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1. DATE GENERALE
Istoricul profilului ştiinţific Zootehnie. Facultatea de Zootehnie a fost
înfiinţată în anul 1940, prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici din fosta
Uniune Sovetică, în baza catedrei de Zootehnie generală şi specială a facultăţii de
Ştiinţe Agricole din or. Chişinău.
Primii dascăli, care şi-au adus aportul la dezvoltarea învăţământului
superior în agronomie şi zootehnie au fost profesorii universitari Haralambie
Vasiliu şi Agricola Cardaş.
Prin grija profesorului Agricola Cardaş, după înfiinţarea Facultăţii de
Ştiinţe Agricole din or. Chişinău, au fost create 4 laboratoare de Zootehnie cu
ferme didactice şi un atelier de material didactic, în care se confecţionau mulaje şi
instrumentar zootehnic. Rezultatele activităţii ştiinţifice îl situează în poziţia de
fondator al ştiinţei zootehnice în Moldova.
Principalele preocupări ştiinţifice au fost cele cu privire la influenţa
mediului asupra organismului animal, ereditatea caracterelor dobândite,
ameliorarea raselor de animale domestice, în mod deosebit, a raselor autohtone.
Studiul taurinelor şi ovinelor au constituit, de asemenea, un obiectiv important în
cercetările profesorului Agricola Cardaş.
Printre fondatorii facultăţii au fost profesorii din România şi din Republica
Moldova. Facultatea poartă actuala denumire din anul 2001.
În diferite perioade facultatea a fost condusă de următorii decani:
conferenţiar universitar Parascovia Maiorov (1940-1944), conf. univ. Nicolae
Naidenov (1944-1945), profesor universitar Vladimir Cetîrkin (1945-1946), conf.
univ. Nicolae Şcerbacov (1946-1947), prof. univ. Parascovia Berejnoi (19471948), conf. univ. Serghei Semionov (1948-1955), conf. univ. Semion Bigdan
(1955-1957), lector superior Ilie Kulikov (1957-1959), conf. univ. Ivan Ogorodnîi
(1959-1962), prof.univ. Fiodor Iliev (1962-1963), conf. univ. Eugen Socolnicov
(1963-1964), prof.univ. Ilie Mogoreanu (1964-1972, 1982-1987), prof. univ.
Nicolae Bucătaru (1977-1982), prof. univ. Ion Bularga (1972-1977, 1987-1994),
prof. univ. Vasile Vrancean (1994-1999), prof. univ. Vladimir Radionov (19992002), prof. univ. Andrei Şumanschi (2002-2006), iar din 2006 până în prezent prof. univ. Nicolae Eremia.
Pe parcursul anilor 1940-2010 în cadrul facultăţii au activat şi activează
doctorii habilitat în ştiinţe agricole şi profesorii universitari: Timofei Gorb,
Vladimir Cetîrchin, P. Gerasimovici, T. Manuilov, Parascovia Berejnoi, Fiodor
Iliev, Grigorie Stepurin, Ilie Mogoreanu, Gavril Marcenco, Tamara Solonin,
Nicolae Ursu, Serghei Cramceninov, Nicolae Vasilovschii, Nicolae Bucătaru, Ion
Bularga, Filaret Guci, Grigorie Darie, Andrei Şumanschi, Sergiu Cilimar, Vasilie
Vrancean, Vladimir Radionov, Gheorghe Boronciuc, Nicolae Eremia.
La momentul actual, potenţialul uman cuprinde: titulari – 28 de cadre
didactice, dintre care, la catedra Biotehnologii în zootehnie – 8 unităţi, Zootehnie
specială – 8 unităţi, Zootehnie generală – 6 unităţi şi Educaţia fizică – 6 unităţi.
Examinând situaţia calitativă a corpului didactic este necesar de menţionat,
că în cadrul facultăţii activează în calitate de titulari: 5 doctori habilitaţi, 1 membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 4 profesori universitari, 13
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doctori în ştiinţe, 15 conferenţiari universitar, 7 lectori superiori universitari, 2
lectori asistenţi universitari. Pentru profesorii universitari revine 14,3%, pentru
conferenţiari universitari – 53,6%, pentru lectori superiori universitari – 25% şi
pentru lectori asistenţi universitari – 7,1%. Aşadar, pentru doctori habilitaţi revine
17,9% şi pentru doctori în ştiinţe revine 46,4%, cu grad şi titlul ştiinţifco-didactic
– 78,6% ceea ce corespunde normelor în vigoare.
În cadrul Facultăţii activează Consiliul Ştiinţific Specializat, abilitat cu
dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea: 06.02.04 –
Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere, preşedinte –
profesorul universitar Nicolae Eremia, şi două Seminare Ştiinţifice de profil la
specialităţile: 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor,
preşedinte – profesorul universitar Grigorie Darie, şi 06.02.02 – Alimentaţia
animalelor şi tehnologia nutreţurilor, preşedinte – profesorul universitar Vasile
Vrancean.
De la fondărea facultăţii şi până în prezent colectivul facultăţii a pregătit 24
de doctori habilitaţi şi 124 de doctori în ştiinţe agricole şi biologice. S-au format
şcoli ştiinţifice ale profesorilor universitari, ca: Vladimir Cetîrkin, care a pregătit
20 de doctor, Filaret Guci – 24 de doctori şi 2 doctori habilitaţi, Grigore Stepurin
– 24 de doctori şi 3 doctori habilitaţi, Fiodor Iliev şi Ilie Mogoreanu cîte 7 doctori
şi 1 doctor habilitat, Tamara Solonina şi Nicolae Ursu cîte 5 doctori şi 1 doctor
habilitat, Ion Bularga, Nicolae Bucătaru şi Nicolae Eremia cîte 5 doctori, Serghei
Chilimar – 4 doctori şi alţii.
Pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează prin susţinerea tezelor de licenţă /
de master. În total în ultimii 5 ani au fost pregătiţi 330 de specialişti, dintre care la
specialitatea Zootehnie - 121 persoane, la specialitatea Biotehnologii agricole –
179 persoane.
În anul 2007 în cadrul facultăţii au fost elaborate şi aprobate planurile de
studii pentru ciclul II la 2 specializări: masterat de cercetare cu specializarea
Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor de origine animală şi masterat
profesional cu specializarea Biotehnologii în reproducţia animalelor. La momentul
actual studiile de masterat au finisat 30 persoane dintre care la masteratul de
cercetare – 23 persoane, la cel profesional – 7 persoane (tabelul 1.1).
Tabelul 1. 1
Numărul absolvenţilor în ultimii 5 ani
Anii
Licenţă
Masterat
zootehnie
biotehnologii
masterat de
masterat
cercetare
profesional
2006
38
30
2007
20
40
2008
20
34
2009
23
39
8
7
2010
20
36
15
121
179
23
7
Total
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La ciclul III – doctorat, durata studiilor constituie 3 ani la zi şi 4 – cu
frecvenţă redusă. La momentul actual, în doctorantură îşi fac studiile 9 persoane:
dintre care la catedra Zootehnie specială – 3, la catedra Biotehnologii în Zootehnie
4 şi la catedra Zootehnie generală – 2 persoane.
Printre absolvenţii facultăţii sunt personalităţi cu care ne mândrim:
- membrii Corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Sergiu Chilimar, Ion
Socican);
- eroi ai muncii socialiste (Elena Stujuc, Lidia Gurali);
- cavaleri ai Ordinului Republicii (Tudor Idjilov, Mihail Sîromeatnicov);
- deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova (Petru Moraru, Iosif Chetraru, Chiril
Darmanji, Petru Lupaşcu, Serafima Borgan, Anton Gheorghe, Anatolie Stîngaci,
Afanasii Mandaji);
- miniştrii (Ministrul Industriei Uşoare - Anatolie Tiunev, Ministrul Afacerilor
Interne, Director al Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi a Corupţiei
din Republica Moldova, General de Brigadă - Alexei Roibu);
- preşedinţi ai raioanelor (Vasile Doga – r-nul Sîngerei, Ion Harea – r-nul Ungheni,
Alexandru Reniţchi – r-nul Şoldăneşti, Ion Pare – r-nul Rîşcani);
- directori de Instituţii de Cercetări Ştiinţifice şi de Învăţământ ca: Directorul
Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice în Apicultură, Rusia, vice-preşedinte
al Asociaţiei Internaţionale a Apicultorilor din întreaga Lume „Apimondia”, doctor
- Grigore Bilaş; Directori ai Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în
Zootehnie şi Medicină veterinară, doctorii habilitaţi, profesori universitari - Filaret
Guci, Constantin Petiş, Mihail Bahcivanji, Grigore Darie, Andrei Şumanschi;
Directori ai Întreprinderii de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea
Suinelor „Moldsuinhibrid”, doctor habilitat - Mihail Gumenîi, doctor în agricultură
- Gheorghe Roşcovan, Vasile Harea; Directorul Societăţii pe Acţiuni „Avicola
Moldova”, doctor habilitat, profesor universitar - Ion Bîzgu;
- rectorul Universităţii de Stat din Comrat,doctor habilitat, profesor universitar Ştefan Varban;
- prim-prorectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, doctor, profesor
universitar interimar - Vasile Vrancean.
Paralel cu activitatea didactico-ştiinţifică au desfăşurat o amplă activitate în
propagarea rezultatelor cercetărilor efectuate şi fiecare din ei au pubilcat de la 80
până la 380 de lucrări ştiinţifice (tabelul 1.2).
În sectorul didactic, în laboratoarele Universităţii, profesorii au posibilitatea
de a se ocupa cu activitatea de cercetare ştiinţifică, de a atrage studenţii în
domeniul experimental, de a folosi rezultatele în predare, proiectele de curs, tezele
de licenţă şi tezele de masterat.
Profilul de cercetare pe anii de activitate 2001-2005 a fost acreditat în
2006.
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Tabelul 1.2
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregătirea cadrelor şi activitatea editorială
Numele,
Au pregătit
prenumele
doctori/doctori
habilitaţi
Cetîrkin Vladimir
20
Guci Filaret
26/2
Stepurin Grigore
24/3
Iliev Fiodor
7/1
Mogoreanu Ilie
7/1
Ursu Nicolae
6
Solonin Tamara
5/1
Eremia Nicolae
5
Bucătaru Nicolae
5
Bularga Ion
5
Chilimar Serghei
4

Articole
publicate
120
380
160
105
150
100
150
240
150
80
180

Statutul Juridic actual şi subordonarea sectorială. Profilul ştiinţific de
cercetare Zootehnie a fost format prin ordinul rectorului nr. 233 din 21.03.2005 în
baza hotărârii Senatului universitar din 18.03.2005, procesul verbal nr. 5. Profilul
activează în cadrul facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii la care se efectuează
cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative din domeniul creşterii şi exploatării
animalelor domestice şi biotehnologiilor în zootehnie.
Misiunea organizaţiei este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard
de calitate pentru formarea de specialişti capabil să activeze în diverse domenii din
producere şi cercetare atât pe plan naţional cât şi în conformitate cu crinţele pieţii
de muncă a Uniunii Europene.
Elementele cheie ale programului managerial. Conducerea facultăţii prin
îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al calităţii procesului didactic
şi de cercetare la toate nivelurile şi funcţiile relevante şi prin respectarea cerinţelor
legale şi a reglementărilor în vigoare.
Obiectivele realizate. Necătând la rezultatele obţinute în sfera ştiinţei şi
inovării în ultimii 5 ani, colectivul facultăţii permanent se ocupă de realizarea
obiectivelor de bază de care depinde viitorul sectorului zootehnic:
►promovarea noii imagini a profesiei şi profilului Zootehnie;
►dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare;
►menţinerea şi ameliorarea potenţialului genetic al animalelor şi păsărilor
domestice răspândite pe teritoriul Republicii Moldova;
► crearea tipurilor, hibrizilor, liniilor de albine, suine şi crosurilor de păsări cu
capacităţi productive avansate şi producţii competitive;
►perfecţionarea tehnologiilor tradiţionale de creştere şi exploatare a animalelor
domestice, obţinerii şi prelucrării primare a produselor animaliere;
►participarea activă în pregătirea cadrelor ştiinţifice prin studiu în doctorantură
şi postdoctorantură.
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2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare
Structura instituţională. Structura profilului Zootehnie constă din trei
catedre: Zootehnie generală; Zootehnie specială şi Bitehnologii în zootehnie.
Laboratore acreditate la momentul actul nu avem, dar activează următoarele
laboratoare specializate pentru cercetare incluse în organograma Academiei de
Ştiinţe a Moldovei şi laboratoare didactico-ştiinţifice ca: Laboratorul de apreciere
a calităţii furajelor şi nutreţurilor combinate; Laboratorul tehnologia producerii
cărnii de porc de marcă; Laboratorul de apicultură; Laboratorul de apreciere a
calităţii produselor de origine animală; Laboratorul de Biotehnogii în reproducţie;
Laboratorul de cercetare a produselor de origine animală.
Direcţiile principale de cercetare:
- Optimizarea nutriţiei privind îmbunătăţirea calităţilor productive la porcine
şi păsări;
- Crearea, conservarea şi folosirea raţională a fondului genetic de suine în
Republica Moldova;
- Crearea tipurilor, hibrizilor, liniilor de albine, suine şi crosurilor de păsări cu
capacităţi productive avansate şi producţii competitive;
- Perfecţionarea tehnologiilor tradiţionale de creştere şi exploatare a
animalelor domestice, obţinerii şi prelucrării primare a produselor animaliere;
- Optimizarea tehnologiilor de obţinere a produselor apicole (propolis, polen)
şi certificarea lor;
- Eficienţa câmpului magnetic şi activării ultraviolete la creştere capacităţilor
de incubare a ouălor de diferite specii de păsări;
- Elaborarea tehnologiilor noi de producere a laptelui şi cărnii de bovine
pentru unitățile de producere cu diferite forme de proprietate;
- Studiul în aprecierea statului imun, endocrin şi hematopoietic, în multiple
perioade a ontogenezei şi diverselor stări fiziologice;
- Elaborarea metodelor de crioconservare a materialului biologic a
reproducătorilor de mare valoare zootehnică, transfer de embrioni şi combaterea
sterilităţii la femele.
Colaboratorii profilului Zootehnie pe parcursul anilor de evaluare au activat
în domeniul cercetării în diverse proiecte, inclusiv: instituţionale, pentru tinerii
cercetători, de transfer tehnologi, cât şi la efectuarea cercetărilor ştiinţifice de sine
stătător (fără finanţare).
Anul 2006
În anul 2006 cercetările s-au efectuat în cadrul a două proiecte instituționale:
1. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021 A) „Crearea liniilor şi
tipului de albine carpatice locale”
Termenul executării: 2006-2010
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Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific
principal Nicolae Eremia
Componenţa pupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
N. Eremia; doctorand T. Dabija; doctorand I. Mihailova; laborant superior S.
Modvala
Obiective:
- Aprecierea calităţilor morfo-productive a albinelor locale în diferite zone
a Republicii Moldova;
- Selectarea şi formarea loturilor de prăsilă din familii de albine materne şi
paterne pentru reproducerea mătcilor.
Realizări principale:
- Au fost apreciate calităţile morfo-productive a albinelor locale în diferite
zone a Republicii Moldova.
- Au fost apreciate caracterele morfo-productive a diferitor linii de albine
carpatice locale, selectate cele mai valoroase familii şi formate loturi de prăsilă
pentru reproducerea mătcilor.
2. Proiect instituţional de cercetare (06.407.017 A) „Crearea unui hibrid
comercial de suine pentru carne competitivă”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul proiectului: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator Ilie
Rotaru
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. Ilie Rotaru; doctorand Vizitiu Radu;
laborant Modvala Suzana; student – laborant Creţu N.
Obiective:
Elaborarea schemei de creare a hibridului, selectarea şi aprecierea
productivităţii formelor parentale.
- Obţinerea şi aprecierea energiei de creştere a hibrizilor.
Realizările principale:
Elaborări teoretice în hibridarea suinelor. În rezultat s-au obţinut noi
scheme de obţinere a hibrizilor comerciali competitivi de porcine.
S-au experimentat noi variante de hibrizi cu participarea raselor
Yorkshire, Hampshire, Duroc, Landrace. Valoarea teoretică este în corespundere
cu lucrările executate peste hotare şi prezintă rezultate noi ştiinţifice.
Anul 2007
În anul 2007 cercetările s-au esectuat în cadrul a două proiecte instituţionele,
unul din cadrul programelor de Stat şi unul pentru tinerii cercetători:
1. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021 A) „Crearea liniilor şi
tipului de albine carpatice locale”
Termenul executării: 2006-2010
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Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific
principal Eremia Nicolae
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
N. Eremia; dr., ceretător ştiinţific superior T. Dabija; doctorand, cercetător ştiinţific
I. Mihailova; cercetător ştiinţific Sarî N.; student - laborant Băcioi A., Ciobanu V.
Obiective:
- Studierea caracterelor morfo-productive a diferitor linii de albine carpatice
de la stupinele de reproducere a mătcilor;
- Studierea caracterelor morfo-metrice la albinele lucrătoare;
- Studierea variabilităţii fenotipice a caracterelor morfo-metrice la albinele
lucrătoare pe parcursul sezonului activ;
- Studierea conţinutului aminoacizilor, micro-, macroelementelor şi metalelor
grele în corpul albinelor;
- Studierea particularităţilor biologice şi productive a familiilor de albine
locale.
Realizări principale:
– S-a stabilit că pe parcursul sezonului activ dimensiunile caracterelor morfometrice variază, ceea ce este necesar de luat în consideraţie schimbările fenotipice
la efectuarea lucrului de prăsilă prin selectarea familiilor de albine pentru
reproducerea mătcilor.
- În baza studiului caracterelor morfo-productive au fost create liniile de familii
de albine cu nr. 88 Hîrtopul Mic, nr. 42 Pănăşeşti, nr.49 Codriţa şi nr.2 Cebanca,
care se manifestă prin rezistenţa la iernare, dezvoltare timpurie şi productivitate.
2. Proiect instituţional de cercetare (06.407.017 A) „Crearea unui hibrid
comercial de suine pentru carne competitivă”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul
proiectului: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific
coordonator Rotaru Ilie.
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. Ilie Rotaru; doctorand Vizitiu
Radu; laborant Modvala Suzana; student – laborant Creţu N.
Obiective:
- Studiul indicilor hematologici, biochimici şi calitatea carcaselor la hibrizii
comerciali de suine.
- Aprecierea capacităţii de îngrăşare a hibrizilor comerciali de suine.
Realizările principale:
- Rezultate experimentale, privind viteza de creştere, indicii hematologici şi
biochimici ai hibrizilor noi obţinuţi cu utilizarea raselor Marele alb, Landrace,
Hampshire, Pietrain, demonstrează valoarea lor teoretică şi capacitatea de
implementare în producţie.
- Rezultate noi despre calitatea carcaselor şi conţinutului de aminoacizi în
carne, care confirmă capacitatea hibridului Marele alb x Landrace x Pietrain de a
forma carcase şi carne de calitate şi valoarea teoretică importantă comparativ cu
rezultatele din alte ţări.
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3. Proiectul de cercetare din cadrul programelor de stat de cercetare
(07.407.04.0PA) ”Noi biotehnologii ecologice în creşterea, dezvoltarea şi
reproducerea tineretului animalier”
Termenul executării: 2007-2009.
Conducătorul proiectului: dr. hab., cercetător ştiinţific coordonator Ştefan
Ţurcanu, şef. catedrei “Biotehnologii în Zootehnie” în colaborare cu catedra de
“Chimia neorganică” a U.S.M., şef. catedrei dr. hab., Membru corespondent al
A.Ş.M. Aurelian Gulea, consultant principal.
Componenţa gupului de lucru: consultant principal, dr. hab., Membru
corespondent al A.Ş.M. Aurelian Gulea; cercetător ştiinţific superior Maria Bârca;
cercetător ştiinţific Lilia Popovschii; cercetător ştiinţific Aliona Cotovaia;
cercetător ştiinţific Diana Balan; cercetător ştiinţific Natalia Galmadi; contabili
Emilia Plămădeală şi Cezarina Orişcovici.
Obiective:
- Studierea influenţei diverşilor compuşi coordinativi asupra creşterii,
dezvoltării şi reproducerii a tineretului animalier;
- Utilizarea diferitor compuşi coordinativi cu efect anti-stres şi stimulator
pentru ameliorarea funcţiei hematopoietice în scopul sporirii rezistenţei specifice şi
nespecifice la animale.
- Studierea influenţei diferitor compuşi de coordinaţie asupra capacităţilor
reproductive la animalele adulte.
Rezultatele obţinute:
S-a realizat sinteza şi analiza elimentală a următorilor compuşi coordinative
[Co(DH)2 (Thio)2]So4 x 2H2O(I); H[Co(DH)2Br2] x H2O(II); [Co(DH)2AnBr] x
H2O(III); [Co(DH)2 (H2O)Br] (IV); [Co(DH)2 PyBr] (V); [Co(DH)2(NH3)Br] (VI);
Pe parcursul perioadei date s-a efectuat lucrări de sinteză a compuşilor
nominalizaţi.
A fost examinată proba privind toxicitatea compuşilor nominalizaţi asupra
organismului prin testarea conţinutului de transaminaze (AlT şi AsT).
În baza rezultatelor obţinute la finele investigaţiilor a fost făcute concluzii şi
propuse reconandări practice.
4. Proiect pentru tinerii cercetători „Optimizarea tehnologiei de obţinere
a propolisului”
Termenul executării: 2007-2008
Conducătorul proiectului: dr., cercetător ştiinţific coordonator Dabija T.
Componenţa gupului de lucru: consultatnt, dr. hab., prof. univ. Eremia N.;
cercetător ştiinţific Sarî N.; doctorand, cercetător ştiinţific Mihailova I.; laborant
superior Modvala S.; student-laborant Băcioi A., Ceobanu V.
Obiective:
- Studierea influenţei noilor metode de obţinere a propolisului la dezvoltarea,
productivitatea şi iernarea familiilor de albine;
- Studiera compoziţiei chimice a propolisului.
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Realizări principale:
- A fost optimizată tehnologia de obţinere a propolisului în care se recomandă
colectarea lui odată la 12 zile, ceea ce permite obţinerea a 99 g de propolis pe
sezon. Tehnologia elaborată a fost implementată la stupinele Asociaţiei Naţionale a
Apicultorilor din Moldova şi Asociaţiei „Apis mellifera” (Pănăşeşti, Cebanca,
Hîrtopul Mic şi stupina UASM).
- Utilizarea tehnologiei optimale, asigură obţinerea suplimentară de la o
familie de albine 30-35 g propolis şi 5,5 kg miere faţă de tehnologia tradiţională,
eficacitatea economică constituie 530 lei de la o familie de albine.
- A fost studiată compoziţia chimică şi s-a stabilit că propolisul colectat pe
parcursul anului conţine substanţe uscate – 96,92%, apă higroscopică – 0,45%, apă
totală – 3,08%, aminoacizi – 3,835-4403,5 mg/g, microelemente – 89,49-101,55
mg/kg, macroelemente – 3923,5-4403,5 mg/kg, metale grele – 78,98-87,07 mg/kg.
Anul 2008
În anul 2008 cercetările s-au esectuat în cadrul a două proiecte instituţionele,
unul din cadrul programelor de Stat şi unul pentru tinerii cercetători:
1. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021A) „Crearea liniilor şi
tipului de albine carpatice locale”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific
principal Eremia Nicolae
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
N. Eremia; dr., ceretător ştiinţific superior T. Dabija; doctorand, cercetător ştiinţific
I. Mihailova; cercetător ştiinţific Sarî N.; student - laborant Ciobanu V.
Obiective:
- Studierea caracterelor morfo-metrice a albinelor de la stupinele de
reproducere a mătcilor din Republicii Moldova, crearea loturilor de prăsilă;
- Studierea variabilităţii fenotipice a caracterelor morfo-metrice la albinele
lucrătoare pe parcursul sezonului activ;
- Studierea conţinutului aminoacizilor, micro-, macroelementelor în corpul
albinelor lucrătoare şi produselor apicole;
- Studierea legăturilor corelative între caracterele morfo-metrice şi cele
productive.
- Studierea particularităţilor biologice şi productive a familiilor de albine
locale;
- Crearea noilor linii de albine de rasă carpatică.
Realizări principale:
- Studiul caracterelor morfo-productive a albinelor a dat posibilitate de
format loturi de prăsilă la stupinele specializate pentru reproducerea mătcilor,
create patru linii de familii de albine la stupinele Hîrtopul Mic, Pănăşeşti, Condriţa,
Cebanca, care posedă însuşiri valoroase după producţia de miere, rezistenţă la
iernare, prolificitatea mătcilor şi dezvoltare timpurie.
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2. Proiect instituţional de cercetare (06.407.017 A) „Crearea unui
hibrid comercial de suine pentru carne competitivă”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul proiectului: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific
coordonator Rotaru Ilie.
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. Ilie Rotaru; doctorand Vizitiu
Radu; laborant Modvala Suzana; student-laborant Creţu N.
Obiective:
- Aprecierea calităţii carcasei şi cărnii.
Realizările principale:
- Aprecierea vitezei de creştere, indicilor hematologici şi biochimici ai
hibrizilor, evidenţiază eficienţa economică şi socială, posibilitatea de implementare
a celor mai productivi hibrizi şi impactul pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei
aplicative privind hibridarea suinelor.
- Obţinerea rezultatelor, privind calitatea carcaselor şi a cărnii permit
efectuarea lucrărilor de implementare în producţie a celor mai eficiente variante
cu participarea raselor Landrace şi Pietrain şi formarea unui hibrid competitiv
pentru carne.
3. Proiectul de cercetare din cadrul programelor de stat de cercetare
(07.407.04.0PA) ”Noi biotehnologii ecologice în creşterea, dezvoltarea şi
reproducerea tineretului animalier”
Termenul executării: 2007-2009.
Conducătorul proiectului: dr. hab., cercetător ştiinţific coordonator Ştefan
Ţurcanu, şef. catedrei “Biotehnologii în Zootehnie” în colaborare cu catedra de
“Chimia neorganică” a U.S.M., şef. catedrei dr. hab., Membru corespondent al
A.Ş.M. Aurelian Gulea, consultant principal.
Componenţa gupului de lucru: consultant principal, dr. hab., Membru
corespondent al A.Ş.M. Aurelian Gulea; cercetător ştiinţific superior Maria Bârca;
cercetător ştiinţific Lilia Popovschii; cercetător ştiinţific Aliona Cotovaia;
cercetător ştiinţific Diana Balan; cercetător ştiinţific Natalia Galmadi; contalibli
Emilia Plămădeală şi Cezarina Orişcovici.
Obiective:
- Studierea influenţei diverşilor compuşi coordinativi asupra creşterii,
dezvoltării şi reproducerii a tineretului animalier;
- Utilizarea diferitor compuşi coordinativi cu efect anti-stres şi stimulator
pentru ameliorarea funcţiei hematopoietice în scopul sporirii rezistenţei specifice şi
nespecifice la animale.
- Studierea influenţei diferitor compuşi de coordinaţie asupra capacităţilor
reproductive la animalele adulte.
Rezultatele obţinute:
S-a constatat că compuşii coordinativi ai Co-lui şi Ba-lui există o acţiune
pozitivă asupra conţinutului de hemoglobin, eritrocite şi hematocritului. Sporeşte
12

