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Școala Doctorală 

Matematică și Știința Informației 

CUBIC SYSTEMS WITH ONE SIMPLE AND ONE TRIPLE REAL 

INFINITE SINGULARITIES WITH INVARIANT LINES OF TOTAL 

MULTIPLICITY EIGHT 

BUJAC CRISTINA, 

The Institute of Mathematics and Computer Science, ASM, RM 

This paper deals with the family of planar cubic polynomial differential 

systems. Our main goal is to classify the family of cubic systems according to 

their geometric properties encoded in the configurations of invariant straight lines 

of total multiplicity eight (including the line at infinity with its own multiplicity), 

which these systems possess [2].  

We restrict our attention to the subfamily of cubic systems with two real 

distinct infinite singularities, namely 1 simple and 1 of the multiplicity three. We 

prove that there are total of 3 such configurations which are distinguished, 

roughly speaking, by the multiplicity of their invariant lines and by the 

multiplicities of the singularities of the systems located on these lines. In addition 

to this, we construct for the normal forms given in our Main Theorem the 

corresponding perturbations, which prove that the respective invariant straight 

lines have the indicated multiplicity. 

Moreover using the algebraic method of invariants of differential systems, 

developed by Sibirskii and his disciples, we construct necessary and sufficient 

affine invariant conditions for the realization of each one of these configurations. 

We remark that cubic systems with maximum number of invariant lines are 

considered in [1]. 

The author is partially supported by FP7-PEOPLE-2012-IRSES-316338 

and by the grant 12.817-.08.05F from SCSTD of ASM. 

References: 

1. J. Llibre, N. Vulpe, Planar cubic polynomial differential systems with the

maximum number of invariant straight lines, Rocky Mountain J. Math. 38

(2006), 1301—1373

2. C.Bujac, N.Vulpe, Cubic systems with invariant lines of total multiplicity eight

and with four distinct infinite singularities, Universitat Autonoma de

Barcelona, Num.10/2013
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Școala Doctorală 

Matematică și Știința Informației 

MODELING OF THREE-DIMENSIONAL HEAT TRANSFER IN 

BUILDING ENVELOPES 

KRESOVA ELENA, KUNDAS SEMJON, 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 

Nowadays solving of energy efficiency problems is one of the most priority 

tasks for the Republic of Belarus. At the moment there are houses where we can 

see in the winter low temperature and houses where we can see high humidity of 

indoor air. One of the main causes of these phenomena is inconsistency of real 

rooms heat loss with results of it calculation under design. 

For solving undermentioned task was implemented LS-DYNA software – 

a multi-purpose program that uses an explicit statement of finite element method. 

In this work heat transfer modeling of building envelope was conducted 

for the energy efficiency house of Educational and Scientific Complex (ESC) 

«Volma» of International Sakharov Environmental University. A building 

mixture of clay, water and wood chips will be used for filling walls of house in 

ESC «Volma». According to its characteristics, the mixture is similar to arbolit 

with a density of about 500 kg/m3.  

It was examined a problem of transient heat transfer in a rod using 8-node 

brick elements. This problem demonstrates using LS-DYNA to solve a transient, 

3-dimensional, heat transfer problem with temperature boundary conditions. First 

of all we determined material properties and initial and boundary conditions of 

layers which correspond to layers of envelope. Then the contacts between layers 

were made (surface to surface thermal). 

Results of first calculation shown, that LS-DYNA software can be 

applied for this purposes. It was estimated how heat flux and temperature 

change depending on the time. 
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Școala Doctorală 

Matematică și Știința Informației 

VALOAREA MEDIE A PERIOADEI DE OCUPARE PENTRU 

MODELUL POLLING CU VACANŢE SEMI-MARKOVIENE 

MITEV LILIA,  

Institutul de Matematică şi Informatică, AȘM, RM 

Modelele polling au o largă aplicare în modelarea şi analiza reţelelor fără 

fir de bandă largă. Modelul polling reprezintă un sistem cu mai multe şiruri de 

aşteptare deservite de un server, după o regulă stabilită. Unele caracteristici 

importante ale acestor sisteme de aşteptare sunt: perioada de ocupare, lungimea 

şirului, probabilităţile stărilor, valoarea medie, etc. 

