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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 Biography-
USARB 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 evidenţiindu-
se 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 (2003-

2011)

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).

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.

Ana Coiceanu 
(Gămureac), drd., 

lector univ., prodecanul 
facultăţii (2008-2012).
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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

Total
2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Ciclul I

Tehnologii agricole 19 1 20

Ion Burcovschi, drd., lector univ., 
prodecanul facultăţii (2012 - pînă în 

prezent).
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Geografie şi biologie 27 51 39 60 73 63 313

Biologie şi Chimie 13 18 16 17 64

Agronomie 6 14 12 32

Ecologie 9 16 14 26 20 85

Total Ciclul I 59 84 71 74 114 112 514

Ciclul II

Didactica biologiei 14 17 31

Didactica chimiei 13 13

Ecologie agricolă 10 10

Total Ciclul II 14 13 27 54

Total facultate 59 84 71 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
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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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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). 

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.
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Lecţie publică susţinută de Preşedintele 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
academicianul Gheorghe Duca

Academicianul Andrei Ursu la 
descrierea profilului cernoziomului tipic 

din Stepa Bălţilor

Membru-corespondent AŞM Ion 
Dediu abordează problemele 

ecologiei contemporane

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

Profesorul Leonid Voloşciuc la o 
prelegere cu masteranzii Facultăţii 

la problemele metodelor biologice de 
management a bolilor, dăunătorilor şi 

buruienilor
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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 formativ-
dezvoltativ.

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 seminarele-
intelectuale 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: Bălţi-

Soroca, 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. VI-
VII. 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 extra-
curriculare. 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: informa-
tiv-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 mani-
festărilor 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 
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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,

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 asi-

gurarea 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 (1988-

1991)
● 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 ştiinţifico-
practică 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
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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,

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.

Discursul de învestitură al dlui 
Academician Cristian HERA
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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.

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 

Academicianul Cristian HERA împreună cu : dr. habilitatat Boris 
Boincean,  dr, Maria Nicorici, dr. habilitat, 
rector Gheorghe Popa, dr. Stanislav Stadnic
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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 ne-
au 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, de-
acasă, 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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Long-term productivity andfertility of arable cernoziom soils of Moldova  119
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective  257
Lucrări practice pe teren la geografia fizică  126
Lucrările de control la chimie cu caracter creativ  546
Lucrul de sine stătător în cadrul orelor de biologie  408

Managementul deşeurilor în zonele rurale  743
Managementul deşeurilor toxice poluante  637
Materialele conferinţei internaţionale „Sfecla de zahăr – cultură strategică în 
dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova”, Bălţi, 7-8 iul. 2011  268
Măsurile de reducere a impactului negativ a eroziunii solului  744
Mecanical properties of industrial glassware from the position of system analysis  
162
Mediul acustic natural şi artificial şi impactul lui asupra organismelor vii  694
Metoda de îmbunătăţire a proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor anorganice  355
Metoda integrată de management a buruienilor la culturile de cîmp  708
Metode active utilizate în predarea – învăţarea disciplinelor biologice  709
Metode alternative de evaluare utilizate în cadrul orelor de biologie  453
Metode contemporane de studiere a sănătăţii organismului uman  512
Metode de comunicare orală utilizate în cadrul orelor de biologie  426
Metode de evaluare alternativă în cadrul orelor de biologie  390
Metode de evaluare alternativă la biologie  29
Metode de evaluare utilizate în cadrul orelor de biologie  535
Metode de explorare directă a realităţii în cadrul orei de biologie  424
Metode de exprimare a compoziţiei soluţiilor  529
Metode interactive la lecţiile de chimie şi practica de utilizare a lor  417
Metode şi forme de evaluare la orele de Biologie  751
Metode şi procedee de rezolvare a problemelor  458
Metodele alternative de management a buruienilor în ecosistemele agricole. 
Specializarea Ecologie agricolă   431
Metodele contemporane de studiere a organismului uman  397
Metodele contemporane de studiere a sănătăţii organismului uman 454
Metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor la grîul de toamnă  505
Metodele de învăţămînt - mijloc de realizare corectă a procesului educaţional  386
Metodele de învăţămînt – mijloc de realizare corectă a procesului educaţional  565
Metodica predării cursurilor opţionale în clasele gimnaziale  396
Metodologia didactică - între rutină şi creativitate  610
Metodologia efectuării aplicaţiilor practice la geografie  677
Metodologia predării modulului: Flora cultivată şi rolul ei în  natură şi viaţa omului  
569
Metodologia studiului individual la lecţiile de biologie  460
Metodologii bazate pe investigaţii utilizate în cadrul orelor de Biologie  788
Metodologii de studiu individual cu elevii  725

159



Metodologii didactice activizante utilizate în cadrul ERR (evocare, realizare, reflecţie)  
429
Mijloacele de învăţămînt – suport didactic în realizarea orelor de biologie  427
Minimalizarea lucrării solului sub sfecla de zahăr în Republica Moldova  251
Miraculoasa lume a insectelor - Rolul tehnologiilor  informaţionale în studiul lor  501
Modalităţi de organizare a învăţămîntului biologic  398
Modalităţi de organizare şi desfăşurare a orelor de biologie prin utilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicare  774
Modele de proiectare a lecţiilor  686
Modele de structurare a lecţiei  232
Modificarea indicilor ecopedologici a cernoziomului tipic din stepa Bălţiului sub 
influenţa impactului antropogen de lungă durată  700
Modificarea proprietăţilor agrochimice a cernoziomului tipic sub influenţa folosirii de 
lungă durată a diferitor sisteme de fertilizare  88
Modificările somatotipului constituţional al elevilor claselor gimnaziale în funcţie de 
ritmurile circadiene  603
Modul sănătos de viaţă, nutriţia raţională şi educaţia. Proiect didactic  685
Modul sănătos de viaţă, raţia şi maladiile alimentare  403
Monitorizarea stării ecologice a apelor  524