rezistenţa nespecifică a organismului prin conţinutul de leucocite, neutrofile a
celulelor T şi B precum şi a conţinutului de imunoglobuline.
În baza rezultatelor obţinute la finele investigaţiilor a fost făcute concluzii şi
propuse reconandări practice.
4. Proiect pentru tinerii cercetători „Optimizarea tehnologiei de
obţinere a propolisului”
Termenul executării: 2007-2008
Conducătorul proiectului: dr., cercetător ştiinţific coordonator Dabija T.
Componenţa gupului de lucru: consultatnt, dr. hab., prof. univ. Eremia N.;
cercetător ştiinţific Sarî N.; doctorand, cercetător ştiinţific Mihailova I.; student –
laborant Ceobanu V.
Obiective:
- Elaborarea şi optimizarea tehnologiei de obţinere a propolisului;
- Elaborarea standardului la propolis.
Realizări principale:
- A fost optimizată tehnologia de obţinere a propolisului în care se
recomandă colectarea lui odată la 12 zile, ceea ce permite obţinerea a 99 g de
propolis pe sezon. Utilizarea tehnologiei optimale, asigură obţinerea suplimentară
de la o familie de albine 30-35 g propolis şi 5,5 kg miere faţă de tehnologia
tradiţională, eficacitatea economică constituie 530 lei de la o familie de albine.
- Elaborat şi aprobat Standardul Republican „Propolis. Condiţii tehnice”,
care a întrat în vigoare din martie a. 2009.
Anul 2009
În anul 2009 cercetările s-au esectuat în cadrul a două proiecte instituţionele,
unul de transfer tehnologic şi unul pentru tinerii cercetători:
1. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021 A) „Crearea liniilor şi
tipului de albine carpatice locale”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul temei: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal
Eremia Nicolae
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
N. Eremia; dr., ceretător ştiinţific superior T. Dabija; doctorand, cercetător ştiinţific
I. Mihailova; cercetător ştiinţific Sarî N.; student - laborant Ciobanu V.
Obiective:
- Studierea caracterelor morfo-productive a albinelor de la stupinele de
reproducere a mătcilor din Republicii Moldova, crearea loturilor de prăsilă;
- Studierea conţinutului aminoacizilor, micro-, macroelementelor şi
metalelor grele în corpul albinelor lucrătoare, produsele apicole, frunzele plantelor
melifere şi sol;
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Realizări principale:
- Au fost formate loturi de prăsilă la stupinele de reproducere pentru
creşterea mătcilor, create trei linii (nr. 88, 42, 2) şi Tipul de albine Carpatice locale,
care posedă însuşiri valoroase după producţia de miere, rezistenţă la iernare,
prolificitatea mătcilor şi dezvoltare timpurie.
- Utilizarea mătcilor de prăsilă de rasă Carpatică din liniile cu nr. 88, 42 şi 2
este posibil de obţinut, în medie, un profit de 489,7-1155,4 lei de la o familie de
albine.
2. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021A) „Crearea unui hibrid
comercial de suine pentru carne competitivă”
Termenul executării: 2009-2010
Conducătorul temei: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator Rotaru
Ilie.
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. Ilie Rotaru; doctorand Vizitiu
Radu; laborant Modvala Suzana; student, laborant Creţu N.
Obiective:
Structurarea, sistematizarea, prezentarea rezultatelor privind
aprecierea calităţilor morfo-productive a hibridului comercial de suine.
- Aprecierea comparativă a capacităţilor reproductive a diferitor variante de
hibrizi comerciali de suine.
Realizările principale:
- Rezultate noi despre calitatea carcaselor şi conţinutului de aminoacizi în
carne, care confirmă capacitatea hibridului Marele alb x Landrace x Pietrain de a
forma carcase şi carne de calitate şi valoarea teoretică importantă comparativ cu
rezultatele din alte ţări.
- Obţinerea rezultatelor, privind calitatea carcaselor şi a cărnii permit efectuarea
lucrărilor de implementare în producţie a celor mai eficiente variante cu
participarea raselor Landrace şi Pietrain şi formarea unui hibrid competitiv pentru
carne.
3. Proiect de transfer tehnologic ”Implementarea tehnologiei de
producere a laptelui conform standardelor Uniunii Europene”
Termenul executării: 2009
Conducătorul temei: dr. hab., prof. univ., m. c. al AŞM, cercetător ştiinţific
principal Chilimar Serghei
Obiective:
- Reconstrucţia unei încăperi pentru întreţinerea vacilor de lapte cu
implimentarea tehnologiilor moderne de producere a laptelui în Staţiunea
Didactico- Experimentală „Chetrosu”.
Realizări principale:
- S-a elaborat proiectul de reconstrucţie a fermei de creşterea bovinelor la
Staţiunea Didactico-experimentală “Chetrosu”.
14

4. Proiect pentru tinerii cercetători „Optimizarea tehnologiei obţinerii
polenului”
Termenul executării: 2009-2010
Conducătorul temei: dr., cercetător ştiinţific coordonator Dabija T.
Componenţa gupului de lucru: cercetător ştiinţific Dodon I., cercetător
ştiinţific Eremia I., student – laborant Ciobanu V.
Obiective:
- studierea influenţei colectării polenului la dezvoltarea şi productivitatea
familiilor de albine;
- dinamica colectării polenului pe parcursul zilei şi sezonului activ;
- studiul influenţei factorilor climaterici la colectarea şi depozitarea
polenului de către familiile de albine de diferite linii.
- studiul substanţelor biologic active şi metalelor grele în componenţa
polenului.
Realizări principale:
- A fost optimizată tehnologia obţinerii a polenului în care se recomandă
colectarea lui pe parcursul sezonului activ (aprilie-august). În perioada culesurilor
productive (salcâmul alb, tei, floarea-soarelui) se propune de deconectat
colectoarele de polen, pentru accesul liber al albinelor culegătoare, pentru
depozitarea nectarului.
Anul 2010
În anul 2010 cercetările s-au efectuat în cadrul a două proiecte instituţionele,
unul pentru procurarea utilajului şi două pentru tinerii cercetători:
1. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021 A) „Crearea liniilor şi
tipului de albine carpatice locale”
Termenul executării: 2006-2010
Conducătorul temei: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal
Eremia Nicolae
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
N. Eremia; dr., ceretător ştiinţific superior T. Dabija; doctorand, cercetător ştiinţific
I. Mihailova; cercetător ştiinţific Sarî N.; student - laborant Ciobanu V.
Obiective:
- Aprecierea calităţilor morfo-productive a tipului de albine carpatice locale
şi crearea loturilor de prăsilă pentru reproducerea mătcilor;
- Studierea conţinutului aminoacizilor, micro-, macroelementelor şi
metalelor grele în corpul albinelor lucrătoare, produsele apicole (miere, polen,
propolis) şi florile plantelor nectaro-polenifere.
Realizări principale:
- Studiul caracterelor morfo-productive, a dat posibilitate de format loturi de
prăsilă la stupinele de reproducere pentru creşterea mătcilor, create trei linii (nr. 88,
42, 2) şi Tipul de albine Carpatice locale, care posedă însuşiri valoroase după
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producţia de miere, rezistenţă la iernare, prolificitatea mătcilor şi dezvoltare
timpurie.
- Studiul biodiversităţii conţinutului substanţelor biologic active în produsele
apicole, a dat posibilitate de obţinut noi date ştiinţifice, ce prezintă interes teoretic,
care vor sta la baza elaborării standardelor republicane şi certificarea lor.
În baza cercetărilor efectuate din cadrul proiectului dat doctoranda
Mihailova Iulia a susţinut teza de dodtor în agriculutură pe tema „Studiul
particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova”.
2. Proiect instituţional de cercetare (06.407.021A) „Crearea unui hibrid
comercial de suine pentru carne competitivă”
Termenul executării: 2009-2010
Conducătorul temei: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
Rotaru Ilie.
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. Ilie Rotaru; doctorand Vizitiu
Radu; laborant Modvala Suzana; student, laborant Creţu N.
Obiective:
- Aprecierea comparativă a capacităţilor reproductive a diferitor variante de
hibrizi comerciali de suine;
- Studiul indicilor hematologici, biochimici şi calitatea carcaselor la hibrizii
comerciali de suine;
- Aprecierea calităţilor productive a noului hibrid competitiv de suine.
Realizări principale:
A fost stabilite diferenţe autentice între hibrizi, privind viteza de
creştere, indicii hematologici şi calitatea carcaselor. Rezultate mai semnificative
după viteza de creştere a realizat hibridul Yorkshire x Hampshire, iar carcase de
calitate a format hibridul Yorkshire x Landrace x Pietrain. Rezultatele obţinute
sunt în concordanţă cu argumentările teoretice, despre influenţa genotipului asupra
precocităţii şi proceselor fiziologice de formare a carcaselor şi cărnii la hibrizii de
porcine.
- Schemele de hibridare elaborate a permis obţinerea şi implementarea
hibrizilor în unitatea agricolă SRL „Vergecom”, r. Hânceşti, unde s-a stabilit
creşterea eficienţei economice a producerii hibrizilor. Materialul biologic obţinut
s-a folosit la formarea unui nou hibrid competitiv pentru carne în cadrul acestei
întreprinderi.
3. Proiect de procurare a utilajelor de cercetări ştiinţifice
Termenul executării: 2010
Conducătorul temei: dr. hab., prof. univ., m. c. Al AŞM, cercetător
ştiinţific principal Chilimar Serghei
Obiective:
- procurarea utilajului de laborator pentru studierea calităţilor produselor
animaliere.
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Realizări principale:
- S-a obţinut de la Academia de ştiinţe a Moldovei 390 mii lei, care au fost
folosiţi pentru procurarea utilajelor de apreciere a calităţilor păroduselor
Zootehnice şi în cadrul catedrei de Zootehnie Specială şi s-a format laboratorul de
cercetare a produselor de origine animală.
4. Proiect pentru tinerii cercetători „Optimizarea tehnologiei obţinerii
polenului”
Termenul executării: 2009-2010
Conducătorul temei: dr., cercetător ştiinţific coordonator Dabija T.
- Componenţa gupului de lucru: cercetător ştiinţific Dodon I., cercetător
ştiinţific Eremia I., student – laborant Ciobanu V.
Obiective:
- Studierea compoziţiei chimice a polenului colectat pe parcursul sezonului
activ;
- Elaborarea Standardului Republican la polen
Realizări principale:
- A fost studiată compoziţia chimică şi s-a stabilit că polenul floral colectat pe
parcursul anului conţine substanţe uscate – 85-93%, apă iniţială - 6-14%,
higroscopică – 2-7%, apă totală – 13-19%, aminoacizi – 121-175,73 mg/g,
microelemente – 53-187,8 mg/kg, macroelemente – 11810-16595,2 mg/kg, metale
grele – 41-64 mg/kg.
- Elaborat proiectul Standardului Republican la polen floral.
5. Proiect pentru tinerii cercetători „Influenţa câmpului magnetic şi a
activării ultraviolete asupra îmbunătăţirii indicilor de incubaţie ai ouălor de
diferite specii de păsări”
Termenul executării: 2010-2011
Conducătorul temei: dr., conf. univ. interimar, cercetător ştiinţific
coordonator E. Scripnic
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. interimar cercetător ştiinţific
coordonator E. Scripnic; cercetător ştiinţific S. Modvala; cercetător ştiinţific
Bizniuc V.; cercetător ştiinţific Dreahlo N.
Obiective:
- Studierea indicilor de calitate al ouălor de incubaţie de găină şi prepeliţe,
determinarea fazelor critice şi aprecierea dezvoltării embrionare;
- Aplicarea activării cu câmp magnetic şi raze ultraviolete în tehnologia de
incubaţie ai ouălor de găină şi prepeliţe şi stabilirea regimurilor optimale.
Realizări principale:
- sa stabilit influenţa câmpului magnetic asupra dezvoltării embrionare al
ouălor de găină şi prepeliţe activate cu câmp magnetic;
- sau determinat fazele critice în perioada de dezvoltare embrionară;
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- sa determinat raportul de pui obţinuţi pe clase de calitate din ouă activate în
prealabil;
- sa optimizat regimul cu influenţă maximă asupra indicilor de incubaţie al
ouălor de găină şi prepeliţe.
2.1.1. Cercetările ştiinţifice efectuate de sinestătător (fără finanţare) în cadrul
profilului Zootehnie
Colaboratorii facultăţii de Zootehnie şi Biotenologii pe lângă lucrul ştiinţific
din cadrul diverselor proiecte au activat în mod sinestătător. Astfel, conf. univ., dr
hab., Şt. Ţurcanu şi doctoranzii, fiind preocupaţi de influinţa unor produşi de
origine apicolă asupra organistului animalelor, pe parcursul perioadei de acreditare
au elaborat 2 remedii (brevetate), care au şi servit ca temă de teză de doctor în
biologie. Actualmente ambele se află la faza finală e vorba de CNAA.
Tema de iniţiativă a cercetărilor individuale: “Ameliorarea raselor şi
tipurilor de animale în ţară prin utilizarea biotehnologiilor moderne şi noilor
metode şi remedii de asanare”
Conducătorul temei: dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal
Darie Grigorie
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Vera Granaci, dr. lector universitar, cercetător ştiinţific superior Elena Marandici.
Obiective:
- Experimentarea substabnţelor biologic active în scopul sporirii producţiei
spermatice, criorezistenţei spermatozoizilor la etapa spermatogenezei şi majorarea
capacităţii de fecundare a materialului seminal;
- Studiul prealabil a diferitor remedii hormonale în scopul stabilirii
schemei optimale de inducere a superovulaţiei la femelele donatoare de embrioni şi
sincronizarea estrului la femelele receptoare de embrioni cu cea donatoare;
- Elaborarea metodelor noi de tratare ecologică şi profilaxie a diverselor
forme de sterilitate la femele.
Realizări principale:
1. Preparatul de origine algală fovorizează crioreziostenţa materialului
seminal de tauri prin mecanisme directe şi indirecte de acţiun e la etapa genezei
celulei spermatice;
În rezultate semnificativ s-a majorat coeficientul de rezistenţă al
spermatozoizilor la şocul termic, favorizat metabolismul lipidelor totale,
trigliceridelor, -lipoproteinelor, colesterolului şi concentraţia acestor fracţii în
sânge, intensifică metabolizarea proteinelor sanguine cu includere în structurile
constituiente ale spermatozoizilor, stimulează anabolismul albuminelor cu
majorare ulterioară a concentraţiilor în circuit, favorizează indicii spermogramei
uzuale la vieri cu preponderenţă, volumul ejaculatului şi moderat mobilitatea
celulelor spermatice în ejaculat;
2. Fortificarea spermatogenezei la vieri este posibilă prin administrarea
preparatelor algale de tip BioR, care se manifestă prin majorarea volumului
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ejaculatului, moderat mobilitatea spermatozoizilor, precum şi procentul de
fecunditate a scroafelor;
3. Preparatele de origine microbiană obţinute pe baza tulpinii Streptomyces
levoris CNMN-Ac-01 utilizat ca component suplimentar a diluanţilor pentru
sperma de vier, sporesc durata păstrării şi menţinerii calităţii spermei pe parcursul
192 ore la temperatura de 16-180C;
4. Remediile hormonale experimentate au permis de a obţine rezultate
similare privitor la răspunsul ovarian la tratamentele de inducere a superovulaţiei.
În acelaşi timp, sincronia manifestării estrului după prima administrare prevalează
în cazul Estrofanului (-10%), comparativ cu Galapanul.
Prin urmare, în vederea economisirii volumului de preparat şi lucrărilor de
manoperă pentru sincronizarea estrului este preferabilă utilizarea Estrofanului.
5. S-a stabilit că eficacitatea terapeutică mai înaltă o posedă preparatul
tisular, care se manifestă prin majorarea indicilor de rezistenţă şi restabilirea
statusului clinic al vacilor.
A fost susţinută teza de doctor în biologie cu tema ”Dinamica modificării
cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul
preparatelor microbiene la vieri” au fost realizate cercetări cu studenţii licenţiaţi
referitor la factorii de influenţă asupra diluării, conservării materialului seminal,
elaborarea diferitor medii pentru păstrarea cât mai îndelungată a materialului
seminal de vier la temperatura camerei pentru a ameliora fondul genetic în
suinicultură. În baza datelor obţinute au fost elaborate brevete de invenţie, teze de
licenţă, monografii, manuale, au fost publicate lucrări ştiinţifice şi perfecţionate
unele lucrări de laborator la disciplinele: Biotehnologii în reproducţia animalelor,
Biotehnologii de reciclare a deşeurilor.
Tema de iniţiativă a cercetărilor individuale:
„Utilizarea razelor
ultaraviolete şi câmpului magnetic la incubarea ouălor”
Componenţa gupului de lucru: dr., conf. univ. interimar E. Scripnic;
Obiective:
- Studiul influenţei activării ouălor de găină cu raze ultaraviolete asupra
indicilor de incubaţie;
- Studiul evoluţiei greutăţii oulor incubabile de găină in perioada de incubaţie;
- Studiul influenţei câmpului magnetic indus de dispozitivul UEM 5 asupra
indicilor de incubaţie al ouălor de găină şi prepeliţe;
- Studiul influenţei câmpului magnetic indus de dispozitivul UEM 3 asupra
indicilor de incubaţie al ouălor de găină
Realizări principale:
- Au fost determinate fazele critice, starea de dezvoltare embrionară în perioada
de incubaţie al oulor de găină şi optimizat regimul de activare cu raze ultraviolete
cu influenţă maximă asupra indicilor de incubaţie;
- Au fost determinate schimbările greutăţii ouălor de găină în perioada de
incubaţie şi stabilită interdependenţa greutăţii ouălor şi greutăţii puilor obţinuţi;
- A fost determinată indicii de calitate şi influenţa activării cu câmp magnetic
al ouălor asupra eclozioabilităţii puilor de găină şi prepeliţe.
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2. 2. Personalul uman
Profilul ştiinţific – Zootehnie prevede activitatea ştiinţifică şi didactică în
conformitate cu politica statului, care prevede restabilirea sectorului zootehnic în
Republica Moldova prin organizarea şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifico –
tehnologice pe următoarele ramuri a sectorului zootehnic: creşterea şi exploatarea
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, păsărilor, animalelor de blană, albinelor
etc.
Angajarea, promovarea, atestarea şi concidierea personalului se efectuează
conform cadrului normativ în vigoare.
Actualmente în cadrul facultăţii activează 22 cadre ştiinţifico-didactice:
- titulari cu grad ştiinţifico-didactic – 20 persoane, inclusiv: - 5 doctori
habilitaţi şi 15 doctori în ştiinţe agricole şi biologice.
Sistematic cu lucru ştiinţific se ocupă 15 colaboratori, dintre care 5 întră în
componenţa personalului de conducere (tabelul 2.1, 2.2 şi 2.3), prin cumul.
Personalul din sfera ştiinţei şi inovării pe profilul Zootehnie include 5 dr.
hab. şi 9 doctori în ştiinţe.
2.3. Mijloace financiare disponibile
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, inclusiv profilul ştiinţific –
Zootehnie este finanţat de la bugetul de Stat, precum şi din proiecte instuţionale,
proiecte pentru tinerii cercetători şi din alte surse. Mijloacele alocate de la bugetul
de stat sunt gestionate conform planurilor de finanţare a tematicii de cercetare
aprobate la consiliul ştiinţific a facultăţii.
Surse de finanţare din proiectele instuţionale (tabelul 2.4 şi 2.5) total pe
ultimii 5 ani constituie – 689 mii lei, sau media pe 5 ani 67,9 mii lei.
În afară de finanţarea din proiectele instuţionale profilul ştiinţific –
Zootehnie a fost finanţat şi din proiectele pentru tinerii cercetători în volum – 698
mii lei.
Cheltuielile reale total pe 5 ani de activitate constituie – 1,387 mii lei, sau
media pe cinci ani – 277,4 mii lei.
Volumul total al cheltuielilor pe cercetător ştiinţific constituie – 92,5 mii
lei, sau în mediu pe 5 ani – 18,5 mii lei corespunzător.
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Tabelul 2.1

