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ARGUMENT
Prezenta lucrare deschide o nouă colecţie editorială a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, pe care am numit-o Facultas BiographyUSARB http://libruniv.usb.md/, consacrată celei de-a 10-a aniversări a Facultăţii de
Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.
Originalitatea ei constă în faptul că de la o simplă bibliografie a contribuţiilor
didactico-ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii publicate timp de 10 ani, pe care şi-a
propus-o iniţial Biblioteca, lucrarea s-a transformat într-o adevărată Biobibliografie a
Facultăţii, graţie colaborării fructuoase dintre bibliotecari şi cadre didactice.
În biobibliografia propusă se înscriu mai întîi oamenii, personalităţile care
au generat ideea constituirii acestei structuri universitare, bazată pe funcţionarea
Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Geografie în cadrul Institutului Invăţătoresc bălţean
deschis în 1945. A fost una din cele două facultăţi ale Institutului. Reinstituirea
Facultăţii, după aproape o jumătate de veac (în anul 1954 Facultatea este transferată la
Institutul Pedagogic din Tiraspol), în anul 2003, a fost realizată datorită intervenţiilor
Academicianului Nicolae Filip (rector în perioada 1987-2007) şi a Academicianului
Boris Boincean, directorul general (1999-2009) al Institutului de Cercetări pentru
Culturile de Cîmp (ICCC) „Selecţia” din Bălţi. În corespundere cu dispozitia
Ministerului Educatiei al Republicii Moldova nr. 05-11-2831 din 22 mai 2003, în
cadrul Universitatii a fost creată cea de a opta facultate – Facultatea de Ştiinţe ale
Naturii si Agroecologie (http://www.usarb.md/despre-universitate/istoria/)
Necesitatea de a pregăti cadre didactice pentru învăţămîntul preuniversitar şi
specialişti pentru economia naţională, în special pentru zona de Nord a Republicii
Moldova, a fost unul din argumentele prioritare susţinut cu înţelegere de conducerea
de atunci a ţării şi a Academiei de Ştiinţe.
Oamenii Facultăţii – dr. Valentin Perju (decan 2003-2008), dr. habilitat Boris
Boincean, dr. Stanislav Stadnic (decan 2008 - prezent), dr. Maria Nicorici, dr. habilitat
Vasile Şaragov, dr. Vasile Buzdugan, dr. Veaceslav Pulbere, dr. Gheorghe Plămădeală
– au investit cu pasiune potenţialul lor intelectual în tinerii care au ales să studieze
specialităţile propuse în Universitatea de la Bălţi: Geografie şi Biologie, Tehnologii
Agricole, mai tîrziu Biologie şi Chimie; Ecologie; Agronomie; Protecţia plantelor.
La Ciclul II studenţii studiază Tehnologiile agricole; Didactica biologiei; Didactica
chimiei; Ecologia agricolă.
Împreună cu bibliotecarii, cadrele didactice ale Facultăţii au participat activ la
dezvoltarea calitativă a colecţiei de carte pe domeniile de studiu şi cercetare, propunînd
achiziţia documentelor de la prestigioase edituri din Moldova şi România, abonarea
publicaţiilor periodice şi asigurarea accesului la infrastructura informaţională
naţională şi globală în domeniu.
Pînă în anul 2013 au absolvit Facultatea 568 de specialişti, din care 421 în
domeniul Ştiinţelor Educaţiei şi 127 în Ştiinţele agricole şi Ştiinţe ale naturii.
Timp de 10 ani Facultatea a pregătit specialiştii de înaltă calificare în domeniul
Agrotehnicii, Protecţiei plantelor, Ameliorării culturilor de cîmp. Într-un termen
foarte scurt a fost deschis doctoratul la Chimie fizică.
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La o vîrstă modestă Facultatea se poate mîndri că a parcurs un drum onorabil
marcat de realizări şi evenimente de anvergură în devenirea sa.
Studenţii Facultăţii au avut prilejul să audieze conferinţele savanţilor cu
renume mondial: academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe
a Moldovei; academicienii Igori Krupenikov, Teodor Furdui, Andrei Ursu şi Ion
Dediu, profesorii Valter Goldştain şi Rattan Lal (SUA), dr. Potop Vera (Cehia),
Ştefan Rozenov (Germania), Eugen Triboi (Franţa), Valerian Cerbari şi Leonid
Voloşciuc (Moldova) ş.a. Aceste manifestări istorice s-au desfăşurat, cu precădere, în
cadrul Programelor: Zilele Facultăţii, Lunarul Ecologic, Zilele Mondiale ale Terrei,
ş.a., locul promăvării lor – spaţiile Bibliotecii universitare, fapt ce demonstrează
parteneriatul constructiv dintre cadrele didactice şi bibliotecari în realizarea
demersului educaţional şi ştiinţific universitar.
La propunerea Facultăţii, Universitatea bălţeană s-a îmbogăţit cu noi Doctori
Honoris Causa – personalitaţi recunoscute în întreaga lume. În anul 2010 înaltul
titlu a fost conferit Laureatului Premiului Nobel Rattan LAL (SUA), în 2013 –
Academicianului Cristian HERA, vice-preşedintele Academiei Române, pentru
realizări ştiinţifice deosebite în agronomie
Pe parcursul anilor au fost organizate conferinţe internaţionale, la care au
participat cercetători din 13 ţări, inclusiv din instituţiile cu care s-au încheiat acorduri
de colaborare: Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Udine (Italia),
Facultatea de Agrobiologie, alimentaţie şi resurse ale naturii a Universităţii de Ştiinţe
ale Vieţii din Praga (Cehia), Universitatea de Ştiinţe Agricole Aplicative din Bern
(Elveţia), Universitatea Pedagogică de Stat „Mihail Koţiubinski” din Viniţa (Ucraina).
Volumul conţine şi crîmpeie din viaţa studenţilor, în mod special evidenţiinduse cei mai buni absolvenţi – şefii de promoţie, actuali specialişti de forţă în domeniul
învăţămîntului şi structuri economice din ţară.
Capitolul Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor facultăţii: bibliografie
conţine 789 titluri de cărţi, brevete de invenţii, materiale ale conferinţelor, îndrumare,
ghiduri, articole din reviste naţionale, internaţionale şi culegeri, curricumuluri, teze
de master şi de licenţă.
Descrierile bibliografice respectă standardul interstatal GOST 7.1-03.
Înregistrare bibliografică. Descriere bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de
alcătuire.
Lucrarea este însoţită de indexuri de nume şi titluri, ce facilitează utilizarea ei.
Filele din albumul cu fotografii completează şi întregesc istoria Facultăţii de
Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.
Mulţumim cadrelor didactice pentru deschidere şi implicare în realizarea
acestei lucrări care se va înscrie în circuitul istoric şi bibliografic al învăţămîntului
superior din Republica Moldova.
Elena HARCONIŢA,
directoarea Bibliotecii Ştiinţifice
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10 ANI DE ACTIVITATE
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi a ajuns la a 10-a aniversare. Pe bună dreptate, ne considerăm „novicii”
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, însă vorbind în termeni istorici, apariţia Facultăţii
datează din anul 1945 (Hotărîrea nr. 532 din 12.06.45 a Sovietului Comisarilor
Poporului din RSSM), cînd în oraşul Bălţi a fost deschis Institutul învăţătoresc cu
două facultăţi: Istorie şi Filologie şi Ştiinţe ale Naturii şi Geografie. Aşa că primatul
ne aparţine. După 9 ani de activitate, în anul 1954, Facultatea fusese transferată în
cadrul Institutului Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol. Peste mulţi ani
ce s-au scurs în timp, în viaţa fostei Facultăţi de Ştiinţe ale Naturii şi Geografie sînt
înregistrate schimbări de importanţă istorică. În anul 2003 Facultatea de Ştiinţe ale
Naturii înnobilată cu Agroecologie se reîntoarce la vatră. Crearea Facultăţii de Ştiinţe
ale Naturii şi Agroecologie a fost posibilă datorită eforturilor comune ale rectoratului
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (rector, academicianul Nicolae Filip) şi
a conducerii Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp (ICCC) „Selecţia”,
Bălţi (director general, dr. habilitat, prof. cercetător, Boris Boincean). Iniţiativa a
fost susţinută de Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin şi Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca.
Primul decan al facultăţii noi create a fost numit dl Valentin PERJU, doctor în
ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător - primul decan al facultăţii (2003-2008)

Valentin Perju, doctor în
ştiinţe agricole, conferenţiar
cercetător - primul decan al
facultăţii (2003-2008)

Maria Nicorici, doctor
în ştiinţe agricole,
conferenţiar universitar,
şefa Catedrei de biologie,
geografie şi chimie (20032011)

Boris Boincean, profesor
cercetător, doctor habilitat
în ştiinţe agricole– şeful
Catedrei de agroecologie
(2003-2011), şeful Catedrei
de ştiinţe ale naturii şi
agroecologie (2011 - pînă în
prezent

În cadrul Facultăţii au fost constituite două catedre responsabile de organizarea
şi dirijarea procesului educaţional, unde activau 3 cadre didactice titulare: Boris
Boincean, Maria Nicorici, Valentin Perju şi 3 cadre didactice prin cumul: Vasile
Buzdugan, Veaceslav Pulbere, Gheorghe Plămădeală.
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Ulterior în activitatea catedrelor au fost încadraţi colaboratorii (doctori, doctori
habilitaţi) de la ICCC „Selecţia”, care continuă şi în prezent să transmită cu succes
bunele lor practici tineretului studios.

Doctori în biologie, conferenţiari universitari (din stîngă la dreaptă) Vasile Buzdugan,
Veaceslav Pulbere, Gheorghe Plămădeală
Începînd cu anul 2008 managerul principal al facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie este Stanislav Stadnic, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar.

Stanislav Stadnic,
doctor în ştiinţe agricole,
conferenţiar universitar,
prodecanul facultăţii
(2006-2008), decanul
facultăţii (2008 - pînă în
prezent).

Vasile Şaragov,
doctor habilitat în chimie,
conferenţiar universitar –
şeful-adjunct al Catedrei
de ştiinţe ale naturii şi
agroecologie (2011-pînă
în prezent).

Ana Coiceanu
(Gămureac), drd.,
lector univ., prodecanul
facultăţii (2008-2012).

În urma reorganizărilor universitare efectuate în anul 2011, cele două catedre
au fost comasate, formînd la momentul actual Catedra de Ştiinţe ale naturii şi
Agroecologie, dirijată ce către dr. hab., prof. cercet., Boris Boincean şi şeful-adjunct,
conf. univ., Vasile Şaragov.
Începînd cu anul 2006, numărul de studenţi este în creştere şi Facultăţii i se oferă
unitatea de prodecan. În diferite perioade această funcţie a fost prestată de dr., conf.
univ. Stanislav Stadnic, drd., lector univ., Ana Coiceanu (Gămureac) şi drd., lector
univ., Ion Burcovschi.
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Ion Burcovschi, drd., lector univ.,
prodecanul facultăţii (2012 - pînă în
prezent).

Iniţial admiterea a fost efectuată la două specialităţi:
o Geografie şi Biologie;
o Tehnologii agricole.
Pe parcurs au fost deschise alte noi specialităţi şi specializări:
Ciclul I (licenţa):
o Biologie şi Chimie;
o Ecologie;
o Agronomie;
o Protecţia plantelor.
Ciclul II (masterat):
o Didactica biologiei;
o Didactica chimiei;
o Ecologie agricolă.
Ciclul III (doctorat):
o Chimie fizică.
Pregătirea specialiştilor de calificare înaltă se înfăptuieşte în cooperare cu ICCC
„Selecţia” la specialităţile:
o Agrotehnica;
o Protecţia plantelor;
o Ameliorarea culturilor de cîmp.
De exemplu, dna Maria Nicorici şi dl Stanislav Stadnic au susţinut tezele de
doctor în agricultură fiind doctoranzii ICCC „Selecţia”, avînd ca conducător ştiinţific
pe prof. cercetător, dr. habilitat, Boris Boincean.
Pînă în prezent au absolvit facultatea 568 de specialişti, din care 421 în domeniile
Ştiinţe ale Educaţiei şi 127 în Ştiinţe agricole şi Ştiinţe ale naturii (tab. 1).
Tabelul 1. Numărul de absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi
Agroecologie
Specialitatea, Ciclul I
/Specializarea, Ciclul
II

Anul promoţiei
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Total

Ciclul I
Tehnologii agricole

19

1

7

20

Geografie şi biologie

27

51

39

Biologie şi Chimie

13

18

16

60

73

63

313

17

64

14

12

32

Agronomie

6

Ecologie

9

16

14

26

20

85

84

71

74

114

112

514

17

31

Total Ciclul I

59

Ciclul II
Didactica biologiei

14

Didactica chimiei

13

13

Ecologie agricolă
Total Ciclul II
Total facultate

59

84

71

10

10

14

13

27

54

88

127

139

568

*prognoza
La ora actuală familia mare a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie
(studenţi, cadre didactice şi auxiliare) este constituită din, aproximativ, 500 de
membri.
În semestrul II al anului de studii 2012-2013, la Facultate îşi făceau studiile 460
de studenţi (tab. 2).
Tabelul 2. Contingentul de studenţi la data de 01.01.2013
Specialitatea, Ciclul I /Specializarea,
Ciclul II

Nr. de studenţi

Ciclul I
Geografie şi Biologie

173

Biologie şi Chimie

27

Agronomie

50

Ecologie

140

Total, ciclul I

425

8

Ciclul II
Didactica biologiei

36

Ecologie agricolă

32

Total, ciclul II

68
Ciclul III

Chimia fizică

2

Total, ciclul III

2

Total facultate

460

Obiectivele Facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie sunt trasate în
deplină concordanţă cu cele ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi:
- asigurarea calităţii în toate activităţile didactice şi de cercetare;
- perfecţionarea continuă a Sistemului European de Credite Transferabile;
- elaborarea planurilor de învăţămînt, conform Planului-cadru pentru studii
superioare (2011) şi altor documente reglementare a învăţămîntului superior din
Moldova.
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie este de a forma cadre
didactice pentru învăţămîntul preuniversitar şi specialişti pentru economia naţională
în domeniile ştiinţelor naturii şi agricole.

