin titlul onorific de „Doctor Honoris
Causa”.
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Un aport deosebit în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică îşi aduc prof. univ. Gh.
Cimpoieş, V. Babuc, Il. Caimacan, N. Perstniov, N. Pamujac, V. Balan, V. Sava, conf. univ. V.
Roşca, M. Barbaroş, A. Jamba, L. Vacarciuc, V. Andrieş, A. Peşteanu, V. Manziuc, Ia.
Gumeniuc, S. Bădărău, A. Bivol, N. Croitoru, Asea Timuş, Gh.. Nicolaescu, V. Conovali.
Tematica ştiinţifică a fost şi este abordată la nivelul standardelor internaţionale. Principalele
rezultate obţinute se axează pe: modernizarea şi elaborarea noilor tehnologii ale plantelor
horticole; fundamentarea conservării şi folosirii ecosistemelor horticole prin promovarea
tehnologiilor biologice; crearea noilor soiuri şi hibrizi cu potenţial biologic ridicat, rezistente la
boli, dăunători şi condiţiile neprielnice de mediu; ameliorarea plantelor horticole şi silvice;
combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor; optimizarea structurilor proceselor de producţie în
horticultură şi silvicultură; fundamentarea gestionării durabile a pădurilor pentru potenţarea
funcţiilor ecologice, economice şi sociale; conservarea, regenerarea şi dezvoltarea durabilă a
resurselor silvice; tehnologii şi management forestier.
Actualmente, misiunea principală a Facultăţii de Horticultură este definită atît de pregătirea
specialiştilor de înaltă calificare în domeniul horticol, vitivinicol, silvic şi în protecţia plantelor,
cît şi de reformarea învăţământului horticol şi silvic superior şi a Complexului Agroindustrial al
Republicii Moldova.
Facultatea de Horticultură este un bastion al gîndirii hortiviticole şi al culturii generale.
Multe s-au schimbat. Au apărut metode de predare noi, cum ar fi filme didactice, Internetul, CDurile, DVD-urile ş. a., însă au rămas neschimbate legile fundamentale ale transmiterii
cunoştinţelor: dragostea de artă şi ştiinţa hortiviticolă, stima reciprocă a profesorilor şi
studenţilor, cultura generală, atenţia faţă de concepţia şi strategia dezvoltării pomiculturii,
legumiculturii, viticulturii, vinificaţiei, floriculturii, silviculturii şi arhitecturii peisajere. Toate
acestea au fost însuşite de absolvenţii Facultăţii care, în prezent activează în multe structuri
economice din ţară şi de peste hotare şi duc peste tot faima Horticulturii.
1.1. Organizarea administrativă a facultăţii
Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii, ales de către cadrele didactice ale
facultăţii, la 02 februarie 2007 (ordinul nr. 1119 din 03.12.2007), pentru o perioadă de 5 ani. În
componenţa Consiliului, pe lângă cadrele didactice, sunt şi reprezentanţii studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor. Organul operativ este Biroul Consiliului, format din decan,
prodecan şi şefii catedrelor.
Consiliul facultăţii de horticultură
1. Cimpoieş Gheorghe- rector, dr. h., prof. univ., mc al A.Ş.M
2. Balan Valerian – decan, dr. h., prof. univ.
3. Tomaş Grigorii – prodecan, dr., conf. univ.
4. Babuc Vasile – dr. h., prof. univ., mc al A.Ş.M
5. Perstniov Nicolaie - dr. h., prof. univ.
6. Sava Victor – dr. h., prof. univ.
7. Barbaroş Mihail – dr. h., conf. univ.
8. Andrieş Vladimir – dr., conf. univ.
9. Bădărău Sergiu – dr., conf. univ.
10. Bivol Alexei – dr., conf. univ.
11. Croitoru Nichita – dr., conf. univ.
12. Conovali Vladimir – dr., conf. univ.
13. Nicolaescu Gheorghe – dr., conf. univ.
14. Gumeniuc Iachim – dr., conf. univ.
15. Gulca Vitalie – dr., lect. sup. univ.
16. Jamba Afinoghen – dr., conf. univ.
17. Peşteanu Ananie – dr., conf. univ.
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18. Manziuc Valeriu – dr., conf. univ.
19. Timuş Asea – dr., conf.univ.
20. Vacarciuc Liviu – dr., conf. univ.
21. Novac Tatiana – doctorand
22. Vămăşescu Sergiu – doctorand
23. Semeniuc Ana - masterand
24. Mamaliga Nina - masterand
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2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare
2.1.1. Structura instituţională (cu precizarea laboratoarelor acreditate conform
ISO)
În cadrul Facultăţii activează 6 catedre:
Pomicultură, Viticultură, Legumicultură,
Silvicultură şi grădini publice, Tehnologia Vinului, Păstrării şi Prelucrării Produselor Agricole,
Protecţia plantelor şi 2 laboratoare ştiinţifice intercatedrale: Laboratorul ştiinţific aplicativ pentru
legume, flori şi ciuperci şi Laboratorul de păstrare şi prelucrare a produselor agricole. Catedrele
reprezintă factorul principal al modernizării procesului instructiv-educativ, oferind cel mai
adecvat cadrul organizatoric şi instituţional pentru stimularea creaţiei tehnico-ştiinţifice a
cadrelor didactice, pentru perfecţionarea prin sistemul de masterat, de doctorat şi pentru
intercalarea învăţământului superior cu cercetarea, proiectarea şi producţia.
Reformele impuse de procesul de la Bologna au marcat schimbări de legislaţie şi
reconsiderare a principiilor de bază ale procesului educaţional, de recunoaştere a diplomelor,
fundamentarea sistemului bazat pe cicluri distincte (licenţă, master, doctorat), implementarea
Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) care oferă studenţilor modernitate,
mobilitate academică şi eficienţă socială.
În prezent, specialităţile care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură sunt următoarele:
1. CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata studiilor de 4 ani
Forma de învăţământ: ZI
SPECIALITĂŢI:
Horticultură
Protecţia plantelor
Silvicultură şi grădini publice
Viticultură şi vinificaţie
Durata studiilor de 5 ani
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID); Frecvenţă Redusă (FR).
SPECIALITĂŢI:
Horticultură
Silvicultură şi grădini publice
Viticultură şi vinificaţie
Titlul acordat: licenţiat în ştiinţe agricole
HORTICULTURĂ
Specialitatea pregăteşte specialişti licenţiaţi în trei ramuri tradiţionale, prioritare în
Republica Moldova – pomicultură, legumicultură şi viticultură, capabili să organizeze şi să
conducă procesele de producţie în domeniul culturilor legumicole, floricale, pomi fructiferi şi
viţă de vie.
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PROTECŢIA PLANTELOR
Pregătirea studenţilor la specialitatea Protecţia plantelor asigură viitorilor licenţiaţi
competenţe depline în gestionarea proceselor tehnologice în domeniul protecţiei plantelor şi a
mediului în agricultură în diverse agrofitocenoze ale culturilor cerealiere, legumicole, tehnice,
furajere, silvice, pomi fructiferi, viţă de vie, flori etc.
SILVICULTURĂ ŞI GRĂDINI PUBLICE
Specialitatea pregăteşte ingineri licenţiaţi, specializaţi în domeniul înfiinţării, întreţinerii şi
exploatării patrimoniului forestier, în proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din
mediul urban şi rural.
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE
Pregătirea studenţilor la specialitatea Viticultură şi vinificaţie asigură viitorilor ingineri
licenţiaţi competenţe depline, atît în domeniul înfiinţării, întreţinerii şi exploatării plantaţiilor
viticole, cît şi prelucrării materiei prime şi realizării producţiei viti-vinicole finite.
Începând cu anul 2002 la facultatea de Horticultură s-au organizat studii superioare de
masterat, la început cu o singură direcţie de specializare – Horticultură şi viticultură cu durata
de 1 an. Ulterior, specializările de master s-au diversificat. În prezent, specializările care
funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură sunt următoarele:
2. CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Durata studiilor de 1,5 ani
Forma de învăţământ: ZI
SPECIALIZĂRI:
Ştiinţe horticole şi agrosilvice
Ştiinţe horticole
Managementul ecosistemelor forestiere
Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine
protecţia integrată a agroecosistemelor.
Titlul acordat: master în ştiinţe agricole
3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Durata studiilor de 3 ani
SPECIALITĂŢI ŞTIINŢIFICE:
Pomicultură
Legumicultură
Viticultură
Protecţia plantelor
Titlu acordat: doctor în agricultură
În cadrul UASM activează Consiliul Ştiinţific Specializat DH 60.06.01.07-25.12.03
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 06.01.07 Pomicultură.
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Direcţiile de specializare din cadrul facultăţii asigură studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor cunoştinţe teoretice şi aplicative în concordanţă cu cerinţele mereu crescânde ale
pieţei muncii. Învăţământul modern practicat la facultate şi formarea de specialităţilor la înaltă
calificare, oferă absolvenţilor posibilitatea afirmării şi realizării profesionale în producţie şi în
cercetare, în ţară şi peste hotare.
2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei
În cadrul Facultăţii de Horticultură se desfăşoară o amplă şi intensă activitate de
cercetare, bazată pe contracte de cercetare ştiinţifică – încheiate cu MAIA sau cu diferite
organisme, entităţi sau unităţi de cercetare şi producţie din ţară. Obiectivul principal al
cercetărilor este de a promova rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniile:
pomicultură, legumicultură, viticultură, oenologie, floricultură, peisagistică, silvicultură,
protecţia plantelor etc.
Domenii de cercetare:
1. Optimizarea şi modernizarea tehnologiilor de cultură la speciile pomicole,
legumicole, dendrologice, silvice, floricole, arbuşti fructiferi şi viţă de vie, în vederea
sporirii producţiei cantitative şi calitative. Proiectarea şi amenajarea spaţiilor verzi.
2. Reconstrucţia ecologică a suprafeţelor forestiere afectate de calamităţi şi a
terenurilor cu fenomene de degradare, în scopul creşterii procentului de împădurire la
nivel naţional. Cercetări privind biodiversitatea şi bioconservarea pădurilor.
Pe parcursul anilor, cercetarea ştiinţifică Horticolă universitară a căpătat treptat noi valenţe,
prin perfecţionarea permanentă a metodologiilor şi tehnicilor de investigare.
Catedra de Legumicultură
Catedra de Legumicultură permanent a fost în căutarea soluţiilor şi a metodelor de sporire a
productivităţii şi calităţii legumelor. În decursul ultimilor ani, principalele accente în
legumicultură au fost axate pe eficienţa economică a legumicultorilor, care a influenţat şi
direcţiile de cercetare. Tendinţa legumiculturii avansate este obţinerea recoltelor ecologice
(biologice), fapt ce a determinat o nouă direcţie de cercetare în cadrul catedrei.
Diversitatea mare a legumelor permite obţinerea multor hibrizi, cu calităţi specifice, care
necesită o studiere minuţioasă pentru a fi recomandate în producere. Conlucrarea cu Comisia
pentru Testarea soiurilor permite studierea marii diversităţi de legume şi implementarea lor în
producere. Astfel, la catedra de legumicultură se evidenţiază următoarele direcţii de cercetare:
Îmbunătăţirea tehnologiilor de cultivare a specilor de plante legumicole şi floricole în
culturi de cîmp şi forţate;
Diversificarea de specii şi soiuri de plante legumicole şi floricole cultivate în câmp şi
în spaţii protejate;
Fundamentarea ştiinţifică, tehnologică şi economică a valorificării în sistem integrat a
producţiei legumicole şi floricole pe diferite destinaţii pe piaţă.
Studierea tehnologiilor şi metodelor de altoire a plantelor legumicole în vederea
obţinerii recoltelor ecologice.
Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a răsadurilor prin metodele moderne şi
tendinţa mecanizării maximale a proceselor tehnologice.
Testarea şi implementarea noilor soiuri şi hibrizi de legume cu toleranţă la boli şi
dăunători, care permite extinderea sezonului şi ariei de cultivare.
Studierea, modificarea şi optimizarea cîmpului protejat pentru cultivarea legumelor
extra-timpurii şi tardive.
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Studierea tehnologiilor de cultivare a legumelor în recipiente cu volum redus de
substrat sau fără el.
Lărgirea sortimentului floricol şi studierea tehnologiilor moderne de cultivare a
florilor.
Studierea diferitor substraturi şi metode de producere a ciupercilor comestibile şi
diversificarea sortimentului existent.
Studierea metodelor de încălzire netradiţională a spaţiilor protejate în vederea
reducerii costurilor răsadurilor şi a legumelor extratimpurii.
Catedra de Pomicultură
Colectivul catedrei de pomicultură a fost şi este preocupat de realizarea unor cercetări în
cadrul programelor de cercetare finanţate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică axate în principal pe elaborarea principiilor optimizării structurii plantaţiilor
pomicole, ca factor de bază al productivităţii şi tehnologiilor de cultivare specifice acestora în
baza utilizării raţionale a resurselor ecologice, biologice, tehnologice şi economice.
Cercetărea ştiinţifică în domeniul pomiculturii, a fost coordonată, încă de la înfiinţarea
catedrei de prof. univ. P. Dorofeev, G. Kabluciko, G. Rudi, V. Babuc şi continuată de membrii
colectivului în direcţiile:
Stabilirea şi parametrizarea relaţiilor dintre plantele pomicole şi factorii ecologici;
Îmbunătăţirea permanentă a sortimentului de specii, soiuri şi portaltoi pentru diferite zone
ecologice;
Îmbunătăţirea unor secvenţe tehnologice de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi;
Sporirea potenţialului de păstrare a fructelor în baza utilizării raţionale a factorilor
biologici, ecologici, tehnologici.
Evaluarea potenţialului ecologic şi tehnologic de producţie a terenului predestinat
cultivării speciilor pomicole. Stabilirea şi parametrizarea relaţiilor dintre plantele
pomicole şi factorii ecologici.
Îmbunătăţirea unor verigi tehnologice de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi (distanţe
de plantare, forme de conducere şi tăiere, sisteme de fertilizare şi irigare a pomilor ş.a.) în
funcţie de potenţialul ecologic, biologic, tehnologic şi economic.
Studiul impactului unor factori ecologici şi tehnologici asupra proceselor activităţii
fotosintetice, circuitului şi bilanţului elementelor nutriţiei minerale şi apei la speciile
pomicole şi implicaţiile acestora asupra productivităţii, calităţii şi competitivităţii
producţiei pomicole.
Proiect instituţional: ”Structuri noi ale plantaţiei şi tehnologii moderne în sistemul
intensiv şi superintensiv de cultivare a mărului axate pe programarea valorilor superioare
a producţiei”.
Proiect de transfer tehnologic: “Implementarea tehnologiei de obţinere a producţiei
ecologice de zmeur şi păstrarea ei”
Proiect în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători: “Optimizarea
parametrilor bioconstructivi şi productivi ai pomilor de măr în sistemul superintensiv de
cultură cu productivitate superioară”

Catedra de Protecţie a plantelor
Activitatea de cercetare a catedrei Protecţia plantelor se realizează în colaborare
cu instituţiile de profil.
Identificarea modalităţilor eficiente pentru prevenirea şi combaterea agenţilor
patogeni, asigurarea calităţii produselor horticole, precum şi protecţia mediului;
Elaborarea tehnologiilor ecologic-inofensive de protecţie a plantelor;
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Identificarea noilor agenţi biologici (entomofagi, microorganisme, substanţe
biologic active) de perspective pentru utilizarea ulterioară în protecţia plantelor;
Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor de producţie a
plantelor (entomofagi, microorganisme, substanţe biologic active) de boli şi dăunători.
Testarea pesticidelor în colaborare cu Centrul de Stat Pentru Atestarea şi
Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
Proiect ”Diversitatea, organizarea structural-funcţională, evoluţia şi protecţia
comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft”.
Evaluarea biodiversităţii comunităţilor de fitonematode, ecto şi endoparaziţi la
plantele de cultură;
Perfecţionarea metodei de evaluare a desimii populaţiei dăunătorului şi a metodelor
de avertizare a perioadelor optime de aplicare a tratamentelor;
Studierea bazelor ecologice ale sistemului de combatere biologică a omizii păroase
a stejarului (Lymatria dispar L.) în colaborare cu Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură
Ecologică al AŞM.
Catedra de Silvicultură şi grădini publice
Activitatea de cercetare se desfăşoară în colaborare cu Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice şi Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M. şi se referă la:
cercetarea şi conservarea biodiversităţii forestiere;
ameliorarea speciilor de plante floricole;
evaluarea stării bazei seminologice forestiere şi elaborării unor măsuri de redresare a
ei;
studiul creşterilor pentru principalele specii forestiere;
elaborarea unor tehnologii ecologice la aplicarea tratamentelor în vederea realizării de
arborete cu structuri optim diversificate în cadrul regenerării naturale;
proiectarea unor tehnici adecvate în cadrul reconstrucţiei ecologice a pădurilor
destructurate genetic şi cenotic;
fundamentarea tehnologiilor ecologice de împădurire a terenurilor degradate şi
deteriorate.
Catedra de Tehnologia vinului,
păstrării şi prelucrării produselor agricole
Particularităţile păstrării şi prelucrării produselor horticole;
Retehnologizarea procesului fabricării producţiei vinicole la înterprinderile din Moldova;
Ivestigaţii privind potenţialul ecotehnologic pentru producţia cu denumire de origine
controlată;
Studiul comparativ al tehnologiilor defabricare a vinurilor roze ecologice în zona
Centrală a R.M.
Analiza căilor de ameliorare a calităţii vinurilor roşii preparate în R. Moldova.
Catedra de Viticultură
Dezvoltarea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală cu impact asupra celei
aplicative prin care să se aplice logistica retehnologizării exploataţiilor viticole;
elaborarea tehnologiilor complexe de obţinere a produselor vitivinicole
ecologice/biologice;
Cercetări privind managementul calităţii produselor viticole şi practicării unei viticulturi
durabile;
Îmbunătăţirea unor verigi agro-fitotehnice în funcţie de potenţialul bioproductiv al
soiurilor şi de cel oenoclimatic al zonelor viticole din Moldova.
Producerea materialului săditor viticol, inclusiv a materialului săditor devirozat;
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Utilizarea substanţelor biologic active in plantaţiile roditoare si in pepinieristică;
Perfecţionarea tehnologiei de cultivare în viile roditoare;
Perfecţionarea sortimentului de vita de vie;
Influenţa elementelor tehnologice asupra calităţii produselor vitivinicol.
2.1.3