4

5

Universitatea de
Ştiinţe Agronomice
şi Medicină
Veterinară,
Bucureşti

Date şi
rezultatele
ultimei
atestări

da

primprorector

2009

da

decan,
prof.
univ.,
c. ş. p.

2006

0,5

0

0,16
5

1

0,5

0,83

1950

superioare,
UASM

dr.
hab.

prof.
univ.

Rotaru
Ilie

1950

superioare,
UASM

dr.

conf.
univ.

ÎS
Moldsuinhibrd

da

şef. cat.,
conf.univ.,
c. ş. c.

2006

1

0,5

0,83

Ţurcanu
Ştefan

1945

superioare,
USM

dr.
hab.

conf.
IS
univ. Moldsiunhibrid

da

şef. cat.,
conf.univ.,
c. ş. c.

2007

1

0

0,33

dr.

IS
conf.
Moldsiunhibrid,
univ.
IŞPBZMV

da

şef. cat.,
conf.
univ.

2011

1

0

0,33

Caisân
Larisa

1954

superioare,
UASM

Universitatea de
Ştiinţe Agronomice
şi Medicină
Veterinară,
Bucureşti

Note speciale

Gradul ştiinţific

Titlul ştiinţific sau ştiinţificodidactic
prof.
univ.

Hotărârii
privind
desemna
-rea în
funcţie

Total sarcină ştiinţifică (0,33a+b)

3

dr.

Universitatea de
Stat din California
de Nord, SUA;
Universitatea
Agrară de Stat din
Cârgâstan;
Universitatea
Agricolă Cehă,
Praga

Cursuri
de
perfecţionare a
managerilor

Sarcina ştiinţifică la momentul
estimării (b)

2

Eremia
Nicolae

superioare,
UASM

Stagii de
perfecţionare şi/sau
documentare
efectuate peste
hotare

Sarcina didactică-ştiinţifică la
momentul estimării (a)

Vrancean
Vasile

Stagii de
perfecţionare
efectuate în
ţară

Implicare în
proiecte de
cercetare
internaţionale
pe durata
anilor
precedenţi (în
perioada
evaluată)

Abilitării cu dreptul de
conducător/consultant de
doctorat

1

Numele,
prenumele

Studii obţinute

Nr.
crt.

Anul de naştere

Componenţa nominală a personalului de conducere

Tabelul 2.2

superioare,
UASM

dr.
hab.

prof.
univ.

2

3

Darie
Grigorie

Radionov
Vladimir

1947

1949

superioare,
UASM

superioare,
UASM

dr.
hab.

IS
prof.
Molsiunhibrid
univ.
, IŞPBZMV

dr.
hab.

Academia de
Administrare
Publică pe
lângă
Preşedintele
Republicii
Moldova

conf.
univ.

Centru de
însămânţări
artificiale
„Semtest BVN” TîrguMuriş
Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltarea
Rurală, Cehia;
Universitatea
de Studii din
Teramo;
Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltarea
Rurală,
Polonia
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Date şi
rezultatele
ultimei
atestări

da

prof. univ.,
c. ş. p.

Contract
de
muncă

0,5

0

0,165

da

prof. univ.

2007

1

0,33

da

conf. univ.

2010

1

0,33

Note speciale

Titlul ştiinţific sau ştiinţificodidactic

1939

Hotărârii
privind
desemnarea în
funcţie

Total sarcină ştiinţifică (0,33a+b)

Gradul ştiinţific

Chilimar
Sergiu

Cursuri
de
perfecţio
-nare a
managerilor

Sarcina ştiinţifică la momentul
estimării (b)

Studii obţinute

1

Stagii de
perfecţionare
şi/sau
documentare
efectuate peste
hotare

Sarcina didactică-ştiinţifică la
momentul estimării (a)

Numele,
prnumele

Stagii de
perfecţionare
efectuate în
ţară

Implicăre în
proiecte de
cercetare
internaţionale
pe durata
anilor
precedenţi (în
perioada
evaluată)

Abilitării cu dreptul de
conducător/consultant de
doctorat

Nr.
crt.

Anul de naştere

Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării

4

Eremia
Nina

1952

superioare,
UASM

dr.

conf.
univ.

5

Granaci
Vera

1957

superioare,
UASM

dr.

conf.
univ.

6

Scrupnic
Elena

1975

superioare,
UASM

dr.

conf.
univ.

Universitatea
Agricolă Cehă,
Praga

conf. univ.

conf.
univ.

Cursuri de
Psihologie şi
Pedagogie în
cadrul
UASM,

Liceul
MagnacLavali, Franţa;
Universitatea
de Ştiinţe
Agronomice şi
Medicină
Veterinară,
Bucureşti,

Cursuri de
Psihologie şi
Pedagogie în
cadrul
UASM

Centru de
însămânţări
artificiale
„Semtest BVN” TîrguMuriş

7

Dabija
Tatiana

1978

superioare,
UASM

dr.

8

Marandici
Elena

1977

superioare,
UASM

dr.

9

Mihailova
Iulia

1984

superioare,
UASM

dr.

10

Balan
Diana

1977

superioare,
UASM

conf. univ.
c. ş. s.
Universitatea
de Stat din
Tiraspol

2008

1

0,5

0,83

1

0

0,33

2009

1

0,5

0,83

conf. univ.

2010

1

0,5

0,83

lect. sup.

2011

1

conf. univ.

lab. sup.,
c. ş.
Cursuri de
Psihologie şi
Pedagogie în
cadrul
UASM

lect. sup.

23

2008

0,33

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Tabelul 2.3
Nr.
crt.

Numele, prnumele

1

Anul de
naştere

Lista personalului auxiliar
Forma de
angajare (în state,
Studii obţinute
cumul intern,
cumul extern)
Superioare
cumul intern
Superioare
cumul intern
Bacalaureat
cumul intern

Funcţia deţinută

Modvală Suzana
2 Vizitiu Radu
3 Creţu Nicolai

1979
1985
1988

4 Bacioi Ana

1986

Bacalaureat

cumul intern

Student-laborant

5 Ciobanu Vasile

1987

Bacalaureat

cumul intern

Student-laborant

6 Plămădeală Emilia

Superioare

cumul intern

Contabil

7 Orişcovici Cezerina

Superioare

cumul intern

Ccontabil
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Laborant superior
Laborant
Student-laborant

Note speciale

Tabelul 2.4
Sursa de finanţare din proiecte instutuţionale, mii lei
Codul
Menirea
proiectului
proiectului
06.407.021. A Proiect
instituţional
06.407.017. A Proiect
instituţional

2006
55,0

2007
96,6

Anii
2008
128,5

20,0

17,8

47,7

2009
113,6

2010
117,1

Media pe 5
ani
101,36

44,4

43,0

34,48

Tabelul 2.5
Sursa de finanţare din proiecte independente, mii lei
Codul
proiectului
07.407.04.OPA

Menirea
proiectului
Pentru
tineri
cercetători
07.407.27 IND Pentru
tineri
A
cercetători
09.819.04.03A
Pentru
tineri
cercetători
Procurarea
uilajului

2006
-

2007
100

Anii
2008
100

-

85,0

85,0

80,0

128,0

378

-

-

-

-

120

120

390,0

390,0
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Total
2009
-

2010
-

200

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii dispune de spaţii de activitate
proprii, care corespunde normativelor tehnoco – sanitare în vigoare.
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total constituie – 124 m2.
Actualmente pentru organizarea şi desfăşurarea lucrului ştiinţific se
utilizează echipamentul procurat în diferite perioade de activitate a facultăţii.
Costul echipamentului ştiinţific în mediu pe 5 ani constituie – 84,7 mii lei,
pe un cercetător revine – 5,6 mii lei. Nivelul de uzură a echipamentului ştiinţific
până la 5 ani constituie – 7,0 %, de la 6 până la 10 ani – 13,0 % şi peste 10 ani –
80,0 % corespunzător.
Actualmente pentru organizarea şi desfăşurarea lucrului ştiinţific se
utilizează echipamentul procurat în diferite perioade de activitate a facultăţii.
Utilizarea echipamentului ştiinţific în scopul prestării de servicii
pentru persoane fizice sau juridice. Colaboratorii profilului Zootehnie utilizează
echipamentul ştiinţific atât pentru efectuarea cercetărilor la îndeplinirea tezelor de
licenţă, masterat şi doctorat, cât şi în scopul prestării de servicii pentru persoane
fizice şi juridice.
Echipamentul laboratorului de apreciere a calităţii furajelor şi nutreţurilor
combinate a fost utilizat pentru determinarea compoziţiei chimice a materiei prime,
furajelor şi aprecierii valorii nutritive, calcularea raţiei şi nutreţurilor combinate de
la ÎS „Moldsuinhibrid”. Pe parcursul anilor de evaluare au fost efectuate mai mult
de 70046 analize (tabelul 2.6).
Echipamentul laboratorului „Tehnologia producerii cărnii de porc de marcă” a
fost utilizat pentru determinarea indicilor hematologici, biochimici şi fracţiilor
proteice, conţinutului de aminocizi, PH – lui, grosimii fibrelor musculare la hibrizii
de suine (10 variante) obţinuţi în complexul pentru creşterea porcinelor SRL
„Vergecom” r. Hînceşti. Întotal au fost efectuate peste 705 analize.
Cercetările s-au efectuat în scopul determinării eficienţei folosirii diferitor
variante de hibrizi pentru producerea cărnii competitive de porc. În baza
rezultatelor obţinute variantele recomandate, de utilizarea de hibrizi obţinuţi cu
participarea raselor materne şi paterne de suine, care au fost implementate în
complexul pentru creşterea suinelor r. Hînceşti şi I.S. „Moldsuinhibrid”, ş.a.
Rezultatele obţinute au fost recomandate şi în cadrul lucrărilor comisiei
ministeriale (formată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare) pentru
evaluarea calităţii ameliorării raselor de suine în I. S. „Moldsuinhibrid”, SRL „VS
Export” r. Căuşeni (I. Rotaru, membru comisiei).
Echipamentul laboratorului de apicultură a fost utilizat pentru aprecierea
indicilor moro-metrici la albinele lucrătoare din diferite zone (Sud, Centru, Nord) a
Republicii Moldova şi de la stupinele de reproducere a mătcilor din cadrul
Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din Republica Moldova, a Asociaţiei „Apis
mellifera” (stupinele „Condriţa”, „Pănăşeşti”, „Cebanca”, „Hîrtopul Mic”) şi a
apicultorilor profesionali şi amatori. De asemenea au fost efectuate analize la
determinarea compoziţiei chimce a produselor apicole şi corpul albinelor. Pe
parcursul anilor de evaluare au fost efectuate peste 107817 măsurări a indicilor
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morfo-metrici, prodouctivi şi analize chimice, care au stat la baza selectării
loturilor de prăsilă pentru reproducerea mătcilor şi certificarea produselor apicole.
Tabelul 2.6
Costul echipamentului procurat în ultimii 5 ani
Nr
Specificare
.
d/o
1
Costul total al
echipamentului
utilizat
în
cercetare, mii lei
2
Costul
echipamentului
per cercetător,
mii lei
3
Uzura
echipamentului,
%
4
Utilizarea
echipamentului
ştiinţific de alte
organizaţii
5
Utilizarea
echipamentului
ştiinţific
în
scopul prestării
de servicii pentru
persoanele fizice
şi/ sau juridice
6

Asigurarea
spaţiului
informaţional

2006

2007

Anii
2008

2009

2010

21,8

28,2

38,6

32,8

301,9

1,4

1,8

2,5

2,1

20,1

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

Apic. - 56400
Biot. reprod.
325
Calit. laptelui
187
Nutriţie 16000

Apic.-29940
Biot.reprod.
940
Calit.
laptelui 10
Suine 10
Nutriţie
16420

Apic.- 8902 Apic. - 8430 Apic.- 4145
Biot. reprod. Biot. reprod. Biot. reprod.
1050
1100
890
Suine 320
Suine 375 Calit.
Fiz. 607
Fiz. 608
laptelui 80
Nutriţie
Nutriţie
Nutriţie
5000
15830
16796

Bibliotecă, Calculatoare, Reţea internă, INTERNET

Echipamentul laboratorului de apreciere a calităţii produselor de origine
animală a fost utilizat pentru determinarea indicilor de calitate a laptelui:
- de oaie şi vacă din s. Maximovca (la ovine -151 probe, la bovine – 36
probe);
- laptele de vacă din gospodăria ţărănească „Condriţa” (10 probe);
- lapte de vacă din SRL „VIGI” or. Calaraş (80 probe).
Datele obţinute au fost utilizate în selecţia animalelor, stau la baza formării
loturilor de prăsilă şi de producere a materiei prime. Aprecierea calităţii comerciale
a laptelui materie primă permite de a o utiliza pentru fabricarea produselor lactate.
Echipamentul laboratorului de Biotehnogii în reproducţie a fost utilizat pentru
aprecierea examenului macroscopic, microscopic, fecundităţii şi prolificităţii, cât
şi a diferitor medii de diluţie în diferite concentraţii a materialului seminal de vier
pentru conservarea lui pe o perioadă cât mai îndelungată fără a diminua capacitatea
fecundantă. Pe parcursul anilor de evaluare s-au efectuat 4305 analize. La studiul şi
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aprecierea statului imun, endocrin şi hematopoietic a animalelor s-au efectuat peste
1215 analize fiziologice.
Se efectuează prestări în consultarea specialiştilor în domeniul nutriţiei,
ameliorării, tehnologiei preparării şi controlului calităţii furajelor, tehnologiilor
obţinerii şi prelucrării produselor animaliere, biotehnologii în reproducere,
însămânţări artificiale şi transfer de embrioni la animalele domestice.
Asigurarea spaţiului informaţional. Colectivul de cercetare din cadrul
profilului Zootehnie este asigurat cu spaţiul informaţional, bibliotecă, calculatoare,
reţea internă şi internet.
Echipamentul ştiinţific este repartizat pe următoarele laboratoare specializate
pentru cercetare incluse în organograma Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi
laboratoarele didactico-ştiinţifice:
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LABORATORUL DE APRECIERE A CALITĂŢII FURAJELOR
ŞI NUTREŢURILOR COMBINATE