Natural ecosystems as models for modern sustainable agro-ecosystems  114
Necesitatea investigării profilului asimetric individual, motrico-senzorial la elevi 352
Nitrogen leaching under the influence of different systems of fertilization in the long-
term field experiment  220
Nivelului de eficienţă insectifungicidelor utilizaţi împotriva bolilor şi dăunătorilor 
grîului de toamnă  681

Ocrotirea resurselor naturale în stepa Bălţiului  456
Optimizarea folosirii îngrăşămintelor în zona de nord a Republicii Moldova  36
Optimizarea sistemului de fertilizare în asolament în vederea asigurării producţiei 
înalte şi calitative la floarea soarelui, menţinerea fertilităţii solului (factorii agrofizici) 
cu reducerea concomitentă a efectului negativ asupra mediului ambiant  451
Organic Matter on cernoziom soils of Moldova and sustainable agriculture  104
Organigrama activităţii metodice în şcoală  7
Organizarea activităţii de cercetare-proiect cu elevii la  biologie  395
Organizarea teritorială a metalurgiei mondiale  58
Organizarea zilei sănătăţii în şcoală - factori educativi pentru un mod sănătos de viaţă  
400
Orientarea studenţilor spre educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi  62
Originea omului şi antropogeneza–abordări alternative contemporane în cadrul 
studierii biologiei în şcoală  692
Originea plantelor de cameră şi însemnătatea lor  771

Particularităţi ale atitudinii subiective la elevi faţă de unele animale vertebrate  382
Particularităţi ale sistemului de relaţii etologice la unele animale domestice  564

160



Particularităţi şi forme ale lucrului independent în cadrul orelor de biologie  690
Particularităţile aparatului locomotor, devienţele şi profilactica lor la copii  596
Particularităţile biologice şi etologice ale iepurilor de casă  594
Particularităţile de interacţiune fond agrotehnic x grîu de toamnă x fungi – agenţi ai 
putregaiului de rădăcină  124
Particularităţile de utilizare ecologică şi protejare a solurilor din Republica Moldova  
621
Particularităţile de vîrstă ale sistemului endocrin şi educarea stilului sănătos de viaţă 
la elevi  786
Particularităţile dezvoltării ramurilor economiei raionului Sîngerei  520
Particularităţile ecologice, sursele specifice de poluare şi măsuri de protecţie în 
raionul Sîngerei  742
Particularităţile etologice ale papagalilor şi ataşamentul perişilor faţă de om 389
Particularităţile lucrărilor de cîmp în primăvara anului 2008  153
Particularităţile microbiologice a cernoziomului tipic în diferite variante cu sfeclă de 
zahăr  125
Particularităţile microbiologice paradoxale a cernoziomului tipic în diferite variante 
cu sfecla de zahăr  158
Particularităţile proceselor demografice din Republica Moldova  671
Particularităţile psihofiziologice de vîrstă şi eficienţa învăţării elevilor  433
Pedogeografie cu bazele pedologiei : Caiet de lucru cu îndrumări metodice pentru 
îndeplinirea lucrării de lab. şi practice pentru specialitatea 141.07/06. Geografie şi 
Biologie : (pentru uz intern)  197
Pedologie (Ştiinţa solului: geneza, proprietăţile, clasificarea, geografia) : Curs de 
prelegeri  237
Pedologie cu bazele geologiei : Caiet de lucru cu îndrumări metodice şi sarcini 
individuale pentru îndeplinirea lucr. de lab., practice şi practica de instruire pentru 
specialităţile 613.1 „Agronomie, 421.1 „Ecologie”  198
Personalitatea profesorului şi rolul lui în formarea specialistului  561
Perspective de studiere a indicilor psiho–fiziologici la elevi  655
Perspectivele dezvoltării agriculturii în Republica Moldova şi în lume este după 
agricultura ecologică  178
Perspectivele dezvoltării ocolului silvic Rîşcani  710
Pisica domestică - elemente de biologie, etologie, ecologie şi atitudinea omului faţă 
de pisică  554
Plantele de cameră, particularităţi biologice şi ecologice şi valorificarea potenţialului 
lor în procesul instructiv – educativ la orele de biologie  728
Plantele de cultură şi rolul lor în natura şi viaţa omului  606
Plantele spontane din diverse familii şi importanţa lor în natură şi viaţa omului  480
Planuri de fertilizare şi registrul evidenţei utilizării fertilizanţilor în exploataţiile 
agricole  105
Poluarea radioactivă  659
Poluarea solurilor  542
Poluarea şi protecţia Oceanului Planetar  617
Pomicultura şi protecţia mediului  557