Repartiţia perioadei de ocupare pentru modelul exhaustiv polling cu 

vacanţe semi-markoviene, în termenii transformatei Laplace-Stieltjes (TLS), este 

dată, conform [1], de expresia 

      ssscs kkkkkk    , (1) 

unde     sss kkkkk   , (2) 

iar prin  sk şi  sck  sunt notate TLS ale funcţiilor de servire şi vacanţă pentru 

utilizatorul de clasa k, respectiv. Pe de altă parte, este ştiut (a se vedea [2]) că 

valoarea medie aşteptată a variabilei aleatoare continue se calculează conform 

următorului algoritm:    0' kM , unde  s  este TLS a funcţiei de

repartiţie a variabilei k . Aplicând acest algoritm la (1) şi (2), în condiţiile de 

staţionare, 11 kk  şi 11 kkc  obţinem: 

1

1

1

1
1

11 kk

k

kk

k
k

c

c




 





 , (3) 

unde 1k  şi 1kc  sunt valorile medii ale timpului de servire şi vacanţă, respectiv. 

Referințe: 

1. Mişcoi Gh., Bejenari D., Mitev L. An analog of the Pollaczek-Khintchin

transform equation for Polling systems. Abstracts of the 7th Congress of the

Romanian Mathematicians, Brasov, Romania, 29 iunie-5 iulie 2011.

2. Mişcoi Gh., Costea A. Metode bazate pe aparatul transformatelor Laplace şi

Laplace-Stieltjes. Materialele Conferinţei MMOTI-2012, Chişinău, ATIC, 19-

23 martie 2012.
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CUBIC DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH TWO INVARIANT 

STRAIGHT LINES OF MULTIPLICITY m﴾6,1) 

VACARAŞ OLGA,  

Institute of Mathematics and Computer Science, ASM, RM 

We consider the real cubic system of differential equations 

      ,1,;,/,,/  QPGCDyxQdtdyyxPdtdx
 (1)

     .3deg,degmax QP
A straight line 

,0  yx ,,, C

)0,0(),( 
 is invariant for (1) if there exists a polynomial 

 yxK ,
 such that

the identity 
       yxKyxyxQyxP ,,,  

 holds. In this paper we show

that if the cubic system admits an affine straight line of multiplicity six, then the 

line at infinity cannot have multiplicity greater than one. 

Theorem. Any cubic system having two invariant straight lines (including 

the line at infinity) of the multiplicity )1,6(m  via affine transformation and time 

rescaling can be brought to the form 

.0,31,
23

 ayxaxyxx    (2) 

For system (2), 0x  is the invariant straight line of multiplicity 
61 m

and the line at infinity has multiplicity 
12 m

. The perturbed cubic system (3)

has six distinct invariant straight lines 
  3)33(6,0 33 xyx

,026)33(6,023)33(6,02 3333333   xyxy

02222
323322
  axxxx  which converge to 0x  when .0  

The author acknowledges the support of FP7-PEOPLE-2012-IRSES-

316338 and 11.817.08.01F. 
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OPTICA COMPOZITULUI DIN PUNCTE CUANTICE – CdSe 

ȘI COPOLIMERI 

BORDIAN OLGA, 

Institutul de Fizică Aplicată, AȘM, Institutul de Chimie, AȘM, RM 

Nanomaterialele prezintă un interes sporit în domeniul cercetării, cauza 

fiind micșorarea dimensiunilor cristalelor ca metodă de îmbunătățire a calității 

materialului (activitate catalitică, reactivitatea față de reacțiile în fază solidă, 

duritatea mecanică, variația energiei fotonilor emiși în procesul de 

fotoluminescență, etc.). La micșorarea dimensiunilor cristalelor mai jos de o 

anumită mărime (aşa numite nanodimensiuni) importante prin proprietățile lor 

optice distincte, inclusiv banda de absorbţie largă şi banda de luminescență 

îngustă şi fotosensibilitate ridicată. Proprietăţile nanocristalelor pot fi dirijate în 

cazul când perechile electron-gol (excitonii) se limitează la dimensiuni mai mici 

decât distanţa dintre ele. În lucrare s-a folosit CdSe care este un semiconductor 

de tip n din grupa AII – BVI cu lăţimea benzii energetice (Eg) 1.74 eV, cu 

fotosensibilitate bună şi care se aplică pe larg în optoelectronică. Pentru formarea 

compozitului din CdSe şi polimer s-a utilizat copolimerul transparent şi 

fotosensibil stiren-butilmetacrilat (SBMA) (1:1), care se aplică pentru înscrierea 

informației optice.  