Activităţile educaţionale în aule şi laboratoare.
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Printre obiectivele principale ale Facultăţii se enumeră:
• creşterea calităţii procesului educaţional, a nivelului de competenţă şi
performanţǎ al absolvenţilor;
• creşterea gradului de flexibilizare a educaţiei pentru adaptarea la o economie
în continuǎ schimbare;
• promovarea unei oferte educaţionale coerente, transparente şi flexibile;
• modernizarea infrastructurii educaţionale;
• evaluarea permanentă a procesului educaţional;
• efectuarea cercetărilor ştiinţifice la nivel internaţional;
• participarea şi organizarea conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
Activitatea cotidiană a studenţilor este armonios îmbinată cu cea de cercetare
ştiinţifică, care reprezintă un domeniu prioritar de formare a specialiştilor. În
activitatea de cercetare studenţii Facultăţii sunt antrenaţi începînd cu anul II.
Conceptul cercetărilor ştiinţifice a Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie
este bazat pe evaluarea comparativă a ecosistemelor naturale şi agroecosistemelor
în vederea utilizării ecosistemelor naturale ca model de funcţionalitate pentru
agroecosisteme, pe studierea problemelor ecologiei mediului şi strategiilor educaţiei
ecologice. Cercetările sunt efectuate în experienţele de cîmp de lungă durată ale
ICCC „Selecţia”, iar rezultatele obţinute sînt discutate în cadrul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti „Naturaliştii” şi „Agroecologul”, utilizîndu-se ulterior în procesul didactic
şi scrierea tezelor anuale şi de licenţă.

Colocviile Ştiinţifice Studenţeşti cu participarea licenţiaţilor, masteranzilor,
doctoranzilor.
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De rînd cu formarea profesională, Facultatea contribuie şi la crearea de
valori sociale, umane, intelectuale şi spirituale, cultivînd studenţilor dragoste şi
responsabilitate pentru mediul înconjurător, pentru Terra, pentru asigurarea omenirii
cu resurse calitative de hrană, pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice naturale
de către om, pentru elaborarea soluţiilor adecvate sistemelor de agricultură, pentru
dezvoltare rurală, îmbunătăţire şi înfrumuseţare a mediului de viaţă.
Realizarea obiectivelor trasate depinde în mare măsură de calitatea muncii
personalului academic. Strategia Facultăţii privind personalul didactic vizează
menţinerea şi atragerea celor mai competitivi specialişti, bine pregătiţi din punct de
vedere profesional. Astfel, procesul didactic la disciplinele de specialitate este asigurat
de: 2 doctori habilitaţi, 9 doctori conferenţiari; 3 doctoranzi lectori; 17 asistenţi
universitari, inclusiv 4 doctoranzi.
Este în vigoare politica de asigurare a procesului didactic şi de cercetare cu resurse
umane angajate prin cumul extern, în special, la disciplinele ce nu pot fi asigurate
de cadrele didactice proprii. Încadrarea specialiştilor externi în procesul didactic
permite sporirea nivelului de competenţă şi performanţǎ al absolvenţilor, pregătiţi de
a răspunde noilor provocări în spaţiul învăţămîntului superior, exigentelor crescute
ale societăţii bazate pe cunoaştere şi competitivitate. În acelaşi timp, utilizarea
infrastructurii diferitor instituţii (ICCC „Selecţia”, Inspectoratul Ecologic de Stat
AE Bălţi, Centrul de Standardizare şi Metrologie), reprezentanţii cărora participă
la realizarea procesului didactic, îndeosebi a diferitor tipuri de practică, permite
formarea deprinderilor de muncă producătoare de bunuri materiale nu doar prin
expuneri asupra modului de a munci, ci şi prin integrarea directă a studenţilor în
procesul de producţie.

Practica de instruire.
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Absolvenţii primei promoţii, încadraţi în procesul didactic. Prima poza din stîngă la dreapta
– Alina PÎNZARU, Ina NAZARIA (Rusanovschi), Marina LUPAŞCU (Cordun), Alina TĂBÎRŢĂ
– absolvenţii specialităţii Geografie şi Biologie împreună cu dna Maria Nicorici, dr., conf. univ. A
doua poză – Oxana PITEL (Noroc) – absolventa specialităţii Tehnologii agricole.

În anul 2008, din prima promoţie, la Facultate au fost recrutaţi 5 din cei mai bine
pregătiţi tineri specialişti.
Formarea continuă a personalului didactic este permanent în atenţia conducerii
Facultăţii, care consideră că principala modalitate de perfecţionare a cadrelor didactice
rămîne a fi doctorantura. Doctoranzii Facultăţii constituie principala forţă de resurse
umane, care vor asigura ulterior o pregătire de specialitate de bună calitate. Actualmente
4 membri titulari ai Facultăţii (Livia Eşanu, Victor Capcelea, Ion Burcovschi, Marina
Lupaşcu) şi 3 cadre didactice angajate prin cumul (Marin Cebotari, Natalia Teterea,
Ala Cuţulab) fac studiile de doctorat în cadrul universităţilor din Republica Moldova
şi ICCC „Selecţia”.
5 absolvenţi ai primei promoţii (2008) continuă studiile la doctorantura ICCC
„Selecţia”. Sperăm că o parte din ei vor completa rîndurile titularilor Catedrei de
Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.
În cadrul Catedrei de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie activează Centrul de
cercetare cu Laboratorul de chimie fizică şi ecologică, sub conducerea dr. hab., conf.
univ., Vasile Şaragov, unde se pregătesc doctori în ştiinţe chimice, unde se acordă
asistenţă ştiinţifico-didactică în realizarea cu succes a cercetărilor. În prezent în cadrul
laboratorului, sub egida dlui dr. hab., prof. univ., Vasile Şaragov, îşi pregătesc tezele de
doctorat prodecanul facultăţii dl Ion Burcovschi, lector univ. şi dna Svetlana Raifura,
profesoară de chimie şi biologie.
La formarea specialiştilor de performanţă îşi aduc aportul renumiţi savanţi
din ţară şi de peste hotare. Cu prelegeri interesante bucură studenţii personalităţi
marcante din ţară şi de peste hotare: Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
academicianul Gheorghe Duca, academicienii Igori Krupenikov, Andrei Ursu şi Ion
Dediu, profesorii Valter Goldştain şi Rattan Lal (SUA), Ştefan Rozenov (Germania),
Eugen Triboi (Franţa), Valerian Cerbari şi Leonid Voloşciuc (Moldova).
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Lecţie publică susţinută de Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
academicianul Gheorghe Duca

Membru-corespondent AŞM Ion
Dediu abordează problemele
ecologiei contemporane

Academicianul Andrei Ursu la
descrierea profilului cernoziomului tipic
din Stepa Bălţilor

Laureatul Premiului Nobel Rattan Lal (SUA) –
Doctor Honoris Causa a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi cu studenţii Facultăţii
după o lecţie consacrată problemelor încălzirii
globale şi sequestrării carbonului

Profesorul Valerian Cerbari cu studenţii Facultăţii
la aplicaţii de teren în domeniul pedologiei
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Profesorul Leonid Voloşciuc la o
prelegere cu masteranzii Facultăţii
la problemele metodelor biologice de
management a bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie pe parcursul a 10 ani de existenţă a
întreprins anumite măsuri pentru a asigura o colaborare fructuoasă cu multe instituţii
din ţară şi de peste hotare, vizînd raţionalizarea procesului educaţional.
Cele mai recente acorduri de colaborare a Facultăţii au fost semnate cu Facultatea
de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Udine (Italia), cu Facultatea de Agrobiologie,
alimentaţie şi resurse ale naturii a Universităţii de Ştiinţe ale Vieţii din Praga
(Cehia), Universitatea de Ştiinţe Agricole Aplicative din Bern (Elveţia), Universitatea
Pedagogică de Stat „Mihail Koţiubinski” din Viniţa (Ucraina).

Semnarea acordului de colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Agricole
a Universităţii din Udine, Italia, anul 2010

În baza acordului de colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole Aplicative
din Bern (Elveţia), pe parcursul anilor 2012-2013 doi studenţi de la Universitatea
sus numită (Andre Stucki şi Rudolf Weber) au efectuat, timp de 6 luni, practica de
specializare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi ICCC „Selecţia” sub
conducerea prof. Hans Ramseier şi Boris Bioncean. Se pregăteşte un nou acord de
colaborare a Facultăţii cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (România) în
domeniul ştiinţelor agricole.
Menţionăm în mod special prezenţa unei relaţii speciale de colaborare a
Facultăţii cu ICCC „Selecţia”. Direcţiile de bază ale acestor colaborări se manifesă în
oferirea cîmpurilor experimentale de lungă durată a Institutului pentru promovarea
cursurilor, practicilor şi aplicaţiilor de teren la agrotehnica, fitotehnie, pedologie,
agrochimie, morfologia şi sistematica plantelor, pedogeografie, geografia umană etc.
Studenţii au posibilitatea să studieze agrocenozele şi cenozele naturale, să colecteze
diferite specii de plante spontane şi de cultură, să studieze trăsăturile morfologice ale
diferitor tipuri de soluri.
La iniţiativa Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a fost ales locul
pentru viitoarea Grădină Botanică din mun. Bălţi, care urmează a servi drept bază
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didactică pentru pregătirea viitorilor specialişti în domeniul biologiei şi altor discipline
aferente. Grădina Botanică cu o suprafaţa de 22 ha va fi amplasată pe un loc pitoresc
cu o cascadă de iazuri, pe cîmpurile experimentale ale ICCC „Selecţia”, în vecinătate
directă cu cartierul 8 al mun. Bălţi.
Graţie aceleaşi colaborări fructuoase cu ICCC „Selecţia”, în anul 2012 la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc o manifestare ştiinţifică de
anvergură – conferinţa ştiinţifică internaţională „Solul ca Patrimoniu mondial” cu
participarea savanţilor din 13 ţări ale lumii. La conferinţă a fost acceptată Rezoluţia
solului şi propunerea de a recunoaşte, pentru prima dată în lume, solul de cernoziom
din stepa Bălţiului drept Patrimoniu mondial ocrotit de UNESCO.