161



Populaţia şi localităţile umane ale judeţului Bălţi la sfîrşitul secolului XX  9
Populaţia şi localităţile umane din raionul Donduşeni  738
Porumbeii domestici: Particularităţile biologice, etologice şi atitudinea subiectivă a 
omului faţă de aceste păsări  667
Posibilităţi de abordare interdisciplinară în studierea biologiei în şcoală  445
Posibilităţile implementării cursului de valeologie în sistemul de învăţămînt naţional  
523
Potenţiale noi în metodica ştiinţelor despre natură pentru viitorul  5
Poziţia fizică, economico-geografică a comunei Rădoaia, raionul Sîngerei  575
Poziţia fizico-geografică şi economică a comunei Pruteni, raionul Făleşti  578
Practica utilizării pesticidelor la tratamentul  seminţelor culturilor cerealiere păioase  
205
Predarea şi învăţarea creativă în cadrul orelor de biologie  440
Pregătirea către semănatul culturilor de toamnă  221
Pregătirea ogorului de toamnă şi suprafeţelor sub culturile de primăvară  128
Pregătirea şi folosirea compostului în agricultura modernă  437
Pregătirea viitorului economist în domeniul mediului ambiant - un deziderat prioritar  
53
Primary soil tillage in rotations of the main field crops in Moldova  330
Primary soil tillage in the crop rotation for main field crops in Moldova  289
Prin lexic spre un mod sănătos de viaţă  11
Prin sănătate spiritual-morală spre un mediu ambiant sănătos şi o dezvoltare durabilă  
83
Principii ecologico-energetice la evaluarea folosirii solului  75
Problema deşeurilor de producţie în Republica Moldova  614
Problema gestionării deşeurilor în raionul Donduşeni în ultimii 20 de ani  688
Problematizarea vs situaţiile-problemă în formarea unor competenţe specifice în 
cadrul orelor de biologie 346
„Probleme actuale ale calităţii grîului de toamnă în Republica Moldova”. Materialele 
Conferinţei Internaţionale ştiinţifico - practice „Probleme actuale ale calităţii grîului 
de toamnă în Republica Moldova”, 24-25 iun. 2005, Bălţi  59
Problemele extinderii realizărilor ştiinţifice în domeniul culturilor de cîmp  18
Problemele relaţiei profesor–elev în cadrul procesului instructiv–educativ  679
Procedee de majorare a conţinutului de humus în solurile Moldovei  195
Procedeu combinat de îmbunătăţire a proprietăţilor fizico-chimice ale produselor de 
sticlă : Brevete : MD 379; RU 2040496  200
Procedeul de modificare a compoziţiei şi structurii straturilor superficiale ale 
produselor industriale din sticlă  357
Procesele de degradare a solurilor în zona de nord a Republicii Moldova şi 
minimalizarea consecinţelor negative  647
Procesele de eroziune în pantă a dealurilor Ciulucurilor  719
Procesul educaţional şi metode de învăţare eficace la orele de Biologie  759
Production of Terra preta-like soil improvers by lacto-fermentation of organic 
residues 350

162



Productivitatea borceagului de primăvară în asolament la diferite sisteme fertilizate  
227
Productivitatea culturilor de cîmp în asolament şi în cultura permanentă  4
Productivitatea culturilor şi fertilitatea cernoziomului din stepa Bălţiului sub influenţa 
intensificării tehnologice a agriculturii  179
Productivitatea culturilor şi fertilitatea solului în cadrul sistemului de agricultură 
ecologică  76
Productivitatea diferitor soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr în funcţie de epoca de 
recoltat în zona de nord a Republicii Moldova  488
Productivitatea diferitor soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr în funcţie de epocile de 
semănat şi recoltat  493
Productivitatea florii-soarelui în asolament în funcţie de sistemul fertilizare  772
Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  
393
Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  
640
Productivitatea grîului de toamnă în dependenţă de rotaţia culturilor, sistemele de 
lucrare şi fertilizare a solului în asolament în Stepa Bălţiului 372
Productivitatea grîului de toamnă în funcţie de epocile şi normele de semănat în 
condiţiile de irigare a zonei de Nord a Republicii Moldova  691
Productivitatea grîului de toamnă în funcţie de regimul de irigare în zona de nord a 
Republicii Moldova  476
Productivitatea orzului de primăvară în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  
781
Productivitatea porumbului în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  769
Productivitatea sfeclei de zahăr în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  631
Productivitatea sfeclei de zahăr în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare  790
Productivitatea sfeclei pentru zahăr în diferite verigi ale asolamentului şi în cultura 
permanentă  507
Productivitatea soiurilor şi hibrizilor sfeclei de zahăr omologaţi şi perspectivi în 
funcţie de epoca de însămânţare în zona de nord a Republicii Moldova  467
Productivitatea şi fertilitatea solului în asolamente de lungă durată cu ierburi perene  
233
Productivity and fertility of cernoziom soil the Balti steppe in Moldova under different 
systems of fertilization in crop rotation, soil as world heritage  295
Productivity, fertilization and fertility of chernoziom soil in the steppe zone of 
Moldova  106
Productvivity and fertility on the Balti cernozem under crop rotation with different 
systems of fertilization  334
Profesorul Lal : Laudatio  222
Profilaxia dereglărilor aparatului locomotor şi educarea modului sănătos de viaţă la 
elevi  712
Prognoza demografică şi importanţa ei în elaborarea strategiilor socio-economice în 
Republica Moldova 373

163



Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii 
solurilor  60
Proiect curricular inovativ în serviciul educaţiei pentru sănătate  534
Proiectarea didactică - creativitatea profesorului  598
Proiectarea didactică a activităţilor educaţionale la biologie  519
Proiectarea şi căile de realizare a activităţilor extracurriculare  643
Promoting sustainable agriculture, including environmentally sound agriculture 
through transfrontier cooperation  77
Promovarea conceptului sănătăţii solului în asigurarea sănătăţii plantelor  180
Promovarea dezvoltării durabile prin susţinerea serviciilor ecologice şi sociale 
acordate de agricultură  310
Proprietăţile agrofizice a cernoziomului tipic din stepa Bălţiului  340
Proprietăţile agrofizice ale solului în veriga asolamentului cu sfeclă de zahăr  261
Protecţia integrată a culturilor de cîmp, conf. intern. şt.-practică (2009 ; Bălţi)  196
Protecţia plantelor : (Culturile de cîmp)  281
Quality of soil organic matter under crop rotations and continuous cultures  349
Quality of soil organic matter. The influence of crop rotations and permanent crops. 
Soil as World heritage  308