Laboratorul de analiza generală chimică a nutreţurilor şi a produselor metabolice

Şef de laborator – Larisa Caisîn, doctor în agricultură, conferenţiar
universitar.
Potenţialul ştiinţific (numărul de cercetători, inclusiv cu grade
ştiinţifice):
Vrancean Vasile Gheorghe, dr., prof. univ. interimar, vrancean@uasm.md;
Petcu Igor Timofei, dr., conf. univ., petcu@rambler.ru;
Grosu
Natalia
Vasile,
asistent
univ.,
grosunatali@rambler.ru;
grosunatali@mail.ru;
Bivol Ludmila Victor, doctorand, liuda.c@mail.ru.
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Direcţia ştiinţifică:
- Optimizarea nutriţiei privind îmbunătăţirea calităţilor productive la porcine şi
păsări.
- Crearea, conservarea şi folosirea raţională a fondului genetic de suine.
Scopul cercetărilor:
- îmbunătăţirea calităţilor productive la porcine şi păsări;
- folosirea raţională a fondului genetic de suine.
Importanţa practică:
- Optimizarea şi concretizarea normelor de alimentaţie a animalelor domestice.
- Crearea noilor linii, familii şi hibrizi de porcine adaptate la condiţiile RM.
- Elaborarea metodelor noi de conservare a resurselor genetice de suine.
- Testarea şi aprecierea condiţiilor de administrare a suplimentelor şi aditivilor
furajeri de generaţie nouă.
- Tehnica, regimul şi condiţiile administrării nutreţurilor în hrana animalelor.
Rezultatele obţinute:
În rezultatul investigaţiilor efectuate, au fost elaborate şi ştiinţific
argumentate recomandările pentru alimentaţia raţională a diferitor rase şi categorii
de suine, utilizarea în alimentaţia animalelor a diferitor surse netradiţionale de
nutreţuri, metode de testare genetică în procesul de creare a noilor rase de animale
şi perfecţionarea celor existente.
Echipamentul utilizat:

Balanţă analitică electronică
cu precizie înaltă „Kern”

Balanţă analitică
electronică VLR 200

Balanţă analitică
electronică cu precizie înaltă „Kern”

Balanţă tehnică de laborator
electronică VLKT - 500

Fotocalorimetru CFC - 2
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Etuve şi exicatoare pentru uscarea probelor examinate

Aparatul Soxlet pentru determinarea grăsimii
brute

Cuptor cu mufă „Scol” pentru determinarea cenuşii
brute prin ardere

Aparatul Kjeldal pentru determinarea azotului

Metodele de cercetare:
Efectuarea experienţelor ştiinţifico-practice.
Efectuarea experienţelor de bilanţ.
Aprecierea calităţii furajelor şi a produselor schimbului
de substanţe prin metode chimico-analitice de laborator.
Prelucrarea statistică a datelor etc.
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LABORATORUL
TEHNOLOGIA PRODUCERII CĂRNII DE PORC DE MARCĂ
(fondat în baza proiectului 06.407.017A „Crearea unui hibrid comercial competitiv de suine pentru carne”)

Şef de laborator, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar Ilie
Rotaru
Potenţialul ştiinţific al laboratorului:
colaboratori ştiinţifici – 3
doctoranzi – 2
laboranţi – 2
Direcţia ştiinţifică: „Crearea hibrizilor comerciali de suine pentru carne
competitivă”
Scopul cercetărilor:
- Studiu capacităţii combinative a liniilor şi raselor de suine şi identificarea
combinărilor performante;
- Aprecierea calităţii carcaselor şi a cărnii la diferiţi hibrizi comerciali de suine
în conformitate cu cerinţele UE;
- Analiza calităţilor tehnologice a cărnii în funcţie de genotipul suinelor.
Importanţa practică:
- Elaborarea recomandărilor în baza rezultatelor cercetărilor, privind utilizarea
hibrizilor de suine pentru producerea cărnii competitive;
- Determinarea calităţii cărnii în baza utilizării metodelor chimice, fizice şi
organoleptice în funcţie de genotipul suinelor;
- Elaborările practice vor fi utilizate ca material biologic de transfer tehnologic
în unităţile de producţie a cărnii de porc (2 proiecte prezentate);
- Crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de licenţă, masterat şi
doctorat.
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Echipamente şi metode de cercetare
PH – metru
portativ pentru
determinarea
acidităţii în
carne cleker
Pocker with

Foto -metru cu
Flacără OE –
851

Aparat
ultrasonor
pentru
determinarea
grosimii
stratului de
slănină la suine
pe viu ISG – 01
Elaborat şi
fabricat în
Moldova UASM
– Int. „
Intrascop”

Microscop
Traveler –
conectat la
calculator
pentru studiul
preparatelor
histologice şi
determinarea
grosimii fibrelor
musculare la
hibrizii de suine

Determinarea grosimii stratului de slănină pe viu la porcine
Laboratorul dispune de cântar analitic, centrifugă, microscoape optice,
etuve, frigider şi calculator.
Metodele aplicate:
Metode de analize fizico-chimice şi organoleptice ale cărnii, fiziologice – a
sângelui şi morfologice – a carcaselor de suine.
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Activitatea:
Organizarea şi efectuarea experienţelor în cadrul proiectului instituţional:
„Crearea hibrizilor comerciali de suine pentru carne competitivă” privind studiul
calităţilor productive a hibrizilor comerciali de suine, obţinuţi prin utilizarea
diferitelor variante de încrucişări.
Publicaţii: Colaboratorii au publicat, în ultimii cinci ani, peste 28 de lucrări
în reviste ştiinţifice şi culegeri în ţară şi peste hotarele ei.
Proiectele naţionale:
Proiectul N.06.407.017A. „Crearea hibrizilor comerciali de suine pentru carne
competitivă”
Proiecte de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei ecologice de
producere a cărnii de porc de marcă”;
Implementarea tehnologiei moderne de întreţinere, alimentaţie şi exploatare a
porcinelor în GDE „Criuleni”.
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LABORATORUL DE APICULTURĂ

Şef de laborator, dr. hab., prof. univ. Nicolae Eremia
Potenţialul ştiinţific al laboratorului:
Eremia Nina, dr, conf. univ.
Dabija Tatiana dr., conf. univ. iterimar, dabijatatiana@rambler.ru
Mihailova Iulia, dr., cer. şt., iuliamihailova@rambler.ru
Dodon Ion, doctorand.
Direcţia ştiinţifică: Tehnologia obţinerii produselor apicole, calitatea,
standardizarea şi certificarea lor, studierea potenţialului nectaro-polenifer, crearea
noilor linii de albine locale, perfecţionarea tehnologiei creşterii şi reproducerii
mătcilor de prăsilă.
Scopul cercetărilor:
- Crearea liniilor şi tipului de albine Carpatice locale;
- Optimizarea tehnologiei obţinerii produselor apicole;
- Determinarea indicilor de calitate, standardizarea şi certificarea
produselor apicole;
- Determinarea potenţialului nectaro-polenifer şi utilizarea lui în
apicultură.
- Perfecţionarea tehnologiei creşterii mătcilor.
Importanţa practică:
- Crearea noilor linii de albine Carpatice şi a loturilor de prăsilă la
stupinele de reproducere pentru creşterea mătcilor, ameliorarea
calităţilor morfo-productive şi păstrarea genofondului rasei omologate;
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- Optimizarea tehnologiei obţinerii produselor apicole, îmbunătăţirea
calităţii şi competitivităţii lor pe piaţa internă şi externă, care vor
corespunde parametrilor standardelor;
- Asigurarea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea tezelor de licenţă,
masterat şi doctorat.
Echipament şi metode de cercetare:

Balanţă KERN, tip ABI 220-4M

Balanţă electronică

Colector de polen

Stupină didactico-experimentală

Extractor pentru miere

Afumător de stupină

Laboratorul, de asemenea, dispune de microscoape optice, frigidere,
calculatoare, cântare tehnice, echipamentul necesar pentru efectuarea
cercetărilor morfo-metrice şi lucrărolor la stupina experimentală.
Metode aplicate:
- Metode de analiză morfo-metrice;
- Metode de analiză fiziologică;
- Metode de analiză biochimică;
Activitatea ştiinţifică:
- Organizarea experienţelor în cadrul proiectelor instituţional şi independent
pentru tinerii cercetători;
- În baza investigaţiilor efectuate la stupinele de reproducere a mătcilor
„Hârtopul Mic”, “Pănăşeşti”, “Cebanca” şi „Condriţa”, au fost create trei
linii, s-au format loturi de prăsilă din familiile de albine materne şi paterne,
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care s-au evidenţiat după rezistenţă la iernat, productivitate şi caracterele
morfo-metrice;
- Elaborarea standardului la propolis.
Publicaţii: în ultimii cinci ani, colaboratorii au publicat peste 74 de
lucrări ştiinţifice în reviste şi culegeri în ţară şi peste hotare, inclusiv 6
brevete de invenţei, un manial şi o monografie. La expoziţia Moldexpo
Infoinvent – 2007 au fost menţionaţi cu Medalia de Argint, iar în 2009 – cu
o Medale de Aur şi una de Broz.
Proiecte naţionale:
- Proiectul instituţional 06.407.021;
- Proiectul independent pentru tinerii cercetător 07.407.27 INDA 18/ind:
- Proiectul independent pentru tinerii cercetător INDA 20/ind.
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LABORATORUL DE APRECIERE A CALITĂŢII PRODUSELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ

Şeful de laborator, dr. hab., conf. univ. Şt.Ţurcanu
Potenţialul ştiinţific al laboratorului: 6 colaboratori, inclusiv 4 cu
grad ştiinţific
Direcţia ştiinţifică: Aprecierea parametrilor fiziologici în creşterea şi
exploatarea animalelor. Studiul sistemului polimorf lacto-proteic k-Cn asupra
nuvelului productiv la diferite specii de animale. Aprecierea calităţii produselor
obţinute de la animalele domestice.
Scopul cercetărilor:
optimizarea parametrilor fiziologici în creşterea şi exploatarea
animalelor;
determinarea sistemului polimorf lacto-proteic k-Cn la diferite
specii de animale;
determinarea indicilor de calitate şi standardizarea produselor
de origine animală.
Importanţa practică:
Optimizarea parametrilor fiziologici, analiza sistemului
polimorf lacto-proteic k-Cn la diferite specii de animale, îmbunătăţirea calităţii şi
competitivităţii produselor de origine animală pe piaţa internă şi externă, care vor
corespunde cerinţelor UE.
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Asigurarea condiţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de licenţă,
masterat şi doctorat.
Rezultatele obţinute: În cadrul laboratorului s-a determinat sistemul
polimorf lacto-proteic k-Cn la vacile de rasă Roşie Estoniană, Bălţată cu Negru,
la oile de rasă Karacul, s-au analizat indicii fizico-chimici şi proprietăţile laptelui
de oaie şi vacă. Rezultatele obţinute s-au folosit în lucrul de selecţie a efectivelor
luate în studiu.
Echipamentul utilizat:

Centrifugă universală

Termostat

Baie de apă termoreglabilă

Refractometru AM-2

Laboratorul, de asemenea, dispune de frigider, cântare tehnice, separator
de capacitate mică, aparat „Record” şi veselă de laborator.
Metode de cercetare:
- Metode de analiză fiziologică;
- Metode de analiză fizico-chimică;
- Metode de analiză biochimică.
Publicaţii: în ultimii cinci ani colaboratorii au publicat peste 50 de lucrări
ştiinţifice în reviste şi culegeri în ţară şi peste hotarele, inclusiv 2 brevete de
invenţei, 4 manuale şi 3 dicţionare.
Proiectul naţional pentru tinerii cercetători:
„Noi posibilităţi biotehnologice de prognosticare a productivităţii la animalele
agricole”.
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LABORATORUL DE BIOTEHNOGII ÎN REPRODUCŢIE

Şeful de laborator, dr. hab., prof. univ. G. Darie
Potenţialul ştiinţific al laboratorului: 8 colaboratori, inclusiv 4 cu
grad ştiinţific
Direcţiile ştiinţifice:
1. Studiul diferitor remedii hormonale în scopul inducerii superovulaţiei la
femelele donatoare de embrioni şi sincronizarea estrului la femelele
receptoare de embrioni cu cea donatoare;
2. Studiul indicilor morfologici şi elaborarea biotehnologiilor eficiente de
crioconservare a materialului seminal de diverse specii de animale;
3. Elaborarea preparatelor noi tisulare pentru tratarea sterilităţii
simptomatice.
Scopul cercetărilor:
Scopul investigaţiilor – creşterea considerabilă a numărului de descendenţi
de la un cuplu de animale prin manipularea funcţiei de reproducţie şi elaborarea
metodelor noi de inducere a superovulaţiei, sincronizaţiei şi profilaxia diverselor
forme de sterilitate la femele.
Obiective:
1.
Testarea remediilor hormonale pentru inducerea superovulaţiei la
femele donatoare de embrioni (Darie G., Granaci V. Marandici E., Vacevschi S.,
Caraman R.);
2.
Testarea diferitor remedii hormonale pentru inducerea estrusului la
femelele receptoare de embrioni (Darie G., Granaci V. Marandici E., Vacevschi S.,
Caraman R.).
40

3. Aprecierea efectului diferitelor variante ale preparatelor tisulare asupra
indicilor clinici, hematologici şi biochimici la vacile cu sterilitate simptomatică
(Darie G., Granaci V., Vacevchii S., Marandici E.).
4. Aprecierea efectului diferitelor variante ale preparatelor tisulare asupra
indicilor clinici, hematologici şi biochimici la vacile cu sterilitate simptomatică
(Darie G., Vacevschi S., Djengera I., Caraman R.).
Importanţa practică:
Biotehnologiile avansate ţintesc perfecţionarea directă a mecanismelor
genetice ale organismului, manipularea principalelor funcţii ale acestora care va
contribui, în ultima analiză, fie la îmbogăţirea genomului animalelor, fie la
obţinerea unui plus de descendenţi peste limitele naturale de reproducţie a speciei,
fie la trecerea de la estimarea valorii genetice a indivizilor la precizarea ei.
Rezultatele obţinute:
În urma cercetărilor efectuate, s-a elaborat un mediu pentru diluarea
materialului seminal de vier, care conţine glucoză medicinală, trilon B, citrat de
sodiu trisubstituit, sulfat de amoniu, hidrogenocarbonat de sodiu, lichid cultural al
tulpinii de streptomicete Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 şi apă distilată.
Materialele diluantului propus au fost prezentate la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, care, după examinare, a fost eliberat Brevetul de invenţie
nr. 3035 „Mediu pentru diluarea materialului seminal de vier”.
Acest mediu a fost expus în cadrul Salonului Internaţional de Inovaţii,
Cercetare şi Tehnologii Noi „BRUSSELS – EURECA”, care a fost apreciat cu
Medalia de Aur, iar de către Guvernul Republicii Moldova a fost apreciat cu
DIMPLOMA de gradul întâi.
În scopul sporirii indicilor de criorezistenţă a materialului seminal de la
taurii-reproducători a fost propus preparatul de origine algală BioR care
favorizează criorezistenţa prin mecanisme directe şi indirecte la etapa genezei
celulelor spermatice.
Remediile hormonale experimentate au permis obţinerea rezultatelor
similare privitor la răspunsul ovarian la tratamentele de inducere a superovulaţiei,
iar în vederea economisirii volumului de preparat şi lucrărilor de manoperă pentru
sincronizarea estrului a fost propusă utilizarea Estrofanului.
În cazul disfuncţiilor ovariene la vaci, au fost elaborate scheme care includ
preparate cu efect antioxidant în combinaţie cu cele tisulare care manifestă un efect
terapeutic mai pronunţat comparativ cu schemele standard.
Echipamentul utilizat:
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Calculator cu program „CEROS”

Microscop pentru evaluarea calităţii embrionilor după recoltare
Publicaţii: în ultimii cinci ani, colaboratorii au publicat peste 100 de lucrări
ştiinţifice în reviste şi culegeri în ţară şi peste hotarele, inclusiv 8 brevete de
invenţii, un manual, o monografie şi 3 recomandări practice.
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LABORATORUL
de cercetare a produselor de origine animală
(fondat în baza proiectului obţinut de prof. univ. S. Chilimar de la Academia
de Ştiinţe a Republicii Moldova în 2010 pentru procurarea utilajelor ştiinţifice).
Lista şi caracteristicile tehnice a utilajului ştiinţific, care s-a procurat din
contul surselor bugetare obţinute de la Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova
Lotul nr. 1
N/r
1.

Denumirea

Destinaţia

Set pentru analiza fizico – chimică a laptelui,
inclusiv:
1 analizator automat
2 biurete automat
4 cilindri gradaţi
100 flacoane probe de 100 ml
20 ambalaje tablete conservare probe

Aprecierea continutului de grasime,
proteină, solide non-grase, lactoză,
densitate, punct de inghet, cantitate de
apă adaugata, pH, temperatura si
conductivitatea in laptele proaspat
(vaca , oaie, capra )
Păstrarea compoziţiei mostrelor de lapte
pe o perioada de 3 zile

Cantitatea
1

Specificatii tehnice:
ametru masurat
Domeniul analitic in lapte
Resolutie
Grasime
0,5 – 15%
± 0,1%
Solide negrase (SNF)
6% – 15%
± 0,2%
3
Densitate
1,026 -1,033 g/cm
0,0005 g/cm3
Proteine
2,00% – 8,00%
± 0,2%
Lactoza
0,5%-7%
± 0,2%
Punct de congelare
-1,0000-0oC
± 0,015%
Apa adaugata
0% – 60%
± 1%
pH
0-14
± 0,02%
Temperatura
0-50oC
± 0,1oC
Conductivitatea
2-20mS/cm
± 1%(18oC)
Durata unui ciclu de masurare
40 sec.
Conditii de exploatare: temperatura ambianta :15 OC – 30 OC; temperatura laptelui: 5 OC - 30OC ;
umiditatea relativa: 30 % - 80 %
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Lotul nr. 2
N/r
2.

Denumirea
Analizator celule
somatice

Destinaţia
Determinarea numnărului de celule somatice în laptele
proaspăt de vacă, oaie, capră

Caracteristica
Domeniul de masurara - cantitatea de celule somatice (in 1 ml)
Eroare de masurare
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Cantitatea

Pana la
1.500.000
Maxim 5%

1

Lotul nr. 3
N/r
3.

Denumirea
Test rapid pentru determinarea
antibioti-celor şi inhibitorilor in
lapte

Destinaţia
Pentru detecţia antibioticelor şi inhibitorilor în lapte în
scopul aprecierii calităţii laptelui cu posibilitatea de a
analiza minimum 6 probe simultan in numai 10-12 minute,
cantitatea probei luată in lucru minimum – 10 ml

Componenta sistemului :
1. incubator – tip baie de apa
Date tehnice: domeniu de temperatura, 0C

30-65
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Cantitatea

1

acuratetea temperaturii, oC
taimer ajustabil
semnal acustic la atingerea temperaturii setate
capacitate
2. standard liofilizat (8x1g/pachet)
3. pipete de transfer
4. tuburi test,
5. flacoane reactivi,
6. solutie mama NaOH 0,1N

± 0,5
0 -12 ore
6 tuburi test, diam 16 mm

13 bucati
4 bucati

Lotul nr. 4
N/r
4.