Secvenţe de la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul
„Solul ca Patrimoniu mondial”, 22-23 mai 2012
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Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii au fost puse în
discuţie şi la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Ocrotirea resurselor naturale – baza
dezvoltării durabile” din 2013, dedicată celor 10 ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe
ale Naturii şi Agroecologie.
Unul din primele acorduri de colaborare o fost semnat cu Platforma meteorologică
din mun. Bălţi. Această colaborare oferă mari posibilităţi studenţilor de la specialitatea
Biologie şi geografie pentru aplicaţiile de teren la disciplinele Meteorologie şi
Climatologie. Studenţii practicanţi beneficiază de aparatajul Platformei, de indicaţii
necesare privind măsurările, calculul diferitor parametri.
O activitate fructuoasă de colaborare a fost menţinută şi cu Institutul de
Microbiologie şi laboratorul de Microbiologie a solului de la Academia de Ştiinţe
a Moldovei, unde pe parcursul a 4 ani s-au realizat importante studii privind
determinarea diferitor indicatori ai activităţii biologice a solului, perfecţionarea
metodelor de determinare a biomasei microbiene şi respiraţiei solului, în cadrul
proiectului de cercetare al ICCC ,,Selecţia”, cu privire la evaluarea ecologică a solurilor
din asolament şi cultura permanentă în experienţele de cîmp de lungă durată.
Este necesar să evidenţiem şi relaţiile existente de colaborare a catedrei cu
instituţiile preuniversitare din oraş. În baza acordurilor de colaborare semnate
de Rectorat, studenţii Facultăţii promovează practica pedagogică la disciplinele
biologie, geografie şi chimie în următoarele licee teoretice: ,,G. Coşbuc”, ,,L. Blaga”, „V.
Alecsandri”, „B. P. Hasdeu” etc.
Pe parcursul mai multor ani cadrele didactice ale catedrei de Biologie, Chimie
şi Geografie au colaborat fructuos cu cadrele didactice ale catedrei de Anatomie şi
Fiziologie a omului de la Facultatea de Biologie a Universităţii ,,Al. Ioan Cuza”, din Iaşi.
Asistentul universitar, dr., V. Sîrbu (Universitatea „Al. Ioan Cuza”) a ţinut la Facultatea
din Bălţi un curs de lecţii la disciplina Histologia, iar în cadrul lunarului ecologic a
participat la promovarea unei conferinţe cu genericul: „Interferenţe disciplinare”.
Relaţii frumoase de colaborare menţinem şi cu Rezervaţia de Stat ,,Pădurea
Domneasca”. În fiecare primăvară se întreprind excursii pe teritoriul Rezervaţiei
pentru a-i studia flora şi fauna. Directorul rezervaţiei, Valeriu. Ţarigradskii, cu echipa
sa, a fost oaspetele unor întîlniri cu studenţii Facultăţii în cadrul Lunarului ecologic
din anii 2005 şi 2006.
A devenit o bună tradiţie în universitate şi activitatea de desemnare a Şefilor
de promoţie. Pe parcursul anilor am avut mai mulţi Şefi de promoţie, studente cu
rezultate performante la învăţătură şi încadrare conştientă în activitatea ştiinţifică şi
extracurriculară a Facultăţii.
Ne mîndrim de succesele acestor studente. Marina Lupaşcu (Cordun) este
doctorandă la Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din Chişinău; Guţul
(Raifura) Svetlana – doctorandă la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
Crăciun Aliona – specialist la Direcţia Agriculturii şi Alimentaţiei din Săngerei; Iluşca
Marina – asistent universitar la Catedra de ştiinţe ale Naturii şi agroecologie, Ciumac
Elvira şi Fogeli Ecaterina îşi continuă studiile de masterat în cadrul Facultăţii.
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Şefii de promoţie, rîndul de sus: anul 2008 – Marina Lupaşcu (Cordun), specialitatea Geografie
şi Biologie; anul 2009 – Svetlana Raifura (Guţul), specialitatea Biologie şi Chimie; anul 2010 –
Aliona Crăciun, specialitatea Ecologie; rîndul de jos: anul 2011 – Marina Iluşca, specialitatea
Ecologie; anul 2012 – Elvira Ciumac, specialitatea Ecologie; anul 2013 – Ecaterina Fogeli,
specialitatea Geografie şi Biologie
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La momentul actual administraţia facultăţii este constituită din:
• decan – Stanislav STADNIC, dr., conf. univ.;
• prodecan – Ion BURCOVSCHI, drd., lector univ.;
• şef de catedră – Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet.;
• şef-adjunct de catedră – Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ.;
• metodist – Alina TĂBÎRŢĂ, master, as. univ.,
• secretar-dispecer – Lilia ENACHII.
Procesul didactico-ştiinţific este asigurat de membrii Catedrei de Ştiinţe ale
Naturii şi Agroecologie:
1. Boris BOINCEAN, doctor habilitat, profesor cercetător – şef de catedră;
2. Vasile ŞARAGOV, doctor habilitat, conferenţiar universitar –
şef-adjunct de catedră;
3. Valentin PERJU, doctor, conferenţiar cercetător;
4. Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, doctor, conferenţiar universitar;
5. Veceaslav PULBERE, doctor, conferenţiar universitar;
6. Vasile BUZDUGAN, doctor, conferenţiar universitar;
7. Stanislav STADNIC, doctor, conferenţiar universitar;
8. Maria NICORICI, doctor, conferenţiar universitar;
9. Ion BOAGHII, doctor, conferenţiar cercetător (prin cumul);
10. Petru HROPOTINSCHI, doctor, conferenţiar cercetător (prin cumul);
11. Valeriu VOZIAN, doctor, conferenţiar cercetător (prin cumul);
12. Ion BURCOVSCHI, doctorand, lector universitar;
13. Livia EŞANU, doctorandă, lector universitar;
14. Victor CAPCELEA, doctorand, lector universitar;
15. Marina LUPAŞCU doctorandă, asistent universitar;
16. Marin CEBOTARI, doctorand, asistent universitar (prin cumul);
17. Natalia TETEREA, doctorandă, asistent universitar (prin cumul);
18. Ala CUŢULAB, doctorandă, asistent universitar (prin cumul);
19. Ina NAZARIA, master, asistent universitar;
20. Alina PÎNZARU, master, asistent universitar;
21. Oxana PITEL, master, asistent universitar;
22. Alina TĂBÎRŢĂ, master, asistent universitar;
23. Gheorghe APOSTOL, master, asistent universitar;
24. Marina ILUŞCA, master, asistent universitar (prin cumul);
25. Mariana AGACHI, master, asistent universitar (prin cumul);
26. Galina CURICHERU, master, asistent universitar (prin cumul);
27. Elena CONDRATIUC, grad didactic superior, asistent universitar (prin cumul);
28. Zinaida DOLINŢĂ, grad didactic superior, asistent universitar (prin cumul);
29. Larisa CHEBICI, grad didactic superior, asistent universitar (prin cumul);
30. Maria BOINCEAN, asistent universitar (prin cumul);
31. Valentina GUŢU, asistent universitar (prin cumul);
32. Olga AZARENCO, cercetător ştiinţific;
33. Galina LÎSENCO, cercetător ştiinţific stagiar;
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34. Iraida POPOVSCHI, laborant superior;
35. Claudia GRIER, laborant superior;
36. Svetlana VÎHRESTIUC, laborant superior.
Stanislav STADNIC, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii
şi Agroecologie
Boris BOINCEAN, dr. habilitat, prof. univ. cercetător, şeful catedrei de Ştiinţe
ale Naturii si Agroecologie
Maria NICORICI, dr., conf. univ.
Valentin PERJU, dr., conf. univ., cercetător
Vasile ŞARAGOV, dr. habilitat, conf. univ. şef-adjunct al catedrei de Ştiinţe
ale Naturii si Agroecologie
Ion BURCOVSCHI doctorand, lector univ.
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EVOLUŢIE ÎN TIMP
Asistăm la un eveniment istoric important. Marcăm zece ani de existenţă a
Facultăţii, timp în care am încercat împreună cu toţi colegii de breaslă şi tineretul
studios să realizăm multe lucruri interesante, să demonstrăm că sîntem o forţă, capabilă
de-a face şi spune ceva util şi preţios pentru noi şi cei din jur.
Inaugurarea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie trebuie concepută
în contextul modificărilor esenţiale apărute în societate cît şi în învăţămîntul din
Republica Moldova.
Ţinîndu–se cont de necesarul de cadre, preponderent pentru nordul Republicii,
de doleanţele Administraţiilor instituţiilor preuniversitare şi a Direcţiilor raionale
de învăţămînt din Nordul Republicii Moldova, inaugurarea Facultăţii de Ştiinţe ale
Naturii şi Agroecologie a fost de bun augur.
Procesul educaţional la Facultate începuse la 01.09. 2003 cu un contingent de 50
de studenţi (22 din care fiind înmatriculaţi le specialitatea de Biologie şi geografie şi
28 - la specialitatea Tehnologii agricole) şi trei cadre didactice titulare. Cîţiva ani mai
tîrziu, contingentul de studenţi şi corpul didactic al Facultăţii a devenit mai impunător.
Pe parcursul anilor au fost pregătite 6 promoţii de tineri specialişti în domeniul
Ştiinţelor Educaţiei, care activează în instituţiile preuniversitare din Republica
Moldova.
Procesul educaţional a fost şi este dirijat în corespundere cu programul de lucru
pentru fiecare an de studiu.
Obiectivele prioritare în activitatea fiecărui cadru didactic fiind:
• Implementarea Curriculum-ului universitar axat pe competenţe;
• Motivarea studenţilor pentru învăţarea şi activitatea de cercetare ştiinţifică;
• Implementarea eficienta în cadrul disciplinelor de specialitate a tehnologiilor
interactive moderne;
• Evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor prin prisma obiectivelor
curriculare.
Cadrele didactice sînt mereu în căutarea soluţiilor întru modernizarea
conţinuturilor, selectarea celor mai potrivite forme şi metode pentru motivarea şi
încurajarea studenţilor pentru un învăţămînt performant.
Reforma educaţiei în Republica Moldova, aderarea la procesul de la Bologna
impune cadrele didactice să se conformeze noilor rigori ale învăţămîntului formativdezvoltativ.
O condiţie de bază care obligă profesorii Catedrei să fie receptivi la tot ce este
nou a fost reactualizarea Programelor analitice (Curriculum-ul Universitar). A fost
acceptat sistemul European de credite transferabile – un mijloc eficient de racordare
a învăţământului naţional la exigenţele internaţionale. Aderarea la Declaraţia de
la Bologna a necesitat de le cadrele didactice schimbări de paradigmă a învăţării:
centrarea pe cel ce învaţă, o abordare modernă care mizează pe rezultatele obţinute
în termeni de competenţe ale studenţilor. Reieşind din conţinuturile Curriculare,
laturile procesului educaţional – predare/învăţare/evaluare au devenit un tot întreg.
Demersul educaţional actual inspiră cadrele didactice la eforturi din ce în ce mai
semnificative pentru a inova, restructura conţinuturile şi strategiile de interacţiune
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cu studenţii.
Ponderea cea mai mare a materialului la prelegeri este expusă de lector în auditoriu,
laboratoarele de la ICCC „Selecţia”, cîmpurile experimentale ale Institutului, folosind
diferite mijloace şi tehnici didactice (proiector, planşe, hărţi, colecţii).
În calitate de suport fundamental oferit studenţilor pentru o însuşire mai temeinică
servesc manualele elaborate de către titularii catedrei, notele de curs, fişele metodice la
lucrările de laborator şi a seminarelor, caietele pentru lucrările de laborator şi aplicaţii
de teren.
În procesul de pregătire a studenţilor pentru activitatea ulterioară în instituţiile
preuniversitare, cadrele titulare depun eforturi în modernizarea promovării prelegerilor,
seminarelor, lucrărilor practice şi de laborator.
Profesorii catedrei (S. Stadnic, B. Boincean, M. Nicorici, V. Buzdugan, V.
Şaragov, A. Gămureac, V. Pulbere etc.) implementează la ore metode netradiţionale,
care prevăd antrenarea studenţilor în activităţi creative, de obţinere independentă a
informaţiei şi de prezentare a ei.
Spre exemplu, dna Maria Nicorici, dr. conf. univ., utilizează cu succes seminareleintelectuale la disciplinele „Citologia şi morfologia vegetală”, „Sistematica plantelor”,
„Genetica”. În cadrul acestor ore studenţii sunt antrenaţi în diverse activităţi: lucru
în grup, individual cu materiale didactice care necesită spirit de observaţie, creaţie,
luare de decizii, argumentări, autoevaluare etc.
În cadrul orelor de laborator, studenţii activează conform indicaţiilor metodice,
deoarece li se propune algoritmul realizării sarcinilor din cadrul lucrării de laborator.
Pentru îndeplinirea sarcinilor studenţii scriu, examinează la microscop, studiază
planşele, ierbarele, realizează desene, răspund la chestionarul propus pentru fiecare
lucrare, rezolvă probleme, sarcini didactice de diverse complexităţi, elaborează
obiective operaţionale şi proiecte didactice, racordează unele metode alternative la
conţinuturi concrete din biologie, iar la lecţiile de didactica disciplinei simulează
promovarea orelor la teme concrete cu respectarea tuturor rigorilor realizării unei
lecţii cu elevii din gimnaziu sau liceu.
Dl Stanislav Stadnic, dr. conf. univ., decanul facultăţii, este autorul a două monografii,
a caietului cu indicaţii la realizarea practicii de cîmp la disciplina Pedogeografia, a
numeroaselor indicaţii privind realizarea lucrărilor de laborator la disciplinele predate.
În cadrul orelor la curs, cît şi a practicii de cîmp, studenţii activează în echipe, îndeplinesc
însărcinări, rezolvă probleme. Cu succes implementează diverse metode de evaluare
alternativă, care asigură o însuşire temeinică a conţinuturilor şi de acumulare a notelor
pe parcursul evaluării dinamice.
Dr. Valentin Perju, dr. conf. univ., primul decan al facultăţii de Ştiinţe ale naturii
şi Agroecologie, autorul numeroaselor articole ştiinţifice şi monografii, care au stat
la baza fondării facultăţii şi contribuie la formarea tinerilor specialişti în domeniile
Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, s-a încadrat cu pasiune în procesul educaţional,
contribuind la editarea mai multor materiale didactice - suport necesar realizării
cursurilor şi activităţilor practice.
Dr. Boris Boincean, dr. hab., prof. cercetător, şeful catedrei, conducător de
doctorat, este autorul mai multor monografii, lucrări ştiinţifice, care sunt repere
importante în formarea viitorilor specialişti în ştiinţe ale naturii. Datorită experienţei
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ştiinţifico-practice avansate, dl profesor Boincean implementează metode şi tehnici
adecvate în pregătirea cu succes a viitorilor specialişti din domeniu.
Dr. Vasile Şaragov, dr. hab., conf. univ., şef adjunct al catedrei, şef al laboratorului
de chimie ecologică, conducător de doctorat, autor al numeroaselor lucrări
ştiinţifice, aplică diverse metode active şi interactive, ce sporesc eficienţa prelegerilor,
seminarelor, stimulează interesul şi curiozitatea studenţilor.
Dr. Vasile Buzdugan, dr. conf. univ., s-a preocupat de elaborarea notelor de
curs la disciplina „Ecologia” cu prezentări în PowerPoint. La seminarele din cadrul
disciplinelor „Zoologia” vertebratelor şi „Evoluţionism” studenţii primesc diverse
însărcinări creative, care permit asimilarea conştientă a materiei, formarea de
competenţe specifice. Practică promovarea diferitor tipuri de seminare, care permit
cunoaşterea profundă a biologiei.
Dr. Veaceslav Pulbere, dr. conf. univ., a elaborat note de curs la disciplinele:
Histologia şi Anatomia omului cu însărcinări de rigoare pentru lucrările de laborator.
Dr. Gheorghe Plămădeală, dr. conf. univ., ex-decanul facultăţii de Economie,
autorul unor monografii de importanţă vitală în pregătirea specialiştilor în geografie:
Geografia economică mondială, Geologie istorică, îndrumărilor metodice la
realizarea lucrărilor de laborator şi a practicii de teren la geografie etc., o personalitate
cu mare experienţă de muncă didactică şi ştiinţifică, care îşi aduce aportul la formarea
tinerilor profesori de geografie din primele clipe ale fondării facultăţii.
În cadrul orelor de geografie, dna Ana Gămureac, lector univ., prodecan, magistru
în geografie, doctorandă, foloseşte cu succes globul, harta, colecţiile de minerale,
antrenînd studenţii în activităţi conştiente de însuşire a materiei. Studenţii participă
nemijlocit la crearea colecţiilor de minerale, roci, care inflenţează însuşirea conştientă
a materiei.
Tinerii specialişti: Ion Burcovschi, Victor Capcelea, Ina Nazaria, Marina Cordun,
Alina Pânzari, Alina Tăbârţă, Oxana Noroc etc., de la bun început s-au încadrat
în procesul educaţional, şi-au concretizat direcţiile strategice în plan curricular şi
didactic, depun efort pentru realizarea cu succes a obiectivelor educaţionale, sînt în
căutarea tehnologiilor interactive, aplicarea cărora le aduce rezultate favorabile etc.
O parte componentă a procesului educaţional sînt stagiile de practică (la
disciplinele de specialitate şi pedagogică). Practicile promovate sînt reglementate de
Curriculum-ul universitar pentru aplicaţiile de teren şi de Regulamentul practicii
pedagogice. Studenţii ciclului I promovează practica pedagogică în semestrul VI şi
VII, iar cei la de la ciclul II - în semestrul II, în instituţiile preuniversitare din mun.
Bălţi, cît şi în alte instituţii conform solicitărilor studenţilor.
Aplicaţiile de teren, ca practică de specialitate, sînt caracteristice pentru specialităţile
de Biologie şi Chimie, Geografie şi Biologie. Pentru o multitudine de discipline din ciclul
biologic şi geografic astfel de aplicaţii sînt necesare. Studenţii sînt mobilizaţi să realizeze
diferite sarcini: să determine speciile după determinator şi să le descrie în agenda
practicii, să colecteze fructe, seminţe, să adune şi să creeze ierbare, să conserveze flori şi
inflorescenţe; să colecteze roci, scoici etc., să calculeze temperatura, să lucreze cu diferite
aparate la staţia meteorologică, să înregistreze vocile păsărilor, să întocmească colecţii
de insecte, să realizeze disecţii etc. Toate aceste însărcinări oferă studentului posibilitatea
de a-şi verifica cunoştinţele obţinute la curs şi a diverselor tipuri de competenţe-cheie
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specifice disciplinelor de studiu (biologie, chimie, geografie).
Astfel de practici (aplicaţii de teren) se efectuează pe diverse trasee: BălţiSoroca, Bălţi-Pădurea Domneasca, Bălţi-Grădina Botanică (Chişinău), Platforma
meteorologică şi Staţia hidrologică, Pepiniera dendrologică ,,Floribeli” din
municipiul Bălţi, întreprinderile „Bălţeanca”, „Flautex” etc.
Aplicaţiile de teren finalizează cu prezentarea dării de seamă individuale sau
colective. Fiecare student prezintă portofoliul practicii care constă din: agenda zilei,
ierbare, colecţii de fructe, seminţe, roci, insecte colectate şi amenajate.
Tradiţional la finele aplicaţiilor de teren grupele amenajează standuri în care se
reflectă activităţile realizate pe traseele proiectate. Standurile aplicaţiilor de teren
sunt prezentatea în holul Facultăţii, ele, servind, într-o oarecare măsură, şi ca o
modalitate de educaţie profesională şi morală.
Practica pedagogică este o modalitate eficientă de pregătire a viitorului profesor
de biologie, geografie, chimie către activitatea sa în şcoală, se realizează în sem. VIVII. Ţinîndu-se cont de faptul că eficienţa practicii depinde de organizarea metodică
a acesteia, cadrele titulare, responsabile de practica pedagogică la disciplinele de
studiu, acordă o atenţie prioritară acestui domeniu de activitate (asistă la orele
promovate de către studentul practicant, efectuează analiza detaliată a orei, indică
lacunele observate, încurajează studenţii la promovarea metodelor active, oferă
indicaţii metodice la elaborarea corectă a proiectelor didactice, trasarea obiectivelor,
promovarea şi elaborarea probelor de evaluare etc.).
Studenţii-practicanţi, conform Regulamentului, prezintă la catedră Portofoliul
practicii pedagogice cu materialele acumulate pe parcurs. Portofoliul este oglinda
studentului şi reflectă iscusinţa şi străduinţa fiecăruia de-a fi cel mai bun. Interesante
sînt de fiecare dată dările de seamă. Majoritatea se străduie să reflecte o analiză
obiectivă a activităţilor sale promovate pe parcursul celor patru-şase săptămâni în
gimnaziu sau liceu. Sînt expuse şi unele argumente asupra organizării procesului
educaţional, opinii asupra statutului viitorului profesor de biologie, geografie, chimie
Ne bucură faptul că printre rînduri se regăsesc gînduri de genul: „m-am străduit
să le trezesc dragostea pentru biologie, faţă de natură, ştiinţă, cunoaştere şi să le
educ arta de-a învăţa”. Unii menţionează şi faptul, că meseria de pedagog este una
grea, dar foarte interesantă şi impune diverse exigenţe care cer a fi realizate treptat.
... sau „m-am simţit un adevărat profesor de biologie, promovînd lecţii cu metode
netradiţionale”. Am putea concluziona că, într-adevăr, Facultatea a format profesori
buni, care activează în şcoli şi se isprăvesc de minune.
Unii din ei sînt adevărate talente, iar talentele pedagogice, vorba profesorului
universitar, doctor habilitat, Virgil Mândâcanu, ca şi cele muzicale, artistice, literare
trebuie ocrotite şi dezvoltate... Conform tradiţiilor, rezultatele practicii pedagogice
se discută la conferinţele tradiţionale de totalizare cu genericul: Primii paşi în lumea
mare (impresiile, realizările din cadrul practicii pedagogice).
În raportul de sinteză a coordonatorului se efectuează o analiză detaliată a
stagiului de practică pe compartimente. Cu luări de cuvînt intervin metodiştii de la
disciplinele respective, cît şi însăşi studenţii-practicanţi, care oferă multă informaţie
utilă şi necesară pentru ameliorarea stagiilor de practică în general. Se organizează
şi expoziţia Portofoliilor.
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În anul curent de studiu cei 54 de studenţi de la studii cu frecvenţă la zi şi frecvenţă
redusă, care au realizat practica pedagogică la biologie şi geografie, au fost apreciaţi cu
note bune şi foarte bune. Aceasta demonstrează cu prisosinţă că studenţii Facultăţii
de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, ghidaţi de către cadrele titulare ale catedrei,
sînt capabili să-şi mobilizeze potenţialul teoretic, aplicîndu-l cu succes la promovarea
orelor şi a activităţilor extracurriculare cu elevii şi părinţii din instituţiile respective.
E necesar a menţiona că începînd cu anul de studii 2010-2011 unele momente de la
conferinţele de totalizare sînt plasate pe site-ul USARB.
Din partea catedrei aducem sincere mulţumiri directorilor liceelor teoretice din
municipiul Bălţi: Dumitru Babin – Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Elena
Ungureanu – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Rodica Grimailo – Liceul Teoretic
„George Coşbuc”, Aurica Balan – Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, M. Mitrofan –
Colegiul de industrie uşoară, profesorilor-mentori din instituţiile respective: Larisa
Chebici, Zinaida Dolinţă, Angela Cucer, Olga Bolocan, Nina Chihai, etc. cît şi din
alte instituţii preuniversitare din Republică pentru buna organizare şi desfăşurare a
practicii pedagogice, atitudinea pozitivă şi umană faţă de studenţii Facultăţi noastre.
O parte componentă a procesului educaţional la Facultate sînt şi activităţile extracurriculare. Chiar din primii ani de existenţă a Facultăţii am încercat să realizăm
împreună cu studenţii diverse activităţi extracurs. Programul activităţilor promovate
de fiecare dată se impunea prin generozitatea tematicii şi contribuţiilor la formarea de
noi competenţe, completarea bagajului de cunoştinţe, educaţia pentru valori, formarea
de abilităţi practice etc. Activităţile realizate de către cadrele didactice de la catedră au
purtat şi poartă o triplă semnificaţie pentru viitoarele cadre didactice şi anume: informativ-dezvoltativă, metodico-didactică şi distractiv-artistică. Concomitent activităţile
extracurriculare sînt cheia succesului la angajare, contribuie la integrarea cu succes a
educatului în comunitate etc.
Din activităţile extracurriculare realizate cu studenţii pe parcursul anilor putem
menţiona:
• Marcarea Zilei mondiale a Terrei (începând cu anul 2004). În cadrul manifestărilor organizăm diverse acţiuni, care contribuie la formarea mai multor
competenţe profesionale: întâlniri cu personalităţi marcante din Republică şi de
peste hotare, pregătirea şi realizarea gazetelor de perete pe tematică ecologică,
confecţionarea diferitelor compoziţii destinate expoziţiilor tematice, alcătuirea
unor îndemnuri ecologice, victorine ecologice, ore ecologice, clăci ecologice,
activităţi tematice consacrate anului: Grigore Vieru, Lucian Blaga, Ioni şi Doina
Aldea-Teodorovici. Materialele sînt plasate pe site-ul universităţii.
• Concursul Miss-facultate se promovează anual. Este un concurs de inteligenţă,
în care se demonstrează erudiţie, creativitate, cunoştinţe, plasticitate, frumuseţe.
Pretendentele puse în anumite situaţii demonstrează că au acumulat competenţe
generale şi specifice, cum ar fi: să elaboreze..., să realizeze..., să interpreteze
mişcări excelente de dans, să propună anumite soluţii etc.
• Manifestări consacrate Zilei Tineretului. În cadrul acestei săptămâni studenţii
organizează expoziţia cu genericul: Toamna de aur. Fiecare grupă academică
prezintă publicului larg diverse exponate confecţionate din materiale vii sau
uscate realizate cu multă dibăcie şi dăruire de sine. Rezultatele concursului