Proiectele instituţionale de cercetare

06-407-014A ”Structuri noi ale plantaţiei şi tehnologii moderne în sistemul intensiv
şi superintensiv de cultivare a mărului axate pe programarea valorilor superioare a
producţiei”, anii 2006-2010, conducător ştiinţific - Gh. Cimpoieş, doctor habilitat, profesor
universitar
Anul 2006
Executorii: Babuc Vasile, cercet. şt. principal, dr.hab., prof.univ.; Peşteanu Ananie,
cercet. şt. superior, dr., conf.univ.; Maziuc Valerii, cercet. şt., dr., conf.univ.inter.; Gudumac
Eugeniu, cercet. şt. inf., doctorand; Popa Sergiu, cercet. şt. inf., doctorand; Vămăşescu Sergiu,
laborant, student fac. Horticultură; Jalbă Vitalie, laborant, student fac. Horticultură
Rezultate: În 9 experienţe de câmp cu 9 soiuri de măr altoite pe portaltoi pitic M 9,
conduşi după sistemul fus zvelt ameliorat s-au studiat în pepinieră şi în livada superintensivă sau studiat parametrii bioconstructivi şi productivitatea pomilor şi structurii plantaţiei în funcţie
de fertilitatea solului, distanţe de plantare, sistemul de formare a coroanelor şi încărcătura cu
fructe. S-a stabilit că: în pepinieră pentru pomii altoiţi la masă distanţa de plantare favorabilă
este 90 x 30-35 cm, formarea coroanelor cu 4 ramuri de bază şi 2-3 ramuri din lăstari anticipaţi;
cele mai valoroase soiuri – Gala Must, Golden reinders, Ionagored, Idared, Florina cu
încărcătura de 100-110 mere pe pom şi recolta circa 40-50 t/ha mere cu diametrul mai mare de
70 mm corespunzător eurostandardelor categoriei I şi extra.
Anul 2007
Executorii: Babuc Vasile, cercet. şt. principal, dr.hab., prof.univ.; Peşteanu Ananie,
cercet. şt. superior, dr., conf.univ.; Maziuc Valerii, cercet. şt., dr., conf.univ.inter.; Gudumac
Eugeniu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Popa Sergiu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Vămăşescu Sergiu,
cercet. şt. inf.,doctorand;
Rezultate: În 7 experienţe din câmp cu sistem superintensiv de cultură a mărului s-au
studiat indicatorii principali ai creşterii şi fructificării pomilor. În funcţie de fertilizarea solului
distanţe de plantare, sisteme de formare a coroanei, structura plantaţiei, încărcăturii pomilor cu
fructe. S-au obţinut date experimentale despre: structurile noi ale plantaţiilor cu potenţialul înalt
de productivitate; regalarea încărcăturii pomilor cu rod pentru obţinerea recoltei de fructe 38,442,5 t/ha cu valităţi superioare potenţialul de productivitate a solului de la 31-33 t/ha cu
fertilitatea înaltă şi media până la 20-22 t/ha cu fertilitate scăzută. Au fost elaborate şi încercate
în producţia la compania „Codru ST” (Bucovăţ) – 80 mii pomi şi „Alfa Nistru „ (Soroca) – 30
mii pomi. Elementele principale ale tehnologiei producerii pomilor cronaţi de măr prin altoirea la
masă în 2 ani faţă de 3 tradiţional. Randamentul de pomi calitatea I 28-30 mii buc, nivelul
rentabilităţii 150 %.
Anul 2008
Executorii: Babuc Vasile, cercet. şt. principal, dr.hab., prof.univ.; Peşteanu Ananie,
cercet. şt. superior, dr., conf.univ.; Maziuc Valerii, cercet. şt., dr., conf.univ.inter.; Gudumac
Eugeniu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Popa Sergiu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Vămăşescu Sergiu,
cercet. şt. inf.,doctorand;
Rezultate: În 7 experienţe din câmp cu sistem superintensiv de cultură a mărului s-au
studiat indicatorii principali ai creşterii şi fructificării pomilor. În funcţie de fertilizarea solului
distanţe de plantare, sisteme de formare a coroanei, structura plantaţiei, încărcăturii pomilor cu
fructe. S-au obţinut date experimentale despre: structurile noi ale plantaţiilor cu potenţialul înalt
de productivitate; regalarea încărcăturii pomilor cu rod pentru obţinerea recoltei de fructe 38,442,5 t/ha cu valităţi superioare potenţialul de productivitate a solului de la 31-33 t/ha cu
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fertilitatea înaltă şi media până la 20-22 t/ha cu fertilitate scăzută. Au fost elaborate şi încercate
în producţia la compania „Codru ST” (Bucovăţ) – 80 mii pomi şi „Alfa Nistru „ (Soroca) – 30
mii pomi. Elementele principale ale tehnologiei producerii pomilor cronaţi de măr prin altoirea la
masă în 2 ani faţă de 3 tradiţional. Randamentul de pomi calitatea I 28-30 mii buc, nivelul
rentabilităţii 150 %.
Anul 2009
Executorii: Babuc Vasile, cercet. şt. principal, dr.hab., prof.univ., M.C. AŞM; Peşteanu
Ananie, cercet. şt. superior, dr., conf.univ.; Maziuc Valerii, cercet. şt., dr., conf.univ.inter.;
Gudumac Eugeniu, cercet. şt. inf., dr., lec. univ.; Popa Sergiu, cercet. şt. inf., lec. univ.;
Vămăşescu Sergiu, cercet. şt. inf.,doctorand; Ştefan Victor, cercet. şt. inf.,doctorand.
Rezultate:
Teoretice: În livada tânără. În 2 experimente de câmp cu sistemul superintensiv de cultură a
mărului la tipuri de structura a plantaţiei la soiurile Generos şi Florina sau studiat: caracteristicile
fitometrice ale structurii geometrice şi morfologice ale coronamentului rândurilor, indicatorii
principali ai creşterii şi fructificării pomilor în anul cinci după plantare în livadă. S-au obţinut
date experimentale: ale indicilor creşterii şi fructificării pomilor; intensitatea valorificării
spaţiului fotosintetic în cadrul fiecărei structuri geometrice ca potenţial al productivităţii. În anul
cinci după plantarea pomilor indici superiori s-au obţinut în varianta cu structurarea
coronamentului rândului în 2 planuri oblice cu conducerea pomilor în forma de palmetă liber
aplatizată cu plantareaa 2 pomi într-o groapă: valorificarea suprafeţei sub proiecţia coroanei
constituie 58-66 %; volumul productiv al coronamentului plantaţiei ca potenţial al productivităţii
5,18-5,60 mii m3/ha.
În livada pe rod. S-au stabilit parametrii optimal productivi ai structurii geometrice şi
morfologice ale coronamentului rândurilor, care împreună cu agrofonul înalt constituie baza,
programării, cantităţii şi competitivităţii superioare a producţiei de mere.
Aplicative: În livadă superintensivă cu coronamentul amplasat într-un plan vertical pe
direcţia rândului au fost elaboraţi şi propuşi pentru aplicarea în producţie parametrii optimal
productivi ai structurii geometrice a coronamentului rândurilor în funcţie de vigoarea de creştere
a soiurilor: înălţimea – 2,88 – 3,18 m; lăţimea la bază – 1,8 – 2,2,m cu diminuare treptată către
partea superioară până la 0,73 – 0,8m; unghiul dintre orizontală şi linia care uneşte vârful cu
baza coroanelor rândurilor vecine – 48o.
Structurarea raţională a coroanei pomilor în funcţie de soi, orientată la urgentarea încadrării
în structura geometrică cu densitate optimală a fitoelementelor. Optimizarea structurii
geometrice a plantaţiei şi a coroanei pomilor în cadrul acestea în ansamblu cu alte procedee
tehnologice asigură urgentarea întrării pomilor pe rod economic şi creşterii recoltei de mere
calitative, recuperarea investiţiilor capitale şi majorarea profitului.
În baza investigaţiilor efectuate în livada superintensivă a cooperativei „Codru ST” s-a
adaptat sistemul integrat de producţie contra bolilor şi dăunătorilor, care include: termenele
stropirilor, preparatele şi normele respective la 1 ha, ţinându-se cont de sensibilitatea şi toleranţa
soiurilor de măr cultivate.
Anul 2010
Obiective: Elaborarea structurilor noi ale plantaţiilor superintensive de măr cu
coronamentul amplasat în două planuri oblice şi potenţialul de productivitate superior de 1,3-1,5
ori faţă de cele existente.
Stabilirea caracteristicilor fitometrice şi productive ale structurilor noi de plantaţii
superintensive în anii 2-6 de la plantare şi evidenţierea celor de perspectivă pentru studierea în
perioada de plină fructificare a pomilor. Stabilirea în livada pe rod a gradului de favorabilitate al
factorilor ecologici, potenţialului genetic de productivitate al soiurilor principale şi optimizarea
parametrilor tehnologici sub recolta planificată în sistemul superintensiv de cultură a mărului cu
coronamentul într-un plan vertical. Elaborarea metodologiei utilizării raţionale a potenţialului
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ecologic, biologic, tehnologic, economic caracteristic fiecărui sector concret de teren şi
întreprinderi pomicole cu indici economici superiori.
Executorii. Babuc Vasile, cercet. şt. principal, dr.hab., prof.univ., M.C. AŞM; Peşteanu
Ananie, cercet. şt. superior, dr., conf.univ.; Maziuc Valerii, cercet. şt., dr., conf.univ.inter.; Popa
Sergiu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Gudumac Eugeniu, cercet. şt. inf., lec. univ.; Ştefan Victor,
cercet. şt. inf.,doctorand.
Rezultate:
Teoretice: S-au stabilit construcţii noi ale plantaţiei superintensive de măr cu
coronamentul în două planuri oblice cu potenţial înalt de productivitate, perspective pentru
cercetare în perioada de plină fructificare. S-au obţinut date experimentale necesare pentru
elaborarea metodologiei optimizării productivităţii soiurilor principale în diverse condiţii de
cultură.
Aplicative. În anul 6 după plantare din 12 structuri noi înalt productive ale plantaţiei
superintensive de măr s-au evidenţiat 2 cu coronamentul în două planuri oblice, pomii fiind
conduşi în sistem de plametă mixtă şi fus zvelt. Valorificarea suprafeţelor sub proiecţia
coroanelor 63-67%, volumlul productiv al coronamentului 11,8-12,0 mii m3/ha, recolta 31,8-32,2
t/ha.
În livada superintensivă de măr cu coronamentul într-un plan vertical pentru soiurile cu
vigoare supramijlocie (Gala Must, Florina), mijlocie (Golden Delicious, Jonagored ş.a.),
submijlocie (Idared) ş.a., s-au stabilit parametrii relativi optimali ai potenţialului ecologic ,
bilogic, tehnologic şi economic pentru trei niveluri de productivitate reale în condiţiile de
productivitate din Republica Moldova: foarte favorabil – supra 50 t/ha; favorabil 40-50 t/ha
moderat 35-40 t/ha.
Rezultate pe 2006-2010:
Teoretice: Principiile modelării structurii coroanei pomilor de măr, produşi în pepinieră prin
metoda altoirii la masă, pe portaltoiul M9. Principiile optimizării structurii plantaţiei
superintensive de măr. Metodologia evaluării şi utilizării cu indici economici superiori a
potenţialului ecologic, biologic (genetic), tehnologic şi economic caracteristic pentru sectorul
concret de teren şi condiţiile de producţie în fiecare întreprindere.
Aplicative. Tehnologia producerii pomilor altoiţi de măr prin metoda altoirii la masă, cu
modelarea structurii optimale a coroanei, care asigură intrarea pomilor pe rod economic în anul 2
de la plantare. Evidenţierea soiurilor productive, optimizarea parametrilor tehnologici principali:
structura plantaţiei şi coroanelor, sistemul de conducere şi tăiere a pomilor, normarea încărcăturii
pomilor cu rod şi alte procedee în vederea programării recoltei şi calităţii superioare a fructelor
în diverse condiţii de producţie.
06-407-020A „Utilizarea deşeurilor din complexul agroindustrial la producerea
ciupercilor xilofage”. Termenul executării: 01.2006-12.2010, Conducător ştiinţific – V.
Andrieş, doctor, conferenţiar universitar
Anul 2006
Executori: Berzoi Valentina, cercetător ştiinţific; Moscaliuc Aliona, doctorand;
Chirilenco Iurie, tehnician.
Obiective generale: Studiul teoretic al metodelor tradiţionale de pregătire a
substraturilor, experimentarea şi stabilirea diferitor regimuri termice de dezinfectare a
substraturilor cu utilizarea energiei micobice în vederea reducerii consumului de energie.
Rezultate obţinute: Au fost evidenţiate şi studiate metodele tradiţionale de pregătire a
substraturilor nutritive. S-a experimentat şi studiat procesul termic şi microbiologic la pregătirea
substraturilor. Au fost analizate şi stabilite regimurile termice necesare pentru dezinfectarea
materialelor iniţiale cu utilizarea energiei micobice. A fost elaborată metoda de pregătire a
substraturilor nutritive noi cu consum redus de energie de până la 20%.
Anul 2007
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Executori: Berzoi Valentina, cercetător ştiinţific; Moscaliuc Aliona, doctorand;
Chirilenco Iurie, tehnician.
Obiective generale: Monitorizarea posibilităţii de elaborare a sistemului de protecţie
integrală a culturii de ciuperci comestibile cu utilizarea agenţilor biologici şi a produselor
chimice noi.
Rezultate obţinute: Au fost identificaşi, încercaţi şi utilizaţi agenţi biologici (nematozi
şi acarieni) care să permită protejarea substraturilor nutritive de atacul mucegaiurilor
competitive (Trichoderma spp., Mucor spp., Penicillium spp.) şi a dăunătorilor (musculiţele şi
ţânţarii din familiile Phoridae, Sciaridae, Cecidomyidae). S-a studiat şi experimentat procesul
de îmbinare a regimului termic cu aplicarea agenţilor biologici la pregătirea substraturilor şi în
perioada de vegetaţie a culturii de ciuperci. Au fost analizate şi stabilite regimurile optime
termice şi numărul de administrare a agenţilor biologici, necesare pentru reglarea parametrilor
tehnologici şi de protecţie a culturii.
Anul 2008
Executori: Berzoi Valentina, cercetător ştiinţific, Vasilica Aliona, doctorand.
Obiective generale: Monitorizarea posibilităţii de elaborare a sistemului de protecţie
integrală a culturii de ciuperci comestibile cu utilizarea agenţilor biologici şi a produselor
chimice noi.
Rezultate obţinute: S-a studiat şi experimentat procesul de îmbinare a regimului termic
cu aplicarea agenţilor biologici la pregătirea substraturilor şi în perioada de vegetaţie a culturii
de ciuperci. Au fost analizate şi stabilite regimurile optime termice şi numărul de administrare a
agenţilor biologici, necesare pentru reglarea parametrilor tehnologici şi de protecţie a culturii.
Tehnologia elaborată a fost testată în condiţiile bazei experimentală a laboratorului şi în
condiţiile Gospodăriei Ţărăneşti „Lucia Rotaru” s. Roşieticii Vechi, Floreşti.
Anul 2009
Executori: Ţurcanu Eugen, doctorand; Plop Sergiu, masterand; Moraru Galina,
tehnolog.
Obiective generale: Monitorizarea posibilităţii şi elaborarea unei tehnologii
hidrotermice de pregătire a substraturilor nutritive pentru producerea ciupercilor comestibile de
Pleurotus cu consum redus de energie.
Rezultate obţinute: S-a elaborat şi experimentat procesul tehnologic de îmbinare a
regimului termic cu implicarea agenţilor biologici utili prin fermentarea aerobă la pregătirea
substraturilor. Au fost analizate şi stabilite regimurile termice optime şi efectivul agenţilor
biologici, necesare pentru reglarea parametrilor tehnologici şi de producere a culturii, cu
reducerea cheltuielilor de energie cu 18-20%. Tehnologia elaborată a fost testată în condiţiile
bazei experimentale a laboratorului şi în condiţiile Gospodăriei Ţărăneşti „Lucia Rotaru” s.
Roşieticii Vechi, Floreşti.
Anul 2010
Executori: Berzoi Valentina, cercetător ştiinţific; Moscaliuc Aliona, doctorand; Ţurcanu
Eugen, doctorand; Plop Sergiu, masterand; Moraru Galina, tehnolog; Chirilenco Iurie, tehnician.
Obiective generale: Eficientizarea ramurii de producere a ciupercilor comestibile
xilofage în Republica Moldova, prin elaborarea şi implementarea tehnologiei noi de producere a
ciupercilor, cu cheltuieli substanţial reduse, în baza utilizării deşeurilor vegetale din complexul
agroindustrial, în calitate de suport nutritiv şi a metodei noi de pregătire a substratului.
Rezultate obţinute: Au fost elaborate recomandări practice de pregătire a substraturilor
nutritive, bazate pe utilizarea diferitor deşeuri ligno-celulozice din complexul agroindustrial
pentru producerea intensivă a ciupercilor comestibile xilofage de Păstrăv şi a tehnologiei noi de
pregătire a substraturilor cu cheltuieli reduse de energie de până la 20%.
Recomandările specifică utilizarea deşeurilor vegetale în dependenţă de regiunea şi
specificul activităţii agricole, în care se află producătorul, fapt care permite eficientizarea
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utilizării lor, reducerea cheltuielilor de colectare, transportare şi depozitare. Suplimentar, metoda
elaborată de pregătire a substraturilor, prevede aplicarea ei în condiţii adaptate, folosind oricare
sursă termică disponibilă. Implementarea recomandărilor va permite dezvoltarea, extinderea şi
eficientizarea ramurii de producere a ciupercilor în Republica Moldova.
Rezultate obţinute pe 2006-2010:
Teoretice: Pentru prima dată în Republica Moldova a fost monitorizată şi cercetată
posibilitatea de elaborare a unei tehnologii de utilizare a deşeurilor din complexul agroindustrial
şi a metodei de pregătire a substraturilor nutritive pentru producerea ciupercilor comestibile de
Pleurotus cu consum redus de energie, în comparaţie cu cele deja cunoscute. Tehnologia este
bazată pe folosirea celor mai accesibile deşeuri vegetale pentru producător, în dependenţă de
zona amplasării, şi a metodei ieftine de dezinfectare termică a lor.
Aplicative. În perioada de realizare a proiectului s-au efectuat cercetări asupra valorificării
deşeurilor vegetale din complexul agroindustrial în calitate de substrat nutritiv la cultivarea
ciupercilor comestibile de Păstrăv. S-a studiat componenţa fizico-chimică şi microbiologică a
deşeurilor din complexul agroindustrial, luate în studiu. Au fost stabilite combinaţiile optime de
materie primă şi auxiliară, în baza cărora au fost elaborate reţete noi de substrat nutritiv, bazate
pe deşeurile vegetale cercetate. Au fost identificaţi, încercaţi şi utilizaţi agenţi biologici utili, care
permit protejarea substraturilor nutritive de atacul mucegaiurilor competitive (Trichoderma spp.,
Mucor spp., Peniţillium spp.). S-a studiat şi experimentat procesul de îmbinare a regimului
termic cu implicarea agenţilor biologici utili la pregătirea substraturilor prin fermentarea aerobă.
Au fost analizate şi stabilite regimurile termice optime, necesare la reglarea parametrilor
tehnologici de dezinfectare termică a materialului celulozic. În baza datelor obţinute a fost
elaborată metoda hidrotermică de pregătire a substraturilor cu consum redus de energie de pînă
la 18-20%. Tehnologia complexă (substrat – metodă) pentru producerea intensivă a ciupercilor
de Păstrăv a fost testată la baza experimentală a Laboratorului şi implementată în condiţiile
Gospodăriei Ţărăneşti „Lucia Rotaru”, s. Roşietici Vechi, r-nul Floreşti. Elaborările vor sta la
baza dezvoltării continue a ramurii de producere a ciupercilor, implicit prin intermediul fondării
unor noi întreprinderi din acest domeniu de activitate economică.
06411014 F “Diversitatea, organizarea structural-funcţională, evoluţia şi protecţia
comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft”. Termenul executării: 2006-2010.
Conducătorul temei: Dr. în biologie A.Munteanu
Etapa pentru 2007 (din anul angajării dnei Asea Timuş)
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, I. Chiriac, cer. şt. coord., A. Andreev, cer. şt.
coord., G. Buşmachiu, cer. şt. coord., A. Poiras, cer. şt. coord., B. Veresciaghin, cer. şt. coord.,
V. Stratan, cer. şt. coord., A.Timuş, cer. şt. coord., L. Calestru, cer. şt. super., Gh. Manic, cer.
şt. super., L. Culicova, cer. şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag.,
M.Gîrneţ, cer. şt. stag., N.Munteanu, sp.entomol. cat. I, N.Polihovici, sp.entomol. cat. I
Obiective generale: Originalitatea investigaţiilor este determinată de complexitatea lor,
efectuate la nivel populaţional şi a comunităţilor de animale terestre concomitent în aceleaşi
tipuri de agrocenoze. Scopul principal al cercetărilor este studierea structurii comunităţilor, care
se va efectua în baza a doi indicii principali: numărul speciilor şi abundenţa lor, care vor servi şi
pentru elucidarea diversităţii comunităţilor.
Rezultate obţinute: S-a studiat componenţa specifică şi structura funcţională a
entomocenozelor în ecosistemele naturale şi antropizate. S-au obţinut date recente asupra faunei
insectelor dăunătoare şi folositoare, care populează ecosistemele naturale şi antropizate.
06411014 a "Rolul unor grupe de animale terestre de interes economic în gospodăria
agricolă şi elaborarea
modelelor de pronosticare a dinamicii lor"
Termenul de executare: 2006-2010
Conducătorul temei: M.c. al A.Ş.M., I.Toderaş
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Etapa pentru 2007: “Evidenţierea diversităţii şi rolului insectelor în sistemul agrobiocenozelor de
culturi anuale”
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, I. Chiriac, cer. şt. coord., A. Andreev, cer. şt.
coord., G. Buşmachiu, cer. şt. coord., A. Poiras, cer. şt. coord., B. Veresciaghin, cer. şt. coord.,
V. Stratan, cer. şt. coord., A.Timuş, cer. şt. coord., L. Calestru, cer. şt. super., Gh. Manic, cer.
şt. super., L. Culicova, cer. şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag.,
M.Gîrneţ, cer. şt. stag., N.Munteanu, sp.entomol. cat. I, N.Polihovici, sp.entomol. cat. I
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetările se vor efectua asupra diversităţii
entomofaunei în agrocenozele culturilor anuale (grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui,
etc.) din ţară. Scopul principal al proiectului este elaborarea concepţiei utilizării practice a
biodiversităţii animalelor terestre de interes economic în gospodăria agricolă, elaborarea
principiilor de monitoring şi modelelor de pronosticare ale speciilor folositoare şi dăunătoare.
Obiectivele de bază: a evidenţia entomocomplexele de specii importante economic în
agrocenozele republicii; a elabora măsuri pentru îmbunătăţirea bilanţului dintre speciile
dăunătoare şi entomofagii lor în condiţiile agriculturei durabile; implementarea concepţiei
biodiversităţii insectelor în agrocenozele regionale ca bază pentru protecţia integrată a plantelor.
Rezultate obţinute: S-au obţinut date recente asupra faunei insectelor dăunătoare şi
folositoare, care populează culturile anuale în agrolandşaftul contemporan. Datele obţinute pot fi
folosite în cursurile speciale de entomologie şi protecţie a plantelor în cadrul catedrelor
specializate ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor.
Etapa pentru 2008:
Tema aplicativă: "Rolul unor grupe de animale terestre de interes economic în gospodăria
agricolă şi elaborarea modelelor de pronosticare a dinamicii lor".
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, I. Chiriac, cer. şt. coord., A. Andreev, cer. şt.
coord., G. Buşmachiu, cer. şt. coord., A. Poiras, cer. şt. coord., B. Veresciaghin, cer. şt. coord.,
V. Stratan, cer. şt. coord., A.Timuş, cer. şt. coord., L. Calestru, cer. şt. super., Gh. Manic, cer.
şt. super., L. Culicova, cer. şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag.,
M.Gîrneţ, cer. şt. stag., N.Munteanu, sp.entomol. cat. I, N.Polihovici, sp.entomol. cat. I
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetările se vor efectua asupra diversităţii
entomofaunei în agrocenozele culturilor anuale (grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui,
etc.) din ţară. Scopul principal al proiectului este elaborarea concepţiei utilizării practice a
biodiversităţii animalelor terestre de interes economic în gospodăria agricolă, elaborarea
principiilor de monitoring şi modelelor de pronosticare ale speciilor folositoare şi dăunătoare.
Obiectivele de bază: a evidenţia entomocomplexele de specii importante economic în
agrocenozele republicii; a elabora măsuri pentru îmbunătăţirea bilanţului dintre speciile
dăunătoare şi entomofagii lor în condiţiile agriculturei durabile; implementarea concepţiei
biodiversităţii insectelor în agrocenozele regionale ca bază pentru protecţia integrată a plantelor.
Rezultate obţinute: S-au obţinut date recente asupra faunei insectelor dăunătoare şi
folositoare, care populează culturile anuale în agrolandşaftul contemporan. Datele obţinute sunt
folosite în cursurile speciale de entomologie şi protecţie a plantelor în cadrul catedrelor
specializate ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor (detaliat pe 3 pagini).
Etapa pentru 2009:
Tema aplicativă: „Determinarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zoo- şi
fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a
speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare”.
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, I. Chiriac, cer. şt. coord., A. Andreev, cer. şt.
coord., G. Buşmachiu, cer. şt. coord., B. Veresciaghin, cer. şt. coord., V. Stratan, cer. şt. coord.,
A.Timuş, cer. şt. coord., L. Calestru, cer. şt. super., Gh. Manic, cer. şt. super., L. Culicova, cer.
şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag., M.Gîrneţ, cer. şt. stag.,
N.Munteanu, sp.entomol. cat. I, N.Polihovici, sp.entomol. cat. I
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetările se vor efectua asupra diversităţii
entomofaunei în agrocenozele culturilor anuale (grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui,
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etc.) din ţară. Scopul principal al proiectului este elaborarea concepţiei utilizării practice a
biodiversităţii animalelor terestre de interes economic în gospodăria agricolă, elaborarea
principiilor de monitoring şi modelelor de pronosticare ale speciilor folositoare şi dăunătoare.
Obiectivele de bază: a evidenţia entomocomplexele de specii importante economic în
agrocenozele republicii; a elabora măsuri pentru îmbunătăţirea bilanţului dintre speciile
dăunătoare şi entomofagii lor în condiţiile agriculturei durabile; implementarea concepţiei
biodiversităţii insectelor în agrocenozele regionale ca bază pentru protecţia integrată a plantelor.
Rezultate obţinute: S-au obţinut date recente asupra faunei insectelor dăunătoare şi
folositoare, care populează culturile anuale în agrolandşaftul contemporan. Datele obţinute sunt
folosite în cursurile speciale de entomologie şi protecţie a plantelor în cadrul catedrelor
specializate ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor (detaliat pe 3 pagini).
Etapa pentru 2010: “Evidenţierea diversităţii şi rolului insectelor în sistemul
agrobiocenozelor de culturi anuale”
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, I. Chiriac, cer. şt. coord., A. Andreev, cer. şt.
coord., G. Buşmachiu, cer. şt. coord., B. Veresciaghin, cer. şt. coord., V. Stratan, cer. şt. coord.,
A.Timuş, cer. şt. coord., L. Calestru, cer. şt. super., Gh. Manic, cer. şt. super., L. Culicova, cer.
şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag., M.Gîrneţ, cer. şt. stag.,
N.Munteanu, sp.entomol. cat. I, N.Polihovici, sp.entomol. cat. I
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetările se vor efectua asupra diversităţii
entomofaunei în agrocenozele culturilor anuale (grâul de toamnă, porumbul, floarea soarelui,
etc.) din ţară. Scopul principal al proiectului este elaborarea concepţiei utilizării practice a
biodiversităţii animalelor terestre de interes economic în gospodăria agricolă, elaborarea
principiilor de monitoring şi modelelor de pronosticare ale speciilor folositoare şi dăunătoare.
Obiectivele de bază: a evidenţia entomocomplexele de specii importante economic în
agrocenozele republicii; a elabora măsuri pentru îmbunătăţirea bilanţului dintre speciile
dăunătoare şi entomofagii lor în condiţiile agriculturei durabile; implementarea concepţiei
biodiversităţii insectelor în agrocenozele regionale ca bază pentru protecţia integrată a plantelor.
Rezultate obţinute: S-au obţinut date recente asupra faunei insectelor dăunătoare şi
folositoare, care populează culturile anuale în agrolandşaftul contemporan. Datele obţinute pot fi
folosite în cursurile speciale de entomologie şi protecţie a plantelor în cadrul catedrelor
specializate ale instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor.
Tema aplicativă: "CARTEA ROŞIE A REPUBLICII MOLDOVA"
Termenul de executare: 2010–2011
Conducătorul temei: M.c. al A.Ş.M., I.Toderaş
Etapa pentru 2010: 1. “Studiul entomofaunei vulnerabile şi pe cale de dispariţie din
Republica Moldova”
Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, A. Andreev, cer. şt. coord., A.Timuş, cer. şt.
coord., L. Calestru, cer. şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag.,
N.Munteanu, sp.entomol. cat. I,
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetări asupra diversităţii entomofaunei vulnerabile
şi pe cale de dispariţie din agrobiocenoze. Scopul principal al proiectului este elaborarea unei
lucrări care se cuprindă aceste specii. Obiectivele de bază: a evidenţia speciile de importanţă
ecologică din agrobiocenozele republicii; a elabora măsuri pentru îmbunătăţirea bilanţului dintre
speciile vulnerabile şi entomofagii lor în condiţiile agriculturei durabile; publicarea ediţiei a 3-a a
Cărţii Roşii din Republica Moldova.
Rezultate obţinute: S-au obţinut informaţii despre entomofauna insectelor vulnerabile şi
pe cale de dispariţie care habitează în agrolandşaftul contemporan. Conform rezultatelor obţinute
se va întocmi volumul de referinţă: Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Etapa pentru 2010: 1. „Cadastrul faunei Republicii Moldova”.
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Executori: V. Derjanschi, şef. Laborator, A. Andreev, cer. şt. coord., A.Timuş, cer. şt.
coord., L. Calestru, cer. şt., E. Baban, cer. şt., S. Bacal, cer. şt., N. Stahi, cer. şt. stag., N.
Munteanu, sp.entomol. cat. I, Zinaida Gaibu – şef. Laboratorului Monitoring fitosanitar, D.
Galupa – directorul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Silvicultură.
Scopul şi obiectivele cercetărilor. Revizuirea entomofaunei din Republica Moldova şi
întocmirea cadastrului electronic pentru Republica Moldova.
Rezultate obţinute: S-a întocmit Cadastrul electronic a speciilor de insecte cu statut de
dăunătoare plantelor agricole cultivate şi a celor sponatne, vulnerabile şi pe cale de dispariţie.
Informaţia se poate lectura şi utiliza de pe site-ul: www.cadastru.asm.md
Timuş Asea - executant, Estimarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zooşi fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a
speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare. Naţional, aplicativ, 2006-2010.
2.1.4