Denumirea
Echipament pentru determinarea
minerale

Destinaţia
Determinarea substanţelor minerale în lapte, lactate şi alte
produse de origine animală

Cantitatea
1

Caracteristici tehnice :
constructie exteriora din otel-inox cu pereti dubli care asigura o excelenta rezistenta
si izolatie termica
contructie robusta , compacta
domeniul maxim de temperatura 1200oC
elemente de incalzire – placi ceramice cu rezistente incorporate din quartz
intretinere usoara: elementele de incalzire si izolatia poate fi scimbata cu usurinta
usa frontala cu deschidere orizontala , să poată fi folosita si ca masa de lucru
evacuarea gazelor ce se dezvolta in incinta să fie evacuate printr-un orificiu plasat
in spatele aparatului
ventilatia gazelor evacuate , cu ajutorul unui ventilator simplu sau unui ventilator cu catalizator
controler digital de temperatura
programarea temperaturii in pasi de 1oC
oprire manuala a incalzirii
volum minim 2l

Lotul nr. 5
N/r

5.

Denumirea

Echipament
umeditate

determinare

Destinaţia

Determinarea umedităţii în lapte,
lactate şi alte produse de origine animală
Caracteristici tehnice:

interior din otel –inox
volum minim 55 litri
exterior otel inox
circulatia fortata a aerului
reglare viteza ventilator
domeniu de temperatura: 5oC peste ambient pina la 300oC
control prin microprocessor pentru temperatura si timp cu display extern
alarma acustica in cazul defectarii senzorului de temperatura
sistem de control in cazul caderilor de curent
interfata Ethernet
protectie supratemperatura clasa 3.1
programare profil temperatura – timp cu minim 9 segmente
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Cantitatea

1

posibilitatea de memorare a minim 20 programe
setare pornire intarziata (1 min…99,59 h )
inregistrarea temperaturii medii, minime si maxime pentru fiecare segment
monitorizarea parametrilor in timpul functionarii
alarma acustica la supratemperatura
ceas in timp real
taimer

ECHIPAMENT DETERMINARE UMIDITATE
ETUVA MODEL SLW
Caracteristici generale :
diferite variante constructive de la 15 la 1005 litri
interior din otel –inox
exterior metalic vopsit sau otel inox (optional)
circulatia naturala / fortata a aerului
reglare viteza ventilator: reglare manuala pentru seria ECO
disponibile in trei clase de performanta : ECO , STANDARD ,
TOP (cu exceptia modelelor CLN 15 si CLN 32 disponibile numai in
varianta ECO)
o
o
domeniu de temperatura: 5 C peste ambient pina la 300 C
o
pentru seriile STD si TOP si maxim 250 C pentru seria ECO
control prin microprocessor pentru temperatura si timp cu display extern
alatma acustica in cazul defectarii senzorului de temperatura
sistem de control in cazul caderilor de curent
interfata RS232
Posibilitati de programare :
profil temperatura – timp cu un segment (ECO), 6 segmente (STD), 9 segmente (TOP)
posibilitatea de memorare a 3 programe definite de utilizator (STD) sau 20 programe (TOP)
setare pornire intarziata (1 min…99,59 h )
timp selectabil de operare pentru temperatura curenta : 1 min… 99,59 h sau operare continua
pentru seria ECO si 1 min… 999 h sau operare continua pentru seriile STD si TOP
inregistrarea temperaturii medii, minime si maxime pentru fiecare segment pentru seriile STD
si TOP
monitorizarea parametrilor in timpul functionarii
alarma acustica la supratemperatura pentru seriile STD si TOP
ceas in timp real
timer
Caracteristici tehnice :

Specificatii tehnice
volumul util
Convectie
Usa

SL53
56
fortata (SLW)
plina
cu fereastra de vizualizare (optional)
+250oC versiunea ECO
590x 690x 560
395x 395x 360
1600
50

Domeniu de temperatura , oC
Dimensiuni ext. WxHxD (mm)
Dimensiuni int. WxHxD (mm)
Putere nominala , W
Greutate , kg
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Fluctuatia de
SLN
temperatura
SLW
la105oC (oC)
Protectie supratemperatura
Alimentare , V/Hz
Numar rafturi
(Standard / maxim)

± 0.3
± 0.3
Siguranta termica (seria ECO)
Clasa 2.0 conform DIN 12880 (STD si TOP)
Clasa 3.1 (optional)
230 V / 50 Hz
2/5

Performante tehnice :
SL
Interior
Exterior
Usa

Echipament ranforsat
Circulatia aerului
Reglare viteza ventilator

ECO
plastic
aluminiu
Otel inox
Metalic vopsit
Otel inox (optional)
solida
Solida cu fereastra de vizualizare (optional)
sticla
dubla (ST,CL,IL, KK)
Modelele 240, 400, 750, 1000
naturala (numai SL 15, 32, 53,115, 240)
fortata (cu exceptia SL 15, 32)
0...100%
10...100% (SL 400, 750, 1000)

Oprire automata ventilator
Sistem

incalzire
Racire (ST, CHL, IL,KK)
Display
LED
LCD
LCD grafic
Control prin microprocessor pentru timp si temperatura
Profil temperatura-timp
un segment
sase segmente
noua segmente
Cicluri programme
Memorarea programelor
trei
definite de utilizator
douazeci
Pornire intarziata
1 min...99,59 h
Timp de incalzire si racire
1 min...99,59 h
ajustabil
Timp de operare ajustabil
1 min...99,59 h
pentru temperatura curenta
1 min...999 h
sau operare continua
Monitorizarea parametrilor in timpul functionarii
Inregistrarea valorii medii, minime si maxime pentru fiecare segment
Alaram acustica la supratemperatura
Alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura
Sistem de control in cazul caderilor de curent
Ceas in timp real
Timer
Interfata PC si printer
RS 232
RS 485 MODBUS (in loc de RS232)
Conexiune Ethernet si Internet
Memorarea rezultatelor masuratorilor
Functie SELFCHECK – autotestare dupa pornire
Functie administrator
Acces cu parola de login
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Protectie memorie cu parola
Certificat de calibrare pentru
centrul geometric al incintei

•
•

o

la -10 C
o
la +4 C
o
la +37 C (ST,CL,IL, KK)
o
La 105 C (SL)
o
la +170 C (SR)
Certificat de la producator conform PN-EN ISO 9001 si PN-N 18001

Lotul nr. 6
N/r
6.

Denumirea
Distilator apă

Destinaţia
Obţinerea apei distilate pentru analize de laborator
Caracteristici tehnice:

Cantitatea
1

Capacitate: minim 2 litri pe ora
Conductivitate apa la iesire: mai putin de 1,2 uS/cm
Prevazut cu rezervor de stocare: minim 25 litri

Lotul nr. 7
N/r
7.

Denumirea
Microscop

Destinaţia
Determinarea structurii morfologice a produselor
Caracteristici tehnice:

Cantitatea
1

trinocular
buton de ajustare fina si grosiera, coaxiala, pe ambele parti ( 0-200 µm, diviziune 2 µm), ajustare
grosiera: 30 mm, ajustare fina: 30 mm
Masa de lucru XY cu operare coaxiala
Condensor Abbe NA 1.25
Diafragma iris
Suport filtre ; filtre incluse : albastru, verde
Ajustare pe inaltime
Alimentare : 230 V
Prevazut cu camera foto min 4Mp

MICROSCOAPE KRUSS - MODEL MBL 2000-T
Caracteristici generale:
Microscop utilizat pentru diferite aplicatii in laboratoarele medicale , de
control , in scopuri didactice in universitati si scoli
scala compensare dioptrica
buton de ajustare fina si grosiera, coaxiala, pe ambele parti ( 0-200 µm,
diviziune 2 µm), ajustare grosiera: 30 mm, ajustare fina: 30 mm
Masa de lucru XY cu operare coaxiala
Condensor Abbe NA 1.25
Diafragma iris
Suport filtre ; filtre incluse : albastru, verde
Ajustare pe inaltime
Alimentare : 230 V
Caracteristici tehnice:
Model

Descriere

Echipare

Iluminare

MBL 2000-T

trinocular,
oculare plane 10x,
obiective 4x/NA

Masa XY, ajustare
fina/grosiera.
Diafragma iris,

6V/20W,
condensor
Abbe
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Caracteristi
ci speciale
Al treilea
tub ocular
pentru

Utilizare
Laborator,
controlul
calitatii,

0.10, 10x/NA 0.25,
40x/NA0.65,
100x/NA 1.25 cu
imersie

suport filtre, filtru
albastru si verde

conectare
camea
foto/video

universitati

Lotul nr. 8
N/r
8.

Denumirea
Balanţă analitică

Destinaţia
Determinarea greutăţii mostrelor analizate
Cracteristici tehnice:

Cantitatea
1

Precizie
0.1 mg
Capacitatea de cintarire
220 g
Reproductibilitate
0.1 mg
Liniaritate
±0.2 mg
Senzitivitate
2*10-6
Incarcare minima
0.01 g
Valoarea de verificare e
1 mg
Greutatea min. a piesei la numarare
1 mg
Numar piese de referinta pentru numarare
10,20,50,100
Temperatura ambientalape
5…….40°C (admisa: 10°C - 30°C)
Umiditate max. Admisa
Max.80% Fara condens
Display
LCD
Inaltime digit
13 mm
Unitati de masurare
g, ct
Dimensiuni platan
Ø 80mm
Clasa de verificare
l
-calibrare interna
-functie numărare piese (Display -poate fi comutat de pe afisare număr de bucati pe afisare greutate)
-intefata RS232 C bidirectionala pentru conectare imprimanta sau PC
-functie GLP/ISO cu memorarea datei de cantarire cu data, timpului si numarului de identificare al balantei
-determinare procentuala : afiseaza deviatia fata de greutatea etalon in % in loc de g
-adaptor : 230V, 50Hz
-3 trepte de filtrare ale vibratiilor
-carcasa metalica robusta si stabila

Lotul nr. 9
N/r
9.

Denumirea

Destinaţia

Incubator pentru determinarea Determinarea numărului total de germeni
numărului total de germeni din din lapte pentru aprecierea calităţii laptelui
lapte
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Cantitatea
1

Cracteristici tehnice:

-

circulatia fortata a aerului
reglare viteza ventilator 0…100%
domeniu de temperatura: 5 oC peste ambient pina la 100oC control prin microprocessor pentru
temperatura si timp cu display extern
fluctuatia de temperatua +/- 0.2C
alatma acustica in cazul defectarii senzorului de temperature
sistem de control in cazul caderilor de curent
interfata Ethernet
Inaltimea externa nu mai mare de 690mm
Protective supratemperatura clasa 3.1
programare profil temperatura – timp cu minim 9 segmente
posibilitatea de memorare a minim 20 programe
setare pornire intarziata (1 min…99,59 h )
inregistrarea temperaturii medii, minime si maxime pentru fiecare segment, monitorizarea
parametrilor in timpul functionarii
alarma acustica la supratemperatură
ceas in timp real
taimer

Lotul nr. 10
N/r
10.

Denumirea
Numărător de colonii

N/r
11.

Denumirea
Detector mastite portativ

Destinaţia

Cantitatea
1

Determinarea NTG în lapte
Caracteristici generale:
Diametrul suprafetei iluminate pe care se plasează placa Petri de analizat sa fie de maxim 145 mm .
Sa se poată vizualiza si plci de dimensiuni mai mici de 145mm
Lentila cu amplificare 2x să fie montată pe un brat cu inăltime ajustabilă, dar si cu posibilitatea rotirii cu
180 respectiv 360o .Construcţia exterioară să fie din material plastic uşor de curăţat si de întreţinut.

Destinaţia

Aprecierea defectelor laptelui de la vaci bolnave
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Cantitatea
1

de mastite formă subclinică
Caracteristici tehnice:
- greutate , maximum 300 g
- alimentare , baterii 9V
- putere consumata , aprox. 12mA
- display LCD cu 3 digiti
- domeniul de masurare 10 -990 unitati
- domeniul de lucru si stocare ; 0-50oC
- umiditate maxima 95%
N/r
12.

Denumirea
Proiector cu ecran
proiecţie

Caracteristici tehnmice:
Tehnologia de afisare:
Luminozitate (Lumen):
Contrast:
Rezolutie recomandata
(pixeli):
Lentile:
Putere lampa:
Distanta estimata a
proiectarii:
Raport imagine:
Conectivitate:
Conexiuni intrare:

Destinaţia
de

Demonstrarea şi analiza rezultatelor obţinute din
investigaţiile de laborator

LCOS
4000 lm
1.000:1
(1024 x 768)
F1,85 - F,25; f=21,7 - 35,8 mm
275 W
1.2 m - 9.0 m
4:3
1 x DVI-I 29 de pini, compatibil HDCP
1 x Mini D-Sub 15 pini (Component/SCART prin cablu optional)
1 x Mini DIN 4 pini, 1 x RCA
3 x Mufa mini stereo 3,5 mm,1 x USB
Mini D-Sub 15 pini
Mini DIN 8 pini

Conexiuni iesire:
Terminale de control:
Caracteristici fizice
Consum (W):
360 W
Acustic:
35 dBA
Tip ecran:
Manual
Marime ecran:
200 x 210 cm
Accesoriu: Unitate de calcul tip notebook
Familie procesor:
Intel® Core™ 2 Duo mobile
Model procesor:
SU9400
Viteza procesor(MHz): 1400
Cache procesor(Kb):
3072 Level 2
FSB procesor (MHz):
800
Memorie RAM
Capacitate memorie:
Tip memorie:
Hard Disk Drive/Unitati

4096 MB
DDR3 1333MHz/PC3-10600
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Cantitatea
1

Optice
Capacitate HDD:
Interfata/Tip HDD:
Unitate optica:
Video
Diagonala:
Rezolutie maxima:
Tip display:
N/r
13.

128 GB
SSD (Solid State Drive)
Nu are
13.4"
1280x720 (HD 720/16:9)
LED , Camera Web: Da. 2.0 MegaPixeli

Denumirea
Copiator cu scaner

Destinaţia

Multiplicarea rezultatelor analizelor de laborator

Cantitatea
1

Caracteristici tehnice:

Functii:
Tipul de unitate:
Tip:
Format suportat:
Copiator
Viteza de copiere alb/negru:
Rezolutie copiere alb/negru:
Prima copie:
Zoom:
Copiere multipla (copii):
Imprimare
Viteza de printare
alb/negru:
Rezolutie la printare
alb/negru:
Scanner
Rezolutia optica de scanare:
Format scanare:
Format fisiere:
Diverse
Capacitate hartie:
Conectivitate:
Limbaj imprimanta:
Memorie:

Copiere / Imprimare / Scanare
Copiator de birou
Laserjet
A3 / A4 / A5 / A6
25 cpm
600 x 600 dpi
6 sec.
50 - 200 %
1 - 999
25 ppm
600 x 600 dpi

600 x 600 dpi
A3
PDF, TIFF
Tava 2 x 500 coli, Tava multifunctionala 100 coli,Iesire 250 coli
USB 2.0 / Retea 10/100 Base-TX
DDST
64 MB