24

sînt expuse pe site-ul universităţii.
TVC-ul ecologic contribuie la formarea gîndirii ecologie, acumularea unor
competenţe care vor fi utile pe viitor. Reieşind din sarcinile puse şi tematica
concursului studentul este pus în situaţii reale care necesită multă voinţă,
ingeniozitate, responsabilitate, abilităţi de a-şi expune gîndurile, de a desena,
compune, interpreta scene...
• Anual studenţii şi cadrele didactice de la Facultate au fericita ocazie să se
întîlnească cu personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare: academicianul
Gh. Duca (R. Moldova), academicianul T. FurduI (R. Moldova), academicianul
A. Ursu (R. Moldova), profesorul Rattan Lal (SUA), profesorul I. Krupennikov
(R. Moldova), Dr. Potop Vera (Cehia), profesorul A. Goldştain (SUA) etc.
Am ajuns la cea de a zecea aniversare a Facultăţii şi este oportun să conturăm
şi unele realizări profesionale ale foştilor noştri discipoli, actuali colegi de breaslă:
Aliona Ţurcan – profesoară de biologie la Liceul Teoretic „V. Ciobanu” din
s. Şuri, raionul Drochia. Pe parcursul activităţii sale manifestă responsabilitate şi
seriozitate, creativitate. Dumneaei a fost delegată la cursuri de formatori locali cu
genericul „Educaţia pentru calitate în mediul rural”, promovează ore publice pentru
seminarul raional al profesorilor de biologie, participă la concursul anual raional: Cel
mai reuşit proiect didactic. În anul curent de studiu a participat la concursul republican:
Profesorul anului. Printre cei 12 profesori din raion (diverse discipline de predare) este
prezentă şi discipola Facultăţii noastre, unicul biolog, care a ocupat locul IV (etapa
raională şi premiul de 500 de lei). Cu succes a obţinut şi gradul didactic II, discipolii săi
se plasează pe locuri premiante la olimpiadele raionale şi republicane.
Tatiana Popescu, profesoară de biologie în cadrul Liceului Teoretic s. Biruinţa,
deţinător al gradului didactic II, este o persoană creativă şi inteligentă care face
mult pentru tînăra generaţie, fiind încadrată în diverse proiecte care contribuie la
rezolvarea multor probleme de ameliorare a situaţiei elevilor de la sate.
Svetlana Covali, profesoară de geografie la Colegiul agricol din s. Ţaul, raionul
Donduşeni, deţinător al gradului didactic II, a devenit prin activitatea sa zilnică,
la locul său de muncă, un bun cadru didactic, care implementează noi tehnologii,
participă cu succes la olimpiadele zonale etc. Îmi amintesc de cuvintele sale rostite la
prima întîlnire de la Facultate „Scopul meu este să devin un bun profesor!”
Într-adevăr, acest slogan a devenit realitate.
Veaceslav Jerebelovschii, profesor de chimie şi biologie, manager şcolar –
directorul gimnaziului s. Maramonovca, raionul Donduşeni, demonstrează creativitate
pedagogică, spirit de responsabilitate şi ordine.
Şirul mai poate fi continuat, dar din lipsa de spaţiu ne oprim aici. Noi suntem
mîndri de discipolii noştri, majoritatea fiind angajaţi în cîmpul muncii şi preocupaţi
de educaţia tinerii generaţii.
Cu ocazia aniversării Facultăţii felicit întreg corpul didactic, dorindu-i multă
sănătate, realizări, performanţe, elan tineresc, creativitate, studenţi ingenioşi şi să ne
revedem la o nouă frumoasă aniversare !
•

Maria NICORICI,
dr. conf. univ.,
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Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, timp de 10 ani, a înscris
mai multe pagini valoroase în istoria Universităţii „Alecu Russo”. La propunerea
Facultăţii Senatul Universităţii a onorat doi savanţi cu renume mondial în
domeniul ştiinţelor agricole, conferindu-le înaltul titlu de Doctor Honoris Causa
al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
În şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 22
septembrie 2010 onorabilul titlu a fost conferit Profesorului din SUA Rattan
LAL, ecolog şi pedolog, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace
LAUDAŢIO
Mult stimate Domnule Rector,
Stimaţi membri ai Senatului universitar,
Onorată asistenţă, Doamnelor şi Domnilor,

Laudaţio a fost rostit de Boris Boincean, dr habilitat în ştiinţe
agricole
Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru prima dată în istoria
sa sărbătoreşte conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa unui ecolog şi
pedolog notoriu. Suntem onoraţi de faptul că acest început este pus de un savant cu
renume mondial, Laureat al Premiului Nobel în domeniul Păcii.
Prof. Rattan LAL, cetăţean al Statelor Unite ale Americii, s-a născut la 5
septembrie 1944 în localitatea Karyal, statul Punjab din India, care se află, la moment,
în componenţa Pakistanului.
După absolvirea şcolii (1959), susţinerea bacalaureatului în cadrul Universităţii
Agrare din statul Punjab (1963), iar apoi a masteratului în domeniul pedologiei în
cadrul Institutului Indian de Cercetări Agricole din New Deli (1965), urmează studiile
de doctorantură la Universitatea de Stat din Ohio (oraşul Columbus), SUA (1968).
Menţionăm în mod deosebit că studiile în şcoală, apoi cele de bacalaureat şi masterat
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au fost realizate cu brio prin obţinerea medaliilor de aur. Posedă liber limbile engleză,
hindi, punjabi, urdu şi franceză.
După susţinerea tezei de doctor în pedologie, prof. Rattan LAL începe o activitate
ştiinţifică foarte fructuoasă pe parcursul a mai bine de 40 ani, fiind recunoscut, la
moment, ca lider de nivel global în domeniul cercetării solurilor şi apei în vederea
adaptării la schimbările climatice şi asigurarea securităţii alimentare.
Dintre cele mai performante realizări obţinute de prof. Rattan LAL pe parcursul
activităţii sale profesionale menţionăm următoarele:
1. Studierea aprofundată a sequestrării carbonului în ecosistemele terestre ca
premisă pentru adaptare la schimbările climatice şi promovare a securităţii alimentare.
Aceste cercetări au fost iniţiate încă în anii 80 ai secolului trecut, adică cu mult
înainte ca problema sequestrării carbonului să devină una de ordin global. Scopul
principal al cercetărilor a fost evidenţierea practicilor agricole pentru managementul
raţional al substanţei organice a solului, practici care contribuie la sequestrarea
carbonului în sol şi ecosistemele terestre. În calitate de Director al Centrului de
Management şi Sequestrare a Carbonului din cadrul Universităţii de Stat din statul
Ohio, prof. Rattan LAL, împreună cu echipa sa de lucru, a evaluat capacitatea de fixare
a carbonului de către majoritatea solurilor din lume. Din 1995 pînă în 2008 prof. LAL
a organizat 12 conferinţe internaţionale cu problema solurilor şi schimbării climei. A
publicat 20 cărţi (monografii). Sub redacţia Domniei Sale au fost editate 58 de cărţi,
313 capitole în cărţi, 606 articole în reviste ştiinţifice recenzate, 291 de comunicări
la diferite foruri ştiinţifice. În total, numărul de publicaţii constituie 1466, dar este
în continuă creştere. Indexul de citare (h) în literatura ştiinţifică de specialitate a
lucrărilor prof. Rattan LAL este de 38. Dacă în anul 1995 trimiterile la lucrările prof.
LAL constituiau doar 200, apoi în 2009 – mai bune de 1000.
Ca participant-cheie la diferite foruri ştiinţifice globale, prof. LAL şi-a manifestat
neliniştea crescîndă privitor la rolul solului şi al ecosistemelor terestre în acumularea
bioxidului de carbon din atmosferă, a demonstrat atît beneficiile prin serviciile acordate
de sequestrarea carbonului în sol, cît şi posibilităţile de transformare a carbonului
solului în marfă agricolă.
Prof. LAL a fost membru al Echipei Naţiunilor Unite pentru Evaluarea
Milenară a Ecosistemelor, care obţine Premiul Internaţional în domeniul Ocrotirii
Mediului din 2005. În 2007 i se decernează Premiul Nobel pentru Pace. Lista
premiilor şi distincţiilor obţinute este însă cu mult mai mare. Prof. Rattan LAL deţine,
de asemenea, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţilor de Stat din
Norvegia (2005) şi Universităţii Agrare din Punjab, India (1998). Pentru merite
deosebite a fost menţionat cu premii ale Universităţilor din Wageningen (Olanda),
Cordoba (Spania), Berlin (Germania), Reykiawick (Islanda) şi a diferitelor instituţii
prestigioase din India, SUA etc.
Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice prof. Rattan LAL şi echipa sa au cîştigat,
începînd cu anul 1982 şi până la moment, mai bine de 25 mln. dolari americani de la
diferite agenţii guvernamentale naţionale şi internaţionale, diferite fundaţii etc.
Ar fi incompletă activitatea ştiinţifică a prof. LAL fără a menţiona cercetările
efectuate în cadrul Institutului de Agricultură Tropicală din Nigeria, unde Domnia Sa
a activat în calitate de cercetător ştiinţific în perioada anilor 1969-1987. Prof. LAL este
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considerat drept părinte al sistemului „no-till” de lucrare a solului în tropici. Cercetările
efectuate în experienţele de lungă durată în Africa de Vest au permis argumentarea
ştiinţifică nu numai a sistemului minim de lucrare a solului, dar şi necesitatea
minimalizării deforestrării pădurilor tropicale, ameliorării proprietăţilor agrofizice a
solurilor prin
folosirea mulciului, resturilor vegetale, culturilor succesive etc.
2. Al doilea merit organizatoric deosebit al prof. Rattan LAL îl constituie asigurarea unei legături strînse dintre cercetarea ştiinţifică şi practica agricolă, inclusiv
susţinerea politică a bunelor practici agricole.
Prof. Rattan LAL a îndeplinit funcţia de Preşedinte a trei Asociaţii Profesionale,
inclusiv:
● Asociaţia Internaţională pentru Conservarea Apei şi Solului (1987-1990)
● Organizaţia Internaţională pentru cercetarea solului şi lucrării solului (19881991)
● Societatea Pedologilor din SUA (2007)
Ca lider al acestor organizaţii, prof. LAL a dirijat activitatea a şase congrese
internaţionale dedicate schimbării climei şi sequestrării carbonului din sol.
Ca Preşedinte al Societăţii Pedologilor din SUA, prof. LAL a pregătit „Rezoluţia
solului”, adoptată unanim de Senatul SUA la 23 iunie 2008 (Rezoluţia Senatului nr.401),
fiind unica în lume, care evidenţiază rolul critic al solurilor în asigurarea securităţii
alimentare. Prof. LAL a fost consultantul Preşedinţilor din Islanda şi Bangladeş în
elaborarea strategiilor de reducere a impactului negativ de schimbare globală a climei
prin restabilirea solurilor degradate şi deşertificate în vederea promovării strategiilor de
asigurare a securităţii alimentare. Împreună cu colegii săi din diferite ţări ale lumii, cu
suportul Fundaţiilor Internaţionale, promovează bunele practici agricole de conservare
a apei şi solului în ţările în curs de dezvoltare.
Aceiaşi misiune de promovare a realizărilor ştiinţifice este efectuată de prof.
LAL prin activităţile sale în calitate de redactor şef şi redactor şef-adjunct la o serie de
reviste ştiinţifice prestigioase de profil din lume.
3. Al treilea merit didactic considerabil a prof. Rattan LAL constă în pregătirea
cadrelor tinere. D-lui a fost mentor pentru mai bine de 96 licenţiaţi din 25 ţări ale
lumii, 41 postdoctoranzi din 24 ţări ale lumii, 61 cercetători în vizită din 17 ţări ale
lumii. Mulţi din aceşti discipoli au devenit deja lideri în cercetare în domeniul vizat,
în ţările natale. O bună parte din ei activează în diferite Universităţii din SUA, agenţii
guvernamentale etc.
Ideile prof. Rattan LAL sunt foarte utile pentru Republica Moldova, unica
bogăţie naturală a căreia sunt solurile fertile de cernoziom. Cu regret, fertilitatea
cernoziomului moldav considerat de V.V. Dokuceaev ca „ţarul solurilor din lume”
scade intens, de aceea sînt necesare măsuri urgente de redresare a situaţiei. Succesul
poate fi asigurat doar în cazul cooperării eforturilor ştiinţifice şi practice la nivel
naţional şi internaţional.
Prof. Rattan LAL a participat, cu prezentarea sa video, la prima conferinţă
ştiinţifico-practică „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul
schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile”, care a avut loc la Chişinău în perioada
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11-12 noiembrie, 2009. Urmează să apelăm şi în viitor la experienţa bogată ştiinţificopractică şi didactică a prof. Rattan LAL în vederea soluţionării problemelor stringente
ce ţin de ocrotirea solurilor şi apelor în Republica Moldova în condiţiile schimbărilor
climatice globale. La moment este în lucru Rezoluţia solului: „Păstrarea şi conservarea
principalei resurse naturale din Republica Moldova”, care urmează a fi discutată şi
aprobată de Parlament.
Stimate domnule profesor Rattan LAL, Vă felicităm cu ocazia conferirii titlului
de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Avem
ferma convingere că D-voastră veţi fi şi pe viitor puntea de legătură a Universităţii
noastre cu alte Universităţi din SUA şi din lume în domeniul ecologiei. Vă dorim să
păstraţi aceeaşi energie în căutarea adevărului ştiinţific, în căutarea soluţiilor practice
de depăşire a problemelor ecologice de ordin local şi global cu care se confruntă
omenirea pentru supravieţuirea sa.
Boris BOINCEAN,
dr. habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător

Cuvînt de felicitare rostit de decanul Facultăţii, dr. Stanislav Stadnic
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Rattan Lal împreună cu profesorii Facultăţii.
De la stânga la dreapta: dr. habilitatat Boris Boincean,
dr, Maria Nicorici, prof. Rattan Lal, dr. Stanislav Stadnic

Rattan Lal în dialog cu directoarea Bibliotecii Ştiinţifice Elena Harconiţă
şi dr. habilitat Boris Boincean

30

La şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 11
octombrie 2013 onorabilul titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi a fost conferit savantului din România, Academicianului
Cristian HERA
LAUDATIO
Mult stimate Domnule Rector,
Stimaţi membri ai Senatului universitar, onorată asistenţă, doamnelor şi
domnilor,

Discursul de învestitură al dlui
Academician Cristian HERA

Universitatea bălţeană sărbătoreşte azi un eveniment istoric remarcabil – conferirea
titlului onorific de Doctor Honoris Causa ilustrului savant din România, contribuţia
căruia este incontestabilă la dezvoltarea ştiinţelor agricole şi ecologice la nivel global.
Academicianul Cristian HERA, Vicepreşedintele Academiei Române, Preşedinte
de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România este o personalitate
proeminentă a ştiinţei agricole nu numai în România, dar şi în lume. Aportul evidentl
al dlui academician la elaborarea conceptului, iniţierea şi organizarea unei reţele
unice de experimente de câmp de lungă durată cu îngrăşăminte în diferite condiţii
pedoclimaterice din România este înalt apreciat în prezent, dar valoarea lui va creşte şi
mai mult în viitor, în condiţiile încălzirii globale. Astfel, contribuţia dlui academician
în dezvoltarea ştiinţei solului cu folosirea lui durabilă, în nutriţia plantelor şi folosirea
raţională a îngrăşămintelor minerale şi organice în agricultură este recunoscută de
întreaga comunitate ştiinţifică şi a devenit o sursă indispensabilă de referinţă. Reţeaua
de experimente de lungă durată pe întreg teritoriul României a stat la baza elaborării
principiilor de tranziţie la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică, bazat
pe monitorizarea evoluţiei fertilităţii solului, calităţii recoltei şi protecţiei mediului
ambiant.
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Academicianul Cristian HERA este un adept devotat al solurilor ca temelie
pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a economiei naţionale. Este absolut
convins că „solul este unul din cele mai complexe sisteme naturale ale planetei, un
agregat structurat de substanţe în perpetuă transformare, un complex biologic în care
viaţa pulsează continuu, un filtru inegalabil pentru sănătatea mediului, un sistem
polifuncţional, o putere unică şi indispensabilă generatoare de viaţă”.
O contribuţie nu mai puţin semnificativă a dlui academician a fost întroducerea în
cercetarea agricolă română a izotopilor stabili şi radioactivi ce se utilizau concomitent
pe întreg continentul european şi asiatic.
Cunoştinţele şi bogata experienţă de viaţă acumulată pe parcursul anilor
sunt transmise cu sfinţenie tinerei generaţii de studenţi şi cercetători, asigurând o
continuitate demnă de urmat pentru şcoala ştiinţifică creată de dl academician.
Întreaga sa viaţă a fost consacrată servirii intereselor ştiinţei.
Născut la 18 decembrie 1933 la Ploieşti (Prahova), într-o familie de învăţători, dl
Cristian HERA îşi face studiile în liceele din Ploieşti şi Bucureşti, apoi îşi continuă
studiile la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” (IANB) din Bucureşti şi Academia
Agricolă „K.A. Timireazev” din Moscova (Rusia). Urmează apoi o serie de stagii în
cele mai prestigioase centre ştiinţifice de profil, colaborînd cu cei mai renumiţi savanţi
din diferite ţări ale lumii (Germania, Franţa, Suedia, Canada, SUA, Australia, Japonia
ş.a.).
Cunoaşte fluent limbile engleză, rusă, franceză şi germană. Îşi începe cariera
ştiinţifică în anul 1957, activând ca cercetător stagiar, apoi cercetător ştiinţific la
Institutul de Cercetări Agronomice al României (ICAR). În perioada 1964-1982 este
cercetător ştiinţific, coordonator al programului de cercetare organizat în România
de Agenţia Internaţională de Energie Atomică (AIEA) cu sediul la Vienna, privind
utilizarea izotopilor stabili şi radioactivi în optimizarea folosirii îngrăşămintelor. În
felul acesta, dl C. Hera contribuie la efectuarea unui salt metodic enorm în studierea
eficacităţii folosirii îngrăşămintelor minerale în agricultură. Este ales în funcţia
sus numită prin concurs, în condiţiile unei concurenţe dure, graţie competitivităţii
profesionale.
În aceeaşi perioadă este încadrat într-o activitate managerială foarte vastă, servind
ca Director Ştiinţific (1970-1981) şi Director General al Institutului de Cercetări
pentru Cereale şi Plante Tehnice din Fundulea (1982-1991). În perioada 2001-2005
a fost ales, iar apoi reales, până în anul 2009, prin vot secret la Adunarea Generală
a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în calitate de Preşedinte al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Concomitent, a servit în calitate de Preşedinte
al Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din Academia Română, Vicepreşedinte al
Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al Consiliului Naţional
de atestare a Gradelor, Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare ş.a. În 2010
a fost ales la Adunarea Generală în funcţie de Vicepreşedinte al Academiei Române.
Pe tot parcursul carierei sale ştiinţifice dl academician n-a pierdut legătura cu
învăţământul superior din România, activând în calitate de conducător ştiinţific de
doctorat la specialitatea Agrochimie, profesor universitar la Universitatea de Ştiinţe
Agrare şi Medicină Veterinară din Bucureşti, membru de onoare al Senatului la
Universităţile din Bucureşti şi „Ştefan cel Mare” din Suceava.
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Acad. Cristian HERA este deţinătorul titlului de Doctor Honoris Causa a 9
Universităţi din România şi al Academiei Agricole „K. A. Timireazev” din Moscova
(Rusia), academician de onoare al Academiilor de Ştiinţe din China, Rusia, Italia şi
Moldova, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România din
anul 1990 şi membru titular al Academiei Române din anul 2004.
Prin nivelul său înalt de pregătire profesională, dl academician a dus faima ştiinţei
române departe de hotarele ei, fiind ales în calitate de Preşedinte al Centrului Ştiinţific
Internaţional pentru Îngrăşăminte (CIEC) timp de 14 ani, Vicepreşedinte şi Preşedinte
al Uniunii Europene al Academiilor de Ştiinţe Agricole (UEAA) ş.a.
Neobositul academician realizează o activitate redacţională imensă în România
şi peste hotarele ei. A publicat 29 monografii, 285 de lucrări ştiinţifice în publicaţii
specializate, 103 lucrări ştiinţifice în limbi străine. Este organizatorul şi conducătorul
a numeroase manifestări ştiinţifice de anvergură la nivel naţional şi internaţional.

Academicianul Cristian HERA împreună cu : dr. habilitatat Boris
Boincean, dr, Maria Nicorici, dr. habilitat,
rector Gheorghe Popa, dr. Stanislav Stadnic