La micşorarea dimensiunilor particulelor din CdSe mai mici decât 10 nm 

apare confinare cuantică. Nanocristalele cu puncte cuantice (PC) au fost obţinute 

prin metoda de sinteză cunoscută [1]. Pe baza nanocristalelor de CdSe şi SBMA 

s-au obţinut nanocompozitele (NC) CdSe/SBMA. Straturile de NC au fost 

preparate prin metodă chimică din soluții. SBMA şi CdSe au fost dizolvaţi separat 

în aceiaşi solvenţi, amestecaţi şi omogenizaţi ulterior, iar depunerea straturilor 

subţiri a fost efectuată pe substraturi de cuarţ, prin metoda spin-coating și uscate 

ulterior. S-au cercetat două concentraţii diferite (1,76 % și 0.89 % de masă) de 

PC din CdSe în NC.  

Pentru straturile de NC CdSe/SBMA au fost studiate separat morfologia cu 

ajutorul microscopiei optice, transmisia optică în domeniul de lumină ultraviolet 

şi vizibil şi spectrele de fotoluminescentă (FL). Pragul de absorbție a luminii la 

diferite concentrații a NC CdSe/SBMA s-a obținut la 2.73 şi 3.17 eV (fig. 1). 

Dimensiunile NC calculate după formula empirică [2] d = 0.344exp((λmax-

252.7)/293), unde λmax unda maximă de absorbție exitonică şi sunt (391.28, 

454.01) nm. La excitarea NC cu lumina laser (407 nm) apare fotoluminescenţa 

intensivă cu maximul la 525 nm. 

Rezultatele obţinute se explică prin transferul de energie de la matrice de 

polimer spre PC. Proprietăţile de transparenţă NC în domeniul vizibil şi infraroşu 

apropriat şi luminescenţa intensivă a lor permit propunerea de a fi aplicate la 
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tehnologia celulelor solare, LED-urilor, laserilor cu PC, aplicații în medicină și 

biologie. 

Fig. 1 Fotoluminescența și absorbția optică a nanocompozitului CdSe/ SBMA 

pentru straturile cu concentrația 1.76% și 0.89%. 

Referințe: 

1. Murray, C. B.; Norris, D. J. and Bawendi, M. G. “Synthesis and characterization

of nearly monodisperse CdE (E = sulfur, selenium, tellurium) semiconductor

nanocrystallites”. J. Am. Chem. Soc. 115, 8706–8715 (1993).

http://education.mrsec.wisc.edu/nanolab/CdSe/index.html

2. E. M. Boatman, G. C. Lisensky, and K. J. Nordell, "A Safer, Easier, Faster

Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals," J. Chem. Educ., 82, 1697-1699

(2005)

http://education.mrsec.wisc.edu/nanolab/CdSe/index.html
http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/Issues/2005/Nov/abs1697.html
http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/Issues/2005/Nov/abs1697.html
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APLICAREA MICROPELICULELOR DE GRAFIT LA MICŞORAREA 

COEFICIENTULUI DE ADEZIUNE SUPERFICIALĂ 

Drd. Ing. MARIN LAURENŢIU, Cercetător Științific Principal Grd II,  

Ing. MARIN CATALINA DANIELA, Cercetător Științific Principal Grd II, 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie 

ICECHIM București, Profesor Dr. hab. ing. TOPALA PAVEL,  

Dr.ing. BEŞLIU VITALIE, Dr. ing. OJGOV ALEXANDRU, Universitatea de 

Stat Alecu Russo Bălți, RM 

Abstract 

Lucrarea prezintă rezultate experimentale privind formarea peliculelor de 

grafit prin descărcări electrice în impuls în regim de subexcitare la conectarea în 

circuitul de descărcare a electrodului - sculă din grafit în calitate de catod şi 

influenţa lor asupra adeziunii suprafeţelor conjugate. S-a demonstrat 

experimental că la regimurile de prelucrare alese aderenţa epruvetelor acoperite 

cu pelicula de grafit este mai mică cu cel puţin 40% în raport cu suprafeţele pe 

care nu sunt formate pelicule de grafit cu aplicarea descărcărilor electrice în 

impuls. 