Proiectele de cercetare internaţionale

Filiera vinului in Republica Moldova Termenul executării: 2010
Executirii: Gh. NICOLAESCU – conducător proiect, şef catedra Viticultură, conf. univ.,
Dr., UASM, T.CAZAC - conf. univ., Dr., catedra Viticultură, L.VACARCIUC - şef catedra
Tehnologia vinului, păstrării şi prelucrării producţiei agricole, conf. univ., Dr., V.CEBOTARI –
şef al secţiei viticultură, Direcţia politici de piaţă în sectorul vitivinicol, MAIA, A.CUMPANICI
- conf. univ., Dr., catedra Tehnologia conservării, UTM, Ana NICOLAESCU – conf. univ., Dr.,
catedra Economie, statistică şi analiză, Veronica HIOARĂ.
Rezultate: S-a elaborat studiile cu reflectarea punctelor slabe si forte ale complexului
vitivinicol:
1) Filiera vitivinicolă Republicii Moldova - starea şi perspectivele dezvoltării / Inst. Italian
de Comerţ Exterior, Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. gen. Gheorghe Nicolaescu ;
realizată de Gheorghe Nicolaescu, Tudor Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 133 p. ISBN 978-9975-4152-5-5.
2) Filiera vitivinicola della Repubblica Moldova – situazione attuale e prospettive di
sviluppo / Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Ufficio di Bucarest, Univ. Agraria di
Stato di Moldova; a cura del Gheorghe Nicolaescu ; realizzato da Gheorghe Nicolaescu, Tudor
Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 142 p.
Timuş Asea, Participarea ca executor în Proiectul biletaral Republica Moldova
(UASM) – România (USAMV, Timişoara) pentru 2010–2013: „Testarea unor fertilizanţi
noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultură; studiul privind impactul asupra
activităţii pedofaunei ca indicator al fertilităţii solurilor pe anii 2010–2013”.
Proiectul biletaral Republica Moldova (UASM) – România (USAMV, Timişoara)
nr. 14/RoA pentru Republica Moldova, catedra de Agroecologie şi Ştiinţa Solului, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova
nr. 432/16.06.2010 pentru România, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, Timişoara
„Testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultură; studiul
privind impactul asupra activităţii pedofaunei ca indicator al fertilităţii solurilor pe anii
2010–2013”.Termenul de executare: 2010–2012
Conducătorul temei: Andriucă Valentina, dr. în şt. agricole, conf. univ., şeful catedrei
Agroecologie şi Ştiinţa Solului.
Etapa 2010: Studiul pedoentofaunei pentru stabilirea indicatorilor fertilităţii solului.
Executori: V. Andriucă – dr. conf. univ., Mocanu E. - col. şt. sup., conf. univ., dr.; Timuş A. col. şt. sup., conf. univ., dr.; Tărîţă A.- col. şt. sup., conf. cercet., dr.; Cazmalî N. - col. şt., dr.;
Gîrla D.- col. şt. Burlacu L. - col. şt.; Boldu V. - col. şt. stag.
19

Scopul proiectului constă în evaluarea impactului antropogen asupra activităţii
pedofaunei cu rol pozitiv pedogenetic –fertilitativ şi trasarea unor modalităţi de remediere la
activităţi agricole şi protecţie a biodiversităţii.
Obiectivul general include estimarea şi identificarea modificărilor pedofaunei, inclusiv
lumbricidelor sub influenţa impactului antropic – fertilizanţi organici şi minerali, altor noi tipuri
de fertilizanţi propuşi; tehnologii de lucrare a solului, verigi de asolament şi altele în scopul
evaluării modificărilor, identificării unor metode de remediere şi menţinere a pedofaunei cu rol
pozitiv pedogenetic şi de reproducere a fertilităţii solului.
Alte obiective: - Caracteristica mezofaunei în diferite ecosisteme şi impact antropogen; Identificarea şi stabilirea metodologiei de cercetare şi racordarea la metodele UE prevăzute în
cadrul monitoringului agroecologic integrat; - Monitorizarea unor populaţii ale pedofaunei în
agroecosisteme, comparativ cu fondul (fără acţiune antropică); - Estimarea modificărilor
distribuţiei, abundenţei biomasei, comportamentului locomotor şi altele la populaţiile de
lumbricide; - Stabilirea influenţei proprietăţilor fizico-mecanice şi impactului antropogen asupra
pedofaunei; - Estimarea riscului toxicologic al aplicării fertilizanţilor asupra pedofaunei; Identificarea zonelor de tampon cu mediu ambiant favorabil pentru pedofaună, inclusiv
lumbricide.
2.1.5