În laborator se efectuează cercetări a compoziţiei chimice şi calităţilor
produselor animaliere (lapte, carne) pentru executarea tezelor de licenţă şi tezelor
de master, cercetări ale doctoranzilor şi ale cadrelor didactice ceea ce se confirmă
prin fotografiile anexate.
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3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA,
RELEVANŢA, IMPACTUL
Dintre rezultatele principale obţinute pe parcursul anilor de evaluare
menţionăm:
1. S-a elaborat şi implementat în Republica Moldova (dr. hab., conf. univ.
Radionov V.) sistemul intensiv de folosire a ovinelor de rasa Ţigai cа producătoare
de carne, lapte, piei şi lână; restabilirea şi utilizărea raţională a resurselor genetice
animale, care s-au reflectat într-un şir de Hotărâri ale Guvernului, cum ar fi: „Cu
privire la unele măsuri de regenerare a resurselor genetice la suine”, „Cu privire la
unele măsuri pentru revitalizarea complexului avicol în anii 2002-2010” şi „Cu
privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă”.
2. În baza cercetărilor efectuate de către dr., conf. univ. Caisîn Larisa şi dr.
prof. univ. interimar Vrancean V. a fost dată caracteristica nutriţională comparativă
a furajelor din Republica Moldova. Analiza comparativă a componenţei
microminerale a furajelor din Republica Moldova cu datele din literatură a arătat
că conţinutul de Fe in boabele de porumb a fost cu 68 mg mai mare decit in
literatura de specialitate (42,0 mg), in grâul natural cu 11,0 mg şi cel extrudat cu
63,0 mg, in orzul extrudat cu 55,0 mg şi făina de peşte cu 625 mg. Nu au fost
deosebiri consecvente in indicii despre conţinutul de Cu şi Mn in furaje. Conţinutul
de zinc a constituit in porumbul extrudat din Republica Moldova 23,0 mg, in
comparaţie cu 19,5 mg in porumbul natural (A. Kalaşnikov, 1985, 2003), in grâul
natural şi cel extrudat conţinutul lui a fost mai mult cu 14,0 şi 7,0 mg
corespunzător.
A fost stabilit nivelul optim de aditivi furajeri de generaţie nouă în nutriţia
tineretului suin de prăsilă.
3. Studiul caracterelor morfo-productive a dat posibilitate de format loturi
de prăsilă la stupinele de reproducere a mătcilor, crearea a trei linii de albine (nr.
88, 42, 2) şi Tipul de albine Carpatice locale, care posedă însuşiri valoroase după
producţia de miere, rezistenţă la iernare, prolificitatea mătcilor şi dezvoltare
timpurie.
Utilizarea mătcilor de prăsilă de rasă Carpatică din liniile cu nr. 88, 42 şi 2
este posibil de obţinut, în medie, un profit de 489,7-1155,4 lei de la o familie de
albine (dr. hab. prof. univ. Eremia N. şi col.).
A fost elaborată şi optimizată tehnologia de obţinere a polenului, în care
prevede colectarea lui în perioada optimă pe parcursul zilei de la ora 8 până la 18,
iar a sezonului activ din luna aprilie până în august. În perioada culesurilor
productive (salcâmul alb, tei, floarea-soarelui) se recomandă de deconectat
colectoarele de polen, pentru accesul liber al albinelor culegătoare, pentru
depozitarea nectarului.
Tehnologia elaborată permite obţinerea a 104,61g/zi de polen de la o
familie de albine. Rezultatele obţinute au stat la baza elaborării proiectului
Standard Republican la polen (dr., conf. univ. interimar Mardari-Dabija T.).
A fost optimizată tehnologia de obţinere a propolisului odată la 12 zile, ceia
ce permite obţinerea a 99 g propolis pe sezon.
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S-a constatat că propolisul colectat pe parcursul anului conţine aminoacizi –
3,835 – 10,133mg/g, microelemente – 89,49 – 101,55 mg/kg, macroelemente –
3923,5 – 4403,5 mg/kg, metale grele – 78,98 – 87,07mg/kg.
Rezultatele obţinute prezintă interes teoretic şi practic ce au stat la baza
elaborării standardului republican „Propolis. Condiţii tehnice”, care a întrat în
vigoare din anul 2009 (dr. hab., prof. univ. Eremia N., dr., conf. univ. interimar
Mardari-Dabija T., dr., conf. univ. Eremia N.).
Tehnologia elaborată a fost implementată la stupinele Asociaţiei Naţionale
de Apicultură şi Asociaţia „Apismelifera” (Condriţa, Cebanca, Pănăşeşti, Hârtopul
Mic, stupina UASM).
Utilizarea tehnologiei optimale, asigură obţinerea suplimentară de la o
familie de albine 30-35 g propolis şi 5,5 kg miere faţă de tehnologia tradiţională,
eficacitatea economică constituie 530 lei de la o familie de albine (Dabija T. şi
col.).
4. În baza studiului caracterelor morfo-productive a 10 variante de hibrizi a
fost obţinut un hibrid competitiv de suine, care a rezultat din combinarea raselor
Marele alb, Hampshire, Landrace şi Pietrain. Hibridul manifestă o bună rezistenţă,
capacitate de îngrăşare şi produce carcase de calitate. Reproducerea materialului
biologic obţinut v-a îmbunătăţi calităţile productive a populaţiei de porcine
destinate consolidării eredităţii în generaţiile următoare (dr., conf. univ. Rotaru I. şi
col.)
5. În scopul fortificării spermatogenezei la tauri şi vieri în perioadele
critice ale anului se recomandă folosirea în regim de administrare a preparatului
sintetizat din tulpina alge ceanofite Spirulina platensis pe o perioadă de 5-10 zile
(Brevet de invenţie nr. 3340 şi 3226);
În scopul conservării spermei de vier se recomandă folosirea
biopreparatelor sintetizate din tulpina alge ceanofite Spirulina platensis şi din
Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 (Brevet de invenţie nr. 3035)
În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate şi obţinute 17 brevete de
invenţie, principiile de bază sunt redate în următoarele:
1. Eremia N., Starciuc N., Dabija T. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei
infecţioase aviare. Brevet de invenţie. Chişinău, 2006, nr. 2953, MD.
2. Darie, G., Burţeva, S., Marandici, E., Granaci, V. Remediu pentru diluarea
materialului seminal de vier. Brevet de invenţie, Chişinău, 2006, nr. 3035, MD.
3. Radionov V şi alţii. Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc.
Brevet de invenţie. Chişinău, 2007, nr. 3440, MD.
4. Darie, G., Rudic, V., Granaci, V., Marandici, E. Procedeu de optimizare a
spermatogenezei taurilor – reproducători. Brevet de invenţie. Chişinău, 2007, nr.
3226, MD.
5. Eremia N.G., Dabija T.A., Eremia N.M. Propolis. Condiţii tehnice. Standard
Moldovean, SM 272:2009. Chişinău: INSM, 2009.
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Reultatele cercetărilăr au fost utilizate la editarea manualelor pentru
învăţământul universitar, dintre care menţionăm:
1. Ţurcanu ŞT. Fiziologia animalelor domestice. Chişinău, editura UASM,
2006, 610 p.
2. Radionov V., Guzun Valentina. Ameliorarea animalelor. Manual pentru
studii universitare, UASM. Chişinău: Editura „TEHNICA -INFO”, 2007 (Tipog.
Iaşi. 296 p).
3. Vrancean V., Stepurin Gr. Питание и кормление животных. Manual.
Chişinău, 2008. 450 p.
4. Eremia N. Apicultura. Manual. Chişinău, 2009. 350 p. ISBN 978-99759823-6-8.
5. Caisîn Larisa. Технология приготовления и консервирования кормов
(сочные и грубые корма). Chişinău, 2010. 432 с.
6. Darie G., Harea V., Marandici E., Darie I. Reproducţia suinelor.
Chişinău: UASM (Centrul ed.al UASM), 2010, 235 c.
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4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢII CONEXE CERCETĂRII
Pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează prin susţinerea tezelor de licenţă
şi de master (tabelul 4.1).
Tabelul 4.1
Procesul de instruire în ultimii 5 ani
Anii de
Ponderea cercetătorilor
Raportul
studiu
implicaţi în procesul de
nr. de teze de
nr. de teze de
instruire
licenţă/nr.
master/nr.
cercetătorilor
cercetătorilor
2006
14
68/11
2007
14
60/11
2008
14
54/12
2009
14
62/12
15/12
2010
14
56/12
15/14
La ciclul III – doctorat, durata studiilor constituie 3 ani la zi şi 4 – cu
frecvenţă redusă. Lista colaboratorilor, cu dreptul de conducător sau consultant de
doctorat este redată în tabelul 4.2.
Tabelul 4.2
Componenţa nominală a personalului cu dreptul de conducător/consultant de
doctorat
Nr Numele
Anul
Studiile
Gradul
Titlul ştiinţific Atestat
d/o prenumele
naşterii
obţinute
ştiinţific
1
Chilimar
1935
Superioare Doctor
Profesor
2005
Sergiu
habilitat
universitar,
m.c. al AŞM
2
Eremia
1950
Superioare Doctor
Profesor
2005
Nicolae
habilitat
universitar
3
Darie
1947
Superioare Doctor
Profesor
2008
Grigorie
habilitat
universitar
4
Radionov
1949
Superioare Doctor
Conferenţiar
2005
Vladimir
habilitat
universitar
5
Ţurcanu
1945
Superioare Doctor
Conferenţiar
2005
Ştefan
habilitat
universitar
6
Vrancean
1949
Superioare Doctor
Profesor
2008
Vasile
universitar
interimar
7
Rotaru Ilie
1950
Superioare Doctor
Conferenţiar
2006
universitar
8
Caisân
1954
Superioare Doctor
Conferenţiar
2010
Larisa
universitar
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În ultimii 5 ani în procesul de prigătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă
calificare au fost implicaţi în medie 6,4 cercetători abilitaţi cu dreptul de
conducător/consultat ştiinţific şi 4,8 doctoranzi (tabelul 4.3). Dintre care 3 au
susţinut tezele de doctorat în terminii stabiliţi (Mardari-Dabija T., 2006; Marandici
E ., 2008 şi Mihailova I., 2010).
Tabelul 4.3
Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare
Nr.
Specificare
Anii
d/o
2006 2007
2008
2009 2010
1
Ponderea cercetătorilor abilitaţi
5
5
7
7
8
cu dreptul de
conducător/consultat ştiinţific
2
Raportul nr.
2/5
2/5
4/7
6/7
10/8
doctoranzi/nr.cercetători
3
Numărul doctoranzilor care au
1
2
beneficiat de burse nominale
4
Ponderea doctoranzilor pentru
alţi subiecţi ai economiei
naţionale
5
Ponderea susţinerii în termene a
1
1
1
tezelor de doctorat
Activităţi de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice –
consultaţii privind:
- nutriţia şi selecţia animaleor domestice;
- creşterea şi exploatarea animalelor domestice;
- tehnologia obţinerii şi prelucrarii primare a producţiilor animaliere;
- reproducerea şi însămînţările artificiale a animalelor domestice.
Activităţile întreprinse în scopul disemnării rezultatelor cercetării,
precum şi promovării imaginii ştiinţei – experienţe ştiinţifice în cadrul ÎS
„Moldsuinhibrid”, or. Orhei, IŞPBZMV, s. Maximovca, SRL „Vergicom”,
Asociaţia apicultorilor din Republica Moldova, fermele şi stupinele din sectorul
privat, prezentarea rezultatelor obţinute la diverse conferinţe, simpozioane,
congrese, expoziţii naţionale, internaţionale şi în procesul didactic.
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5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
5.1. Cooperare în cadrul naţional
Formele de cooperare – Acord de cooperare;
Colectivul profilului Zootehnie are întocmite 7 acorduri de cooperare cu
diverse întreprinderi din Republica Moldova.
Acordurile de cooperare cu întreprinderile nominalizate:
- Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecâia şi Hibridarea Suinelor
„MOLDSUINHIBRID”, Orhei;
- Întreprinderea de Stat de cercetare şi producere „Avicola-Moldova”,
Chişinău;
- Întreprinderea avicolă „Avicola-Nord”, Făleşti;
- Institutul Ştiinţifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară, Maximovca;
- Întreprinderea pentru producerea cărnii de porc SRL „Vergicom”, Hînceşti;
- Asociaţia apicultorilor din Republica Moldova „Apis mellifera”, Chişinău;
- Întreprinderea de Stat pentru cercetare şi producere a resurselor biologice
acvatice „Acvacultura-Moldova”, Chişinău.
Lucrările realizate la comanda beneficiarilor din ţară – s-a elaborat prin
cooperare cu Institutul Ştiinţifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi
Medicină Veterinară manualul „Zootehnie” în limba rusă.
Proiectele de cercetare/lucrările realizate în colaborare cu parteneri din
ţară:
- Contract de colaborare încheiat între întreprinderile nominalizate mai sus şi
Universitatea Agrară de Stat din Moldova prevăd petrecerea stagiilor de practică
didactică şi de producţie a studenţilor, elaborarea tezelor de licenţă şi master,
precum şi a tezei de doctorat.
- Proiect de cercetare ÎS „Moldsuinhibrid” colaborare cu UASM, I. Rotaru
conducătorul proiectului de transfer tehnologic cu tema „Crearea şi susţinerea
fondului genetic naţional de suine” (realizat prin activitatea cercetărilor din ambele
instituţii).
- Proiect de cercetare din cadrul programelor de stat (07.407.04.0PA) ”Noi
biotehnologii ecologice în creşterea, dezvoltarea şi reproducerea tineretului
animalier”. Conducătorul proiectului: dr. hab., cercetător ştiinţific coordonator
Ştefan Ţurcanu, şef. catedrei “Biotehnologii în Zootehnie” în colaborare cu catedra
de “Chimia neorganică” a U.S.M., şef. catedrei dr. hab., Membru corespondent al
A.Ş.M. Aurelian Gulea, consultant principal.
Rezultatele obţinute în colaborare:
În colaborare cu specialiştii de la ÎS „Moldsuinhibrid” editată cartea de
popularizare a ştiinţei.
1. V. Harea, V. Radionov, I. Rotaru. Afaceri în creşterea porcilor. Chişinău,
2008. 250 p.
2. Cercetările efectuate de prof. univ., dr. hab. G. Darie, conf. univ. dr. V.
Granaci şi dr. L. Marandici în colaborare cu Institutul de Microbiologie,
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laboratorul „Produsi microbieni” a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (V.
Rudic – academician, directorul Institutului de Microbiologie; S. Burţeva, dr. hab.
şef de laborator „Produşi microbieni” s-a elaborat un mediu pentru diluarea
materialului seminal de vier care conţine glucoză medicinală, trilon B, citrat de
sodiu trisubstituit, sulfat de amoniu, hidrogenocarbonat de sodiu, lichid cultural al
tulpinii de streptomicete Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 şi apă distilată.
Materialele diluantului propus au fost prezentate la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală care după examinare a fost eliberat Brevetul de invenţie
nr. 3035 „Mediu pentru diluarea materialului seminal de vier”.
Acest mediu a fost expus în cadrul Salonului Internaţional de Inovaţii,
Cercetare şi Tehnologii Noi „BRUSSELS – EURECA”, care a fost apreciat cu
Medalia de Aur, iar de Guvernul Republicii Moldova a fost apreciat cu Diploma
de gradul întâi.
În scopul sporirii indicilor de criorezistenţă a materialului seminal de la
taurii-reproducători a fost propus preparatul de origine algală BioR care
favorizează criorezistenţa prin mecanisme directe şi indirecte la etapa genezei
celulelor spermatice.
3. Cercetările efectuate de prof. univ. N. Eremia şi col. în colaborare cu
Universitatea de Medicină şi Farmacologie, dr. în farmacologie, conf. univ. A.
Znacovan şi al. prin utilizarea produselor apicole în farmacologie. Rezultatele
obţinute au fost prezentate şi editate la diferite Simpozioane.
- Еремия Н., Знагован А., Хасан Соутал. Разработка состава и
технологии смеси состоящей из пыльцы и порошка чернушки посевной
(Nigella Sativa). Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. Materialele
Simpozionului ştiinţific internaţional „Agricultura modernă-realizări şi
perspective” dedicat aniversării a 75 ani ai universităţii Agrare de stat din
Moldova. Chişinău, 2008, vol. 18, p. 67-69.
- Znagovan A., Pamujac L., Eremia N., Mitina T., Manascurta G., Tataru
N. Elaborarea compoziţiei si analiza unei forme adezive cu conţinut de extract din
propolis. Lucrări Ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii. Materialele Simpozionului
ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii”
dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii,
UASM. Chişinău, 2010, vol. 26, p. 216-221. ISBN 978-9975-64-195-1.
4. Cercetările efectuate de prof. univ. N. Eremia şi dr., conf. univ. MardariDabija T. în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară, dr. în veterinărie,
conf. univ. N. Starciuc, a dat posibilitate de elaborat „Metoda de imunoprofilacxie
a bursitei infecţioase aviare”, care a fost brevetată (Brevet de invenţie, nr.2953 din
2006). La Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent-2009” aceată invenţie
a fost apreciată cu Medalia de Bronz.
Rezultatele de bază au fost editate în diverse lucrări:
- Scutaru I., Starciuc N., Dumitraş G., Eremia N., Dabija T. Utilizarea soluţiei
de propolis la unii indici biochimici ai sângelui la puii vaccinaţi contra maladiei
Gamboro. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2006, nr. 1, p. 21-22.
- Eremia N., Dabija T., Starciuc N. Eficienţa utilizării propolisului. IEFS.
Chişinău, 2007, 19 p. 1,34 c.a.
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5. 2. Cooperare internaţională
Colectivul profilului Zootehnie are întocmite 8 acorduri de cooperare cu
diverse Universităţi de învăţământ superior şi Instituţii de cercetări ştiinţifice de
peste hotare.
Acordurile de colaborare:
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
Timişoara, România;
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
România;
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi,
România;
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, ClujNapoca, România;
– Formation Agricole de Magnac-Laval, Franţa;
– РНИУП Институт Экспериментальной Ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского Национальной Академии Наук Беларуси;
– Научно Исследовательский Институт Пчеловодства, Россия;
– Мозырский Государственный Педагогический Университет им.
Шамякина, Р. Беларусь.
Activităţile întreprinse la comanda beneficiarilor străini – colaboratorii
facultăţii au participat cu comunicări şi rapoarte la numeroase Simpozioanele
Internaţionale, lista se anxează.
Activităţile întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare – am
participat la Salonul Internaţional de Inovaţii, Cercetare şi Tehnologii Noi
„Brussels-Eureca”(prof. univ., dr. hab. G. Darie, dr. Marandici E, conf. univ. dr.
Granaci V., 2006 şi menţionaţi cu Medalia de Aur). De asemene am participat la
Epoziţia Internaţională Word Expo, Şhanhai, China, 2010 (prof. univ., dr. hab.
Eremia N., conf. univ. interimar, dr. Mardari-Dabija T., conf. univ., dr. Eremia
Nina).
Centrele universitare şi ştiinţifice, unde au fost invitaţi reprezentanţii
organizaţiei pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică – Universitatea
Agricolă, Praga, Cehia, 2010 (prof. univ. Vrancean V., conf. univ. interimar
Scripnic).
Rezultatele obţinute în colaborare internaţionaă
În colaborare cu colegii din Institurul Veterinăriei Experimentale în numele
lui S.N.Vîşelevschi, Republica Belarus au fost efectuate o serie de experienţe,
rezultatele obţinute sunt brevetate, editae înr-o monogragie şi mai multe lusrări
ştiinţifice comune:
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Brevete:
1. Crasocico P., Eremia N., Etusevici A., Glascovici., et. al. Procedeu de
profilaxie a criptosporidiozei la pui. Brevet de Invenţie. Chişinău, 2006, nr. 2897,
MD.
2. Eremia N., Crasocico P., Juravleova E., Mihailova I. Metoda de tratament
al enteritelor viruso-bacteriene la viţei. Brevet de Invenţie. Chişinău, 2007, nr
3360, MD.
3. Красочко П.А., Красочко И.А., Волосянко И.В., Eремия Н.Г.
Штамм Bacillus subtilis (КМИЭВ-39) для содержания вирусопецифичних
билкив вирусу диарей великой рогатой худоби. Патент на корисну модель
Украини, № 26673. Киев, 2007.
La Expoziţia
Internaţională Specializată „Infoinvent-2007” invenţie
„Procedeu de creştere a iepurilor de casă” autori Eremia N.G., Şumanschi A.V.,
Crasocico P.A., Eremia N.M., Dabija T.A. a fost apreciată cu Medalia de Argint.
În anul 2009 la Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent-2009”
pentru ciclul de brevete am fost menţionaţi cu Medalia de aur.
Monografie:
1. Красочко П., Якубовский М., Красочко И., Еремия Н. и др.
Иммунокоррекция в клинической ветеринарной медицине. Минск, 2008. 600
с. ISBN 978-985-6591-53-5.
Lucrări ştiinţifice:
1. Eremia N.G., Crasocico P.A., Eremia N.M., Dabija T.А.
Сравнительная характеристика продуктивных качеств племенных семей
разных пород. Научный вестник Комратского Государственного
Университета. Комрат, 2006, с. 63-68.
2. Eremia N., Crasocico P., Glascovici A.; Gromov N., Crasocico P.
Procedeu de profilaxie a distrofiei toxice a ficatului la puii broileri. Simpozion
ştiinţific internaţional consacrat jubileului de 50 de ani de la fondarea Institutului
de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. Maximovca, 2006, p. 349-350.
3. Eremia N.G., Crasocico P.A., Glascovici A.A. et. al. Utilizarea
hidrolizatului alcalin al păsturii la creşterea puilor. Республиканская научнопрактическая конференция, посвященная 16-ти летию Комратского
Государственного Университета. Наука, Культура, Образование. Комрат,
2007, с. 129-130.
4. Rotaru I., Cuc A. Calitatea cărnii de porc. Indicii de apreciere şi factorii
de influenţă. Zootehnie şi medicină veterinară. Revista nr. 7. 2006, România, p.
23- 25.
5. Rotaru I., Cuc A. Calitatea cărnii de porc. Factorii de influenţă.
Zootehnie şi medicină veterinară. Revista nr. 7. 2006, p. 24-27.
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6. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI
INOVĂRII
I. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Denumirea organizaţiei – Facultata de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea Agrară de
Stat din Moldova
1.2. Statutul juridic ordinul rectorului UASM, nr. 233 din 21.03.2005 în baza hotărârii
Senatului universitar din 18.03.2005, procesul verbal nr. 5.
1.3. Anul fondării - 1940
1.4. Actul de înfiinţare Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici din fosta Uniune Sovetică
1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat
_____________________________________________________________________________
1.6. Profilul de cercetare - Zootehnie
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază:
► Optimizarea nutriţiei privind îmbunătăţirea calităţilor productive la porcine şi păsări;
► Crearea, conservarea şi folosirea raţională a fondului genetic de suine în Republica
Moldova;
► Crearea tipurilor, hibrizilor, liniilor de albine, suine şi crosurilor de păsări cu capacităţi
productive avansate şi producţii competitive;
► Perfecţionarea tehnologiilor tradiţionale de creştere şi exploatare a animalelor
domestice, obţinerii şi prelucrării primare a produselor animaliere;
► Optimizarea tehnologiilor de obţinere a produselor apicole (propolis, polen) şi
certificarea lor;
► Eficienţa cîmpului magnetic şi activării ultraviolete la creştere capacităţilor de incubare
a ouălor de diferite specii de păsări;
► Elaborarea tehnologiilor noi de producere a laptelui şi cărnii de bovne pentru uniţăţile
de producere cu diferite forme de proprietate;
► Studiul în aprecierea statului imun, endocrin şi hematopoiectic, în multiple perioade a
ontogenezei şi diverselor stări fiziologice;
► Elaborarea metodelor de crioconservare a materialului biologic a reproducătorilor de
mare valoare zootehnică, transfer de embrioni şi combaterea sterilităţii la femele.
1.8. Structura organizatorică:
Consiliul facultăţii, decan, prodecan, 4 catedre.
1.9. Director: decan, dr. hab., prof. univ. N. Eremia
1.10. Adresa: str. Mirceşti, 58.
1.11.Telefon – 432-390, fax -31-22-75, pagina web, e-mail eremianicolai@rambler.ru
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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.
35-44 de ani
2.5.3.
45-54 de ani
2.5.4.
55-64 de ani
2.5.5.
Peste 65 de ani
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2007

2008

2009

2010

Media
anuală

Indicatorul

2
15
15
-

3
15
15
-

4
15
15
-

5
15
15
-

6
15
15
-

7
15
15
-

6
6
4
3
3
2
2
9

12

13

10

8

9,8

12

13

10

8

9,8

5
8
9
9
3
3
3

6
9
6
6
3
3
2

2
1
6
5
5
2
2
5

3
1
6
3
3
2
2
7

3,2
0,4
6,6
5,2
5,2

9

3

2

5

7

5,2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

7/5
3
7
1
-

7/5
3
7
1
-

8/5
3
7
1
-

8/5
3
8
1
-

9/5
4
9
1
-

7,8/5
3,2
7,6
1

2

3

4

6

1

3,2

0/2

0/3

0/4

1/6

3/6

0,8/4,2

1

2

2

3

3

2,2

2
2/2

2
1/1

2
1/1

2
1/1

2
1/2

2
1,2/1,4

1
1
5

5

1
1
7

7

1
1
8

0,6

5
3
6
1

5
2
7
1

5
2
7
1

5
1
8
1

4
1
1
8
1

4,8
0,2
1,8
7,2
1

2,4
2,4
5,2

-

0,6
6,4

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
75,0
3.1.1.1.
a.
cercetări ştiinţifice fundamentale
b.
cercetări ştiinţifice aplicative
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
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 (%)
100
3.3.7.
Cheltuieli per cercetător ştiinţific
5,0