Racordarea interogării multiprocesuale la elaborarea sarcinilor didactice pe nivele  
56
Râmele - indicator biologic al fertilităţii solului  123
Raportul dintre conceptele religioase şi cele materialiste şi specificul formării 
concepţiei despre lume în cadrul predării biologiei în şcoală  434
Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă şi lucrările de îngrijire în 
condiţii extremale  309
Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de 
câmp  310
Reducerea consecinţelor ecologice negative ale irigării sfeclei de zahăr în condiţiile 
zonei de nord a Republicii Moldova  442
Reducerea impactului deşeurilor asupra mediului înconjurător  96
Reducerea impactului ecologic negativ a fertilizării solului în asolament (în baza 
experienţelor de lungă durată din lume şi din Republica Moldova)  435
Reducerea impactului negativ al secetei în agricultura Republicii Moldova  164
Regionarea pedogeografică a Republicii Moldova  713
Reglarea nutriţiei minerale, activitatea zaharosintazei, zaharozofosfatsintazei şi 
acumularea zaharozei de către sfecla pentru zahăr  118
Relaţiile dintre intuitivitatea planică, volumetrică şi conţinutul manualelor gimnaziale 
de biologie  407
Relaţiile dintre somatotipul constituţional, masa corpului şi calitatea învăţării elevilor 
din ciclul gimnazial  604
Repere metodice de realizare a lucrului experimental cu elevii pe cîmpul didactic 
(metode de călire a seminţelor şi răsadurilor de  tomate)  600
Restructurarea ecologică a agriculturii în Republica Moldova  335

164



Results from the long-term field experiment with irrigation of cernoziom soils of the 
Balti steppe, Republic of Moldova. Soil as World Haritage  311
Resursele mondiale de apă potabilă  597
Revitalizarea rolului polifuncţional al solului în agricultura durabilă  78
Rezervele de petrol şi gaze naturale din Federaţia Rusă  577
Rezultate şi perspective în ameliorarea  fasolei la CŞP „Selecţia”  212
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe agrotehnică în cadrul ICCC „Selecţia”  35
Rezultatele şi perspectivele cercetărilor în domeniul ameliorării tehnologiilor de 
cultivare a plantelor semincere şi sfeclei industriale în Republica  280
Ritmurile biologice - componente ale modului sănătos de viaţă  159
Ritmurile biologice - componente ale modului sănătos de viaţă  481
Ritmurile biologice şi calitatea însuşirii materiei la anatomie  şi fiziologie de către 
elevi  521
Ritmurile biologice şi modul sănătos de viaţă  517
Rîma - factor biologic al fertilităţii solului  469
Rolul activităţii diferenţiate în procesul de predare - învăţare la chimie  420
Rolul apelor subterane în asigurarea cu apă potabilă în Republica Moldova  626
Rolul azotului biologic în formarea nivelului de producţie în veriga asolamentului cu 
sfeclă de zahăr  277
Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova  234
Rolul de bază a asolamentului în promovarea agriculturii durabile, inclusiv ecologice 
297
Rolul lucernei în menţinerea productivităţii şi fertilităţii solului în experienţă pe 
agricultura ecologică  459
Rolul lucernei în menţinerea productivităţii şi fertilităţii solului ca premergător pentru 
grîul de toamnă  789
Rolul mijloacelor de învăţămînt în comunicarea cunoştinţelor în cadrul orelor de 
biologie  582
Rolul mijloacelor de învăţămînt în procesul instructiv-educativ la orele de Biologie  
732
Rolul spaţiilor verzi şi ecologizarea mediului urban  765
Rotaţia, cultura permanentă, fertilizarea şi indicatorii biologici ai solului  193
Rugă – protest de Ziua Terrei  29

S-a dat startul olimpiadelor zonale  276
Să folosim potenţialul autohton  19
Sănătatea gastro-intestinală şi educarea stilului sănătos de viaţă la elevi  749
Sănătatea respiratorie la elevii din r-nul Glodeni şi educarea modului sănătos de viaţă 
în şcoală  767
Sănătatea solului – veriga de bază în asigurarea sănătăţii plantelor  181
Schimbarea climei regionale în Republica Moldova în ultimele decenii  649
Scientific evidence on the contribution of crop rotation to more sustainable agriculture  
336
Seceta anului 2007 - o lecţie pentru prezent şi viitor  129
Section etching of flat glass after thermo magnetic treatment  130