Key words: descărcări electrice în impuls, peliculă de grafit, rezistența la 

forfecare. 

La etapa actuală, în scopul măririi durabilităţii pieselor, al rezistenţei la 

uzură se aplică diferite tratamente termice, termochimice şi depuneri de straturi 

rezistente prin metode tradiţionale cât şi prin cele neconvenţionale printre care 

am putea menţiona: prelucrarea termică şi termochimică tradiţională; prelucrarea 

prin metalizare; prelucrarea prin deformaţie plastică; prelucrarea cu flacăra de 

gaz; prelucrarea prin galvanizare; durificarea prin nitrurare ionică, prin 

magnetoimpulsuri, prin radiaţie laser, prin descărcări electrice în impuls, în regim 

de contact electric şi în regim de subexcitare etc. Tratamentele de suprafaţă au 

rolul de a modifica compoziţia chimica a suprafeţei metalice pe o adâncime mica 

– câţiva microni. Astfel, în urma tratamentelor de suprafaţa se obţin oxizi, azoturi,

sau săruri ale metalului căruia i se aplica tratamentul de suprafaţă. În același timp, 

ca urmare a modificării substanțiale a polarității suprafeței metalice prin 

obturarea electronilor liberi de la suprafața metalică cu pelicule de grafit, depuse 

prin descărcări electrice în impuls, are loc și o diminuare a capacității de aderență 

a materialelor (adezivi organici) nonmetalice pe aceste suprafețe. 
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ANALIZA LA INTERFAȚĂ A MICROPELICULELOR DE GRAFIT 

DEPUSE PRIN DESCĂRCĂRI ELECTRICE ÎN IMPULS 

Drd. Ing. MARIN LAURENŢIU, Cercetător Științific Principal Grd II,  

Ing. MARIN CATALINA DANIELA, Cercetător Științific Principal Grd II, 

VASILIEVICI GABRIEL DANIELA, Cercetător Științific Principal Grd II, 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie 

ICECHIM București, Profesor Dr. hab. ing. TOPALA PAVEL, Dr.ing. BEŞLIU 

VITALIE, Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți, RM 

Abstract 

Lucrarea prezintă rezultatele analizelor termogravimetrice efectuate 

peliculelor de grafit depuse pe suprafețe metalice prin descărcări electrice în 

impuls. S-a demonstrat experimental că peliculele de grafit depuse prin descărcări 

electrice in impuls modifica proprietățile fizice ale suprafețelor metalice. 

Analizele termogravimetrice ale peliculei de grafit depusa prin procedeul sus 

menționat urmăresc sa identifice compușii care se obțin la interfața pelicula 

grafit/metal 

Key words: analiza termogravimetrică, descărcări electrice în impuls, 

pelicula de grafit, 

Tratamentele de suprafață au rolul de a modifica compoziția chimica a 

suprafeței metalice pe o adâncime mica – câțiva microni. Astfel, în urma 

tratamentelor de suprafața se obțin oxizi, azoturi, sau săruri ale metalului căruia i 

se aplica tratamentul de suprafață. Schimbarea de compoziție a suprafeței 

metalice se produce pe o adâncime de ordinul a câțiva microni suficienta totuși 

pentru a determina modificări perceptibile ale proprietăților fizice ale acesteia. 

Tratamentul de suprafața prin descărcări electrice in impuls cu electrod de grafit 

generează se pare pe lângă pelicula de grafit si pelicule de grafene sau fulerene, 

structuri spațiale formate din atomi de C asemănătoare diamantului care sunt 

responsabile de creșterea durității superficiale a suprafeței metalice pe care 

acestea sunt depuse. 
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A NEW TETRANUCLEAR IRON(III) ISOBUTYRATE CLUSTER 

BOTEZAT OLGA,  

Institute of Applied Physics, ASM, RM 

The synthesis and investigation of polynuclear iron carboxylate clusters 

have received considerable attention due their magnetic properties with potential 

technological application. A new tetranuclear iron(III) cluster 

[Fe4O2(is)7(dpa)2]NO3 (1) (where His – isobutyric acid, dpa – 2,2′-

dipyridylamine) has been synthetized and characterized. Two different synthetic 

routs have been used for the preparation of 1: the reactions of µ3-oxo trinuclear 

isobutyrate [Fe3O(is)6(H2O)3]NO3 • 2 (MeCN) • 3(H2O) cluster with 2,2′- 

dipyridylamine under microwave heating or ultrasonic irradiation in 

tetrahydrofuran solution. A single-crystal X-ray diffraction analysis showed that 

1 comprises a central {Fe4(μ3-O)2}8+ core (Fig. 1). Seven isobutyric groups 

additionally bridge four Fe(III) atoms in the cluster cation. Two molecules of dpa 

chelate to peripheral Fe centers.  