IV. POTENŢIAL LOGISTIC
1
2
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²)
110
(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)
4.1.1.
Proprii
110
4.1.2.
Primite în folosinţă
4.1.3.
Luate în arendă
4.1.4.
Per cercetător ştiinţific
7,3
Echipament ştiinţific
4.2.1.
Total (mii lei)
21,8
4.2.1.
Per cercetător ştiinţific
1,4
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific, (după vîrstă, reieşind din
cost ) (%)
4.3.1.
Sub 5 ani
4.3.2.
6 – 10 ani
4.3.3.
Peste 10 ani
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3

4

5

6

7

114,4

176,2

158,8

160,1

136,9

390,0

78,0

185

185

80

248

139,6

100
21,0

100
24,0

100
17,3

100
53,2

100
24,1

3
110

4
125

5
125

6
150

7
124

110

125

125

150

124

7,3

8,3

8,3

10

8,2

28,2
1,8

38,6
2,5

32,8
2,1

301,9
20,1

84,6
5,6

5. 1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE
1
2
3
4
5
25/
15/
26/
4/
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
25/6,8 15/7,8 26/8,3
4/7,8
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
8
17
2
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
11
8
6
1
în ţară (a+b+c)
8
5
4
1
a.
categoria A
5.2.1.1.
b.
categoria B
4
5
4
1
c.
categoria C
4
5.2.1.
în străinătate (a+b+c+d)
4
3
2
a.
ISI, cu factor de impact > 1
5.2.1.2.
b.
ISI, cu factor de impact 0,1- 1
1
3
2
c.
ISI, cu factor de impact <0,1
d.
alte reviste ştiinţifice atestate
3
În culegeri, total
5
11
1
5.2.2.
5.2.2.1.
în ţară
5
11
1
5.2.2.2.
în străinătate
1
4
1
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
2
5.3.1.1.
în ţară
1
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
7
5.3.2.
Dicţionare
5.3.3.
Culegeri etc.
1
2
1
6/1
5/0
3/0
3/1
Număr de brevete obţinute/implementate (5.4.1+5.4.2.)
5.4.1.
Brevete obţinute în ţară/implementate
6/1
4/0
3/0
3/1
5.4.2.
Brevete obţinute în străinătate /implementate
1/0
5.4.3.
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5.4.4.
Certificate de soiuri obţinute
5.4.5.
Certificate de rase obţinute
5.4.6.
Certificat de preluare a suşelor în colecţii
5.4.7.
Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know- 5.4.8.
how şi soiurilor de plante omologate, raselor, tipurilor,
liniilor de animale şi păsări
Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste 0/1
1/0
2/0
hotare cu:
5.4.9.1
medalii de aur
0/1
1/0
5.4.9.
5.4.9.2.
medalii de argint
1/0
5.4.9.3.
medalii de bronz
1/0
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice
5.5.1.
Produse, echipamente asimilate în fabricare în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe 5.5.2.
de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin
contract cu un volum de finanţare >100 mii lei
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi seminţe 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 5.5.4.
colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţional 5.5.5.
elaborate
5.5.6.
Atlase şi hărţi elaborate
5.5.7.
Materiale / substanţe noi documentate
5.5.8.
Tehnologii noi documentate
5.5.9.
Metode noi documentate
5.5.10.
Procedee documentate
-
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6
26/

7
19,2/

1
0,2
26/7,6 19,2/7,7

19
11
7
7
4
4
8
8
5
-

12,4
7,4
5,0
4,2
0,8
2,6
2,0
0,6
5,0
5,0
2,2
0,4
0,2
0,2
-

3
2
1
-

1,4
0,6
1,2
3,4/0,2
3,2/0,4
0,2/0
0,2
-

-

0,6/0,2

-

0,2/0,2
0,2/0
0,2/0

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

-

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
1
1
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
5.7.1.
Internaţionale (străini - peste 20% din participanţi )
5.7.2.
Naţionale cu participare internaţională
5.7.3.
Naţionale
1
1
Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.8.1+5.8.2+...5.8.6.)
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5.8.1.
naţionale
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5.8.2.
naţionale cu participare internaţională
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5
4
5.8.3.
internaţionale
5.8.4.
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale
6
2
5.8.5.
Comunicări orale, postere la manifestări internaţionale
13
18
Comunicări orale, postere la manifestări naţionale cu 8
3
5.8.6.
participare internaţională
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice
8
7
5.8.7.1
internaţionale
4
4
5.8.7
5.8.7.2.
naţionale cu participare internaţională
3
4
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
5.9.2.
Prestări de servicii în laboratoare neacreditate
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice, 5.9.3.
pedagogice, testări biologice, chimice etc.
5.9.4.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)
5.9.5.
Consultanţă
5.9.6.
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
5.9.7.
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori 5.9.8.
Cărţi editate de popularizare a ştiinţei
5
1
5.9.9.
Articole de popularizare a ştiinţei
1
4
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, 4
6
5.9.10.
inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
5.10.1.
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată
1
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada 5.10.2.
evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de 5.10.3.
Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în 1
5.10.4.
perioada evaluată
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-

-

-

-

2
1
1

1
1

2
1
1

1,4
0,2
1

-

-

-

-

7

-

6

2,6

17

2

7

7

11
16
13

5
7
1

7
14
23

6,2
13,6
9,6

5
4
1
ştiinţei

1
1
-

2
2
-

4,6
2,4
2,2
-

2
8

7

7

1,6
1,0
6,4

-

1
-

-

0,4
-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

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
11/22
12/24
12/24
6.1.2.
Cursuri noi elaborate în perioada evaluată
2
12
Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor de
6.1.3.1.
licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de
5/0
5/0
6/0
6.1.3.2.
licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ masterat
68/0
60/0
54/0
6.1.3.
6.1.3.3.
susţinute
conducător ştiinţific al tezei de doctor
1
1
6.1.3.4.
susţinute
6.1.3.5.
consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat
6.1.3.6.
susţinute
Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de
învăţămînt superior şi preuniversitar (6.2.1..+6.2.2.)
Manuale (6.2.1.1.+6.2.1.2.)
6.2.1.1.
manuale pentru învăţămîntul universitar
1
2
1
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
3
3
17
Lucrări metodice, note de curs,
3
3
17
6.2.2.
6.2.2.1.
compendiumuri
6.2.2.2.
Lucrări didactice digitale
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative
şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării
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5

6

7

13/26
-

13/26
-

1

-

0,2

6/3

6/3

5,6/1,2

62/15

56/15

60/6

-

1

0,6

-

-

-

1
-

6
1
-

2,2
0,2
-

-

-

-

7
7

12
12

8,4
8,4

-

-

-

12,2/24
2,8

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
1
2
3
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte 1
2
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,
1
1
7.2.3.
Parlament, Guvern
Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de
1
1
7.2.4.
ministere, departamente
Cooperări bilaterale internaţionale
7.3.1.
Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate
3
2
7.3.2.
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate
5
3
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
1
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
1
1
7.3.7.
invitaţie
7.3.8.
Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia
1
5
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

6

7

2

1

1

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1
0,8

3
1
-

1
-

-

1,6
1,8
-

-

-

-

-

-

-

2

0,6

-

1

1

0,4

1

2

2

1,4

24

1

30

12,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

1

1

2

1,8

-

-

-

-

-

-

2

3

4

1

5

3,0

-

-

-

-

2

0,4

7.4.4.

7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5..