165



Section etching of flat glass treated by impulse magnetic field  160
Secvenţe curriculare în educarea modului sănătos de viaţă a elevilor din şcoala 
primară  10
Selectarea şi valorificarea deşeurilor în Republica Moldova  750
Sfecla de zahăr în Republica Moldova - istorie - realizări – perspective  161
Simpozion ştiinţific internaţional „Fitotehnie”  107
Sisteme de agricultură  108
Sistemul de producere a seminţelor la culturile de cîmp în Republica Moldova  729
Sistemul integrat de protecţie a sfeclei pentru zahăr  509
Situaţia demografică din raionul Edineţ  741
Situaţia şi evoluţia pădurilor din Republica Moldova  720
Soia modificată genetic şi reglementarea utilizării ei  698
Soil fertility and crop productivity in the long-term polyfactorial experiment on 
cernoziom soils of Moldova  163
Soil fertility and Nitrogen Fertilization in the Modern Sustainable Farming systems 
of Moldova  258
Soil fertility and Nitrogen Fertilization in the Modern Sustainable Farming systems 
of Moldova  259
Soil microbial biomass as a tool of forecasting the impact of farming practices on soil 
organic matter 353
Soil organic matter and soil microbial biomass in the Balti long/term experiments  
341
Soil organic matter transformation on the arable chernoziom soils of Moldova  79
Soil tillage for sustainble farming systems  337
Soiul – factor decisiv în majorarea producţiei de grîu  133
Soiul de sfeclă furajeră Ciugur  235
Soiul nou de fasole Nicolina – un garant de producţie înaltă şi ecologic pură  134
Solul nostru este apreciat ca patrimoniu  298
Soluţionarea problemei utilizării şi înhumării deşeurilor toxice  739
Specialităţi noi pentru tineri  32
Specificul formării concepţiei despre lume la elevi în perioada post atestată  793
Sporirea eficienţei predării chimiei în instituţiile preuniversitare prin formarea 
motivelor de învăţare  413
Starea ecologică a apelor subterane din nordul Moldovei  609
Starea ecologică privind biodiversitatea lacului de acumulare Stânca-Costeşti  526
Starea mediului ambiant în mun. Bălţi  538
Starea mediului ambiant în raionul Făleşti  777
Starea şi protecţia aerului atmosferic în Republica Moldova  754
Starea şi protecţia ariilor naturale protejate din raionul Glodeni  736
Starea şi protecţia biodiversităţii în America de Sud  673
Starea şi protecţia resurselor funciare din stepa Bălţiului  675
Starea şi protecţia resurselor naturale din raionul Donduşeni  764
Starea şi protecţia resurselor naturale din raionul Drochia  652
Starea şi protecţia resurselor naturale în raionul Floreşti  784
Starea şi protecţia resurselor naturale în raionul Soroca  706

166



Starea şi protecţia resurselor sinergetice a Republicii Moldova  541
Strategia merită un nou concept  109
Strategii didactice de predare - învăţare şi evaluare sumativă la geografie  553
Structura etnică a populaţiei Republicii Moldova în anul 2004 şi particularităţile ei 
teritoriale  127
Structura geologică, litologia şi substanţele minerale utile ale Văii rîului Nistru pe 
segmentul Camenca-Naslavcea  775
Studenţii bălţeni „cu faţa spre Terra”  31
Studierea atitudinii subiective a preşcolarului şi şcolarului mic faţă de natură 
363
Studierea culturii florii-soarelui în condiţiile climatice şi economice ale Republicii 
Moldova  601
Studierea densităţii plantelor de semănat a hibrizilor omologaţi şi de perspectivă de 
floarea–soarelui  724
Studierea epocilor de semănat a grîului de toamnă după mazăre la boabe şi porumb 
pentru siloz  465
Studierea epocilor de semănat a orzului de toamnă după mazăre la boabe şi porumb 
la siloz  474
Studierea epocilor de semănat a orzului de toamnă după mazăre la boabe  644
Studierea epocilor şi normelor de semănat a grîului de toamnă  663
Studierea hibrizilor de floarea soarelui în culturile comparative  466
Studierea hibrizilor florii soarelui în culturile comparative  662
Studierea sensibilităţi soiurilor şi liniilor de grîu de toamnă la principalele boli pe 
fonduri naturale şi artificiale, unele  metode de combatere a patogenilor (metoda 
chimică)  473
Studierea sensibilităţii soiurilor şi liniilor de soia la  principalele boli pe fonduri 
naturale şi artificiale  689
Studierea soiurilor de soia în cultura comparativă de concurs  669
Studierea soiurilor soii în cultura comparativă de concurs  463
Studiul aspectelor demografice din Raionul Drochia  628
Studiul colecţiei mondiale de soia şi rolul ei în crearea soiurilor noi la CŞP „Selecţia”  
239
Studiul eroziunii solurilor şi măsurile de ameliorare a resurselor funciare în s. 
Trebisăuţi, raionul Briceni  642
Studiul geografic al aşezărilor umane din raionul Briceni  513
Studiul gradului de atac  al diferitor soiuri de grîu de toamnă de către ploşniţa de 
cîmp  199
Studiul indicilor demografici în raionul Rîşcani  635
Studiul influenţei secetei asupra productivităţii soii în 2000-2009  238
Studiul liniilor de soie cu destinaţie alimentară în culturile comparative de concurs 
365
Studiul soiurilor noi create de grîu de toamnă  735
Studiul variabilităţii climatice a recoltei de floarea soarelui  135
Sunflower and spring rape oil as alternative sources of energy for Moldova  154
Sunflower and spring rape oil as alternative sources of energy for Moldova  182

167



Şapte recomandări pentru asigurarea durabilităţii agriculturii  110
Şcoala tânărului pedagog : bilanţ  8
Ştiinţa solului la răscruce de drum  299