The distance between inner Fe atoms bridged by two μ3-oxides equals 

2.852(8) Å. All iron atoms adopt a distorted octahedral O6 or N2O4 geometry with 

the Fe–O and Fe–N distances in the range of 1.828(2) - 2.082(2) and 2.147(3) - 

2.164(4) Å, respectively. The NFeN angles equal 81.96(1) and 83.22(1)°. The 

IR spectrum of 1 displays strong and broad bands of the coordinated asymmetric 

and symmetric carboxylate groups at 1577 and 1479 cm–1, respectively. The CH 

asymmetric and symmetric stretching vibrations are observed in the range of 

2968–2921 cm–1 and NH stretching vibrations of dpa at 3436 cm1. 

Fig. 1. Structure of [Fe4O2(is)7(dpa)2]NO3 (1). 
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ASAMBLAREA ȘI STUDIUL SPECTROSCOPIC AL UNOR COMPUȘI 

COORDINATIVI CU LIGANZI CE CONȚIN FUNCȚII PIRIDINICE  

ȘI CARBOXILICE 

CHIȘCA DIANA,  

Institutul de Chimie, AȘM, RM 

Cu scopul lărgirii spectrului polimerilor coordinativi, diversificării 

compoziției și structurii lor pentru a determina potențialele proprietăți utile a fost 

realizată sinteza și studiul unei serii de compuși cu structură polimerică ai 

cobaltului: [Co(CH3COO)2(bpe)(H2O)]nDMF (1), 

{[Co(bpy)2(H2O)4][Co(CF3COO)(bpy)2(H2O)3](CF3COO)3(bpy)2}n (2), 

[Co(CF3COO)2(bpe)2]n (3), [(Co(CF3COO)2(bpp)4]n (4), [Co(CF3COO)2(bpS)4]n 

(5) (unde bpe – 1,2-bis(4-piridil)etan, bpy – bipiridină, bpp – 4,4-

trimetilendipiridină, bpS – bipiridinsulfură), precum și a complexului 

mononuclear al zincului [Zn(Hpic)2(H2O)2] (Hpic – radicalul acidului picolinic). 

Spectrele IR a complexilor (1-5) confirmă prezența liganzilor organici 

utilizați în sinteză (prin vibrațiile tipice ale inelului aromatic și ale grupelor 

carboxilice). Prezența ionilor acetat/trifluoracetat în complecșii (1-5) este 

determinată de frecvențele caracteristice (νasCOO) și (νsCOO) înregistrate în 

regiunile: 1562 cm-1 (1), 1555 cm-1 (2), 1560 cm-1 (3), 1560 cm-1 (4), 1589 cm-1 

(5) și 1408 cm-1 (1), 1417 cm-1 (2), 1408 cm-1 (3), 1416 cm-1 (4), 1418cm-1 (5), 

respectiv. Benzile caracteristice oscilaţiilor inelului aromatic sînt în regiunile 

1614-1600, 1504-1585 cm-1. Oscilaţiile de valenţă ale grupelor CH2 se 

înregistrează: νas(CH2) la 2926 cm-1 în (1) şi (3) şi 2946 cm-1 în (4), νs(CH2) la 

2867 cm-1 în (1), 2854 cm-1 în (3) și 2862 cm-1 în (4). Prezența moleculelor de 

apă coordinate în (1) și (2) este dovedită de benzile în regiunile 3256 cm-1 în (1) 

și 3210 cm-1 în (2). Vibrațiile de deformare δ(C-H) din regiunile: 880 cm-1 (1), 

872 cm-1 (2), 877 cm-1 (3), 871 cm-1 (4), 860 cm-1 (5) demonstrează prezența 

grupei C-H din inelul aromatic. În afară de benzile nominalizate în spectrele IR 

se mai observă vibrațiile caracteristice pentru gruparea CF3 din compușii (2-5) în 

regiunile: 1187 cm-1 (2), 1184 cm-1 (3), 1197 cm-1 (4), 1190 cm-1 (5). 
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STUDIUL PERICOLULUI DE POLUARE A SOLURILOR CU 