4

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.
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7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE
1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu
Colaboratorii profilului Zootehnie pe parcursul anilor de evaluare au activat
la efectuarea cercetărilor ştiinţifice pe următoarele teme:
- Crearea tipurilor, hibrizilor, liniilor de albine, suine şi crosurilor de păsări,
elaborarea tehnologiilor noi de producere a laptelui şi cărnii pentru obţinerea
producţiilor competitive;
- Optimizarea nutriţiei privind îmbunătăţirea calităţilor productive la porcine
şi păsări;
- Eficienţa utilizării câmpului magnetic şi activării ultraviolete la creşterea
capacităţii de incubare a ouălor de diferite specii de păsări;
- Elaborarea tehnologiilor noi de producere a laptelui şi cărnii de bovine
pentru unităţii de producere cu diferite forme de proprietate;
- Optimizarea tehnologiilor de obţinere a produselor apicole (propolis,
polen) şi certificarea lor;
- Studiul în aprecierea statului imun, endocrin şi hematopoietic, în multiple
perioade a ontogenezei şi diverselor stări fiziologice;
- Elaborarea metodelor de crioconservare a materialului biologic a
reproducătorilor de mare valoare zootehnică, transfer de embrioni şi combaterea
sterilităţii la femele.
De asemenea s-au efectuat o serie de cercetări din cadrul proiectelor
instituţionale şi independente pentru tinerii cercetător ca:
1. Proiectul instituţional de cercetare 06.407.021 „Crearea liniilor şi tipului
de albine carpatice locale”.
2. Proiect instituţional de cercetare 06.407.017 A „Crearea unui hibrid
comercial de suine pentru carne competitivă”.
3. Proiectul de cercetare din cadrul programelor de stat de cercetare
07.407.04.0PA ”Noi biotehnologii ecologice în creşterea, dezvoltarea şi
reproducerea tineretului animalier”.
4. Proiect pentru tinerii cercetători 07.407.27 INDA 18/ind „Optimizarea
tehnologiei de obţinere a propolisului”.
5. Proiect pentru tinerii cercetători INDA 20/ind „Optimizarea tehnologiei
obţinerii polenului”.
6. Proiect pentru tinerii cercetători 09.819.04.03A „Influenţa câmpului
magnetic şi a activării ultraviolete asupra îmbunătăţirii indicilor de incubaţie ai
ouălor de diferite specii de păsări”.
7. Proiect de transfer tehnologic ”Implementarea tehnologiei de producere a
laptelui conform standardelor Uniunii Europene”.
8. Proiect de procurare a utilajelor de cercetări ştiinţifice.
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2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu:
1. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare (Eremia N., Starciuc
N., Mardari-Dabija T. Brevet de Invenţie, nr. 2953, MD, 2006).
2. Remediu pentru diluarea materialului seminal de vier (Darie G., Burţeva S.,
Marandici E., Granaci V. Brevet de invenţie, nr. 3035, MD, 2006).
3. Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc (Radionov V şi alţii.
Brevet de invenţie, nr. 3440, MD, 2007).
4. Procedeu de optimizare a spermatogenezei taurilor – reproducători (Darie G.,
Rudic V., Granaci V., Marandici E. Brevet de invenţie, nr. 3226, MD, 2007).
5. Tip de taurine (Bos taurus L.) Balţat cu Negru Moldovenesc (Radionov V şi
alţii. Brevet de invenţie, 2008).
6. Remediu imunostimolator şi metoda de imunostimulare la porcine (Ţurcanu Şt.
Usatenco Victor, Tatiana Iachimova, Natalia Donica. Brevet de invenţie, nr. 3952,
MD, 2009).
7. Propolis. Condiţii tehnice. Standard Moldovean SM 272:2009 (Eremia N.G.,
Mardari-Dabija T.A., Eremia N.M., 2009).
8. Tehnologia obţinerii propolisului şi polenului (Eremia N., Mardari-Dabija T.,
2008, 2010).
9. Procedeu de creştere a bobocilor de gâscă (Scripnic E. Brevet de invenţie, nr.
3876, MD, 2009).
3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
- monografii;
1.
Красочко П., Якубовский М., Красочко И., Еремия Н. и др.
Иммунокоррекция в клинической ветеринарной медицине. Минск, 2008. 600
с. ISBN 978-985-6591-53-5.
- dicţionare;
- culegeri.
4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
- monografii:
1. Rotaru I., Harea V., Radionov V. Afaceri în creşterea porcinelor. Chişinău,
2008, p. 185. ACSA
- dicţionare:
1. Şt. Ţurcanu Dictionar de termeni fiziologici (roman-francez, francez-roman),
UASM. Chişinău, 2010, p. 186.
2. Şt. Ţurcanu Dictionar de termeni fiziologici (roman-englez, englez-roman),
UASM. Chişinău, 2010, p. 198.
3. Şt. Ţurcanu Dictionar de termeni fiziologici (roman-rus, rus-roman), UASM.
Chişinău, 2010, p. 236.
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- culegeri:
1. Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii. Chişinău, 2008, vol. 18, 253 p,
c.a. 34,9. ISBN 978-9975-64-129-6.
2. Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii. Chişinău, 2010, vol. 26, 362 p,
c.a. 34,1. ISBN 978-9975-64-195-1.
3. Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor. Chişinău, 2006, 158 p.
4. Tezele celei de-a 61-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor. Chişinău, 2008, 128 p.
5. Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor. Chişinău, 2009, 132 p.
6. Tezele celei de-a 63-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor. Chişinău, 2010, 98 p.
7. Cimpoieş Gh., Vrancean V., Zacon E., Eremia N. et al. Сatalogul cursurilor
universitare. Chişinău, 2007, 146 p
8. Cimpoieş Gh., Vrancean V., Zacon E., Eremia N. şi alţii. Programe de licenţă.
Chişinău, 2010. 143 p. ISBN 978-9975-64-184-5.
5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate:
- reviste ISI:
1. Eremia N.G., Eremia N.M., Dabija T.A., Mihailova I.S. The study over
morfo/metrical indexes at meliferical bees from Republic of Moldavia. Bulletin of
University of Agicultural Sciences and Veterinary Medicine. Animal Husbandry
and Biotechnologies. Cluj-Napoca, 2006, vol. 62, p. 211.
2 Eremia N., Dabija T. The content of micro- and macroelements in propolis.
Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Animal
Science and Biotehnologies. Cluj-Napoca, 2007, vol. 63, p. 176-178.
3. Granaci Vera. Achivements in the artificial insemination of swine. Bul.
UŞAMV, Zotehnie şi Biotehnologii. Cluj-Napoca, 2007, vol. 63-64, p. 382 – 386.
4. Granaci Vera. Contributions on the study of the cryorezistance increace of the
bull semen material. Bul. UŞAMV-CN, Zotehnie şi Biotehnologii. Cluj-Napoca,
2007, vol. 63-64, p. 387-391.
5. Caisîn Larisa. The Utilization of the Ferment Preparation FARMAZYME 2575
in the Mixed Fodder for Young Pigs Buletin USAMV, Cluj-Napoca, 2008, vol. 65
(1-2).
6. Caisîn Larisa, Grosu Natalia. The Description of the Green Protein Concentrate
Prepared out of Various Green Mass Buletin USAMV, Cluj-Napoca, 2008, vol. 65
(1-2).
7. Eremia N., Dabija T., Dodon I. Study of Dynamics of Heavy Metals in Soil,
Plants, Bee Products and Bee Body. Bulletin of University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, 2010, vol. 67 (1-2), p. 183-187.
PRINT ISSN 1843-5262. ELECTRONIC ISSN 1843-536X.
8. Caisîn Larisa. The influence of Biomin IMBO on piglets crowth and fodder
consumption. BULETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES
AND VETERINARY MEDICINE. Animal science and Biotehnologies. ClujNapoca, 2010, vol. 67, p. 109-115, Acadimic Pres, ISSUE 1-2.
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9. Caisîn Larisa, Harea Vasile. Comparativ characteristics of the nutritional
values of fodder in Moldova. BULETIN OF UNIVERSITY OF
AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE. Animal
science and Biotehnologies. Cluj-Napoca, 2010, vol. 67, p. 102-109, Acadimic
Pres, ISSUE 1-2.
10. Scripnic E., Modvala S. Process of increasing the incubation indices of geese
eggs. În: BULETIN OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY
MEDICINE. Cluj-Napoca, 2010, vol. 67, p. 334-339, ISSU 1-2.
11. Granaci Vera. The influence of the biological active remedies on the enzyme
protectively semen cells in the cryopreservation condition. Bul. UŞAMV-CN,
Zotehnie şi Biotehnologii. Cluj-Napoca, 2010, vol. 67. p. 387– 391.
- alte reviste atestate.
1. Chilimar S., Bajura T. Strategia dezvoltării sectorului zootehnic în Republica
Moldova, Revista de Zootehnie. Iaşi, 2006, nr. 2, c. 0,9.
2. Rotaru I., Cuc A. Calitatea cărnii de porc. Indicii de apreciere şi factorii de
influenţă. Zootehnie şi medicină veterinară. România, 2006, nr. 7, p. 23- 25.
3. Rotaru I., Cuc A. Calitatea cărnii de porc. Factorii de influenţă. Zootehnie şi
medicină veterinară. România, 2006, nr. 7, p. 24-27.
6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate
Красочко П.А., Еремия Н.Г. и др. Иммунокоррекция в клинической
ветеринарной медицине. Минск, 2008. 600 с. ISBN 978-985-6591-53-5
1. Имуностимуляторы из продуктов пчеловодства;
2. Цветочная пыльца и перга;
3. Mаточное молочко;
4. Прополис;
5. Пчелиный яд;
6. Мед;
7. Влияние препарата «Апистимулин-А» на иммунитет и обменные процессы
организма здоровых животных.
7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară:
- reviste categoria A;
- reviste categoria B;
1. Scutaru I., Starciuc N., Dumitraş G., Eremia N., Dabija T. Utilizarea soluţiei de
propolis la unii indici biochimici ai sângelui la puii vaccinaţi contra maladiei
Gamboro. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2006, nr. 1, p. 21-22.
2. Chilimar S. Producerea cărnii de bovină poate fi profitabilă. Agricultura
Moldovei. Chişinău, 2006, nr. 1, c. a. 0,21
3. Chilimar S. Ramură importantă cu mari perspective. Agricultura Moldovei.
Chişinău, 2006, nr.7-8, c.а. 0,2
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4. Marandici E. Însămânţarea artificială o cale de intensificare a ameliorării
suinelor. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2006, nr. 5-6, p.37-38.
5. Marandici E. Spermograma la vieri în funcţie de vârstă. Agricultura Moldovei.
Chişinău, 2007, nr.6, p.28-29.
6. Eremia N., Mihailova I., Dabija T. Caracterele morfo-metrice a albinelor
melifere. Ştiinţa Agricolă, UASM. Chişinău, 2007, nr. 2, p. 38-43.
7. Eremia N., Dabija T., Mihailova I. Studiul substanţelor biologic active din
componenţa propolisului. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2007, nr. 12, p. 20-22.
8. Caisîn Larisa. Использование добавок элементарного селена в кормление
молодняка кроликов. Ştiinţa agricolă. Chişinău, 2007, nr. 1, p. 50-54.
9. Radionov Vl. Молдавский шерстно-мясо-молочный тип цигайских овец.
Ştiinţa agricolă. Chişinău, 2007, nr. 1, p. 43-47.
10. Eremia N. Perfecţionarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor
domestice. Ştiinţa Agricolă. Chişinău, 2008, nr. 2, p. 33-36.
11. Eremia N. Învăţământul superior în zootehnie şi biotehnologii. Agricultura
Moldovei. Chişinău, 2008, nr. 9, p. 20-23.
12. Radionov V. Aspectele – cheie ale reglementării de stat a pieţii produselor
animaliere. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2008, nr. 10-11, p. 7- 9.
13. Darie G., Marandici E. Este foarte avantajos să creşti vaci de lapte.
Agricultura Moldovei. Chişinău, 2008, nr. 5-6, p. 26-28.
14. Granaci Vera. Actualităţi în redresarea diminuării sezoniere a funcţiei de
reproducţie la taurii reproducători. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2009, nr. 12,
p. 09.
15. Eremia N., Dabija T., Dodon I. Mierea de albine ca produs bioecologic.
Agricultura Moldovei. Chişinău, 2010, nr. 6, p 20-23. ISSN 0582 5229.
16. Marandici E., Darie G. Studii privind influenţa mediilor de diluţie asupra
viabilităţii spermatozoizilor şi fecundităţii scroafelor. Ştiinţa agricolă, UASM,
Chişinău, 2010, nr. 2.
17. Darie G., Marandici E., Granaci V. Procedeu de optimizare a
spermatogenezei la reproducători. Revista inovaţională. Chişinău, 2010.
18. Eremia N. 70 ani de învăţământ superior şi cercetări ştiinţifice în domeniul
Zootehnie şi Biotehnologiei. Agricultura Moldovei. Chişinău, 2010, nr. 11-12, p.
10-14. ISSN 0582 5229.
19. Caisîn Larisa, Harea Vasile. Caracteristica comparativă a conţinutului de
substanţe nutritive în nutreţurile din Republica Moldova. Ştiinţa agricolă, UASM.
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75 ani ai universităţii Agrare de stat din Moldova. Chişinău, 2008, vol. 18, p. 6769.
6. Rotaru I. Efectele utilizării diferitor rase de vieri la producerea hibrizilor pentru
carne competitivă. Lucrări ştiinţifice, Zootehnie şi Biotehnologii a animalelor,
UASM, Chişinău, 2008. vol. 18. p. 60- 63.
7. Rotaru I., Secrieru S. Intensitatea de creştere şi capacitatea productivă a
tineretului în funcţie de genotipul suinelor. Lucrări ştiinţifice, Zootehnie şi
Biotehnologii a animalelor, UASM. Chişinău, 2008, vol. 18. p. 64- 67.
8. Caisin Larisa, Vrancean V., Cara A., Grosu Natalia. Compoziţia chimică şi
valoarea nutritivă a unor nutreţuri suculente din centrul Moldovei. Lucrări
ştiinţifice, , Zootehnie şi Biotehnologii. Chişinău, 2010, vol. 26.
9. Caisîn Larisa. Потребление кормов ремонтными свинками под влиянием
пробиотика Biomin IMBO. În: Lucrpri ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii,
UASM. Chişinău, 2010, vol. 26, p. 53-58, ISBN 978-9975-64-125-8.
10. Caisîn Larisa, Vrancean V., Cara A. Сравнительная характеристика
химического состава и питательности некоторых кормов юга и юга-востока
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Молдовы. UASM, Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii. Chişinău, 2010,
vol. 26, p. 34-40, ISBN 978-9975-64-125-8.
11. Eremia N., Dabija Tatiana, Eremia Nina, Dodon I., Sarî N. Studiul
conţinutului micro-, mactoelementelor şi prezenţa metalelor grele în componenţa
polenului. Lucrări Ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii. Materialele
Simpozionului ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în zootehnie şi
biotehnologii” dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Zootehnie şi
Biotehnologii, UASM. Chişinău, 2010, vol. 26, p. 103-107. ISBN 978-9975-64195-1.
12. Znagovan A., Pamujac L., Eremia N., Mitina T., Manascurta G., Tataru N.
Elaborarea compoziţiei si analiza unei forme adezive cu conţinut de extract din
propolis. Lucrări Ştiinţifice. Zootehnie şi Biotehnologii. Materialele Simpozionului
ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii”
dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii,
UASM. Chişinău, 2010, vol. 26, p. 216-221. ISBN 978-9975-64-195-1.
13. Rotaru I., Secrieru S. Caracteristica comparativă a indicilor hematologici,
biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine. Lucrări ştiinţifice
UASM. Chişinău, 2010, vol. 26, p. 118-122.
13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca
rezumat (1-3 pagini)
1. Еремия Н.Г., Еремия Н.М. Пыльца и перга – источник биологически
активных веществ. Международная научно-теоретическая конференция,
посвященная 15-илетию Комратского Государственного Университета.
Наука, культура, образование. Комрат, 2006, с. 151-152.
2. Eremia N.G., Dabija T.A. Particularităţile biochimice a propolisului.
Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 15-илетию
Комратского Государственного Университета. Наука, культура, образование.
Комрат, 2006, с. 153-154.
3. Eremia N.G., Dabija T.A. Mediul ambiant şi conţinerea metalelor grele în
propolis. Международная научно-теоретическая конференция, посвященная
15-илетию Комратского Государственного Университета. Наука, культура,
образование. Комрат, 2006, с. 155-156.
4. Eremia N.G., Eremia N.M., Dabija T.A. Corelaţiile între caracterele morfoproductive la albinele melifere. Международная научно-теоретическая
конференция, посвященная 15-илетию Комратского Государственного
Университета. Наука, культура, образование. Комрат, 2006, с. 157-158.
5. Eremia N.G., Crasocico P.A., Glascovici A.A. et. al. Utilizarea hidrolizatului
alcalin al păsturii la creşterea puilor. Республиканская научно-практическая
конференция, посвященная 16-ти летию Комратского Государственного
Университета. Наука, Культура, Образование. Комрат, 2007, с. 129-130.
6. Eремия Н.Г., Mихайлова Ю.С., Eремия Н.M., Dабижа T.A.
Экстерьерные признаки рабочих пчел южной зоны Республики Молдова.
Материалы
межвузовской
конференции.
Актуальные
проблемы
современного образования и науки. Комрат, 2007, с. 55-58.
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7. Eremia N., Dabija T. Studiul micro- şi macroelementelor în propolis colectat
din diferite zone. Simpozion Internaţional. Aniversarea a 90 ani de la naşterea
profesorului Veceslav Harnaj. Chişinău, 2007, p. 19-20.
8. Еремия Н.Г., Еремия Н.М., Михайлова Ю.C., Дабижа Т.А., Сары Н.Н.
Содержание веществ в теле пчел в осенний период. Материалы
международной научно-практической конференции посвященной 17-летию
Комратского
Государственного
Университета
«Наука,
культура,
образование». Комрат, 2008, с. 54-56.
9. Еремия Н.Г., Дабижа Т.А., Еремия Н.М. Новый стандарт на прополис.
Международная научно-практическая конференция, посвященная 18-летию
Комратского
государственного
университета
«Наука,
культура,
образование». Комрат, 2009, с. 62-63.
10. Eremia N., Mihailova I. Studiul particularităţilor biologice ale albinelor
carpatice locale. Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al
Geneticienilor şi amelioratorilor. Teze. Chişinău, 2010, p 156. ISBN 978-99754126-1-2.
11. Eremia N., Mihailova I., Eremia Nina, Dabija T., Sarî N. Ameliorarea
calităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice locale. Congresul al IX-lea
Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi amelioratorilor. Teze.
Chişinău, 2010, p 157. ISBN 978-9975-4126-1-2.
14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate
(denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării):
- naţionale;
1. Participarea la expoziţiile organizate cu ocazia Zilei Oraşului (în ultimii patru
ani) cu exponate ce conţin: furaje concentrate, suplinite cu preparate enzimatice
utilizate în alimentaţia păsărilor; diverese produse apicole şi albine; standuri,
manuale, scheme, etc.
- naţionale cu participare internaţională;
1. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă-realizări şi
perspective” dedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din
Moldova, 21-23 octombrie, 2008, cu secţiunile: Zootehnie generală şi specială,
Biotehnologii agricole.
2. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Realizări şi perspective în Zootehnie şi
Biotehnologii” dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Zootehnie
şi Biotehnologii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 28-30 octombrie,
2010, cu secţiunile: Nutriţia animalelor domestice şi tehnologia preparării
furajelor; Tehnologia de creştere a animalelor, valorificarea şi prelucrarea
producţiilor animaliere; Biotehnologii în zootehnie.
La Simpozion au fost reprezentanţi din Modova, România, Federaţia Rusă,
Ucraina şi Republica Belarusi din circa 33 de Instituţii, Universităţi şi
întreprinderi.
- internaţionale.
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15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet
1. Larisa CAISIN, Vasile HAREA. Comparative Characteristics of the Nutritional
Values of Fodder in Moldova.
http://journals.usamvcj.ro/zootehnie/article/viewFile/5256/4710
16. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase:
a. obţinute:
- în ţară;
1. Eremia N., Starciuc N., Dabija T. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei
infecţioase aviare. Brevet de Invenţie a Republicii Moldova. Chişinău, 2006, nr.
2953, MD.
2. Crasocico P., Eremia N., Etusevici A., Glascovici., et. al. Procedeu de
profilaxie a criptosporidiozei la pui. Brevet de Invenţie. Chişinău, 2006, nr. 2897,
MD.
3. Eremia N., Crasocico P., Etusevici A. et. al. Metoda de profilaxie a
criptosporidiozei la pui. Brevet de Invenţie. Chişinău, 2006, nr. 2978, MD.
4. Chilimar S., Dumbrăveanu N., Albu I., Bajura T., Doga V. Argumentarea
tehnico-ştiinţifică a investiţiilor capitale şi proiecte-tip de afaceri pentru pentru
intreprinderi mici şi mijlocii în sectorul agro-alimentar (sectorul creşterii
taurinelor) Certificat de înregistrare a obiectivelor ocrotite de autor şi drepturile de
autor, Ser. OS nr. 2219/1293. Chişinău, 2006.
5. Radionov V. şi alţii. Crosul patruliniar de găini broiler „Prim-Moldovenesc”.
Brevet de invenţie. Chişinău, 2006, nr. 2893, MD.
6. Darie G., Burţeva S., Marandici E., Granaci V. Mediu pentru diluarea
materialului seminal de vier. Brevet de invenţie. Chişinău, 2006, nr. 3035, MD.
7. Darie G., Rudic V., Granaci V., Marandici E. Procedeu de optimizare a
spermatogenezei taurilor – reproducători. Brevet de invenţie. Chişinău, 2007,
nr. 3226, MD.
8. Darie, G., Burţeva, S., Marandici, E., Granaci, V. Procedeu de sporire a
capacităţii de fecundare a materialului seminal al vierilor de reproducţie. Brevet de
invenţie. Chişinău, 2007, nr. 3340, MD.
9. Eremia N., Crasocico P., Juravleova E., Mihailova I. Metoda de tratament al
enteriteklor viruso-bacteriene la viţei. Brevet de Invenţie a Republicii Moldova.
Chişinău, 2007, nr 3360.
10. Radionov V. şi alţii. Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc.
Brevet de invenţie. Chişinău, 2007, nr. 3440, MD.
11. Radionov V. şi alţii. Tip de taurine (Bos taurus L.) Balţat cu Negru
Moldovenesc. Brevet de invenţie. Chişinău, 2008, A01K 67/027, MD.
12. Chilimar S., Dumbrăveanu N., Albu I., Bajura T., Doga V. Argumentarea
tehnico-ştiinţifică a afacerilor profitabile în sectorul agrar şi agroalimentar.
Creşterea porcinelor. Carne de porc. Certificat de înregistrare a obiectivelor
ocrotite de autor şi drepturile de autor, Ser. OS. Chişinău, 2008, nr. 1799, MD.
13. Scripnic E. Procedeu de creştere a bobocilor de gâscă. Brevet de invenţie.
Chişinău, 2008, nr. 3876, MD.
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14. Eremia N.G., Dabija T.A., Eremia N.M. Propolis. Condiţii tehnice. Standard
Moldovean SM 272:2009. Chişinău: INSM, 2009.
15. Şt. Ţurcanu, Usatenco Victor, Tatiana Iachimova, Natalia Donica. Remediu
imunostimolator şi metoda de imunostimulare la porcine. Brevet de invenţie.
Chişinău, 2009, nr. 3952, MD.
16. Şt. Ţurcanu, Usatenco Victor, Tatiana Iachimova, Natalia Donica. Unguient
antimicrobian pe baza de produse apicole. Brevet de invenţie. Chişinău, 2009, nr.
3939, MD.
- în străinătate:
1. Красочко П.А., Красочко И.А., Волосянко И.В., Eремия Н.Г. Штамм
Bacillus subtilis (КМИЭВ-39) для содержания вирусопецифичних билкив
вирусу диарей великой рогатой худоби. Патент на корисну модель Украини,
№ 26673. Киев, 2007.
b. implementate:
- în ţară:
1. Eremia N., Starciuc N., Dabija T. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei
infecţioase aviare. Brevet de Invenţie a Republicii Moldova. Chişinău, 2006, nr.
2953.
2. Eremia N.G., Dabija T.A., Eremia N.M. Propolis. Condiţii tehnice. Standard
Moldovean SM 272:2009. Chişinău: INSM, 2009.
- în străinătate.
17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor
18. Lista cererilor de brevetare şi certificare
1. Caisîn L. şi altii. Procedeu de obţinere a complexului celulozo-amilazic cu
destinaţie în zootehnie. 2010
19. Lista contractelor de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how
20. Lista manualelor:
- pentru învăţămîntul universitar:
1. Ţurcanu Şt. Fiziologia animalelor domestice. Manual pentru studii
universitare, UASM. Chişinău, 2006. 610 p.
2. Radionov V., Guzun Valentina. Ameliorarea animalelor. Manual pentru
studii universitare. Chişinău: Editura „TEHNICA-INFO”, 2007. 296 p.
3. Дарие Г., Смирнов Э., Дарие И., Марандич Е. Учебное пособие по
крупного рогатому скоту. Максимовка. Centru editorial al UASM, 2007,
120 c.
4. Vrancean V., Stepurin Gr. Питание и кормление животных. Manual.
Chişinău, 2008. 450 c.
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5. Eremia N. Apicultura. Manual. Chişinău, 2009. 350 p. ISBN 978-99759823-6-8.
6. Caisîn Larisa. Питание животных. Chişinău: 2010. 396 с.
7. Caisîn Larisa. Технология приготовления и консервирования кормов
(сочные и грубые корма). Chişinău: 2010. 432 с.
8. Caisîn Larisa, Petcu Ig. Tehnologia producerii şi conservării furajelor.
Chişinău: 2010. 417 p.
9. Darie, G., Harea, V., Marandici, E., Darie, I. Reproducţia suinelor.
Chişinău: UASM, 2010, 235 c.
10.Ţurcanu Şt. La physiologie des animaux domestiques. Editura UASM.
Chişinău, 2010, 550 p.
11. Ţurcanu Şt., V. Enciu, S. Cuzuioc, G. Frecăuţanu, I. Slobodean, S.
Didoruc. Anatomia şi fiziologia animalelor domestice. UASM. Chişinău,
2010, p. 392.
- pentru învăţămîntul preuniversitar.
21. Lista capitolelor în manuale:
- pentru învăţămîntul universitar:
- pentru învăţămîntul preuniversitar.
22. Lista lucrărilor instructiv-metodice:
- lucrărilor metodice:
1. Cimpoieş Gh., Vrancean V., Zacon E., Eremia N. et al. Сatalogul cursurilor
universitare. Chişinău, 2007, 146 p
2. Cimpoieş Gh., Vrancean V., Zacon E., Eremia N. şi alţii. Programe de licenţă.
Chişinău, 2010. 143 p. ISBN 978-9975-64-184-5.
3. Vrancean V., Caisîn Larisa. Питание животных. Оценка питательности
кормов. Корма и кормовые средства. Методические указания и задания по
лабораторно-практическим занятиям для студентов II курса специальности
641.1 Ветеринария. ГАУМ, Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2006. 42 с.
4. Caisîn Larisa, Vrancean V. Питание и кормление животных.
Методические указания по выполнению лабораторных занятиям для
студентов II курса специальности 614.1 Зоотехния. ГАУМ, Кишинэу:
Издательский центр ГАУМ, 2006. 58 с.
5. Caisîn Larisa. Технология производства комбинированных кормов.
Методические указания и задания по лабораторным занятиям для студентов
II курса специальности 614.1 Зоотехния. ГАУМ, Кишинэу: Издательский
центр ГАУМ, 2006. 46 с.
6. Vrancean V., Caisîn Larisa, Petcu Ig. Alimentaţia normată a animalelor
domestice. Indicaţii metodice şi însărcinări cu privire la lecţiile practice şi de
laborator pentru studenţii anului II specialităţii 641.1 Medicină Veterinară. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2007.
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7. Vrancean V., Caisîn Larisa. Nutriţia animalelor. Indicaţii metodice cu privire
la elaborarea lucrărilor de curs pentru studenţii anului II specialităţii 641.1
Medicină Veterinară. UASM, Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2008.
8. Vrancean V., Caisîn Larisa. Питание животных. Методические указания по
выполнению курсовых работ для студентов II курса специальности 641.1
Ветеринария. ГАУМ, Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2008.
9.Caisîn Larisa. Нормированное кормление лошадей, свиней, птицы и
кроликов. Тесты по дисциплине Кормление и питание сельскохозяйственных
животных для студентов II курса специальности 614.1 Зоотехния. ГАУМ,
Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2008.
8. Caisîn Larisa. Нормированное кормление крупного рогатого скота, овец и
коз. Тесты по дисциплине Кормление и питание сельскохозяйственных
животных для студентов II курса специальности 614.1 Зоотехния. ГАУМ,
Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2008.
9. Caisîn Larisa. Оценка питательности кормов и рационов. Корма и
кормовые средства. Тесты по дисциплине Кормление и питание
сельскохозяйственных животных для студентов II курса специальности 614.1
Зоотехния. ГАУМ, Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2008.
10. Vrancean V., Caisîn Larisa, Tataru Gh. Nutriţia şi alimentaţia animalelor.
Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor. Indicaţii metodice cu privire la
îndeplinirea lucrărilor de laborator pentru studenţii 614.1 Zootehnie. UASM,
Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009.
11. Caisîn Larisa. Технологии в зоотехнии. Задания и методические указания
к практическим занятиям для студентов специальности 361.1 Бухгалтерия.
ГАУМ, Кишинэу: Издательский центр ГАУМ, 2009.
12. Eремия Н.Г., Eремия Н.М. Пчеловодство. Методические указания по
выполнению лабораторных и практических работ для студентов по
специальности 614.1-Зоотехния. Кишинев, 2008, 62 с.
13. Eремия Н.Г., Eремия Н.М. Пчеловодство. Методические указания по
выполнению
лабораторных и практических работ для студентов по
специальности: 613.1-Агрономия. Кишинев, 2008. 38 с.
14. Chilimar. S., Nichiforov Eu. Îndrumări metodice cu privire la lucrările
practice şi de laborator la specialitatea 614.1. Chişinău, 2008.
15. Chilimar. S., Nichiforov Eu. Obţinerea şi valorificarea producţiilor de ovine
şi caprine. Indicaţii metodoce cu privire la lucrările practice şi de laborator la
specialitatea 618.1 Biotehnologii agricole. Chişinău, 2008.
16. Doga V., Bajura T., Vasilaşcu I., Chilimar S. Tarife de costuri în agricultură,
IEFS, 2008, c.a. 7,6.
17. Chilimar S., Masner O., Nichiforov E. Indicaţii metodice la disciălina
„Creşterea ovinelor şi caprinelor”, UASM, 2008.
18. Chilimar S., Masner O., Nichiforov E. Indicaţii metodice la disciplina
„Obţinerea şi valorificarea produselor de ovine şi caprine”, UASM, 2008.
19. Eремия Н.Г., Eремия Н.М. Пчеловодство. Методические указания по
выполнению лабораторных и практических работ для студентов по
специальности 614.1-Зоотехния. Кишинев, 2008, 62 с.
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20. Eремия Н.Г., Eремия Н.М. Пчеловодство. Методические указания по
выполнению
лабораторных и практических работ для студентов по
специальности: 613.1-Агрономия. Кишинев, 2008. 38 с.
21. Chilimar. S., Nichiforov Eu. Îndrumări metodice cu privire la lucrările
practice şi de laborator la specialitatea 614.1. Chişinău, 2008.
22. Chilimar. S., Nichiforov Eu. Obţinerea şi valorificarea producţiilor de ovine
şi caprine. Indicaţii metodoce cu privire la lucrările practice şi de laborator la
specialitatea 618.1 Biotehnologii agricole. Chişinău, 2008.
23. Chilimar S., Masner O., Nichiforov E. Indicaţii metodice la disciălina
„Creşterea ovinelor şi caprinelor, UASM, 2008.
24. Chilimar S., Masner O., Nichiforov E. Indicaţii metodice la disciplina
„Obţinerea şi valorificarea produselor de ovine şi caprine”, UASM, 2008.
25. Chilimari. S., Nichiforov Eu. Овцеводство и козоводство. Методические
указание к лабораторно – практическим занятиям по специальность 614.1 –
Зоотехния. Кишинев, 2009.
26. Chilimar S., Nichiforov E, Maşner O. Indicaţii metodice la disciălina
„Oвцеводство и козоводство”, UASM, 2009.
27. Chilimar S., Nichiforov Eu. Производство и первичная переработка
продуктов овцеводства и козоводства Методические указание к лабораторно
– практическим занятиям по специальность 618.1 – Сельскохозяйственные
биотехнологии. Кишинев, 2009.
28. Scripnic E. Enciu V. Incubaciâ âitc pticy. Îndrumări metodice pentru lucrări
de laborator şi practice destinate studenţilor anului 3 specialităţilor de Zootehnie şi
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