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi împreună cu Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” se bucură de o susţinere permanentă din partea
dlui academician Cristian HERA.
Domnia sa a vizitat pentru prima dată Universitatea de Stat din Bălţi în 2007,
cînd a participat la încheierea unui contract trilateral de colaborare ştiinţifică dintre
Academiile de Ştiinţe Agricole din România şi Ucraina şi Academia de Ştiinţe a
Moldovei. Astfel, au fost deschise noi perspective de colaborare dintre instituţiile
ştiinţifice şi didactice de profil din aceste ţări. Importanţa colaborării ştiinţifice dintre
România, Ucraina şi Republica Moldova creşte în contextul cursului de integrare
europeană a Republicii Moldova.
Acad. Cristian HERA a susţinut şi a participat activ la conferinţa ştiinţifică
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internaţională „Solul ca Patrimoniu Mondial”, organizată la 22-23 mai 2012 în incinta
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Sîntem recunoscători dlui academician Cristian HERA şi actualului Preşedinte al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, prof. Gheorghe SIN care neau promis că vor fi participanţi activi la conferinţa Universităţii noastre din 10-11
octombrie, 2013, dedicate celor 10 ani de activitate a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie, cu o abordare sistemică a problemelor ce ţin de securitatea alimentară
şi energetică, ocrotirea mediului ambiant în contextul asigurării dezvoltării durabile
a sectorului agrar.
Publicaţiile Academiei Agricole şi Silvice din România sunt foarte utile în pregătirea
viitorilor specialişti, absolvenţi ai Universităţii bălţene la specializările agronomie,
ecologie şi agroecologie. Perspectivele de cooperare ştiinţifică şi educaţională cresc în
lumina perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova.
Stimate domnule academician Cristian HERA, Vă felicităm cu ocazia conferirii
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Recunoaştem că numele de familie al DVS. HERA, conform mitologiei greceşti
înseamnă „cea mai de seamă dintre zeiţele olimpiene”. Vă dorim să păstraţi aceiaşi
energie şi să obţineţi rezultate performante olimpice în activitatea ştiinţifică, orientată
spre soluţionarea diverselor probleme de ordin economic, ecologic şi social cu care se
confruntă agricultura în ţările noastre şi în lume în calea sa lungă, dar fără alternativă
de dezvoltare durabilă.
Boris BOINCEAN
dr habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetăto
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DIALOG PROFESIONAL
Maria NICORICI, dr. conf. univ., şi Virgil MÂNDÂCANU, prof. univ., dr. habilitat,
în dialog despre: Noua arhitectură a studiilor universitare – licenţă, masterat şi
doctorat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Întoarcerea la modelul clasic al învăţămîntului superior (născut în Europa) ne
impune europenizarea şi internaţionalizarea acestuia. Cum are loc transformarea
învăţămîntului în formă şi conţinut? Are loc creşterea calităţii în educaţie şi cercetare?
Putem vorbi despre accent pe performanţă, excelenţă şi competitivitate în baza unui
astfel de sistem?
- Virgil MÂNDÂCANU: stimată doamnă Maria NICORICI, totalizînd anul
de studii 2010-2011, am participat şi eu în calitate de Preşedinte al Examenului de
masterat şi licenţă de la facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie unde aveţi
marea responsabilitate să fiţi şef al Catedrei de biologie, geografie şi chimie.
Nu vreau să ascund concluzia pe care am declarat-o în faţa absolvenţilor. La
această Facultate aţi obţinut în educaţie succese evidente.
Vreau acum la început de nou an de studiu să ne spuneţi: acest succes se datorează
accentului pus pe performanţă, excelenţă sau e un alt secret?
M.N. Vă mulţumim pentru apreciere. Noi, cei de la Facultatea de Ştiinţe ale
naturii şi Agroecologie, sîntem „novicii” Universităţii, creaţi în 2003-2004. În anul
curent de studii am lansat a patra promoţie. Vorbind despre istoria Facultăţii vreau să
menţionez că la constituirea au participat cadre titulare de la Universitate, mai mulţi
cercetători, doctori din cadrul ICCC „Selecţia”, precum şi cadre didactice performante,
posesori ai gradului didactic superior din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale
municipiului.
Succesul (unor începători) se datorează responsabilităţii. Fiecare şi-a îndeplinit
misiunea, începînd de la elaborarea planurilor de învăţămînt, programelor analitice,
materialelor didactice pentru realizarea obiectivelor şi a conţinuturilor curriculare
pînă la încadrarea studenţilor în diverse activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi
extracurriculare etc.
Schimbările din societate, reforma în sistemul educaţional, aderarea Republicii
Moldova la Procesul de la Bologna, cît şi acele bune intenţii puse la cale în Universitatea
noastră ne impun să fim receptivi la schimbare, iar aceasta obligă la performanţă şi
excelenţă.
Este remarcabil să vorbeşti de performanţă şi de excelenţă, dar convingerea mea
este că la acest capitol sîntem la început de cale. Noi afirmăm că reformele au demarat,
dar aceasta este prea puţin. E necesar să se reformeze întreg sistemul educaţional
pentru a vorbi de performanţă şi excelenţă redutabilă. Este mult de muncit. Munca
aceasta de devenire în performanţă şi excelenţă e bine să se înceapă mai devreme, deacasă, de la grădiniţă, şcoală şi să se continue la facultate şi mai apoi pe tot parcursul
vieţii.
Noi toţi sîntem datori să punem în capul mesei performanţa, excelenţa, dacă
dorim să devenim prosperi. E ştiut faptul că doar numai prin intermediul substanţei
cenuşii putem să cucerim cosmosul, să întoarcem cursul apelor…, dar pentru aceasta
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este nevoie doar de puţin-să nu fim indiferenţi faţă de noi şi viitorul copiilor noştri,
indiferenţi de ceea ce facem şi cum facem.
La nivel de catedră, facultate ne străduim din răsputeri să facem faţă lucrurilor,
dar avem încă a trage plugul mult şi adînc.
O pregătire performantă, de calitate o înţelegem prin racordarea sistemului
educaţional în general la dezvoltarea competenţelor-cheie, mai ales a celor de
antreprenoriat, pentru a nu pregăti cadre ce vor întîlni dificultăţi la integrarea socială,
aşteptînd ca cineva să-i ghideze mereu şi oriunde, să posede deprinderea de a învăţa
să înveţe care le-ar permite să continue să studieze autonom şi de sine stătător.
V. M. Ştie toată lumea că Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi se deosebeşte
în esenţa ei prin faptul că în studii şi evaluare pune permanent accentul pe exigenţă.
Odată cu introducerea noii arhitecturi provocările şi evoluţiile acestui fenomen (licenţă,
masterat, doctorat), cer mari eforturi în menţinerea calităţii.
În ce constă secretul profesional al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în
realizarea acestui succes? Poate fi realizat şi în alte universităţi?
M. N. Noua configuraţie de studii superioare a suferit modificări substanţiale. Să
fii exigent înseamnă să fii conştiincios, scrupulos, meticulos. De fapt, în învăţămînt
mereu s-a lucrat conştiincios, cu luare-aminte, de altfel, nici n-am putea (nu s-ar fi
putut) vorbi de realizări (le) obţinute la nivel de instituţie, ţară etc. Pur şi simplu,
ieşind din totalitarism s-au inversat un pic valorile şi situaţia din învăţămînt a devenit
mai şubredă. Calitatea instruirii este o chestiune actuală. Fiecare din noi apreciem acest
deziderat – calitatea. Ne place să avem în preajmă specialişti responsabili, cu cunoştinţe
vaste pe care să le aplice reuşit în activitatea de toate zilele.
Actualmente, în deosebi, noua echipă managerială a Universităţii caută mereu
noi soluţii în punerea accentului pe performanţe.
Problema cheie – calitatea instruirii nu dispare de pe agenda zilei. Multe s-au
realizat şi continuă să se realizeze. Începând cu luna aprilie s-au întreprins paşi concreţi
în vederea modificării Regulamentului de salarizare a cadrelor didactice. Provocările
acestuia îşi vor aduce contribuţia la ameliorarea considerabilă a comportamentului şi
atitudinii cadrului didactic faţă de procesul educaţional în general, cît şi a activităţii
ştiinţifice în special.
V. M. Ministrul Educaţiei, Mihai Şleahtiţchi, doctor în psihologie, doctor în
ştiinţele educaţiei, format şi el la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ţine mult
la schimbarea examenelor de testare. El vrea ca elevii şi studenţii să răspundă în mod
oral pentru a-i vedea cum vorbesc, cum gîndesc, cum şi spre ce tind.
Aţi avut examene în scris şi oral. Vorbesc ele despre careva note specifice în acest
sens? Cum le apreciaţi?
M. N. Probabil că Dl Ministru are dreptate (aşi menţiona că mulţi din colegii mei
susţin ideea). Consider că s-a scris, se scrie şi încă se va scrie mult despre domeniul
docimologiei. Este destul de greu să faci ordine în universul Evaluării. E ştiut faptul
că evaluarea constituie una din laturile procesului educaţional şi pe bună dreptate
este o dimensiune a învăţământului de calitate. Aderarea R. Moldova la Procesul
de la Bologna presupune, pe lîngă atingerea obiectivelor principale, şi modificări
considerabile în sistemul de evaluare. După cum menţiona prof. Constantin Cucoş,
evaluarea este o procedură de propensiune a educaţiei. Scopul ei suprem nu este de a
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ratifica o realitate dată, ci de a face să se ivească una mai bună – în beneficiul educaţilor,
în primul rînd. Evaluarea, fiind un proces complex, ne poate furniza informaţii directe
– nivelul de pregătire al studenţilor şi, indirecte, despre calitatea procesului de predare.
Ţin să Vă comunic că am venit la Universitate din mediul preuniversitar. Am avut
ocazia să particip la mai multe traininguri la Pro Didactica, am fost formator local la
modulul evaluarea şi-apoi, studiind mai profund literatura de specialitate, am rămas
convinsă că o evaluare promovată în scris este la fel de oportună ca şi una orală. Ba
mai mult decît atît, prin intermediul testelor performante se poate lupta mai eficient
cu „sindromul copierii”. Un test alcătuit reuşit include itemi pe nivele cognitive, iar
aceasta înseamnă că evaluatul este pus în diverse situaţii: să definească, să construiască
răspunsuri, detectîndu-se astfel atît cunoştinţele depozitate, cît şi capacitatea de
elaborare şi exprimare etc. Părerea mea este că testul oferă posibilitatea de a aprecia
competenţele acumulate la nivel de cunoştinţe, aptitudini, analiză, sinteză şi evaluare,
pe cînd în cadrul unui examen oral se evaluează preponderent cunoştinţele la nivel
de reproducere. În cadrul seminarelor, lucrărilor de laborator/practice, aplicaţiilor în
teren, profesorii au avut la dispoziţie destul timp pentru a vedea studenţii vorbind,
pentru a le cunoaşte aspiraţiile, gîndurile etc., adică să creeze situaţii de învăţare
orientate spre pregătirea studenţilor pentru activitatea profesională.
Cred că ar fi bine să afli multe despre viitorul student (cum vorbeşte, cum
gîndeşte, spre ce tinde) în cadrul unui examen de admitere la facultate. În baza aceasta
s-ar putea de comparat intrarea şi ieşirea, formarea studentului pe parcursul aflării la
Facultate.
Ştiu bine că Dvs. nu sunteţi adeptul evaluării în scris, dar o evaluare ideală nu
există, sunt avantaje şi dezavantaje, atît pentru evaluarea orală cît şi pentru cea scrisă,
important este rezultatul.
V. M. Cum credeţi că va arăta învăţământul superior la Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi dacă accentul se va pune pe performanţă, excelenţă şi competitivitate, la
prima etapă - admiterea la facultate/universitate, apoi în formarea/dezvoltarea iniţială
a culturii învăţării la viitoarele cadre didactice de licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi?
M. N. Cred că învăţămîntul va avea doar de cîştigat. Ce înseamnă să fii
performant? - să obţii succese deosebite într-un domeniu de activitate. Ce
este excelenţa? – să fii posesor al unui înalt grad de perfecţiune. Ce semnifică
competitivitatea? – să poţi concura acolo unde concurenţa este posibilă. Dacă
chibzuim bine, aceste trei deziderate (performanţă, excelenţă şi competitivitate) pot
fi numite pilonii sistemului de învăţămînt. Finalităţile de bază ale reformei sistemului
de învăţământ sunt obţinerea unui specialist performant, excelent, competitiv. Pentru
realizarea acestui obiectiv major este nevoie de lucru migălos, care se poate realiza în
timp, începînd chiar de azi, cu admiterea, apoi lucrînd zi de zi la facultate. Formarea
culturii învăţării este o activitate intelectuală prin care se dobîndeşte şi se realizează
competenţele profesionale. Pentru ca acest act de profesionalism să se realizeze este
necesar ca fiecare cadru didactic să-şi reorganizeze activitatea într-o nouă viziune
şi dimensiune didactică, însă perfecţionarea modalităţii de desfăşurare a demersului
educaţional actual (cursuri, seminare, lucrări de laborator, aplicaţii pe teren) vor viza
şi studentul. Acesta îşi va însuşi, în primul rînd, metodele de organizare a activităţilor,
metodologiile de cercetare, metodele de analiză şi sinteză pentru a se încadra activ în
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procesul educaţional pentru a deveni performant şi competitiv.
V. M. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi are ce are, întotdeauna
realizează schimbări, reforme originale. Examenul precedent (de master) a fost susţinut
cu prezenţa experţilor străini..., actualul examen de licenţă - cu o metodologie strictă şi
bine pusă la punct, dirijată de prim-prorector.
Aţi putea să ne spuneţi ce doreşte să realizeze Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi pentru ca rezultatele învăţării să ţină cont nu de cîte ore a predat profesorul, ci
de creşterea calităţii în formarea/ dezvoltarea viitoarelor cadre didactice? Ce accente de
formă şi de conţinut doriţi să realizaţi în acest sens ?
M.N. Este o întrebare actuală. Este foarte plăcut să auzi cuvinte frumoase la
adresa Universităţii, mai ales de la o personalitate marcantă ca Dvs. Doleanţe sînt
multe şi la nivel de Facultate şi la nivel de Catedră.
Creşterea calităţii învăţămîntului este obiectivul esenţial al reformei educaţiei.
Calitate înseamnă perfecţiune la standarde înalte. Un învăţămînt de calitate poate fi
asigurat oriunde şi în orice tip de şcoală. Putem asigura calitate, dacă facem educaţie şi
nu altceva (acesta fiind scopul fundamental al nostru (Universităţii) şi dacă respectăm
programele, orarul, dacă punem la dispoziţie educatului toate auxiliarele didactice.
Din acest considerent, în primul rînd, ne străduim să modernizăm permanent
Curricula universitară axată pe competenţe (Ciclul I şi II), să realizăm instruirea
centrată pe cel ce învaţă, să selectăm metodele potrivite pentru a realiza conţinuturile.
În plus, cadrul didactic universitar este obligat să-şi perfecteze şi să-şi perfecţioneze
mereu cursurile, tematica seminarelor şi a lucrărilor de laborator cu indicaţii de
rigoare şi, nu în ultimul rînd, să fie antrenat şi în activitatea ştiinţifică etc. Concomitent
lucrăm insistent şi la elaborarea unor modalităţi interesante de promovare a lucrului
individual, prevăzut în Planul de învăţămînt etc.
Aşi menţiona că la nivel de universitate s-a început o nouă revoluţie. Odată cu
venirea noii echipe manageriale se prevăd schimbări de proporţii în diverse domenii,
care vor contribui la creşterea calităţii tuturor laturilor procesului de învăţămînt şi la