Proiectele pentru tineri cercetători

08.819.04.01A - Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri
pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere - anii 2008-2009
Anul 2008
Executirii: Derendovskaia A. cercet. st. principal, dr. hab., prof. univ., Nicolaescu Gh. cercet. st.
superior, dr., conf. univ., Josan S. cercet. st., dr., lector sup. univ., Tcaciuc O. cercet. st., drd,
asist. univ., Ştirbu A. cercet. st., drd, asist. univ., Dedov E. laborant, student, Bordea V. laborant,
student,
Rezultate: S-a elaborat metodele de aplicare a SBA la soiurile de struguri pentru masă, inclusiv
la soiurile apirene.
Anul 2009
Executirii: Derendovskaia A. cercet. st. principal, dr. hab., prof. univ., Nicolaescu Gh. cercet. st.
superior, dr., conf. univ., Josan S. cercet. st., dr., lector sup. univ., Tcaciuc O. cercet. st., drd,
asist. univ., Ştirbu A. cercet. st., drd, asist. univ., Dedov E. laborant, student, Bordea V. laborant,
student,
Rezultate: S-a evaluat aplicarea SBA la diferite soiuri de viţă de vie în condiţii de producţie.
Executirii: Derendovskaia A. cercet. st. principal, dr. hab., prof. univ., Nicolaescu Gh. cercet. st.
superior, dr., conf. univ., Josan S. cercet. st., dr., lector sup. univ., Tcaciuc O. cercet. st., drd,
asist. univ., Ştirbu A. cercet. st., drd, asist. univ., Dedov E. laborant, student, Bordea V. laborant,
student,
Rezultate: S-au elaborat recomandări pentru aplicarea SBA de natură biologică şi chimică.
10.819.04.01 “Optimizarea parametrilor bioconstructivi şi productivi ai pomilor de
măr în sistemul superintensiv de cultură cu productivitate superioară”, anul 2010,
conducător ştiinţific – Gudumac Eugeniu, doctor, lector universitar.
Obiective: Obiectivele cercetărilor constau în: elaborarea şi implementarea tehnologiei
moderne de producere a materialului săditor de categorie superioară ce urgentează intrarea
pomilor pe rod economic din anul 2 după plantare; optimizarea parametrilor bioconstructivi ai
pomilor de măr în diferite structuri de plantaţii, pomii fiind conduşi după forme de coroană de
perspectivă distanţe diferite de plantare; argumentarea metodelor optime de rărire a fructelor cu
diverse preparate chimice neutilizate până în prezent în condiţiile Republicii Moldova.
Executorii: Vămăşescu Sergiu, cercetător ştiinţific;Bostan Mihai, cercetător ştiinţific,
doctorand; Dascălu Nicolae, cercetător ştiinţific, doctorand; Buciuceanu Mihail, cercetător
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ştiinţific, doctorand; Ivanov Igor, cercetător ştiinţific stagiar, doctorand
Rezultate
Teoretice: Cercetările au fost bazate pe 6 experienţe de câmp după cum urmează:
În pepiniera pomicolă: În a fost optimizată tehnologia producerii materialului săditor pomicol
cronat prin fondarea a 2 experienţe cu 3 soiuri de măr altoite la masă şi prin oculare pe portaltoii
M 9, 62-396, M 26, M 7 şi MM 106, sau studiat parametrii fitometrici ai pomilor în funcţie de
modul de formare a coroanei. Tehnologia dată ne va permite obţinerea pomilor cronaţi de măr în
vârstă de un an şi doi ani cu potenţial înalt de fructificare începând cu primul an după plantare în
livadă.
În livada tânără: În 3 experienţe de câmp cu 9 soiuri de măr în sistemul superintensiv de cultură
sau studiat: parametrii fitometrici ale macro şi microstructurii coroanelor, indicatorii principali ai
fructificării pomilor în livadă. S-au obţinut date experimentale: ale indicilor creşterii şi
fructificării pomilor obţinând la prima fructificare între 4,3 t/ha (Slava Peremojţam) şi 13,8 t/ha
(Čampion) în livada înfiinţată cu material săditor necronat (vargă) altoit pe portaltoiul M 26, iar
în anul trei de fructificare un potenţial de 30,62-31,46 t/ha în livada înfiinţată cu material săditor
necronat (vargă) altoit pe portaltoiul M 9.
În livada pe rod: A fost fondată o experienţă în câmp cu 3 soiuri de măr altoite pe portaltoiul M
26 s-au studiat 4 metode eficiente de rărire şi sporire a calităţii fructelor de măr. Sau obţinut date
experimentale atât teoretice cât şi practice ce vor sta la baza optimizării procedeului de rărire a
fructelor de măr şi a micşora manopera utilizată pentru a spori calitatea lor în livadă.
Aplicative. În pepiniera pomicolă se recomandă de a produce material săditor cronat după cum
urmează: pomi în vârstă de un an cu 5-6 ramificări bine dezvoltate la baza coroanei obţinuţi prin
ocularea portaltoiului şi pomi în vârstă de doi ani cu baza coroanei formată din 4 ramuri de bază
şi 3-7 ramuri din lăstari anticipaţi pe lăstarul de prelungire a axului şi cu muguri floriferi ceea ce
va permite la intrarea rapidă a pomilor pe rod economic.
În livadă s-a stabilit că la administrarea produselor chimice la rărirea fructelor se obţine 81,685,0 % fructe de calitatea extra.
2.1.6

Contractele economice

În anii 2006-2010 UASM catedra Protecţia plantelor a fost executor la cercetările ştiinţifice
legate de testarea produselor de uz fitosanitar, coordonator fiind Centrul de Stat pentru atestarea
şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
În această perioadă, la solicitarea Centrului de Stat şi a companiilor străine responsabile de
distribuţia şi realizarea pesticidelor, catedra Protecţia plantelor a realizat cercetări ştiinţifice în
volum de 2550 mii lei. Rezultatele cercetării au fost prezentate la şedinţele Consiliului
Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor al
Republicii Moldova, în baza căror au fost omologate mai mult de 100 pesticide pentru
combaterea dăunătorilor şi bolilor la următoarele culturi: măr, cireş, vişin, viţa de vie, varză,
tomate, grâu, orz, mazăre, rapiţă, cartof. La cercetări au participat toţi colaboratorii catedrei,
inclusiv şi laboranţii
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2.2 Personalul uman
2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere
Numele,
prenumele

Anul
naşterii

Studii

Grad
ştiinţifi
c

Titlu
ştiinţifico
- didactic

Cimpoieş
Gheorghe

1950

univers
itare

Balan
Valerian

1949

univers
itare

Doctor
habilita
t
Doctor
habilita
t

Profesor
universita
r
Profesor
universita
r

Barbaroş
Mihail

1951

univers
itare

Doctor
habilita
t

Andrieş
Vladimir

1954

Univer
sitare

Doctor

Conferenţ
iar
universita
r
Conf.
univ.

Croitoru N.

1952

Univer
sitare
Univer
sitare

Doctor

Nicolaescu
Gheorghe

1973

Doctor

Conf.
univ.
conf.
univ. -

Stagii
de
perfecţ
ionare
în ţară

Ins.
Cerc.
Pomicu
ltură
Ins.
Cerc.
Pomicu
ltură
Ins. De
Pedolo
g.
Ipp şi
AE

Stagii de
perfecţio
nare
peste
hotare

Cursur
i de
perfecţ
ionare
a
manag
erilor

Impli
caţii
în
proiec
te
intern
.

Hotărî
ri
cudese
mnare
a în
funcţie

Cumul
intern

Abilitat
cu
dreptul
cu
dreptul
de
conducăt
or/consul
tant de
doctorat
Conducăt
or proiect

SUA,
Utalia

abilitat

-

abilitat

2005

Polonia

2005

Rusia

abilitat

Cumul
intern

Cerc. şt.
sup.

2005

Rusia

abilitat

În state

Cerc. şt.
coord.

2005

Cumul
intern
Cumul
intern

Cehia;
Italia

Date şi
rezultate
ale
ultimei
atestări

2005

2005
Cerc. şt.
sup.

2005

2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării
Numele,
prenumele

Babuc Vasile
Perstniov
Nicolae
Pamujac N.

Anul
naşterii

Studii

Grad
ştiinţific

Titlu
ştiinţifico
- didactic

Stagii de
perfecţio
nare în
ţară

1933

univers
itare

Doctor
habilitat

Ins. Cerc.
Pomicultu
ră

univers
itare
Univer
sitare
univers
itare

Doctor
habilitat
doctor
habilitat
Doctor
habilitat

Univer
sitare
Univer
sitare
univers
itare

Doctor

Profesor
universita
r
prof.
univ.
Prof.
univ.
Profesor
universita
r
Conf.
univ.
Conf.
univ.
Conf.
universita
r
Conf.
universita
r
Conf.
univ.
Conf.
univ.
-

1934
1950

Sava Victor

1937

Badarau S.

1953

Bivol A.

1963

Manziuc
Valerii

1960

Peşteanu
Ananie

1962

univers
itare

doctor

Timuş Asea

1962

Doctor

Panuţa S.

1976

Gudumac
Eugeniu

1982

Univer
sitare
Univer
sitare
univers
itare

Doctor
doctor

Doctor
doctor

Stagii de
perfecţio
nare
peste
hotare

Abilitat
cu
dreptul
cu
dreptul
de
conducăt
or/consul
tant de
doctorat
abilitat

Forma
de
angaja
re (în
state,
cumul
intern,
cumul
extern)

Funcţia
deţinută

Date şi
rezultate
ale
ultimei
atestări

Cumul
intern

Cerc.şt.
principal

2005

abilitat

Cumul
intern
Cumul
intern
Cumul
intern

Cerc. şt. sup.

2005

abilitat
abilitat
IPT
IPT
Ins. Cerc.
Pomicultu
ră
Ins. Cerc.
Pomicultu
ră
Cehia

Rusia,
Ucraina

-

Italia,
Polonia

abilitat

România
Ins. Cerc.
Pomicultu
ră

-

-

2005
Cerc. şt. sup.

2005

Cumul
intern
Cumul
intern
Cumul
intern

Cerc.
ştiinţific

2005

Cumul
intern

Cerc.şt.
superior

2005

Cumul
intern
Cumul
intern
Cumul
intern

2005
2005

2005
2005
Conducător
proiect

2005
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2.2.3. Lista nominală a doctoranzilor pe direcţia de
cercetare Horticultură
Numele,
prenumele şi
patronimicul
doctorandului

A
absolvit

Anul
înscrierii

Anul
absolvi
rii

MOCREAC
Grigore
GUDUMAC
Eugeniu
ŞAGANEAN
Radu
PANUŢA Sergiu

UASM

2002

2005

2006

UASM

2005

2007

2008

UASM

2005

2007

2008

UASM

2004

2008

2009

UASM

2005

2008

2010

6.

CROITOR
Alexandr
CARA Serghei

2004

2008

2010

7.
8.

CATANĂ Iurie
ŞTEFAN Victor

US
Comrat
UASM
UASM

2006
2007

2009
2010

9.

UASM

2007

2010

10.
11.

VĂMĂŞESCU
Sergiu
NOVAC Tatiana
BOSTAN Mihail

UASM
UASM

2008
2009

2011
2012

12.

MIHOV Dmitri

UASM

2009

2012

13.
14.

ŢURCAN Eugen
BUCIUCEANU
Mihail, fr
DASCĂLU
Nicolae
POPOV
Serghei
GODOROJA
Mariana
FRĂSÎNEAC
Oleg
IVANOV Igor

UASM
UASM

2009
2009

2012
2013

UASM

2010

2013

ROŞCA Victor, Dr., conf.univ.
BABUC V., m.c. al AŞM, dr.h., prof.
iniv.
PERSTNIOV Nicolae, Dr.hab., prof.
univ.
ANDRIEŞ V., Dr., conf.univ.
BABUC V., m.c. al AŞM, dr.h., prof.
iniv.
BARBAROŞ M., dr.h., conf.univ.

UASM

2010

2013

BARBAROŞ M., dr.h., conf.univ.

UASM

2010

2013

UASM

2010

2014

PERSTNIOV Nicolae, Dr.hab., prof.
univ.
BARBAROŞ M., dr.h., conf.univ.

UASM

2010

2014

BALAN V., dr.h., prof.univ

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

15.
16.
17.
18.
19.

Anul
susţinerii

Conducătorul (numele, prenumele,
gradul ştiinţific, titlul ştiinţificodidactic)
PERSTNIOV Nicolae, Dr.hab., prof.
univ.
BABUC V., m.c. al AŞM, dr.h., prof.
iniv.
BALAN V., dr.h., prof.univ
POMUJAC Nicolae, Dr.H.,
prof.univ.
BABUC V., m.c. al AŞM, dr.h., prof.
iniv.
PERSTNIOV Nicolae, Dr.hab., prof.
univ.
ROŞCA Victor, Dr., conf.univ.
CIMPOIEŞ Gh., m.c. al AŞM, dr.h.,
prof. iniv.
BALAN V., dr.h., prof.univ

2.2.4. Lista personalului auxiliar
Numele,
prenumele
Vămăşescu S.
Jalbă V.
Pometco M.
Croitoru V.
Tropotel D.
Chirilenco I.
Popescu Olga
Zavtoni Tatiana
Seinic Lilia

Anul
naşterii
1986
1987
1953
1954
1982
1959

1966

Studii
Superioare universitare incomplete
Superioare universitare incomplete
Superioare universitare
Superioare universitare
Superioare universitare
Superioare universitare incomplete
Superioare universitare
medii
Superioare universitare