Tehnologia de cultivare a sfeclei de zahăr în scopuri industriale  34
Tehnologia producerii semințelor sfeclei de zahăr prin metoda directă  63
Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica Moldova : 
(Ghid)  358
Termenii de însămînţare a culturilor de toamnă au expirat  223
Termenii de însămînţare a culturilor de toamnă au expirat  260
Testamentul bunelor practici agricole favorabile mediului  80
Testarea erbicidelor şi studierea metodelor de aplicare a lor în semănăturile florii-
soarelui, corespunzător cerinţelor protecţiei mediului ambiant  452
Testarea erbicidelor şi studierea metodelor de aplicarea a lor în semănăturile grîului 
de toamnă corespunzător cerinţelor protecţiei mediului ambiant  632
Testarea în condiţii de cîmp a calităţii seminţelor crescute în  diferite gospodării 
semincere  464
Testarea soiurilor omologate şi de perspectivă la grîul de toamnă în cultura ecologică  
449
Testarea unor linii de fasole pentru boabe în cîmpul de concurs  514
Testul docimologic-modalitate de evaluare a cunoştinţelor la biologie  595
The Black Earth : Ecological Principles for Sustainable. Agriculture on Chernozem 
Soils  267
The effect of terra preta like substrate on germination and shoot growth of radisf and 
parsley  359
The fundamental role of crop rotation and soil fertility for sustainable farming 
systems  52
The influence of rotation, permanent crops and fertilizers on some biological 
indicators of typical chernozem of the Balti Steppe 347
The structure and mechanical properties of industrial glasses after action of the 
constant magnetic field  138
Total and labile organic matter in typical chernozem under crop rotation, continuous 
cropping, perennial crops, and fertilization  348
Toward sustainable Farming Systems in the Republic of Moldova  81
Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării 
durabile, conf. intern. (1 ; 2009 ; Ch.) 1a Conf. Intern. Transfer de inovaţii în activităţile 
agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile, Moldova, Ch., 11-12 
noiem. 2009 = Innovations transfer in agriculture activities in the context of climate 
change and sustainable development  202
Transformarea substanţei organice a solului pe terenurile arabile din Stepa Bălţiului  
381
Transportul, poluarea mediului şi unele particularităţi ale percepţiei de către elevi a 
acestui fenomen  755
Typical chernozem from Balti steppe : Republic of Moldova as World Heritage  338

168



Un jubileu cu ample realizări  20
Unele aspecte ale biologiei şi etologiei cîinelui domestic  783
Unele aspecte de producere a seminţelor de sfeclă de zahăr prin metoda directă  792
Unele aspecte metodologice ale organizării activităţii metodice în şcoală  401
Unele legităţi ale creşterii biomasei şi lungimii corpului la nutrii în condiţii domestice 
379
Unele modalităţi de promovare a activităţii de cercetare-proiect cu elevii în procesul 
studierii biologiei  385
Unele particularităţi etologice ale păsărilor galinacee domestice  392
Unele semnificaţii ecologice ale apei la acţiunea în comun cu alţi factori ecologici 
asupra organismelor vii  590
Unele totalizări ale cercetărilor cu privire la tehnologia cultivării sfeclei pentru zahăr 
în Republica Moldova  33
Utilizarea rezultatului final ideal pentru rezolvarea problemelor creative de chimie  
418

Valenţele formative ale lecţiei contemporane de biologie  405
Valeologizarea lucrărilor de laborator la anatomie şi fiziologie  în şcoală  566
Valoarea agronomică a noilor  genotipuri de soia pentru condiţiile ţării  240
Valoarea cunoştinţelor antropologice şi educarea modului sănătos de viaţă la elevi  
441
Valoarea cunoştinţelor uro-genitale în educarea modului sănătos de viaţă la elevii 
gimnaziali  387
Valoarea didactică a intuitivităţii spaţial-vizuale la lecţiile de biologie în şcoală  371
Valoarea intuitivităţii performante spaţiale în predarea cursului de anatomie  447
Valorificarea potenţialului creaţiei populare şi folclorului românesc de educaţie 
ecologică şi de formare a atitudinii grijulii a elevilor faţă de natura ţinutului natal  693
Valorificarea potenţialului fiziologic şi psiho-pedagogic al plantelor de cameră  745
Valorificarea şi protecţia resurselor minerale utile din Republica Moldova  756
Valorificarea unor posibilităţi de organizare şi studiere interdisciplinară a ţinutului 
natal cu elevii în cadrul orelor de biologie şi geografie  423
Viziunea holistică în agroecologie  67

WebQuest – tehnică eficientă de studiu individual cu studenţii  307

Zgomotul – un poluant nociv al mediului  779

***
Биохимические особенности типичного чернозема под сахарной свеклой в 
севообороте  282
Болезни подсолнечника и меры борьбы с  ними  141
Вернула нас в молодость : воспоминания об Интерфоруме  89
Взаимодействие обработки почвы с ротацией культур и удобрением почвы в 
Республике Молдова  243

169



Визначення ступени неоднорiдностi скла за даними методу секэiонування 
розчином HF  319
Визначення товщири вилуженого шару скла  320
Визначення факторов, що впливають на результати експерименту, з позицiий 
системного аналiзу  328
Влияние инокуляции семян микроэлементов и некорневых подкормок на 
продуктивность сои  241
Влияние люцерны на микробиологическую активность почвы в зависимости от 
агроусловий  245
Влияние предшественников на качество зерна озимой пшеницы сорта 
Думбравица  68
Влияние предшественников, сортов, удобрений и севооборота на урожайность 
озимой пшеницы в длительных полевых опытах (50 лет) в северной степной 
зоне Республики Молдова  312
Влияние севооборотов и их звеньев на продуктивность сахарной свеклы  37
Влияние систем основной обработки почвы на продуктивность кормовых 
культур в полевом севообороте в условиях РМ  242
Влияние стимуляторов роста на всхожесть семян и темпы роста корневой 
системы подсолнечника  169
Влияние электромагнитных полей на механические свойства промышленных 
стекол  172
Во саду ли, в огороде : Метод. пособие для владельцев «фазенд» и приусадебных 
участков  285
Водостiйкiсть скляних пляшок, термохiмiчно оброблених газовими реагентами  
322
Восстановление почвы после прожорливого рапса  283
Вплив iмпульсного магнiтного поля на мiкротвердiсть тарного скла  173