reanimarea multor lucruri importante.
Consider că o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură progresul
în atingerea unor obiective prestabilite, dar şi cea care îşi stabileşte noi scopuri şi noi
modalităţi de realizarea lor pe măsură ce societatea se schimbă.
Text preluat din ziarul Făclia, 2011, 26 august
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FELICITĂRI DIN PARTEA ABSOLVENŢILOR
Am un profund sentiment de mulţumire interioară şi linişte sufletească cînd mă
gîndesc la Dumneavoastră, Voi, scumpi profesori, cu care am fost alături pe parcursul
celor 7,5 ani de studiu. Îmi îndrept spre Voi toate mulţumirile mele, fiindcă n-aş fi
ajuns acolo, unde sînt acum!
Vă mulţumesc, dragilor, pentru că mi-aţi permis să învăţ multe de la Voi! Vă
mulţumesc pentru că aţi crezut în mine şi m-aţi făcut puternică! Vă mulţumesc
pentru minunatele momente petrecute împreună. Ele reprezintă un izvor nesecat de
energie şi cunoştinţe. Vă mulţumesc pentru răbdarea de care aţi dat dovadă, pentru
înţelegere, pentru sprijin. Vă mulţumesc pentru că existaţi! Am devenit personalităţi
datorită Dumneavoastră, stimaţi dascăli. Şi vă promitem, dragii noştri profesori, că
veţi fi mîndri de realizările noastre, ale discipolilor.
Datorită programului de masterat la ,,Didactica biologiei” am avut ocazia să
mă implic într-o gamă largă de activităţi academice şi extracurriculare în folosul
comunităţii locale. Studiind la Facultate m-am format ca specialist, am contactat cu
diferiţi colegi din diferite raioane ale Republicii Moldova, am studiat, am acumulat noi
competenţe şi abilităţi abordate în didactica biologiei. Toate acestea mi-au permis să
obţin cunoştinţe din mai multe domenii. Calităţile care mi-au fost cultivate în cadrul
programului de masterat sînt: profesionalismul, dedicaţia şi entuziasmul.
Mulţumesc în mod deosebit profesorilor de la care am acumulat cunoştinţe şi
competenţe profesionale: dl V. Perju, dna M. Nicorici, dl V. Buzdugan, dl S. Stadnic,
dl V. Pulbere, dl V. Şaragov, dna A. Gămureac etc. În activitatea mea de cadru didactic
mă ghidez mereu de practicile utile pe care le-am învăţat la Facultate. Mă strădui să
fiu responsabilă în educaţia tinerei generaţii, să fiu în căutarea noului în didactica
modernă, ştiinţele biologice şi geografice. Activitatea mea de profesor de biologie este
călăuzită de dragostea faţă de lumea înconjurătoare şi copii.
Particip la toate activităţile ce se desfăşoară în liceu, raion, republică. Pregătesc
activităţi extracurriculare, ore publice la biologie, material didactic necesar pentru
evaluarea formativă şi sumativă, aplicînd PowerPoint-ul. Îmi direcţionez activitatea
educaţională după criteriile: „Primeşte-l pe copil aşa cum este, tratează-l aşa cum
poate şi ar trebui să fie şi va deveni aşa cum poate şi ar trebui să fie”.
Felicitări cu ocazia acestei frumoase aniversări, multă sănătate şi prosperitate.
Aliona ŢURCAN,
profesor de biologie, grad didactic II,
Liceul Teoretic, s. Şuri, raionul Drochia
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***
La ora de aniversare a Facultăţii mele îmi exprim cele mai luminoase sentimente
pentru profesorii dragi. Vă mulţumesc din suflet că mi-aţi ghidat calea spre cunoaştere,
m-aţi luminat în momente de confuzie, m-aţi încurajat cu laude şi m-aţi certat doar
cu privirile. Frazele rostite de Dumneavoastră sînt nectarul cu care ne hrănim noi
– discipolii, mustrările pe care ni le-aţi făcut ne-au şlefuit personalitatea, vocile
Dumneavoastră ne-au încîntat auzul şi ne-a captat atenţia. Mi-a plăcut foarte mult să
aud pe unde aţi călătorit, pentru că călătoream şi eu cu Dumneavoastră, mi-au plăcut
ieşirile în parc, la agenţia de mediu … Toate au fost bune şi frumoase, dar timpul a
scuturat cuibul, toţi ne-am împrăştiat, dar mai învăţam încă să zburăm cu propriile
aripi, unii au însuşit zborul, unii se zbat încă, alţii trebuie să se lovească de pământ de
cîteva ori pînă vor reuşi.
În ceea ce mă priveşte, pot afirma cu certitudine că am plecat pe marele drum
al vieţii cu cîteva lecţii importante şi absolut necesare, lecţii de care îmi voi aminti
necontenit, iar conspectele acestor lecţii au pe copertă chipurile Dumneavoastră,
amprentele Dumneavoastră! Îmi pare aşa de rău că timpul s-a scurs atît de repede şi
nu Vă mai am în preajmă.
Doamna Nicorici Maria! Vă mulţumim pentru sprijinul şi atenţia Dumneavoastră
pe care aţi manifestat-o faţă de noi pe parcursul anilor de studiu. Pentru mine, personal,
sînteţi un exemplu care mă călăuzeşte în continuare. Am învăţat multe lucruri
frumoase de la Dumneavoastră. V-am admirat şi Vă admir pentru energie, exigenţă,
corectitudine, vigoare. Am învăţat de la Dumneavoastră să preţuiesc intensitatea
fiecărei clipe, să nu spun niciodată „nu ştiu”, pentru că această afirmaţie anulează
orice şansă de a avea succes. Sper să aud numai noutăţi bune despre Dumneavoastră:
energia fizică şi spirituală nu V-au părăsit, profesionalismul creşte, noi generaţii de
studenţi se bucură de colaborare cu Dumneavoastră, impresionaţi de lecţii, de alte
manifestări ce contribuie la formarea profesională.
Dacă zeii mi-ar îndeplini dorinţele, V-aş dori „Tinereţe fără bătrîneţe şi Viaţă
fără de moarte!” Vă doresc mulţi, mulţi ani sănătoşi şi fericiţi!
Domnule Buzdugan Vasile! M-aţi impresionat prin orele organizate de
Dumneavoastră cu informaţii din cele mai interesante, cu răbdarea de convingere,
cu îndemnul la cercetări ştiinţifice. Vă doresc sănătate, noroc, pace în suflet, realizări
didactice şi ştiinţifice.
Mă închin pînă la pămînt în faţa Dumneavoastră scumpi şi dragi profesori. Prin
munca Dumneavoastră m-aţi ajutat să ajung acolo unde sînt acum şi să aspir spre noi
realizări şi performanţe profesionale.
Facultatea să trăiască, că crească, să înflorească!
Tatiana POPESCU,
profesor de biologie, grad didactic II,
Liceul Teoretic Biruinţa
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***
În desaga amintirilor mele cea mai vie rămîne a fi imaginea Facultăţii Ştiinţe
ale naturii şi Agroecologie de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, pe care am
absolvit-o nu chiar aşa demult. Viaţa de student a fost un strop de rai în colivia vieţii
mele.
Am avut parte de profesori competenţi, buni profesionişti. De la ei am învăţat ce
este perseverenţa, calmul şi curajul, am înţeles că în viaţă orice lucru trebuie făcut cu
migală şi ingeniozitate. Imaginea Facultăţii se perindă prin importante evenimente
derulate în anii de studenţie: marcarea zilelor Facultăţii, inaugurarea Grădinii
botanice (cîmpurile ICCC „Selecţia”), lansarea expoziţiilor de carte cu tematică
diversă (ABC-ul naturii, Filozofia Naturală a vieţii, etc.). Astfel de activităţi valoroase
şi absolut necesare, avînd drept scop educarea unei generaţii performant-armonioase
şi sănătoase, şi-au lăsat o amprentă din cele mai expresive şi plăcute în memoria mea.
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a pus o bază durabilă în
formarea personalităţii mele, însă vîrful piramidei îl înalţă fiecare dintre noi. În
activitatea postuniversitară, norocul mi-a hărăzit colegi de performanţă, ocazii unice
de colaborare cu adevăraţi stăpîni ai meseriei, oportunităţi de veritabile descoperiri
şi evoluţii.
Există o coloană a infinitului pe care o încolăcim ca o viţă-de-vie şi cu fiecare
verigă devenim mai viguroşi, mai performanţi, iar seva cu care ne împlinim şi ne
confirmăm dă naştere lăstarilor ce se vor ridica mai sus.
Pun mare preţ pe iniţiativele profesorilor Facultăţii care sînt aplicate cu multă
dibăcie în deschiderea porţilor cunoaşterii şi a toleranţei. Vin cu adîncă plecăciune în
faţa profesorilor pentru a-mi exprima cea mai curată recunoştinţă.
Vă doresc, dragi profesori, împliniri profesionale şi personale, vigoare, sănătate,
persistenţă, studenţi cu care să Vă mîndriţi.
Marina ILUŞCA, asistent univ.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
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Bazele neurologice şi psihofiziologice de organizare a procesului de învăţămînt 622
Beneficiile ecologice a cultivării florii–soarelui în asolament comparativ cu cultura
permanentă 668
Bilanţul Zilelor Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 25
Biochemical parameters of typical chernoziom soil under sunflower and vetch and
oats in crop rotation with different fertilization 213
Bio-dynamic agriculture 150
Bioritmurile şi calitatea însuşirii materiei la elevi 737
Biota şi interdependenţa ei cu proprietăţile fizice ale cernoziomurilor tipice în diferite
condiţii de folosinţă agricolă 147
Brevetarea şi utilizarea comercială a soiurilor de plante 3
Calamităţile naturale şi viabilitatea elevilor în focare de afecţiune. Proiect curricular
726
Calitatea apei şi influenţa ei asupra conţinutului de fluent şi a calităţii lui în grîul de
toamnă 137
Calitatea apelor fîntînilor şi izvoarelor în Republica Moldova şi influenţa lor asupra
sănătăţii populaţiei 657
Calitatea boabelor de grîu de toamnă în dependenţă de procedeele agrotehnice şi
condiţiile climaterice 506
Calitatea grîului de toamnă cultivat la irigare 23
Calitatea grîului de toamnă în experienţele de lungă durată pe agrotehnică 54
Calităţile nutritive ale soiurilor de soia create la CŞP „Selecţia” 224
Caracteristica aminoacidică a cernoziomului tipic din Stepa Bălţului 265
Caracteristica apei din poziţia analizei de sistem 500
Caracteristica comparativă a liniilor şi soiurilor de mazăre în cultura ecologică 746
Caracteristica complexă fizico-geografică a bazinului hidrologic al Ciulucurilor.
Specialitatea Geografie şi Biologie 733
Caracteristica complexă fizico-geografică a Podişului Nistrului 787
Caracteristica complexă fizico–geografică şi economico–geografică a comunei
Roşietici 654
Caracteristica complexă fizico–geografică şi economico–geografică a comunei
Ghindeşti 667
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Caracteristica complexă fizico–geografică şi economico–geografică a comunei
Mîndreşti, raionul Teleneşti 679
Caracteristica complexă fizico–geografică şi economico–geografică a comunei
Ciuciulea, raionul Glodeni 685
Caracteristica economico-geografică a regiunii de nord a Republicii Moldova 529
Caracteristica fizico– şi economico–geografică a satului Ţarigrad 665
Caracteristica fizico-geografică a bazinului 586
Caracteristica fizico–geografică a bazinului rîului Răut 673
Caracteristica fizico–geografică a cîmpiior şi podişurilor de stepă a Moldovei de Sud
721
Caracteristica fizico-geografică a masivului Chilimanjaro 584
Caracteristica fizico–geografică a platoului Moldovei de Nord 714
Caracteristica fizico-geografică a podişului Moldovei Centrale a Republicii Moldova
537
Caracteristica fizico-geografică a podişului Nistru 616
Caracteristica fizico-geografică a satului natal Grinăuţi, Raionul Rîşcani 593
Caracteristica fizico-geografică a satului natal Sarata-Veche raionul Făleşti 608
Caracteristica fizico-geografică a Siberiei de Vest 589
Caracteristica fizico–geografică a stepei Bălţilor 723
Caracteristica fizico-geografică şi economică a comunei Băneşti. Spec.: geografie biologie 522
Caracteristica fizico-geografică şi economică a comunei Zăicani 525
Caracteristica fizico-geografică şi economico-geografică a comunei Prajila, raionul
Floreşti 748
Caracteristica fizico-geografică şi economico-geografică a comunei Tîrnova, raionul
Donduşeni 782
Caracteristica fizico-geografică şi economico-geografică a comunei Drochia, raionul
Drochia 791
Caracteristica fizico-geografică şi floristica parcului din Ţaul 588
Caracteristica microbiologică a apei 377
Caracteristica microbiologică a apei minerale 485
Caracteristica rezervaţiilor peisagistice din zona de nord a Republicii Moldova 761
Caracteristica soiurilor şi hibrizilor omologaţi ai ICCC „Selecţia” = Характеристика
районированных сортов и гибридов полевых культур, созданных в НИИ
„Селекция» 97
Caracteristica stării ecologice şi măsurile de protecţie a mediului în oraşul Drochia
766
Caracteristica toxicanţilor ce se conţin în cosmetică şi parfumerie 419
Caracterizarea complexă a lacului de acumulare Costeşti - Stînca 468
Caracterizarea complexă a rezervaţiei naturale „Codrii” 475
Caracterizarea complexă a Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului” 450
Caracterizarea complexă a satului natal Ţarigrad 484
Caracterizarea complexă a ţinutului natal - oraşul Bălţi 527
Caracterizarea complexă economico-geografică a satului Limbenii Vechi 613
Caracterizarea complexă fizico–geografică a satului natal Moşeni 658
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Caracterizarea complexă fizico-geografică şi economică a comunei Pepeni din raionul
Sîngerei 607
Caracterizarea fizico– şi economico–geografică a satului Brînza, raionul Cahul 671
Caracterizarea fizico-economico geografică a satului natal Hreaţca, raionul Herţa,
regiunea Cernăuţi 592
Caracterizarea fizico–geografică a bazinului rîului Camenca 722
Caracterizarea fizico–geografică a bazinului rîului Cubolta 702
Caracterizarea fizico-geografică a monumentului natural unical „Suta de movile” 568
Caracterizarea fizico-geografică a Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească” 462
Caracterizarea fizico-geografică a satului Aluniş raionul Rîşcani 567
Caracterizarea fizico-geografică a satului natal Chetriş raionul Făleşti 558
Caracterizarea fizico-geografică a satului natal Colicăuţi 544
Caracterizarea fizico-geografică a satului natal Donduşeni raionul Donduşeni 618
Caracterizarea fizico-geografică a satului natal Drochia, raionul Drochia 599
Caracterizarea fizico–geografică a satului natal Trinca 639
Caracterizarea fizico-geografică a satului natal Ţaul 574
Caracterizarea fizico-geografică a satului Sturzovca Raionul Glodeni 581
Caracterizarea fizico–geografică şi problemele rîului Cubolta 695
Caracterizarea plantelor cu acţiune hipoglicemiantă 572
Caracterizarea şi importanţa carstului din Republica Moldova şi a monumentului
unicat peştera „Emil Racoviţă” 551
Caracterul intuitivităţii al manualelor de biologie din ciclul gimnazial 383
Cauzele degradării ecologice şi măsurile de protecţie a mediului înconjurător a
teritoriului raionului Ungheni 641
Ce presupune noua arhitectură a studiilor universitare – licenţă, masterat şi doctorat?
270
Cercetarea structurii straturilor superficiale ale sticlei incolore de ambalaj prin metoda
secţionării cu soluţia HF 301
Cercetări a soiurilor de grîu de toamnă în cîmpul de concurs 630
Cercetări a soiurilor de orz de toamnă în cîmpul de concurs 638
Cercetări cu privire la infecţiile micotice ale grîului pe diferite fondaluri agrotehnice
111
Cernoziomurile Moldovei în atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale 253
Chiropterele: particularităţi biologice, ecologo-etologice şi atitudinea oamenilor faţă
de aceste mamifere 570
Clasificarea apelor subterane din Nordul Republicii Moldova 563
Clasificarea proprietăţilor fizice ale substanţelor şi materialelor din poziţia analizei
de sistem 416
Climate change and its impact on soil productivity in Moldova 360
Cod de bune practici agricole 112
Combaterea bolilor şi dăunătorilor în agricultura ecologică 215
Competenţa – pivot al învăţămîntului centrat pe student 271
Compoziţia chimică a rizocarpilor din diferite subspecii de sfeclă, create la ICCC
„Selecţia” 279
Concepţii moderne antropogenetice şi rolul lor în pregătirea viitorilor specialişti 61
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Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial” 292