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

Funcţia deţinută
laborant
laborant
Laborant
Laborant
Laborant
tehnician
laborant superior
laborant
laborant
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2.3. Mijloacele financiare disponibile
2.3.1 Mijloace speciale obţinute în baza contractelor economice; 2550 mii lei;
2.3.2 Cheltuielil utilizate în scopul achiziţionării şi menţinerii echipamentului ştiinţific.
1325 mii lei.
2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare
În prezent profilul de cercetare Horticultura dispune de o bază solidă tehnico-materială a
universităţii: amfiteatre, săli de curs, laboratoare, instalaţii şi utilaj, precum şi de centrul de
calcul şi editorial al universităţii.
Catedrele facultăţii au în dotare clase de calculatoare şi calculatoare la fiecare profesor
conectate la reţele informaţionale, imprimante, un echipament audio-vizual adecvat, care permit
desfăşurarea unei activităţi didactico-ştiinţifice la nivelul cerinţelor actuale. Direcţia de cercetare
Horticultură dispune de plantaţii pomicole şi viticole moderne, colecţii de specii horticole, sere,
solarii, cîmpuri didactice viticole, pomicole şi floricole. La aceasta se mai adaugă o staţie de
avertizare a bolilor şi dăunătorilor.
În afara unităţilor didactico-experimentale prezentate succint mai sus, facultatea
beneficiază şi de alte baze aplicative şi experimentale cum sunt:
Firma “Codru ST” S.R.L. centru ştiinţific de producere, proiectare, elaborare, pregătire practică a
studenţilor şi implementare a tehnologiilor moderne în pomicultură şi viticultură.
Firma “Ecoplantera” S.R.L. centru ştiinţific de producere, proiectare, elaborare, pregătire
practică a studenţilor şi implementare a tehnologiilor moderne în legumicultură şi
floricultură.
Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia plantelor.
Centrul de Stat pentru testarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Inspectoratul de Stat pentru carantina fitosanitară.
Blocurile didactice sunt proiectate şi pentru activităţi de cercetare ştiinţifică. La
fiecare catedră sunt amenajate cîte 1-2 laboratoare pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice. La
facultatea funcţionează laboratorul ştiinţific aplicativ pentru legume, flori şi ciuperci. În prezent
se amenajează încă un laborator cu destinaţie interdisciplinară.
Toate spaţiile de cercetare ştiinţifică corespund standardelor igieno-sanitare. Sălile pentru
laborator au o suprafaţă totală de 270 m2. Spaţiul mediu ce revine unui cercetător constituie 16
m2 .
Laboratoarele sunt înzestrate cu atributele necesare de desfăşurare a lucrărilor ştiinţifice,
dispun de mobilier ştiinţific standard, mijloace tehnice şi utilaje
( Diaproiector “Diafocus AF-250”; Grafoproector “Medium- 524 P”; aparat cromotografic
“Crom-31”; termostat electric; aparat electric pentru determinarea umeditatea cerealelor QB –
300; cântar analitic; cîntar VLK –500; fotometru cu flacără Paj-2; proector Overhoad NOBO
Quantum; microscoape de laborator; diaproiector Sviteaz; nitratometru “Nicon” tip Mikon
MVH-1000; cazan electric de producţie CPE-60; dulap de uscat electric; agregat frigoriferic
FAK 75M.
Aparatele de proiecţie, calculatoarele şi alte mijloace tehnice sun distribuite la laboratoare
şi catedre.
La dispoziţia studenţilor sunt puse materialele şi utilajul aflat în prezent în gestiunea
Gospodăriilor didactice „Petricani”, „Chetrosu” şi „Criuleni” şi Institutului de Cercetări şi
Amenajări Silvice, folosite de către studenţi în procesul de instruire teoretică şi de activitate
practică în laboratoare şi pe teren.
Cercetările ştiinţifice şi practica pe teren a studenţilor, conform programului de cercetareînvăţământ, sunt efectuate în Gospodăriile agricole şi silvice ale republicii, unde se află
aparatajul, utilajul şi instrumentajul necesar pentru realizarea activităţilor ce ţin de producerea
produselor agricole şi silvice, efectuarea tratamentelor agricole şi silvice, protecţia plantelor
agricole pădurilor şi lupta cu dăunătorii agricoli şi forestieri, carantina fitosanitară etc.
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Baza meterială menţionată este folosită eficient pentru instruirea continuă a studenţilor
care participă nemijlocit la efectuarea tuturor proceselor tehnologice efectuate.
Lista utilajului folosit include stropitoarele, maşini pentru lucrarea solului, administrarea
îngrăşămintelor şi amendamentelor, semănat, combaterea bolilor şi dăunătorilor culturilor
agricole, s.a.
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3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA,
IMPACTUL*
3.1. 4-5 rezultate ştiinţifice mai importante (de performanţă) - se face o caracteristică
detaliată a relevanţei şi impactului acestora;
Tehnologia producerii merelor în sistemul intensiv de cultură axată pe programarea cantităţii,
calităţii, competitivităţii producţiei. Recolta medie ~ 35 t/ha. Calitatea merelor 80 % extra 20 %
categoria I apreciată cu certificat Euro Standard. Aplicare: firma „Codru ST” SRL Bucovăţ
raionul Străşeni. Suprafaţa 50 ha livadă pe rod deplin, 30 ha livadă tânără. SRL „Nicol” – or.
Cupcini 13 ha livadă pe rod şi 32 ha livadă tânără.
Colaboratorii sunt coautori la 11 soiuri de plante floricole, inclusiv 6 soiuri de bujor şi 5
soiuri de crin galben.
Tehnologia producerii intensive a ciupercilor de Păstrăv pe diferite deşeuri lignocelulozice
din complexul agroindustrial (Recomandări practice)
În cadrul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Project ID 00062742 “Improving
coverage and management effectiveness of the Protected area system in Moldova”a fost elaborat
” Governance model for management of the PAS in Moldova” şi „Alternative institutional
development options (incl. current institutional arrangements) for government protected area
agency”. A fost elaborat şi aprobat la Consiliul tehnico-ştiinţific al Agenţiei „Moldsilva”
Regulamentul privind evidenţierea şi conservarea fondului genetic al speciilor forestiere în
pădurile din Republica Moldova.
Au fost: testate şi omologate mai mult de 100 preparate; perfecţionată metoda de estimare a
densităţii populaţiei dăunătorului şi metodele de avertizare a perioadelor optime de aplicare a
tratamentelor; studiată evaluarea biodiversităţii comunităţilor de fitonematode, ecto şi
endoparaziţi la plantele de cultură, îndeplinite cercetări asupra evoluţiei faunei dăunătoare
plantelor agricole
3.2 4-5 elaborări ştiinţifice şi tehnologice (elaborări brevetate sau certificate, produse,
materiale, tehnologii etc.) se contrapun analogilor existenţi şi se precizează părţile forte;
se reflectă domenii unde au fost sau pot fi aplicate; se estimează beneficiul economic
şi/sau social al implementării lor, precum şi potenţialii beneficiari;
1. Tehnologia obţinerii producţiei planificate de zmeur, căpşun şi coacăz negru cu
cheltuieli minime folosind eficient condiţiile pedoclimatice şi obţinerea unor profituri de 12 – 25
mii lei/ha. Aplicare: SA „Orhei-Vit, Plantaţii pe o suprafaţă de 23,2 ha.
2. Metodologia determinării distanţelor de plantare în plantaţiile speciilor pomicole.
Aplicare: Plantaţii pomicole înfiinţate în anii 2000-2010 în multiple gospodării agricole din
diferite raioane ale republicii.
3. Reţete noi de substrat nutritiv pentru producerea ciupercilor de Păstrăv, bazate pe
utilizarea deşeurilor din complexul agroindustrial.
4. Metoda hidrotermică de pregătire a substraturilor nutritive cu consum redus de energie
de cca 20%.
5. Reglementare tehnică “Ciuperci. Produse din ciuperci”.
3.3 4-5 publicaţii de performanţă;
1. Toma S., Gumovschi A., Babuc V., et al. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura
durabilă. Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, 212 p., ISBN 978-997562-216-5
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2. Babuc, V., Peşteanu, A., Gudumac E., Cumpanici, A. Ghid privind producerea
merelor în sistemul superintensiv de cultură. Monografie. Chişinău: Print-Caro, 2009, 188p. 11
c.a. ISBN 978-9975-4044-1-9.
3. Andrieş V. ŞAMPINIONUL. Tehnologia cultivării. UASM, Catedra de Legumicultură.
– Ch: Centrul ed. al UASM, 2008. – 73 p.
4. Andrieş V. PĂSTRĂVUL. Tehnologia cultivării. UASM, Catedra de Legumicultură. –
Ch: Centrul ed. al UASM, 2010. – 80 p.
5. Filiera vitivinicolă Republicii Moldova - starea şi perspectivele dezvoltării / Inst.
Italian de Comerţ Exterior, Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. gen. Gheorghe Nicolaescu ;
realizată de Gheorghe Nicolaescu, Tudor Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 133 p. ISBN 978-9975-4152-5-5.
6. Filiera vitivinicola della Repubblica Moldova – situazione attuale e prospettive di
sviluppo / Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Ufficio di Bucarest, Univ. Agraria di
Stato di Moldova ; a cura del Gheorghe Nicolaescu ; realizzato da Gheorghe Nicolaescu, Tudor
Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 142 p. .
7. Timuş Asea. Entomologie: între „operete” din Natură şi somităţi istorice. Editura
Lumen, Iaşi, 2009, 275 p.
8. SAVA V. Plante decorative anuale. Red.şt. V.Florea. Ch.:, 2010. 287 p
9. SAVA V. Plante decorative erbacee din flora spontană a Republicii Moldova. Red.şt.
Gh. Postolache, P.Obuh. Ch.:Elena-V.I.S.R.L.,2010.230 p. ISBN 978-9975-9649-9-9.
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4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII*
În procesul de instruire sunt implicaţi 17 profesori, care, anual, sunt conducători la 5-7
teze de licenţă şi 1-2 teme de master. 9 cercetători sunt abilitaţi cu dreptul de
conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat. Raportul nr. doctoranzi/nr. cercetători este
de 1:1.
Ponderea susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de doctorat. Din 10
doctoranzi care au absolvit docturantura, numai 6 au susţinut în termenii stabiliţi.
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5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE*
5.1.Cooperare în cadrul naţional
În scopul utilizării eficiente a potenţialului ştiinţific şi didactic, utilajului, bazei
experimentale pentru pregătirea specialiştilor, cadrelor ştiinţifice şi didactice în domeniul
horticulturii se colaborează cu următoarele instituţii şi întreprinderi de resort:
SDE „Petricani”, „Chetrosu” şi „Criuleni”
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Institutul de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică, AŞM
Grădina Botanică (Institut), AŞM.
Firma “Codru ST” S.R.L. centru ştiinţific de producere, proiectare, elaborare,
pregătire practică a studenţilor şi implementare a tehnologiilor moderne în pomicultură şi
viticultură.
Firma “Ecoplantera” S.R.L. centru ştiinţific de producere, proiectare,
elaborare, pregătire practică a studenţilor şi implementare a tehnologiilor moderne în
legumicultură şi floricultură.
Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia plantelor.
Centrul de Stat pentru testarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor.
Inspectoratul de Stat pentru carantina fitosanitară.
5.2. Cooperare internaţională
Colaborarea internaţională a colectivului facultăţii de Horticultură s-a diversificat, datorită
extinderii relaţiilor de colaborare cu alte organizaţii şi instituţii superioare de învăţământ de peste
hotare. Facultatea de Horticultură are o vastă reţea de cooperare internaţională, prin intermediul
conducerii universităţii fiind semnate acorduri de colaborare cu peste 20 de instituţii de
învăţământ superior şi de cercetare din România, Ucraina, Rusia, precum şi din UE: Italia,
Belgia, Republica Cehă, Franţa, Marea Britanie.
Actualmente, obiectivele strategice ale facultăţii de Horticultură pentru relaţii
internaţionale sunt axate pe:
Promovarea imaginii universităţii pe plan internaţional prin participarea la întruniri,
forumuri, congrese, conferinţe internaţionale şi prezentarea realizărilor facultăţii;
Extinderea comunităţii de parteneri străini şi încheierea acordurilor de colaborare externă
pentru integrarea în sistemul de învăţământ internaţional;
Elaborarea proiectelor pentru participare la programe de cercetare şi de formare
profesională, finanţate de fonduri şi granturi internaţionale;
Facilitarea aderării la programe de mobilitate internaţională pentru studenţi şi cadre
didactice;
Oferirea informaţiilor, consultaţiilor şi asistenţă pentru cetăţenii străini.
Catedra Legumicultură
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
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Universitatea de Stiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Iaşi,
Universitatea de Stiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,
Universitatea Agrară din Belorusia, etc.
Catedra Pomicultură
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
Catedra Pomicultură a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,
România;
Catedra Pomicultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca,
România;
Catedra Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi,
România;
Catedra Horticultură a Academiei Agricole de Stat din Volgograd, Rusia.
Catedra Protecţia plantelor
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Universitateade Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara.
Catedra Silvicultură şi Grădini Publice
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere a Universităţii din Braşov, România;
 Facultatea de Silvicultură a Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava, România;
 Academia Silvotehnică din Sanct-Petersburg, Rusia;
 Universitatea Silvotehnică Naţională din Ucraina, Lvov;
 Catedra Silvicultură a Universităţii de Stat „F. Scorina”, Gomel, Belarus;
 Universitatea Naţională de Horticultură din Umani, Ucraina.
Personalul catedrei este implicat in trei programe europene de cooperare în ştiinţă si
tehnologie COST:
 COST Forests, their Products and Services (FPS), Action E51 Integrating
Innovation and Development Policies for the Forest Sector;
 COST FPS Action FP0603 Forest Models for Research and Decision Support in
Sustainable Forest Management;
 COST FPS Action FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN).
Catedra Tehnologia vinului, păstrării şi prelucrării produselor agricole
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
 Universitatea de stat agricolă din Moscova;
 Academia Internaţională a Frigului din Paris;
 Universitatea de stat agricolă din Sankt-Peterburg;
 Universitatea Carolina de Nord din S.U.A.;
 Universitatea de stat agricolă din Krimeea;
 Universitatea de stat agricolă din Odesa;
 Instituţii de cercetare din Cehia, Slovacia, Germania, Georgia, România.
Catedra Viticultură
Catedra a încheiat acorduri de colaborare în plan ştiinţific, didactic şi de extensiune cu
instituţii de învăţămînt superior din străinătate, de cercetare şi de producţie, după cum urmează:
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" –
Iaşi, România (http://www.univagro-iasi.ro);
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, România
(http://www.usamv.ro);
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
(http://www.usamvcluj.ro);
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului Timişoara,
România (http://www.usab-tm.ro);
Одесский
государственный
аграрный
университе),
Ucraina
(http://osau.univerlife.com);
Крымский агротехнологический университет,
Simferopol, Ucraina
(http://www.csau.crimea-ua.com/ru/index.php);
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praga, Cehia (http://www.czu.cz).
Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова, Tairov, Odessa, Ucraina
(http://www.tairov.com.ua);
Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и
виноделия им. Я.И. Потапенко, Novocerkask, Rusia.
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6. Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării*. Anexa 1
II. RESURSE UMANE
Anul
2006

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1
Total posturi (conform statelor de personal), total
2.1 .1. Posturi ocupate
2.1.2.
Posturi vacante
Structura personalului după activitate
Personal din sfera ştiinţei şi inovării , total (2.2.1.1+2.2.1.2.)
2.2.1.1.
titulari
a.
de bază
b.
cumul intern
2.2.1.
2.2.1.2.
netitulari
a.
cumul extern
b.
acord de muncă
2.2.1.3.
angajaţi femei
Personal auxiliar, total
2.2.2. 2.2.2.1.
posturi ocupate
2.2.2.2.
posturi vacante
Personal de conducere, total
2.2.3.
2.2.3.1.
posturi ocupate
2.2.3.2.
posturi vacante
Personal ştiinţifico-didactic, total
2.2.4. 2.2.4.1.
titulari ai organizaţiei
2.2.4.2.
titulari ai instituţiei de învăţămînt superior
Structura personalului după calificare
Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare, total
(2.3.1.1.+2.3.1.2.)
2.3.1.1.
cercetători ştiinţifici
inclusiv:
a.
doctori/ doctori habilitaţi
2.3.1.
b.
profesori universitari/cercetători
c.
conferenţiari universitari/cercetători
d.
membri titulari/ membri corespondenţi
2.3.1.2.
ingineri
2.3.2.
Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii
2.3.3.
Personal auxiliar cu studii superioare
2.3.4.
Personal auxiliar cu studii medii
Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.4.1.1.+2.4.1.3.)
inclusiv :
care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă
2.4.1.1.
redusă)
2.4.1.
îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul
2.4.1.2.
organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare)
2.4.1.3.
care studiază în exterior, total
2.4.1.4.
dintre care în străinătate
2.4.2. Postdoctoranzi, total
2.4.3. Competitori, total
Stagii în străinătate (de peste 1 lună), număr de personal/total
2.4.4.
(luni)
Susţinere de teze, total
2.4.5. 2.4.5.1.
doctori habilitaţi
2.4.5.2.
doctori
2.4.6. Persoane abilitate cu dreptul de conducător
Structura personalului după vîrstă
2.5.1.
Sub 35 de ani
2.5.2.
35-50 de ani
2.5.3.
51-65 de ani
2.5.4.
Peste 65 de ani

2007

2008

2009

2010

Media
anuală

Indicatorul

2

3

4

5

6

7

17
1
16

17
1
16

17
1
16

17
1
16

17
1
16

17
1
16

1
9
9

1
9
9

1
9
9

1
9
9

1
9
9

1
9
9

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

9/7
6/0
8/0
0/1

10/7
6/0
8/0
0/2

10/7
7/0
8/0
0/2

10/7
7/0
9/0
0/2

10/7
7/0
9/0
0/2

10/7
6,6/0
8,4/0
0/1,8

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

6

8

11

8

12

9

2/3

4/3

4/6

3/5

4/8

3,4/5

1

2

4

4

5

3,2

1

1

1

-

-

0,6

1

3

5

2

2,4

2

1

2

1,2

1
1
1
8

8

2
8

1
8

2
9

1,2
8,2

3
6
5
3

3
5
6
3

2
6
6
3

2
6
6
3

2
6
6
3

2,4
5,8
5,8
3
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

III. RESURSE FINANCIARE
1
2
Surse de finanţare (plan precizat), total (mii lei) (3.1.1.+3.1.2.)
Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei
proiecte instituţionale
3.1.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
127
3.1.1.2
proiecte din cadrul Programelor de Stat
3.1.1.3.
proiecte pentru procurarea utilajului
3.1.1. 3.1.1.4.
proiecte de transfer tehnologic
3.1.1.5.
proiecte independente (pentru tineri cercetători
etc. )
3.1.1.6.
proiecte din cadrul programelor bilaterale
internaţionale şi proiecte finanţate de STCU
3.1.1.7.
alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă
3.1.1.8.
pregătirea cadrelor ştiinţifice
Mijloace speciale, total (3.1.2.1.+ 3.1.2.2.)
naţionale, total
cofinanţare a proiectelor de transfer
a.
tehnologic
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin
b.
3.1.2.1.
contract
prestare a serviciilor contra plată 320
c.
3.1.2.
(contracte cu agenţi economici autohtoni)
alte surse (arendă, donaţii, sponsorizări
d.
ş.a.)
internaţionale, total
a.
granturi internaţionale
3.1.2.2.
b.
contracte cu agenţi economici străini
c.
altele (sponsorizări, donaţii ş.a.)
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), total
(mii lei)
inclusiv:
3.2.1.
Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi medical )
3.2.2.
Procurare de echipament ştiinţific
3.2.3.
Pregătire de cadre ştiinţifice
3.2.4.
Deplasări şi delegaţii ştiinţifice
3.2.5.
Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii
3.2.6.
Cota faţă de volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%)
3.3.7.
Cheltuieli per cercetător ştiinţific

IV. POTENŢIAL LOGISTIC
1
2
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²)
270
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)
4.1.1.
Proprii
270
4.1.2.
Primite în folosinţă
4.1.3.
Luate în arendă
4.1.4.
Per cercetător ştiinţific
16
Echipament ştiinţific
4.2.1.
Total (mii lei)
4.2.1.
Per cercetător ştiinţific
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din
cost ) (%)
4.3.1.
Sub 5 ani
4.3.2.
6 – 10 ani
4.3.3.
Peste 10 ani

3

4

5

6

7

143,6

150,3

148,4

146,7

143,2

140

28,0

497

617

550

600

516,8

3
270

4
270

5
270

6
270

7
270

270

270

270

270

270

16

16

16

16

16
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5. 1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE
1
2
3
4
5
19
37
41
12
Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale)
(5.2.+5.3. +5.8.7)
inclusiv:
5.1.1.
Publicaţii ştiinţifice electronice
5.1.2.
Media număr lucrări/cercetător
Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a
5.1.3.
utilajului, lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată
(mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate, total (5.2.1.+5.2.2.)
16
35
35
12
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
8
15
11
9
în ţară (a+b+c)
6
10
7
5
a.
categoria A
5.2.1.1.
b.
categoria B
3
5
3
1
c.
categoria C
3
5
4
4
5.2.1.
în străinătate (a+b+c+d)
2
12
12
7
a.
ISI, cu factor de impact > 1
5.2.1.2.
b.
ISI, cu factor de impact 0,1- 1
c.
ISI, cu factor de impact <0,1
1
7
10
5
d.
alte reviste ştiinţifice atestate
1
5
2
2
În culegeri, total
8
20
24
3
5.2.2.
5.2.2.1.
în ţară
1
9
14
5.2.2.2.
în străinătate
7
11
10
3
5
7
4
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
4
5
4
5.3.1.1.
în ţară
4
5
3
5.3.1.2.
în străinătate
1
5.3.1.
în ediţii internaţionale incluse în Web of
5.3.1.3.
Science
5.2.1.4.
capitole în monografii în ţară
5.3.1.5.
capitole în monografii peste hotare
5.3.2.
Dicţionare
5.3.3.
Culegeri etc.
1
2
6
5
1
Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)
5.4.1.
Brevete obţinute în ţară/implementate
1/1
5.4.2.
Brevete obţinute în străinătate /implementate
5.4.3.
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5.4.4.
Certificate de soiuri obţinute
6
5
5.4.5.
Certificate de rase obţinute
5.4.6.
Certificat de preluare a suşelor în colecţii
5.4.7.
Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know5.4.8.
how şi soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor,
liniilor de animale şi păsări
Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste
hotare cu:
5.4.9.1
medalii de aur
5.4.9.
5.4.9.2.
medalii de argint
5.4.9.3.
medalii de bronz
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice
5.5.1.
Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe 1
1
1
1
5.5.2.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare >100 mii lei
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe 1
1
1
1
5.5.3.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare <100 mii lei
Produse noi valorificate de agenţii economici prin 1
1
1
1
5.5.4.
colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional
5.5.5.
elaborate
5.5.6.
Atlase şi hărţi elaborate
5.5.7.
Materiale / substanţe noi documentate
5.5.8.
Tehnologii noi documentate
1
5.5.9.
Metode noi documentate
5.5.10.
Procedee documentate
18
22
19
24

6
49

7
31,6

46
12
7

29,2
11,2
7,0

2
5
4

2,8
4,2
7,8

2
2
34
17
17
7
6
6

5,4
2,4
18
8,4
9,6
4,6
3,8
3,6
0,2

1

0,8
2,4
0,2

,2

1

1

1

1

1

1

1

0,4

28

22,2

34

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

5.10.