Генетический контроль маркерных гелиантининов семян подсолнечника  144
Гимн органическому веществу почвы  42

Динамика фитосанитарной ситуации и риски аграрного производства Молдавии  
286

Екологiчне землеробствоу Республiцi Молдова  38

За более тесное сотрудничество Молдавской науки с научно-производственным 
потенциалом Алтайского края  90
Застосування методу HF-секцiонування для дослiдження структури поверхневих 
шарiв листового скла, термохiмiчно вилуженного кислими газами  316
Засухи в Молдове. Пути преодоления отрицательных последствий для сельского 
хозяйства 208
Значимость севооборота и плодородия почвы для технических культур в 
Республике Молдова  165

170



Изменение климата и риски сельскохозяйственного производства Молдовы  287
Исследование биохимического состава и продуктивности Spirulina platensis 
(Gomont) Geitler при ее культивировании в присутствии координационных 
соединений меди и стронция  318
Исследование природы воздействия электромагнитных полей на неорганические 
стекла  174
Исследование химического взаимодействия тарного обесцвеченного стекла с 
дифтордихлорметаном  378
Исследования по защите полевых культур в Научно- исследовательском Центре 
«Селекция» за период 1944-2009 гг.  209

К вопросу о сохранении и устойчивому развитию сельского хозяйства на 
чернозёмных почвах  313
Как избавится от камыша на участке  284

Методика HF-секционирования промышленных стекол 376
Методика рентгенофазового анализа продуктов реакции неорганических стекол 
с кислыми газами  317
Микротвердость листового стекла, термохимически обработанного газовыми 
реагентами  323
Моему учителю и наставнику  314
Мы ценим доброе имя Тимирязевец  69
Некоторые особенности выращивания семян сахарной свеклы без высадочным 
способом  171
Новая парадигма устойчивого развития в сельском хозяйстве  12

Обеспечение устойчивости продукционного процесса в растениеводстве путем 
регулирования биологической активности почв  288
Определение плотности стекла методом гидростатического взвешивания с 
позиций системного анализа  324
Оптимизация использования удобрений  73
Оптимизация режимов HF-секционирования промышленных стекол  143
Органическое вещество почвы и продуктивность севооборотов и бессменных 
культур в длительных стационарных опытах  13
Особенности развития и риски с/х производства Молдовы в условиях кризиса 
246
Особливости структури поверхневих шарiв листового скла, термохiмiчно 
обробленого фторхлормiсткими газами  325
Отрасль свекловодства в Молдове можно возродить  70
Оценка состояния почв агроценозов на основе почвенно-микробиологических 
показателей  168

171



Пахать или не пахать  206
Пластичность и стабильность некоторых районированных гибридов 
подсолнечника  145
Покращення властивостей скла за допомогою системного аналiзу  175
Поэтапный контроль за выращиванием семян подсолнечника и методы 
определения их биологической чистоты  170
Предшественники озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения  39
Преимущества и трудности реализации биогеоценотического земледелия  142
Применение метода секционирования раствором HF для идентификации 
выщелоченного слоя стекла  326
Применение удобрений и агрохимические свойства чернозёма Республики 
Молдова  91
Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв  
72
Процессы трансформации органического вещества почвы – залог устойчивого 
развития  41

Разработка технологии модифицирования поверхности стеклоизделий 
газообразными реагентами  176
[Рекомендация к публикации практ. руководства : Защита виноградной лозы от 
основных болезней и вредителей в экологическом виноградарстве]  315
Риски сельскохозяйственного производства и проблемы защиты растений 
Молдовы  210
Роль сорта в ослаблении негативного воздействия засухи на урожай и качество 
зерна озимой пшеницы  207

Севооборот и урожайность полевых культур на черноземных почвах Молдавии  
40
Система микробиологической оценки качества пахотных зональных почв 
Молдовы  247
Система устойчивого, в т.ч. экологического земледелия как основа стабилизации 
продуктивности и снижения напряженной фитосанитарной обстановки в 
агроэкосистемах  244
Содержание и разведение пауков в искусственных условиях на примере вида 
Lycosa singoriensis (Южнорусский–тарантула)  727
Сравнительный анализ демографических процессов в России - Китае  516
Структура поверхностных слоев листового стекла, выщелоченного кислыми 
газами, по данным ИК спектроскопии  167

Термодинамiчний аналiз ймовiрностi вилуговання неорганiчних стекол 
газовими реагентами  327
Термодинамический анализ вероятности выщелачивания натриево-силикатных 
стекол кислыми газами 361

172



Физико-географическая и экономико-географическая характеристика 
Бричанского района  794
Физико-химические аспекты взаимодействия неорганических стекол с 
химически активными газами и электромагнитными полями  146
Фундаментальный труд посвященный органическому веществу почвы  71

Черноземы и экологическое земледелие = Cernozioms and ecological agriculture  
43

Экологический час  14
Экологическое земледелие: мода или необходимость?  166
Эколого-энергетическая оценка применения различных систем удобрения в 
севообороте  139
Энергетическая оценка различных систем удобрений  140

173





FACULTATEA 

ÎN 

IMAGINI



SECVENŢE DE LA CONFERINŢELE ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR

Prima zi a conferinţei internaţionale „Solul ca patrimoniu mondial” din
22-23 mai 2012

176



Şedinţa in plen

Convorbiri ştiinţifice în pauză
Acad. Boris Găină, dr. habilitat Boris Boincean, dr. Valeriu Vozian

177



Gheorghe Postică, viceministrul culturii Republicii Moldova 

Comunicarea ştiinţifică a acad. Serafim Andrieş

178



Ziua a doua. Conferinţa şi-a continuat lucrările pe cîmpurile 
experimentale ale ICCC „Selecţia”

179



Dr. habilitat Boris  Boincean şi dr. Stanislav  Stadnic                                                         
prezintă comunicările în aer liber

Comunicarea originală a acad. Andrei Ursu în prezenţa                                                                
prof. David Powlson (Marea Britanie) şi prof. Hera Cristian (România)

80



Relatarea ştiinţifică a dr. habilitat  Boris Boincean, dr. Stanislav  Stadnic                     şi 
colab. şt. al ICCC „Selecţia” Mircea Martea s-a impus prin exemple ilustrative  

 

Printre participanţii de onoare a manifestării: Contin Marco, prof . din Italia şi
Valerian Cerbari, dr. habilitat, Institutul de Pedologie şi Agrochimie al Republicii Moldova

181



Coloquia Professorum „Tradiţii şi inovare în cercetarea ştiinţifică”
 din 12.10. 2012

 În  şedinţa plenară cuvîntează  dr. habilitat Boris Boincean

Continuarea Conferinţei în  aulele Facultăţii

182



Mesajele ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii 

Dr.Vasile 
Buzdugan

Dr. Maria Nicorici

Dr. Stanislav Stadnic

183



Anii de studenţie - cei mai importanţi şi frumoşi  ani  ai vieţii

 Manifestări  ştiinţifice studenţeşti în spaţiile Bibliotecii universitare 

Întîlniri cu savanţi notorii în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice

184



Anul ecologic 2010 promovat în Biblioteca împreună cu
Academicianul  Gheorghe Duca 

Manifestarea este deschisă de rectorul Universităţi, 
dr. habilitat Gheorghe Popa. 

Mesajul acad.i Gheorghe Duca cu accent pe probleme 
ecologice naţionale şi mondiale

185



Studenţii Facultăţii îngrijoraţi şi ei de ecologia Ţării

Anul Tineretului 2012 sărbătorit de studenţii Facultăţii  în prezenţa
 academicianului  Ion Dediu în sala de lectură a Bibliotecii 

Academicianul Ion  Dediu impresionat de studenţii bălţeni

186



 

Şi profesorii şi studenţii încîntaţi de întîlnire

Felicitări de Ziua Tineretului                                                                                                  
din partea decanului Facultăţii dlui Stanislav Stadnic

187



Un set de carte pentru Bibliotecă de la acad. Ion Dediu

Anul 2011. Lansarea cărţii „The Black Earth: Ecological Principles for Sustainable 
Agriculture  on Chernozem Soils”  în sala de lectură a Biblioteci1 în prezenţa a doi 

autori:dr. habilitat Boris  Boincean şi David Dent, dr, cercetător independent din Marea 
Britanie

188



Profesorul David Dent şi Directoarea Bibliotecii Elena Harconiţa în Serviciul 
Documentare, Informare bibliografică

TOAMNA DE AUR

Expoziţia de lucrări confecţionate de studenţi

189



190



191



192



Parteneriat  Facultate - Biblioteca Ştiinţifică în pregătirea 
şi promovarea manifestărilor extracurriculare

Anul 2012. Prezentarea expoziţiei de carte rară  „Ioan Nicorici” 
din colecţia Bibliotecii în cadrul Lunarului Ecologic

Anul 2013. Studenţii Facultăţii au simulat  un „Proces judiciar - Natura este în pericol”, 
activitate  inclusă în programul Bibliotecii, coordonată de Maria Nicorici dr. conferenţiar  

şi Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale.

193



Maria Nicorici mulţumeşte Bibliotecii Ştiinţifice pentru participare la promovarea 
Deceniului Biodiversitîţii: 2010-2020

Anul 2012. Sala de lectură a Bibliotecii a găzduit conferinţa studenţilor Facultăţii la 
care  a participat Olga Scripovscaia,Comandantul Centrului Militar Teritorial Bălţi cu 

comunicarea „Probleme ecologice în vizorul Organizaţiei Naţiunilor Unite”

194



PRACTICA DE CÎMP A STUDENŢILOR 

195



 

196



197



Totalurile practicii 

198



SUMAR 

Elena HARCONIŢA. Argument                                                                       3 

Stanislav STADNIC, Boris BOINCEAN, Maria NICORICI, 
Valentin PERJU, Vasile ŞARAGOV, Ion BURCOVSCHI. 
10 ani de activitate                                                                                           5 

Maria NICORICI. Evoluţie în timp                                                                  20 

[Doctori Honoris Causa ai USARB]                                                                26 

DIALOG PROFESIONAL: Maria NICORICI, dr. conf. univ.,  
şi Virgil MÂNDÂCANU, prof. univ., dr. habilitat                                                35

Felicitări din partea absolvenţilor                                                                    39 

Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor Facultăţii:  
Bibliografie                                                                                                      42 

Activitatea de cercetare a masteranzilor şi studenţilor                                    84 
      Teze de master                                                                                           88 
      Teze de licenţă                                                                                           94 

Indexuri auxiliare 
      Nume                                                                                                        139 
      Titluri                                                                                                        147 

Facultatea în imagini                                                                                      176 

199