Consecinţele ecologice a schimbării peisajelor în Republica Moldova 620
Conservation agriculture for the Republic of Moldova 331
Contribuţii la cunoaşterea diversităţii mala cofaunei terestre din regiunea de mijloc şi
cea de sud ale fluviului Nistru 2
Contribuţii la studiul regimului de irigare a sfeclei de zahăr în condiţiile zonei de nord
a Republicii Moldova 262
Conţinutul de substanţe proteice şi antinutritive în diferite soiuri de fasole 225
Corelaţia dintre asimetria cerebrală, fenomenul stîngăciei şi a cîmpului vizual la
elevii gimnaziali 757
Crearea materialului iniţial de selecţie la sfecla de zahăr 623
Creativitatea – garanţie a succesului procesului instructiv–educativ în cadrul
instituţiilor de învăţămînt 672
Creativitatea în cadrul orelor de biologie 382
Creativitatea în cadrul orelor de biologie 392
Creativitatea în cadrul orelor de biologie 557
Creșterea semințelor de sfeclă de zahăr și furaj în condițiile de secetă 21
Criza ecologică şi dezvoltarea durabilă 705
Cronobiologia şi valorile ei ca ştiinţă 610
Crop rotation and permanent crops. Soil as world heritage 300
Crop rotation and soil fertility as the basis of durable agriculture in Republic of
Moldova 254
Cu faţa spre Terra : (lunar ecologic la Bălţi) 228
Cultivarea florii-soarelui în Republica Moldova în dependenţă de schimbarea climei
774
Cultura orzului de toamnă, orzului pentru bere, a secarei şi a ovăsului în Republica
Moldova 6
Cultura plantelor de cîmp – rezultate şi perspective. Lucrările Conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice „Cultura plantelor de cîmp – rezultate şi perspective”, Bălţi 22
Cultura seminceră a sfeclei de zahăr în Republica Moldova 155
„Culturile de câmp sunt într-o stare bună, dar necesită o monitorizare în continuare”
216
„Culturile tehnice în agricultura modernă”. Lucrările conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice „Culturile tehnice în agricultura modernă”, Republica Moldova,
Bălţi, 7-8 aug. 2008 = Scientific Works of the International Scientific-Practical
Conference „Technical crops for modern agriculture” Republic of Moldova, Bălţi
156
Cum poate fi determinată starea semănăturilor de toamnă? 293
Dăunătorii în depozit 543
De Ziua Mondială a Pămîntului. A nu vorbi astăzi despre Pămînt este păcat 272
Dealkalization of glass surfaces by acid gases in the electric field 132
Defectiveness and strength levels of sheet glass, subjected to thermochemical
treatment with fluorine - and chlorine - containing gases 302
Definiţii 99
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Degradarea şi protecţia mediului în Podişul Moldovei de Nord 716
Demers curricular pentru educarea modului sănătos de viaţă la elevi 508
Depozitarea şi manipularea îngrăşămintelor chimice 100
Despre necesitatea perfecţionării standardelor de achiziţie a grîului în Republica
Moldova 65
Determinarea cîmpului vizual şi valoarea lui didactică la lecţiile de biologie 760
Dezvoltarea durabilă a sectorului agrar în Republica Moldova – premiza depăşirii
crizei economice locale şi globale 217
Dezvoltarea durabilă în agricultură – baza prosperării comunităţilor rurale 48
Dezvoltarea durabilă şi producerea produselor ecologice în Republica Moldova 113
Dezvoltarea durabilă şi producerea produselor ecologice în Republica Moldova 101
Dezvoltarea social–economică a raionului Rîşcani în ultimii 20 de ani 629
Dezvoltarea turismului în Republica Moldova 646
Dezvoltarea viticulturii şi industriei vinicole în Franţa 583
Dietologia alimentară şi educarea modului sănătos de viaţă 611
Din ce cauză se discută concomitent despre azot şi energie în agricultură? 294
Dinamica poluării aerului atmosferic din perioada 1990-2012 în Podişul Moldovei
de Nord 339
Diversitatea algelor aerofile a municipiului Bălţi şi dependenţa comunităţilor algale
de natura substratului 470
Diversitatea gasteropodelor terestre în raionul Rîşcani 497
Diversitatea plantelor medicinale utilizate la tratarea diferitor boli 482
Diversitatea speciilor lemnoase din sectorul central al municipiului Bălţi 496
Dobândirea competenţelor de a rezolva probleme în cadrul orelor de biologie 715
Ecological soil management for sustainable agriculture 49
Ecological soil management in Moldova 50
Ecologizarea sistemului de irigare a culturilor, în particular a grîului de toamnă în
condiţiile stepei Bălţiului 740
Ecologizarea sistemului modern de agricultură în Republica Moldova 51
Educarea culturii sănătăţii - scop global al societăţii 515
Educarea protecţiei activităţii vitale la elevi în diferite situaţii extraordinare 591
Educarea stilului sănătos de viaţă la elevii sănătoşi şi nivelul de reflectare al lui în
manualele şcolare de biologie 718
Educaţia ecologică – imperativ al timpului 27
Efectele încălzirii globale ale mediului 650
Efectele încălzirii globale asupra mediului ambiant 682
Efectele poluanţilor din atmosferă asupra organismelor vii 730
Efectele poluanţilor din atmosferă asupra organismului uman 619
Efectul asolamentului şi fertilizării la cultura sfeclei de zahăr în experienţa de lungă
durată a ICCC „Selecţia” 263
Efectul proceselor erozionale asupra conţinutului de săruri solubile şi de cationi
schimbabili în cernoziomul obişnuit 329
Effects of long-term fertility management on the soil nematode community and cyst
nematode heterodera schachtii population in experimental sugar beet fields 342
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Eficacitatea cultivării florii - soarelui în asolament şi cultura permanentă 511
Eficacitatea cultivării porumbului pentru boabe în asolament şi cultura permanentă
510
Eficacitatea mijloacelor biologice în protecţia integrată a porumbului 183
Eficientizarea predării-învăţării biologiei prin intermediul reprezentărilor iconice
530
Elaborarea băncii de itemi la biologie 457
Elaborarea metodei de calcul a cantităţii poluanţilor emişi de la cazangeria cu gaz
natural 483
Elaborarea metodicii de determinare Na+ şi K+ cu ajutorul fotometrului cu flacără
„Flapho-4” 489
Elaborarea normativului de emisie a poluanţilor în aerul atmosferic 477
Elaborarea normativului de emisie a poluanţilor în obiectul acvatic 502
Elaborarea şi implementarea sistemului de agricultură ecologică în Republica
Moldova (2007-2008) 184
Elaborarea şi utilizarea metodelor de evaluare ale competenţelor chimice : Teză de
master în ştiinţe ale educaţiei 409
Elaborarea testului expres de determinare a concentraţiei ionului NO-3 în apa 504
Epocile optime de semănat a grîului de toamnă în condiţii de irigare 115
Eroziunea solului ca factor ecologic de degradare a solurilor şi măsurile de prevenire
a degradării lor 778
Evaluarea alternativă şi unii factori ai variabilităţii aprecierii cunoştinţelor în cadrul
orelor de biologie 444
Evaluarea alternativă şi unii factori ai variabilităţii aprecierii 615
Evaluarea calităţii aerului în spaţiile verzi din mun. Bălţi în baza lichenoindicaţiei
624
Evaluarea comparativă a diferitor premergători pentru cultura grîului de toamnă în
stepa Bălţiului 703
Evaluarea dezvoltării fizice la elevi prin aplicarea metodelor contemporane de
studiere a sănătăţii 687
Evaluarea numerică a microorganismelor din sol cu ajutorul microscopiei luminiscente
550
Evaluarea performanţelor şcolare la geografie 487
Evaluarea rezultatelor şcolare la biologie prin intermediul testului docimologic 439
Evaluarea riscului şi managementului durabil al resurselor de sol în stepa Bălţiului
705
Evaluarea situaţiei ecologice şi măsuri de protecţie a resurselor naturale în municipiul
Bălţi 703
Evaluarea terenurilor erodate şi măsurile de ameliorare a lor în stepa Bălţiului 651
Evoluţia aşezărilor urbane din Republica Moldova 697
Evoluţia şi dezvoltarea electroenergeticii mondiale 580
Evoluţia şi dezvoltarea industriei energetice în Republica Moldova 699
Exemple de strategii evolutive în regnul vegetal şi utilizarea lor în manualele şcolare
549
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Factorii fertilităţii solului la folosirea diferitor sisteme de fertilizare în asolament 86
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 236
Farming practices in Moldova for preventing pollution and degradation of the
environment 151
Fertilitatea solului în funcţie de asolament şi sistemele de fertilizare pe cernoziomul
tipic din stepa Bălţiului 87
Fertilitatea solului şi problema azotului tehnic şi biologic în agricultura Republicii
Moldova 255
Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţiului 264
Fifty years of field experiments with crop rotations and continuous cultures at tehe
Selectia Research Institute for Field Crops 332
Fişele lucrărilor de laborator la disciplina : Citologie şi morfologie vegetală
specialitatea Biologie şi Chimie ; Geografie şi Biologie). Ciclul I licenţă 187
Fişele lucrărilor de laborator la disciplina : Sistematica plantelor (specialitatea
Biologie şi Chimie ; Geografie şi Biologie). Ciclul I licenţă 188
Fiziologia pedagogică şi organizarea procesului de învăţământ preuniversitar 351
Floarea soarelui – o ramură profitabilă 57
Folosirea culturilor de cîmp ca sursă alternativă de energie 425
Folosirea efectului alelopatic în combaterea buruienilor 428
Folosirea energiilor alternative şi rolul lor asupra ocrotirii mediului ambiant 768
Folosirea raţională a resursilor naturale - Baza dezvoltării durabile 1
Fondul aminoacizilor din solul agrocenozelor 547
Formarea atitudinii participativ - acţionale faţă de mediul înconjurător - finalitate
importantă în procesul formării culturii ecologice la elevi 399
Formarea atitudinii subiective a elevilor faţă de natură prin intermediul creaţiilor
populare şi folclorului românesc 443
Formarea atitudinii subiective la elevi faţă de natură şi a culturii ecologice în cadrul
predării biologiei 406
Formarea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie 602
Formarea competenţelor chimice experimentale la elevi în baza analizei de sistem
412
Formarea competenţelor chimice la elevi despre adaosuri alimentare artificiale 410
Formarea competenţelor chimice la elevi despre impactul ftalaţilor asupra sănătăţii
omului şi animalelor 415
Formarea competenţelor didactice - concept al învăţămîntului formativ 273
Formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor 676
Formarea concepţiei despre lume în procesul predării Biologiei 752
Formarea concepţiei despre lume la elevi în perioada contemporană 448
Formarea solurilor şi clasificarea lor 364
Formarea stereotipului pentru un mod sănătos de viaţă la elevi 491
Formarea toltrelor şi rolul lor în dezvoltarea zonei de nord a Republicii Moldova 636
Formarea unui mod sănătos de viaţă la elevi şi studenţi. Problemele socio-fiziologice
şi medico-biologice 472
Forme de sistem periodic al elementelor chimice al lui D. I. Mendeleev 533
Formele de organizare a procesului de învăţămînt în cadrul orelor de biologie 633
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Fundamente ale educaţiei contemporane a sentimentelor patriotice 269
Genetica populaţiilor 203
Geografia economică mondială : Note de curs pentru studenţii Fac. Economie 194
Geografia transporturilor din Republica Moldova. Starea şi perspectivele dezvoltării
762
Ghid metodologic pentru lucrări practice la Metodica predării ştiinţelor în clasele
primare 82
Ghidul agricultorului ecologic : (în perioada de tranziţie de la agricultura convenţională
la agricultura ecologică) 218
Ghidul studentului : Fac. Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 226
Global warming is forcing urgent changes in farming systems of Moldova 404 102
Greening of farming systems for a more sustainable development 256
Hepatitele, profilaxia lor şi educarea modului sănătos de viaţă la elevi 660
HF-секционирование темно-зеленого бутылочного стекла 362
Iepurii de casă : aspecte biologice şi ecologo-etologice 576
Impactul acrilamidei asupra sănătăţii omului 421
Impactul activităţilor economice asupra mediului înconjurător. Agricultura şi
industria alimentară 85
Impactul activităţilor umane asupra calităţii apelor de suprafaţă 555
Impactul antropogen asupra habitatului şi unele manifestări ecologice ale şarpeluide-casă (Natrix natrix) 374
Impactul asupra mediului a depozitării controlate a deşeurilor menajere 654
Impactul dioxinelor asupra sănătăţii omului 414
Impactul ecologic al îngrăşămintelor minerale asupra producţiei agricole 556
Impactul schimbărilor climaterice asupra culturii grîului de toamnă în Republica
Moldova 701
Implementarea aditivilor alimentari cu conţinut de seleniu 503
Implementarea tehnologiilor inovaţionale la biologie (Studiul comparativ al metodelor
tradiţionale şi netradiţionale) 532
Implicaţiile agenţilor poluanţi asupra factorilor de mediu 683
Implicaţiile deşeurilor urbane solide asupra calităţii mediului 734
Importanţa bacteriilor în natură şi viaţa omului 471
Importanţa ciupercilor în natură şi în viaţa omului 518
Importanţa cunoaşterii problemei impactului poluanţilor organici persistenţi de către
societatea civilă 411
Importanţa metodei pedigriului, gemenilor şi tipului constituţional în argumentarea
moştenirii caracterelor 758
Impurităţile atmosferei acumulate în mediu în ultimii ani 495
Increasing physical and chemical properties of annealed hollow glassware as well as
of those stored and used 354
Indicaţii metodice la rezolvarea problemelor la genetică 189
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Indicii biologici ai solului şi productivitatea grîului de toamnă sub aspect ecologic
747
Indicii biotici ai pretabilităţii solului pentru cultivarea grîului de toamnă 185
Industria uşoară din Republica Moldova. Starea şi posibilităţile de dezvoltare 773
Influence of long term crop rotation (Research Center Selectia, Balti, Moldova) on
rhizosphere bacterial community structure 343
Influenţa agroecologică a fertilizanţilor, asolamentelor şi culturilor permanente
asupra dinamicii biomasei microbiene în diferite agrocenoze 120
Influenţa condiţiilor climatice asupra manifestării indicilor principali de panificaţie a
grîului de toamnă cultivat în stepa Bălţiului 131
Influenţa diferitor procedee tehnologice asupra unor indicatori biologici ai
cernoziomului tipic din Stepa Bălţiului 375
Influenţa diferitor sisteme de fertilizare asupra factorilor biologici de fertilitate ai
solului şi recoltei grîului de toamnă 368
Influenţa epocilor de semănat asupra productivităţii şi calităţi grîului de toamnă 55
Influenţa fenomenului de secetă pe teritoriul Republicii Moldova şi impactul negativ
asupra agriculturii 605
Influenţa fertilizanţilor şi a rotaţiei culturilor asupra „respiraţiei solului” 121
Influenţa folosirii sistematice a îngrăşămintelor asupra proprietăţilor fizice şi
productivităţii cernoziomului tipic 366
Influenţa fondului agrotehnic asupra diversităţii speciilor de fungi – agenţi ai
putregaiului de rădăcină la sfecla de zahăr 266
Influenţa gradului de atac al boabelor de grîu de către ploşniţa de cîmp asupra
producţiei şi calităţii ei 201
Influenţa gradului de poluare asupra componenţei specifice a comunităţilor de alge
aerofile din municipiul Bălţi 455
Influenţa irigării asupra producţiei sfeclei de zahăr în asolament 486
Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii permanente) şi a fertilizanţilor asupra
fertilităţii solului şi productivităţii grîului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr 190
Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii permanente) şi a fertilizanţilor asupra
fertilităţii solului şi productivităţii grîului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr 191
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