5.5.11.
Softuri elaborate/implementate
5.5.12.
Hibrizi documentaţi
5.5.13.
Suşe documentate
5.5.14.
Rapoarte de cercetări arheologice elaborate
5.5.15.
Cataloage de colecţie elaborate
5.5.16.
Protocoale clinice elaborate etc.
Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de:
5.6.1.
Proiecte de legi, strategii, concepţii
5.6.2.
Programe
5.6.3.
Acte normative, tehnice, tehnologice
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
5.7.1.
Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi )
1
5.7.2.
Naţionale cu participare internaţională
5.7.3.
Naţionale
22
Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.) 7
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
14
5.8.1.
naţionale
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 7
8
5.8.2.
naţionale cu participare internaţională
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări
5.8.3.
internaţionale
5.8.4.
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale
5.8.5.
Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu
5.8.6.
participare internaţională
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice
3
1
5.8.7.1
internaţionale
1
1
5.8.7
5.8.7.2.
naţionale cu participare internaţională
2
5.8.7.3.
naţionale
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a
5.9.1.
Prestări de servicii în laboratoare acreditate
10
10
5.9.2.
Prestări de servicii în laboratoare neacreditate
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice, 18
22
5.9.3.
pedagogice, testări biologice, chimice etc.
5.9.4.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)
5.9.5.
Consultanţă
60
81
5.9.6.
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
20
24
5.9.7.
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori 5
7
5.9.8.
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
5.9.9.
Articole de popularizare a ştiinţei
2
11
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, 23
27
5.9.10.
inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
5.10.1.
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada
5.10.2.
evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de
5.10.3.
Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în
5.10.4.
perioada evaluată

1

0,2

1
1
29
18

1
13
10

1
1
2
24
14

6

3

10

68

2
2

2,0
1,6
0,4

4
4

0,6
0,2
0,8
18
11,2

ştiinţei
9

8

12

9,9

19

15

28

22,4

75
21
8

68
26
8
1
11
30

49
30
7
1
18

66,6
24,2
7
0,2
7,8
25,2

2

0,4

14
28

35

6.1.

6.2.

6.3.

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII
1
2
3
4
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
6.1.1.
Număr de persoane / cursuri susţinute
17/35
17/35
17/35
6.1.2.
Cursuri noi elaborate în perioada evaluată
30
30
30
Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor de
6.1.3.1.
licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de
12
12
12
6.1.3.2.
licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ masterat
17/6
17/7
17/6
6.1.3.
6.1.3.3.
susţinute
conducător ştiinţific al tezei de doctor
1
2
6.1.3.4.
susţinute
6.1.3.5.
consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute
consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat
6.1.3.6.
susţinute
5
8
15
Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de
învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.1..+6.2.2.)
Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.)
2
6.2.1.1.
manuale pentru învăţămîntul universitar
2
6.2.1.2.
manuale pentru învăţămîntul preuniversitar
6.2.1.
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.3.
universitar
capitole în manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.4.
preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice
5
6
15
Lucrări metodice, note de curs,
4
3
11
6.2.2.
6.2.2.1.
compendiumuri
6.2.2.2.
Lucrări didactice digitale
3
3
5
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative
şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării

5

6

7

17/35
30

17/35
30

17/35
30

12

12

12

17/7

17/6

17/6,4

1

2

1,2

10

36

12,4

1
1

1
1

0,8
0,8

9
5

35
6

11,6
5,8

3

29
6

5,8
4
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
1
2
3
4
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte 4
5
6
7.1.1.
organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune)
7.1.2.
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt
7.1.3.
superior /ale instituţiilor de învăţămînt superior în
organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
7.2.1.
Documente de politici elaborate/ aprobate
Recomandări metodologice elaborate/ implementate în
7.2.2.
activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale
Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie,
7.2.3.
Parlament, Guvern
Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de
3
3
3
7.2.4.
ministere, departamente
Cooperări bilaterale internaţionale
7.3.1.
Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate
7.3.2.
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în
7.3.3.
străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi
7.3.4.
doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea
7.3.5.
ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din
7.3.6.
străinătate pentru activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la
7.3.7.
invitaţie
7.3.8.
Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia
9
78
52
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
7.4.1.
străinătate, cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii
euro
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din
7.4.2.
străinătate, cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii
euro
7.4.3.
Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7

5
5

6
5

3

7

7
5

3

57

3

40,6

1

0,2

1

0,4

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

7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5..

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.

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

1

2

3

2

3

2

2,4

4

9

9

4

9

7

7

7

7

7

7

7
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7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATEORGANIZAŢIEI DIN SFERA
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE*.
ANEXA 2
7.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu
- proiecte instituţionale;
06-407-014A ”Structuri noi ale plantaţiei şi tehnologii moderne în sistemul intensiv şi
superintensiv de cultivare a mărului axate pe programarea valorilor superioare a producţiei”.
Termenul executării: anii 01.2006-12.2010
06-407-020A „Utilizarea deşeurilor din complexul agroindustrial la producerea
ciupercilor xilofage”. Termenul executării: 01.2006 – 12.2010
- proiecte din cadrul programelor de stat - lipsesc;
- proiecte pentru tineri cercetători
10.819.04.01 “Optimizarea parametrilor bioconstructivi şi productivi ai pomilor de
măr în sistemul superintensiv de cultură cu productivitate superioară”, Termenul executării:
01.2010 -12.2012.
08.819.04.01A - Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri
pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere - anii 2008-2009
- proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific- lipsesc;
- proiecte de inovare şi transfer tehnologic- lipsesc;
- granturi internaţionale- lipsesc;
- contracte ştiinţifice;
Timuş Asea, Participarea ca executor în Proiectul biletaral Republica Moldova (UASM) –
România (USAMV, Timişoara) pentru 2010–2013: „Testarea unor fertilizanţi noi în vederea
autorizării pentru folosire în agricultură; studiul privind impactul asupra activităţii
pedofaunei ca indicator al fertilităţii solurilor pe anii 2010–2013”.
nr. 29/7 referitor la elaborarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din
ciuperci”. Termenul executării: 07.2007 – 05.2008
- proiecte înaintate la concursuri în cadrul programelor internaţionale.
Filiera vinului in Republica Moldova Termenul executării: 2010
7.2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu:
- produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie- lipsesc;
- tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi realizate şi valorificate de agenţii
economici prin contract;
 Tehnologia producerii merelor în sistemul intensiv de cultură axată pe
programarea cantităţii, calităţii, competitivităţii producţiei. Recolta medie ~ 35 t/ha. Calitatea
merelor 80 % extra 20 % categoria I apreciată cu certificat Euro Standard. Aplicare: firma
„Codru ST” SRL Bucovăţ raionul Străşeni. Suprafaţa 50 ha livadă pe rod deplin, 30 ha
livadă tânără. SRL „Nicol” – or. Cupcini 13 ha livadă pe rod şi 32 ha livadă tânără.
 Tehnologia obţinerii producţiei planificate de zmeur, căpşun şi coacăz negru cu
cheltuieli minime folosind eficient condiţiile pedoclimatice şi obţinerea unor profituri de 12 –
25 mii lei/ha. Aplicare: SA „Orhei-Vit, Plantaţii pe o suprafaţă de 23,2 ha.
 Metodologia determinării distanţelor de plantare în plantaţiile speciilor pomicole.
Aplicare: Plantaţii pomicole înfiinţate în anii 2000-2010 în multiple gospodării agricole din
diferite raioane ale republicii.
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 Au fost testate şi omologate mai mult de 100 preparate;
 A fost perfecţionată metoda de estimare a densităţii populaţiei dăunătorului şi
metodele de avertizare a perioadelor optime de aplicare a tratamentelor.
 A fost studiată evaluarea biodiversităţii comunităţilor de fitonematode, ecto şi
endoparaziţi la plantele de cultură,
 Au fost îndeplinite cercetări asupra evoluţiei faunei dăunătoare plantelor agricole
Reţete noi de substrat nutritiv, bazate pe deşeurile vegetale din complexul
agroindustrial.
Metodă hidrotermică de pregătire a substraturilor cu consum redus de energie de
până la 18-20%.
 Recomandări practice de pregătire a substraturilor nutritive, bazate pe utilizarea
diferitor deşeuri ligno-celulozice din complexul agroindustrial pentru producerea intensivă a
ciupercilor comestibile xilofage de Păstrăv;
 Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci”;
 produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie;
Metodă de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze;
Tehnologia de producere a ciupercii japoneze Lentinus edodes pe medii nutritive
autohtone.
 Mutageneza chimică şi radiaţională;
 Sistemul de fertilizare (micro- şi macroîngrăşăminte, fertilizarea de bază şi
suplimentară, radiculară şi extraradiculară etc.) în pepinieră şi viticultură;
 Metodele de păstrare a butaşilor de portaltoi, altoi şi a viţelor;
 Irigarea şi fertilizarea şcolii de viţe;
 Tehnologia producerii materialului săditor prin intermediul altoirii în verde;
 Tehnologia producerii viţelor vegetante;
 Tehnologia producerii materialului săditor prin hidroponică;
 Sistemul de tăiere şi formare a butucilor în plantaţiile viticole;
 Utilizarea sba în tehnologia producerii materialului săditor viticol;
 Utilizarea sba în tehnologia producerii strugurilor de masă.
 Colaboratorii catedrei sunt coautori la 11 soiuri de plante floricole, inclusiv 6 soiuri
de bujor şi 5 soiuri de crin galben.
 În cadrul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Project ID 00062742
 “Improving coverage and management effectiveness of the Protected area system in
Moldova”a fost elaborat ” Governance model for management of the PAS in Moldova” şi
„Alternative institutional development options (incl. current institutional arrangements) for
government protected area agency”.
 A fost elaborat şi aprobat la Consiliul tehnico-ştiinţific al Agenţiei „Moldsilva”
Regulamentul privind evidenţierea şi conservarea fondului genetic al speciilor forestiere în
pădurile din Republica Moldova.
 S-a constatat că strugurii de soiurile Şasla albă, Alepo, Muscat de Hamburg,
Coarnă neagră se pot păstra aproape fără pierderi până în luna mai. S-a determinat că
regimurile optime pentru soiurile albe sunt 5 % CO2 şi 2,5 % O2 şi cele colorate 8% CO2 şi
2,5% O2. Ele relevăt că merele păstrate nu se schimbă în conţinutul substanţelor uscate, în
structura ţesuturilor, sunt absolut proaspete, au pierderi minimale în greutate la o durată de
păstrare cu 2 luni mai mare decât merele păstrate în atmosferă naturală.
 A fost elaborată tehnologia păstrării tomatelor (4 soiuri) şi ardeilor graşi (3 soiuri)
în atmosferă modificată şi controlată.
- produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau contracte royaltylipsesc;
- mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţionale- lipsesc;
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- produse ştiinţifice create, cu înscriere în registru- lipsesc;
- alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, tehnologii, materiale, substanţe,
soft-uri etc.) - lipsesc.
7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
- monografii;
1. Timuş Asea. Entomologie: între „operete” din Natură şi somităţi istorice. Editura
Lumen, Iaşi, 2009, 275 p.
- dicţionare- lipsesc;
- culegeri- lipsesc.
7.4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
- monografii;
Anul 2006
Anul 2007
1. Sava V. Rujile de toamnă (introducerea, biologia şi agrotehnica), Chişinău CR al UASM,
2007, 203p.
2. Ciubotaru A., Postolache Gh., Teleuţă A., Sava V. Lumea vegetală a Moldovei. vol. IV.
Chişinău, Ştiinţa, 2007, 180p.
3. Николаеску Г., Апруда П., Перстнев Н., Терещченко А. Пособие для
производителей столового винограда. Chişinău: Iunie-Prim, 2007, 133 p. ISBN 978-99759993-0-4
4. Nicolaescu, G., Apruda P., Tereşcenco A., Perstniov N. Ghid pentru producătorii de
struguri pentru masă. Chişinău: Iunie-Prim, 2007, 128 p. ISBN 978-9975-9780-4-0
Anul 2008
5. Toma S., Gumovschi A., Babuc V., et al. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura
durabilă. Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, 212 p., ISBN 978-997562-216-5
6. Andrieş V. ŞAMPINIONUL. Tehnologia cultivării. UASM, Catedra de Legumicultură.
Ch: Centrul ed. al UASM, 2008. 73 p.
7. Revenco E., V. Lupaşcu, Timuş Asea Mihail Lupaşcu: Patriarhul Agriculturii Moldovei.
AŞM, Chişinău, 2008, 325 p.
8. Николаеску Г., Апруда П., Перстнев Н., Терещченко А. Пособие для
производителей столового винограда (второе издание). Chişinău: Iunie-Prim, 2008, 142 p.
ISBN 978-9975-4004-2-8
9. Nicolaescu, G., Apruda P., Tereşcenco A., Perstniov N. Ghid pentru producătorii de
struguri pentru masă (ediţia a II). Chişinău: Iunie-Prim, 2008, 133 p. ISBN 978-9975-4004-1-1
Anul 2009
10. Babuc, V., Peşteanu, A., Gudumac E., Cumpanici, A. Ghid privind producerea merelor
în sistemul superintensiv de cultură. Monografie. Chişinău: Print-Caro, 2009, 188p. 11 c.a. ISBN
978-9975-4044-1-9.
11. Андриеш В. Н. Грибы вешенка. Технология культивирования. Издание второе,
дополненное. Государственный Аграрный Университет Молдовы; Научно-внедренческая
лаборатория по овощам, цветам и грибам. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2009. 40 с.
12. Corobca V., Nicolaescu Gh., Apruda P. Afaceri în viticultură (ediţia II). Chişinău ACSA: FEP “Tipografia centrală”, 2009
Anul 2010
13. Balan V., Barbaroş M., Cimpoieş Gh. şi al. 70 de ani de învăţămînt superior horticol
din Republica Moldova. 1940-2010. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010, 185 p.,
9,6 c.a. ISBN 978-9975-64-190-6.
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14. Andrieş V. Păstrăvul. Tehnologia cultivării. UASM, Catedra de Legumicultură. Ch:
Centrul ed. al UASM, 2010. 80 p.
15. Filiera vitivinicolă a Republicii Moldova - starea şi perspectivele dezvoltării / Inst.
Italian de Comerţ Exterior, Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. gen. Gheorghe Nicolaescu ;
realizată de Gheorghe Nicolaescu, Tudor Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 133 p. ISBN 978-9975-4152-5-5
16. Filiera vitivinicola della Repubblica Moldova – situazione attuale e prospettive di
sviluppo / Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Ufficio di Bucarest, Univ. Agraria di
Stato di Moldova ; a cura del Gheorghe Nicolaescu ; realizzato da Gheorghe Nicolaescu, Tudor
Cazac, Liviu Vacarciuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. “Print-Caro” SRL). – 142 p. ISBN
978-9975-4152-6-2.
17. SAVA V. Plante decorative anuale. Red.şt. V.Florea. Ch.:, 2010. 287 p
18. SAVA V. Plante decorative erbacee din flora spontană a Republicii Moldova. Red.şt.
Gh. Postolache, P.Obuh. Ch.:Elena-V.I.S.R.L.,2010.230 p. ISBN 978-9975-9649-9-9.
- dicţionare- lipsesc;
Culegeri
2006
1. Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor. Chişinău 2006, 158 p
2007
2. Lucrări ştiinţifice. Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi
silvicultură. Chişinău 2007, vol. 15(1), 385 p.
3. Lucrări ştiinţifice. Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie
şi silvicultură. Chişinău 2007, vol. 15(2), 401 p.
4. Lucrări ştiinţifice. Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi
silvicultură. Chişinău 2007, vol. 15(3), 487 p.
5. Tezele celei de-a 60-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor. Chişinău 2007, 168 p.
2008
6. Tezele celei de-a 61-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.
Chişinău 2008, 128 p
7. Licrări ştiinţifice. Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor.
Chişinău 2008, vol. 16, 454 p.
2009
8. Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.
Chişinău 2009, 102 p
2010
9. Lucrări ştiinţifice. Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini
publice, protecţia plantelor. Chişinău 2010, vol. 24(1), 316 p.
10. Lucrări ştiinţifice. Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini
publice, protecţia plantelor. Chişinău 2010, vol. 24(2), 482 p.
11. 70 de ani de învăţământ superior horticol din Republica Moldova 1940-2010.
Chişinău 2010, 185p.
12. Tezele celei de-a 63-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.
Chişinău 2010, 98 p.

7.5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate:
- reviste ISI;
Anul 2006
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1. Timuş Asea, Croitoru N. Biological method of struggle Against the basic wreckers of
the sweet corn in R. of Moldova. Materialele Simpozionului Internaţional, U.A.S.M.V., ClujNapoca, 5-6 /X. 2006, p. 21–24. ISSN 1843-5254.
Anul 2007
2. Barbaroş M., Cimpoieş Gh. Intensive technology of cultivation of wild strawberry in
Republic Moldova - results and perspectives. În: Buletin of University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2007, nr. 64 (1-2) Horticulture, p.150-153., 0,5 c.a.
ISSN 1843-5254.
3. Barbaroş M., Cimpoieş Gh. Perspectives of perfection of intensive technology of
cultivation of a raspberry in Republic Moldova. În: Buletin of University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2007, nr. 64 (1-2) Horticulture, p. 713., 0,15 c.a.
ISSN 1843-5254.
4. Balan V. Apple tree s planting distances concept conceptions de distances de la
plantation de pommier. În: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj/Napoca. Horticulture. 2007, volume 64 (1-2), p. 202-206, 0,32 c.a.
5. Balan V. Determination methodology of leaf surface area in apple trees planting. În:
Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj/Napoca.
Horticulture. 2007, volume 64 (1-2), p. 711, 0,1 c.a.
6. Barbaroş M., Vrabie A. The usage of new American strawberry varieties in Republic of
Moldova in open field. În: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca. 2007, nr. 64 (1-2) Horticulture, p.714., 0,15 c.a. ISSN 1843-5254.
7. Gudumac, E., Peşteanu, A., Gudumac, Olga. Crowned apple tree development in the
nursery and their behaviour in the orchard in the first two years after plantation. In: Buletin of
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, 2007,
vol. 64(1-2), Horticulture, p. 162-167. ISSN 1843-5254.
8. Peşteanu, A., Gudumac, Olga. Varietys influience on crown structure and apple tree
plantation productivity fdounded with „KNIP BAUM”type. In: Buletin of University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2007, vol. 64 (1-2), Horticulture,
p. 172-177. ISSN 1843-5254.
9. Gudumac, E. Development of apple trees, bench-grafted according to the method of
crown formation in the fruit nursery. In: Buletin of University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, 2007, vol. 64(1-2), Horticulture, p. 733. ISSN
1843-5254.
Anul 2008
10. Barbaroş M., Cimpoieş Gh. Ecological production of wild strawberry in the open
ground in Republic Moldova. În: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca. 2008, nr. 65 (1) Horticulture, p. 257-258., 0,25 c.a. ISSN 1843-5254.
11. Barbaroş M., Cimpoieş Gh. Cultivation of wild strawberry in the closed ground in
Republic Moldova. În: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Cluj-Napoca. 2008, nr. 65 (1) Horticulture, p. 509., 0,15 c.a. ISSN 1843-5254.
12. Balan V., Babuc V., Barbaros M., Bucarciuc V., Cimpoies Gh., Caraman, I., Comanici,
I., Donica, I., Rapcea, M., Turcan, I. Renovation of fruit growing in the Republic of Moldova in
base of scientific resultants. În: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca. 2008, nr. 65 (1) Horticulture, p. 503., 0,15 c.a. ISSN 1843-5254.
13. Balan V. Development of fruit growing in the Republic of Moldova. În: Buletin of
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2008, nr. 65 (1)
Horticulture, p. 252-256, 0,42 c.a.
14. Cimpoieş GH., Manziuc V. Features of growth and fructification of young apple-trees
in high density plantings of v-system design. În: Buletin of University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2008, nr. 65 (1) Horticulture, p. 248-251.
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15. Manziuc V. Growth and fructification of trees of a peach depending on a design of
plantings. În: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ClujNapoca. 2008, nr. 65 (1) Horticulture, p. 517.
16. Peşteanu, A. Development of the aboveground part of apple tree plantation founded
with “knip baum” type. In: Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca. 2008, vol. 65(1), Horticulture, p.259-263. ISSN 1843-5254.
17. Peşteanu, A., Gudumac, Olga. Economic efficiency of apples production in case of
plantation foundation with crowned apple trees. In: Buletin of University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2008, vol. 65(1), Horticulture, p. 519. ISSN 1843-5254.
18. Babuc V., Gudumac E., Gudumac Olga. Planting stock production for the
superintensive apple trees orchards. In: Buletin of University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2008, vol. 65(1), Horticulture, p. 264-269. ISSN 1843-5254.
19. Gudumac E., Gudumac Olga. Planting stock quality according to the method of apple
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25. Bădărău S., Bădărău Alina. Eficienţa biologică a unor noi produse cuprice pentru
combaterea ciupercii Plasmopara viticola. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2008, vol. 16
(Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor), p. 434-438.
26. Bădărău S., Danilov N.. Noi produse pe bază de tebuconazol pentru combaterea bolilor
organelor aeriene ale rapiţei de toamnă. Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2008, vol. 16
(Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor), p. 399-403.
27. Bivol A., Stratu Viorica. Eficienţa biologică a unor noi produse triazolice în combaterea
rapănului mărului – Venturia inaequalis. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2008, vol. 16
(Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor), p. 414-417
28. Bivol Alexei, Iurcu-Straistari Elena. Meloidoginoza la culturile legumicole şi
determinarea pragurilor de daună. În: Tezele Simpozionului internaţional „Structura şi
funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică. Chişinău, 2008, p. 93-95.
29. Timuş Asea, Derjanschi Valeriu, Viespea neagră a ulmului (Arge sp.) în R. Moldova
şi dezvoltarea acesteia pe ulmul Ulmus minor. În: Lucrările ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2008,
vol. 16, Horticultură, Viticultură, Silvicultură şi Protecţia Plantelor, p. 430–434.
30. Croitoru N., Pamujac, N., Panuţa S., Panuţa Oxana, Gavdiuc E., Timuş Asea, Rezultatele
testării unui nou produs pentru combaterea gândacului ghebos al cerealelor. Lucrările
ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2008, vol. 16, Horticultură, Silvicultură şi Protecţia Plantelor, p.
383–387.
31. Panuţa, S. Unele particularităţi de reproducere şi a fertilităţii viespii seminţelor de prun.
În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, vol. 16 (horticultură,
viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor), p. 424-426.
32. Panuţa, S., Pamujac, N. Eficacitatea insecticidelor din grupa piretroizilor de sinteză în
combaterea viespii seminţelor de prun. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău: Centrul editorial
al UASM, 2008, vol. 16 (horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor), p. 210-214.
Anul 2009
33. Bădărău S., Bădărău Alina, Bivol A.. Efectul retardant al unor fungicide pe bază de
tebuconazol asupra plantelor de Brassica napus v. oleifera L. În: Materialele conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice „Protecţia integrată a culturilor de câmp”, Bălţi, 2009, p. 2226.
34. Bădărău S., Bivol A., Nicolaescu Olga. Noi produse de uz fitosanitar în sistemul de
protecţie integrată a orzului de toamnă. În: Simpozionul ştiinţific internaţional „Protecţia
plantelor – Realizări şi perspective”, Chişinău, 2009, p. 231-232.
35. Bădărău S.. Unele aspecte privind combaterea ciupercii Plasmopara viticola în culturile
biologice de viţă de vie. În: Simpozionul ştiinţific internaţional „Protecţia plantelor – Realizări şi
perspective”, Chişinău, 2009, p. 232-234.
36. Croitoru N., Danilov N., Panuţa S., Timuş Asea. Eficienţa biologică a unor insecticide
noi în combaterea dăunătorilor grîului de toamnă. În: Materialele Conferinţei Internaţionale
Ştiinţifico-Practice “Protecţia integrată a culturilor de cîmp”, Bălţi, 18–19 iunie 2009, p. 44–49.
37. Croitoru N., Pamujac, N., Panuţa S., Asea Timuş, Noi produse de uz fitosanitar pentru
combaterea gîndacului ghebos al cerealelor. În: Materialele Conferinţei Internaţionale
Ştiinţifico-Practice “Protecţia integrată a culturilor de cîmp”, Bălţi, 18–19 iunie 2009, pag. 49–
53.
38. Timuş Asea, Calchei Elena, Evaluarea fito-sanitară a soiurilor noi de tutun. În:
Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective”, Chişinău,
19-22, 2009, pag. 277–280.
39. Croitoru N., Timuş Asea, Panuţa S., Gavdiuc E., Eficacitatea unor produse cu conţinut
de Valsaciper 250 EC în combaterea dăunătorilor mazării pentru conservat. În: Simpozionul
Ştiinţific Internaţional “Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective”, Chişinău, 19-22 2009,
pag. 280–284.
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40. Croitoru N., Panuţa S., Timuş Asea. Testarea noului insecticid Successor, 400 EC pentru
diminuarea densităţii populaţiilor de insecte dăunătoare a culturii de rapiţă. În: Simpozionul
Ştiinţific Internaţional “Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective”, Chişinău, 19-22 2009, p.
284–288.
41. Timuş Asea, Covali P. Generalităţi privind structura analizei riscului fitosanitar În:
Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective”, Chişinău,
19-22 2009, pag. 288–290.
42. Timuş Asea. Expoziţii Agricole. “Republica Moldova”, Ediţie Enciclopedică,
“Enciclopedia Moldovei”, Chişinău, 2009, p. 581–582.
Anul 2010
43.
Barbaroş M., Bujoreanu N., Dascălu N. Plant growth and plantations productivity
raspberry when applying ecological technologies. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2010, vol. 24 (1) Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură
şi grădini publice, protecţia plantelor, p. 189-193, 0,25 c.a.
ISBN 978-9975-64-191-3.
44.
Манзюк В.В., Чимпоеш Г.П., Попа С.В. Продуктивность деревьев яблони в
высокоплотных насаждениях v – образной конструкции. În: Lucrări ştiinţifice, UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010, vol. 24 (1) Horticultură, viticultură şi vinificaţie,
silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, p. 88-91, 0,25 c.a.
ISBN 978-9975-64-1913.
45.
Манзюк В.В., Чимпоеш Г.П., Рыбинцев И. Рост и плодоношение деревьев вишни
в насаждениях с кустовидной формой кроны. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2010, vol. 24 (1) Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură
şi grădini publice, protecţia plantelor, p. 92-95, 0,25 c.a.
ISBN 978-9975-64-191-3.
46.
Popa I., Cimpoieş Gh., Popa S. Creşterea şi fructificarea pomilor tineri de măr în
funcţie de forma coroanei. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, vol. 24 (1) Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia
plantelor, p. 95-98, 0,25 c.a.
ISBN 978-9975-64-191-3.
47.
Peşteanu, A. Determinarea încărcăturii optime de fructe la soiurile de măr Golden
Reinders şi Idared. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. Chişinău, 2010, vol.
24(1): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, p.
71-76. ISBN 987-9975-64-191-3.
48.
Babuc, V., Pesteanu, A., Gudumac, E., Bostan, M. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară
de Stat din Moldova. Chişinău, 2010, vol. 24(1): Horticultură, viticultură şi vinificaţie,
silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, p. 62-65. ISBN 987-9975-64-191-3.
49.
Popa S., Manziuc V., Popa I Parametrii structurii plantaţiei, eficienţa economică a
culturii mărului în funcţie de soi şi forma de coroană în plantaţia cu coronamentul în două
planuri oblice. În: Lucrări Ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol.24 (Horticultură, viticultură şi
vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor), p. 99-102. ISBN 987-9975-64191-3.
50.
Gudumac E. Eficienţa economică a producerii pomilor de măr cu corona formată din
lăstari anticipaţi în pepiniera pomicolă. În: Lucrări Ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol.24
(Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor), p.
212-216. ISBN 987-9975-64-191-3.
51. Derjanschi V., Timuş Asea, Croitoru N., Panuţa S. Factotii limitativi ale speciilor de
lepidoptere vulnerabile din agrobiotopurile horticole din Republica Moldova. În: Lucrări
ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol. 24 (2): horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură
şi grădini publice, p. 309–315.
52. Кроитору Н., Тимуш АCЯ, Пануца С., О результатах испытания препарата Engeo
K 247 SC и ВР–01 ISC против комплекса вредителей гороха, в условиях Республики
Молдова. În. Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol. 24 (2): horticultură, viticultură şi
vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, p. 315–320
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53. Timuş Asea, Croitoru N., Derjanschi V., Panuţa S. Evoluţia lepidopterelor dăunătoare
plantelor horticole în anii 2008–2010 în Republica Moldova. În: Lucrări ştiinţifice, UASM,
Chişinău, 2010, vol. 24 (2): horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice,
p. 345–353.
54. Кроитору Н., Пануца С., Тимуш Аcя. Эффективность новых препаратов против
комплекса вредителей гороха. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol. 24 (2):
horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, p. 411–418.
55. Пануца С.Ю., Кроитору Н.И., Тимуш Ася. Новый препарат против хлебной
жужелицы на озимой пшенице в Республики Молдова. În: Lucrări ştiinţifice, UASM,
Chişinău, 2010, vol. 24 (2): horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice,
p. 405–411.
56. Nicolaescu Olga, Bădărău S., Bivol A. Entităţi fungice din g. Taphrina parazite pe pomii
fructiferi sâmburoşi şi elaborarea unor elemente de combatere integrată a lor. În: Lucrări
ştiinţifice, UASM, Chişinău, 2010, vol. 24 (2): horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură
şi grădini publice, p. 342–345.
7.12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integrallipsesc.
7.13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3
pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară.
Anul 2006
Anul 2007
Peşteanu, A. Evoluarea formării organelor generative şi productivitatea plantaţiilor tinere de
măr înfiinţate cu pomi de tipul „ knip baum”. B: Актуальные проблемы современного
образования и науки: материалы межвузовской конф., 19 января 2007. Комрат,
2007, с. 64-69.
Gudumac E. Randamentul şi calitatea pomilor de măr altoiţi la masă în funcţie de distanţele
de plantare în pepinieră. B: Материалы Межвузовкой конференции «Актуальные
проблемы современного образования и наук» /19 января 2007 г./ Комратский
Государственный Университет Республики Молдова, Комрат, 2007, с. 70-73.
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
7.14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada,
locul desfăşurării):
Corpul profesoral didactic este implicat în organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale
sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al facultăţii/universităţii,
cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi profesionale.
- naţionale;
1. Conferinţa regională pe produs cu genericul "Producerea strugurilor pentru masa oportunitati si obstacole" - 21 septembrie 2010, Hincesti / Gheorghe Nicolaescu Sectorul strugurilor de masa prin prisma pregătirii cadrelor si a cercetărilor ştiinţifice.
2. Seminar internaţional organizat de către MAIA si Banca Mondiala in Moldova
“Impactul ecologic si agricultura” – 25-26 mai 2010, Chişinău / Gheorghe Nicolaescu Impactul ecologic, in ultimii 20 ani, asupra viticulturii in Republica Moldova.
- naţionale cu participare internaţională;
1. Masa rotunda organizată de către ICE Italia – biroul de Chisinau si UASM / Gheorghe
Nicolaescu – Filiera vitivinicolă a Republicii Moldova - starea şi perspectivele
dezvoltării.
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- internaţionale.
Simpozionului ştiinţific internaţional Realizări şi perspective în horticultură, viticultură,
vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului
universitar Gherasim Rudi, Chişinău, 2007.
2. Simpozion ştiinţific internaţional „Agricultura modernă-realizări şi perspective”, „75 de
ani ai UASM”, Chişinău, 2008.
3. Simpozion ştiinţific internaţional „Horticultura modernă-realizări şi perspective” dedicat
aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură, 23-25 septembrie 2010,
Chişinău, 2010.
1.

Cadrele didactice sunt implicate, de asemenea, şi în alte manifestări ştiinţifice la nivel de
facultate sau la nivelul unor specialităţi sau catedre ale facultăţii. În mod tradiţional, cadrele
didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii facultăţii participă la mese rotunde, conferinţe,
expoziţii etc. Anual sunt organizate Conferinţe ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor, sub
coordonarea cadrelor didactice, la toate specialităţile.
7. 15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor) lipsesc.
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7.16. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase:
a. obţinute:
- în ţară;
Nr.
Numele, prenumele
Denumirea invenţiei (de
Numărul brevetului,
d/o
autorilor
structurat separat – brevet hotărâri de acordare a
de invenţie, hotărâre de
brevetului, certificatului de
acordare a brevetului,
drept de autor
certificat de drept de autor)
BREVET DE INVENŢIE
Anul 2006
1.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Cetatea
372.3
A.,Sîrbu T.
Albă”
2.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Valentine”
373.3
A.,Sîrbu T.
3.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Adonis”
374.3
A.,Sîrbu T.
4.
Sava V., Manole S.
Soi de Crin galben
375.2
„Farmec”
5.
Sava V., Manole S.
Soi de Crin galben
376.2
„Columna”
6.
Sava V., Manole S.
Soi de Crin galben
377.2
„Avîntul”
Anul 2007
7.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Dochia”
1890946
A.,Radu A.
8.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Anghelina”
1890942
A.,Radu A.
9.
Sava V., Dumitraşco Soi de bujor „Horia”
1890943
A.,Radu A.
10.
Cava V., Manole
Soi de Crin galben
1980959
S.,Ciubotaru A.
„Auriu”
11.
Cava V., Manole S., Soi de Crin galben
1980959
Ciubotaru A.
„Licurici”
Anul 2008
12.
Rusu Ş., Erhan D., Metodă de profilaxie şi
MD 3674 G2 2008. 08.31.
Bivol A.
tratament a
ectoparazitozelor la găini.
- în străinătate
b. implementate:
- în ţară;
- în străinătate.
7.17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor- lipsesc.
7.18. Lista cererilor de brevetare şi certificare- lipsesc.
7.19. Lista contractelor de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how- lipsesc.
7.20. Lista manualelor:
- pentru învăţămîntul universitar;
1. Balan V. Pomicultura în teste. Manual pentru studiile universitare, UASM, Chişinău:
Centrul editorial al UASM, 2007, 18 c.a. 212 p. ISBN 978-9975-946-01-6.
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2. Bădărău Sergiu, Bivol Alexei. Fitopatologia agricolă. Chişinău, UASM, 2007, 432 p.
3. Bădărău Sergiu. Fitopatologie. Chişinău, UASM, 2009, 360 p.
4. SAVA, V. Floricultura. Ch.: Tipografia Prim Print SRL, 2010. 610 p.
- pentru învăţămîntul preuniversitar- lipsesc.
7.21. Lista capitolelor în manuale:
- pentru învăţămîntul universitar- lipsesc;
- pentru învăţămîntul preuniversitar- lipsesc.
7.22. Lista lucrărilor instructiv-metodice:
- lucrărilor metodice;
Anul 2006
1. Балан В.В., Барбарош М. Н., Пештяну А.Ф., Манзюк В.В. Плодоводство.
Методические указания к лабораторно-практическим и семинарским занятиям для
студентов 3 курса специальности 616.1 – Лесное и парковое хозяйство. ГАУМ, Кишинэу:
Centrul editorial al UASM, 2006, 46с. 2,0 c.a.
2. Tomaş Gr., Apruda P., Peşteanu A., Nicolaescu Gh., Conovali V., Nicolaescu A.
Pomicultura. Programa practicii de producţie şi îndrumări metodice cu privire la întocmirea dării
de seamă pentru studenţii anului IV la specialitatea 2803 – Horticultură şi viticultură. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2006, 24p. 1,5 c.a.
3. Balan V., Croitoru N., Bădărău, S., Tomaş G., Panuţa, S., Costru Maria, Programul
practicii de producţie şi îndrumări metodice pentru întocmirea raportului, specialitatea 2804
”Protecţia plantelor, anul IV”. Editura U.A.S.M., 2006, 22 p.
4. Balan V., Croitoru N. Bădărău, S. Tomaş G., Panuţa, S., Nicolaescu O., Programa
practicii didactice pentru întocmirea raportului la specialitatea 2804 ”Protecţia plantelor, anul
II-III”. Editura U.A.S.M., 2006, 25 p.
Anul 2007
5. Balan V., Peşteanu A., Manziuc V. Bazele biologice ale pomiculturii. Îndrumări metodice
privind elaborarea tezei de curs la disciplina „Bazele biologice ale pomiculturii” de către
studenţii facultăţii de Horticultură la specialitatea 615.1 - Horticultura. Chişinău, 2007, 24 p. 1,1
c.a.
6.
Балан В.В., Пештяну А.Ф., Манзюк В.В. Биологические основы плодоводства.
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Биологические
основы плодоводства» для студентов факультета «Плодоовощеводство и виноградарство»
по специальности 615.1 – Horticultură. Кишинѐв, 2007, 24 с. 1,1 c.a.
7. Cimpoieş Gh., Vrancean V. et al. Catalogul cursurilor universitare. Anul universitar
2008-2009. În: Informaţie cu privire la programele de licenţă oferite. Chişinău:Centrul editorial
al UASM, 2007, 146p.
Anul 2008
8. Cimpoieş Gh., Vrancean V., Zacon E., Donică Gh. Catalogul cursurilor universitare.
Programul de studii universitare integrate: domeniul 64 – Medicină veterinară. Anul universitar
2008-2009. Chişinău:Centrul editorial al UASM, 2008, 89p.
9.
Balan V., Peşteanu A., Manziuc V. Pomicultură generală. Îndrumări metodice privind
elaborarea tezei de curs la disciplina „Pomicultură generală” de către studenţii facultăţii de
Horticultură la specialitatea 615.1 - Horticultură. UASM, Chişinău:Centrul editorial al UASM,
2008, 30 p. 1,8 c.a.
10. Балан В., Пештяну А., Манзюк В. Общее плодоводство. Методические указания
для выполнения курсовой работы по дисциплине «Общее плодоводство» для студентов
64

факультета Плодоовощеводства и виноградарства по специальности 615.1 - Horticultură.
ГАУМ, Кишинэу: Centrul editorial al UASM, 2008, 29 с. 1,8 c.a.
11. Nicolaescu Gh., Vacarciuc L., Peşteanu A., Ignat V. Pomicultura. Programa practicii
de producţie şi îndrumări metodice de întocmire a dării de seamă pentru studenţii anului IV a
specialităţii 617,1 – Viticultură şi Vinificaţie. UASM, Chişinău:Centrul editorial al UASM,
2008, 22p. 1,4 c.a.
12. Gudumac E. Înfiinţarea şi exploatarea livezilor superintensive de măr (cu pomi de tipul
„knip-baum”). Ghid informativ. Chişinău: Print-Caro SRL, 2008, 35p., 2,0 c.a. ISBN 978-99754044-3-3
13. Bădărău Sergiu, Bivol Alexei. Culegere de teste la Fitopatologie pentru studenţii
specialităţii 615. 1 – Horticultură. UASM, 2008, Chişinău: 46 p. 2,0 c.a.
14. Bădărău Sergiu. Fitopatologia agricolă. Îndrumări metodice pentru îndeplinirea lucrării
de curs, sp. 612. 1. – protecţia plantelor. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 29 p.
15. Bădărău Sergiu. Fitopatologia generală. Indicaţii la lucrările de laborator, sp. 612. 1. –
protecţia plantelor. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 42 p.
16. VACARCIUC L., NICOLAESCU Gh. Programa practicii didactice la specialitatea 617.1
„Viticultură şi Vinificaţie”. Chişinău: UASM, 2008.
Anul 2009
17. Barbaroş M., Candu Gh., Molea V. Culturi nucifere şi bacifere. Îndrumări metodice
pentru lucrări de laborator destinate studenţilor facultăţii Horticultură, specialitatea 616.1 –
Silvicultură şi grădini publice. UASM, Chişinău:Centrul editorial al UASM, 2009, 36p. 1,35 c.a.
18. Барбарош М. Н., Канду Г.Н., Моля В.В. Орехоплодные и ягодные культуры.
Методические указания к лабораторным занятиям для студентов факультета
Плодоовощеводства по специальности 616.1 – Лесное и парковое хозяйство. ГАУМ,
Кишинэу: Centrul editorial al UASM, 2009, 38с. 1,3 c.a.
19. ПЕРСТНЁВ Н.Д., МОРОШАН Е.А., ШТИРБУ А.В. Методическое руководство
по изучению курса виноградарства. Для студентов III курса факультета “Horticultură” по
специальности 615.1 – Плодоовощеводство. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2009, 65 p. 3,4 c.a.
Anul 2010
20. Balan V., Barbaroş M., Pesteanu A. Ghidul privind perfectarea tezelor de master. Ghid
privind elaborarea tezelor de master de către masteranzii facultăţii de Horticultură la
specializarea – Ştiinţe horticole şi agrosilvice. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, 15 p., 1,1 c.a.
21. Balan, V., Macari, V., Peşteanu, A. Programa examenului de doctorat la disciplina
Istoria şi metodologia cercetării în domeniul Ştiinţe Agricole. Chişinău, 2010. în presă
22. Bădărău Sergiu, Bivol Alexei. Fitopatologia agricolă. Indicaţii metodice la lucrările de
laborator pentru studenţii sp. 612. 1 – protecţia plantelor. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM,
2010, 60 p.
23. Bădărău S., Bivol A., Nicolaescu Olga. Fitopatologia. Indicaţii metodice la lucrările de
laborator pentru studenţii sp. 615. 1 – horticultură. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010,
48 p.
24. Bădărău S., Bivol A., Nicolaescu Olga. Fitopatologia. Indicaţii metodice la lucrările de
laborator pentru studenţii sp. 611. 1 – agronomie. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010,
46 p.
-

teste-grilă;
Anul 2006
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Anul 2010
Tehnologii în horticultură ro/ru: 6 specialităţi economice
Tehnologii horticole ro: 2 specialităţi agronomice
Pomicultura ro/ru: specialitatea protecţia plentelor, agronomie, viticultură şi
vinificaţie
Bazele biologice ale pomiculturii ro/ru: specialitatea horticultură
Pomicultura generală ro/ru: specialitatea horticultură
Pomicultura specială ro/ru: specialitatea horticultură
Tehnica experimentală (in limbile română si rusă): 612.1 Protecţia plantelor; 615.1
Horticultură; 616.1 Silvicultură si grădini publice; 617.1 Viticultura si vinificaţie;
Viticultură (in limbile română si rusă): 612.1 Protecţia plantelor; 615.1 Horticultură;

notelor de curs;

Anul 2006
Anul 2007
Anul 2008
1.Timuş Asea, Protecţia biologică (conspect de prelegeri pentru studenţii sp. 612.1 –
Protecţia plantelor). Editura UASM, Chişinău, 2008, 81p.
2.Bădărău S. Microbiologia fitopatogenilor. Curs de prelegeri pentru studiile universitare,
UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008, 50 p.
Anul 2009
3.Перстнев Н., Особенности производства посадочного материала винограда в
Республике Молдова на безвирусной и бактериальной основе. Кишинѐв: ГАУМ. 2009. 80
с.
4.Перстнев Н., Ампелография и селекция в виноградарстве. Кишинѐв: ГАУМ. 2009.
159 с.
Anul 2010
5.Bădărău S. Fitopatologia generală. Curs de prelegeri pentru studiile universitare, UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2010, 110 p.
- compendiumurilor elaborate- lipsesc;
- lucrărilor digitale etc- lipsesc.
7.23. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate.
A fost elaborată Reglementarea tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci” (Monitorul
oficial nr. 215-217, art. nr. 1340 din 05.12.2008.
7.24. Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea
autorităţilor publice centrale şi/sau locale- lipsesc.
7.25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat) - lipsesc.
7.26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei .
1. Asea Timuş, Entomologie: între „operete” din Natură şi somităţi istorice. Editura
Lumen, Iaşi, 2009, 275 p.
7.27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei.
Anul 2006
1.
Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Calendarul viticultorului: Sfaturi practice privind executarea
lucrărilor principale în plantaţiile viticole şi gospodăriile pepinieristice în lunile ianuarie66

februarie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2006, nr. 6, p. 23.
2.
Николаеску Г., Штирбу А. Путеводитель виноградаря: практические советы по
выполнению основных работ на виноградниках и в питомниководческих хозяйствах в
январе-феврале. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2006, № 6, с. 23.
Anul 2007
3.
Balan, V., Bucarciuc, V., Peşteanu, A., Grosu, I., Suvac, M. Înfiinţarea plantaţiilor
pomicole, formarea şi tăierea pomilor fructiferi. In: Material informativ menit pentru
şcolarizarea producătorilor de fructe din Republica Moldova. ACSA, Chişinău, 2007, 24 p.
4. Barbaroş M., Balan M., Vrabie A. Tehnologia obţinerii producţiei ecologice de căpşun
pe terenuri neprotejate. În: Agricultura ecologică. UASM, Chişinău, 2007, 4p.
5.
Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice privind executarea lucrărilor principale în
plantaţiile viticole şi gospodăriile pepinieristice în lunile martie-aprilie. În: Viticultura şi
vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2007, nr. 1 (7), p. 21.
6.
Николаеску Г., Штирбу А. Основные работы на виноградниках и в питомниках в
марте-апреле. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2007, № 1 (7), с. 21.
7.
Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în lunile
mai-iunie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2007, nr. 2 (8), p. 18.
8.
Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы виноградарям и
питомниководам по выполнению основных работ на виноградниках и в питомниках в маеиюне. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2007, № 2 (8), с. 18.
9.
Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în vederea
îndeplinirii lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile iulie-august. În: Viticultura şi vinificaţia în
Moldova, Chişinău, 2007, nr. 3 (9), p. 16-17.
10. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы виноградарям и
питомниководам по выполнению основных работ на виноградниках и в питомниках в
июле-августе. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2007, № 3 (9), с. 1617.
11. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Lucrările necesare în vii şi pepiniere în lunile septembrieoctombrie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2007, nr. 4 (10), p. 12-13.
12. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice privind executarea lucrărilor în vii şi
pepiniere în lunile noiembrie-decembrie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău,
2007, nr. 5 (11), p. 14-15.
13. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы по выполнению основных
работ на виноградниках и в питомниках в ноябре-декабре. В: Виноградарство и виноделие
в Молдове, Кишинев, 2007, № 5 (11), с. 16-17.
Anul 2008
14. Gudumac E. Materialul săditor – factor decisiv asupra productivităţii plantaţiei.
Revista lunară de analiză şi informare „Bussinesul Agricol”, Nr. 8, Septembrie 2008. p. 12.
15. Gudumac E. Înfiinţarea şi exploatarea livezilor superintensive de măr (cu pomi de
tipul „knip-baum”). În: Ghid informativ. Chişinău. 2008, 35 p.
16. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi gospodăriile
pepinieristice în lunile martie-aprilie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2008,
nr. 1 (13), p. 14-15.
17. Николаеску Г., Штирбу А. Основные работы на виноградниках и в
питомниководческих хозяйствах в марте-апреле. В: Виноградарство и виноделие в
Молдове, Кишинев, 2008, № 1 (13), с. 14-15.
18. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi pepiniere în
lunile mai-iunie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2008, nr. 2 (14), p. 14-15.
19. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы виноградарям и
питомниководам по выполнению основных работ на виноградниках и питомниках в мае67

июне. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2008, № 2 (14), с. 14-15.
20. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în vederea
efectuării lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile iulie-august. În: Viticultura şi vinificaţia în
Moldova, Chişinău, 2008, nr. 3 (15), p. 19-20.
21. Николаеску Г., Штирбу А. Основные работы на виноградниках и в питомниках в
июле-августе. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2008, № 3 (15), с. 1920.
22. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice referitor la lucrările din vii şi pepiniere în
lunile septembrie-octombrie. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2008, nr. 4 (16),
p. 10.
23. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы по выполнению основных
работ на виноградниках и питомниках в сентябре-октябре. В: Виноградарство и виноделие
в Молдове, Кишинев, 2008, № 4 (16), с. 10.
24. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în vederea
îndeplenirii lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile noiembrie-decembrie. În: Viticultura şi
vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2008, nr. 5 (17), p. 14.
25. Николаеску Г., Штирбу А. Основные работы на виноградниках и в питомниках в
ноябре-декабре. В: Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2008, № 5 (17), с.
14.
26. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în vederea
executării lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile ianuarie-februarie. În: Viticultura şi vinificaţia în
Moldova, Chişinău, 2008, nr. 6 (18), p. 19-20.
27. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы по выполнению основных
работ на виноградниках и в питомниководческих хозяйствах в январе-феврале. В:
Виноградарство и виноделие в Молдове, Кишинев, 2008, № 6 (18), с. 19-20.
Anul 2009
28. Vatamaniuc I., Găină V., Gudumac E., Fritsch C. Studiul producerii comerciale a
strugurilor de masă în Republica Moldova. Chişinău, August, 2009, 15 p.
29. Gudumac E. ADP Assists Farmers from Moldova to Implement the Super Intensive
System of Apple Cultivation. În:Realizări şi perspective ale agriculturii de valoare înaltă.
Conferinţa Proiectului de Dezvoltare a Businessului Agricol. Chişinău, 2009, p. 20-21.
30. Vatamaniuc I., Găină V., Gudumac E., Fritsch C. Appraisal in Commercial Table
Grapes Production in Moldova. Chisinau, August, 2009, 15 p.
31. Gudumac E. Să implementăm corect tehnologiile moderne de producere a merelor. În:
Revista lunară de analiză şi informare „Bussinesul Agricol”, Nr. 3-4, Mai-Iunie 2009. p. 6.
32. Găină V., Gudumac E., Vatamaniuc I. Producerea Comercială a Strugurilor de Masă.
Hartă. În baza „Studiului sectorului strugurilor de masă din Republica Moldova”, august 2009.
33. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi gospodăriile
pepinieristice. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2009, nr. 1 (19), p. 20-21.
34. Nicolaescu Gh., Ştirbu A. Sfaturi practice la efectuarea lucrărilor în vii şi pepiniere.
În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău, 2009, nr. 2-3 (20, 21), p. 13-15.
35. Николаеску Г., Штирбу А. Практические советы по выполнению основных
работ на виноградниках и в питомниководческих хозяйствах. În: Viticultura şi vinificaţia în
Moldova, Chişinău, 2009, nr. 2-3 (20, 21), p. 42-44.
36. Морошан Е., Дерендовская А., Николаеску Г., Штирбу А. Профессору
университар Николаю Перстнѐву 75 лет. În: Viticultura şi vinificaţia în Moldova, Chişinău,
2009, nr. 6 (24), p. 39.
37. Timuş Asea, Gaibu Zinaida, Derjanschi V. Agenţi patogeni şi dăunători prezenţi într-o
cultură de nuci nou înfiinţată din Republica Moldova. Revista „Sănătatea plantelor”, Bucureşti,
2009, p. 20–21.
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38. Timuş Asea, Expoziţii Agricole. “Republica Moldova”, Ediţie Enciclopedică,
“Enciclopedia Moldovei”, Chişinău, 2009, p. 581–582.
Anul 2010
39. Timuş Asea, Gaibu Zinaida, Derjanschi V. Prognoza evoluţiei unor dăunători în
Republica Moldova, în perioada 2008–2010. Revista „Sănătatea plantelor”, Bucureşti, 2010. p.
30–31.
7.28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori- lipsesc.
7.29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat
organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate) - lipsesc.
7.30. Lista filialelor:
- organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior- lipsesc;
- instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie- lipsesc.
7.31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării- lipsesc.
7.32. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare- lipsesc.
7.33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia.
1. Barbaroş M. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, anii 2008-2010, 1
normă.
2. Bivol A. Institutul de Zoologie AŞM, Laboratorul de Parazitologie şi helmintologie, Anii
2006-2010.
3. Timuş Asea, Institutul de Zoologie, AŞM, Laboratorul de Entomologie, colaborator
ştiinşific coordonator – 0,5 normă, 2007;
4. Timuş Asea, Institutul de Studii Enciclopedice, AŞM, secţia biologie şi agricultură,
cercetător ştiinşific superior, 0,5 normă, 2008.
5. COST Forests, their Products and Services (FPS), Action E51 Integrating Innovation and
Development Policies for the Forest Sector; Anii 2006-2010.
6. COST FPS Action FP0603 Forest Models for Research and Decision Support in
Sustainable Forest Management; Anii 2006-2010.
7. COST FPS Action FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN). Anii
2006-2010.
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