SUBSTANŢE ORGANICE TOXICE ÎN BAZINUL r. NISTRU  

CULIGHIN ELENA,  

Institutul de Chimie, AȘM, RM 

Un pericol deosebit pentru starea de sănătate a populaţiei şi a factorilor 

mediului înconjurător îl prezintă substanţele din grupa de poluanţi organici 

persistenţi (POP). În perioada anilor şaptezeci ai secolului trecut, preparatele 

organoclorurate din această grupă au fost pe larg utilizate în agricultură în calitate 

de insecticide şi fungicide. Fiind introduse în mediu, astăzi aceste substanţe 

chimice se întâlnesc pretutindeni, inclusiv în ţesuturile fiinţelor vii. În depozitele 

Republicii Moldova se află cca 2000 tone de pesticide inutilizabile şi interzise. 

Din ele, cantitatea pesticidelor POP e posibil să fie cu mult mai mare în 

comparaţie cu cea identificată şi cel mai mare pericol este că ele se află în 

majoritatea localităţilor ţării , inclusiv în gospodăriile casnice.  

12 dintre POPs-uri sunt reglamentate de Convenţia privind Poluanţii 

Organici Persistenţi (Convenţia de la Stockholm) care a fost semnată la 23 mai 

2001 şi ratificată pe 19 martie 2004. Obiectivul general al Convenţiei de la 

Stockholm este de a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător de POP. 

Impactul mediului ambiant asupra organismului uman este inevitabil, 

necesitatea monitorizării conținutului poluanților organici în solurile din 

Republica Moldova în regiunea bazinului r. Nistru rezultă din impactul acestor 

compuşi toxici asupra sănătăţii organismelor vii şi a bunăstării mediului şi 

populaţiei. 

Concentraţiile compuşilor organici toxici din diverse grupe au fost 

depistate şi determinate cu ajutorul tehnicii de cromatografie gazoasă cuplată cu 

spectrometria de masă, care permite identificarea urmelor de cantităţi de compuşi 

periculoşi. Din datele prezentate se observă că există procente îngrijorătoare cu 

privire la contaminarea solului cu poluanți organici.  

Studiile de evaluare şi diminuare a contaminării solului sunt utile pentru 

crearea diverselor modele de utilizare a resurselor funciare, pentru o definire mai 

bună a estimării expunerii populației și de examinare a relațiilor dintre 

concentrațiile de poluanți din mediu și dezvoltarea unor probleme de sănătate.  



22 

Școala Doctorală 

Științe Chimice 

SYNTHESIS AND STUDY OF NEW PHOSPHONATE LIGANDS 

CUZAN OLESEA,  

Institute of Chemistry, ASM, RM 

This work reflects the synthesis and NMR characterization of new mono- 

and di-phosphonate ligands, precursor of the VIII group metals (Ir, Rh, Pt, Ru 

and Pd) complex compounds as potential catalyst for CO2 reduction and H2 

production/oxidation. 

The reaction pathway is an adaptation of a literature method [1], involving 

the reactions between 3-aminomethyl pyridine with diethyl vinyl phosphonate 

and tetraethyl ethene-1,1-diyldiphosphonate according to Scheme 1. The 

resulting products were obtained as yellow/orange liquid compounds upon 

chromatographic separation. The structure of the compounds was confirmed by 

spectroscopic NMR methods (1H NMR, 13C NMR, as well as COSY, HMQC and 

HMBC experiments). 

Scheme 1. Reaction scheme of diethyl (2-((pyridine-3-

ylmethyl)amino)ethyl)phosphonate and tetraethyl (((pyridine-3-

ylmethyl)amino)methylene)bis(phosphonate). 

Aknoledgements: This research was supported by the 13.820.08.01/FrF 

project. 
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NANOCOMPOZITE POLIMERICE PENTRU ACOPERIRI 

PODELE INSTITUȚII PUBLICE 

Drd. Ing. MARIN LAURENŢIU, Cercetător Științific Principal Grd II,  

Ing. MARIN CATALINA DANIELA, Cercetător Științific Principal Grd II, 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie 

ICECHIM București, Profesor Dr. hab. ing. TOPALA PAVEL, Dr. ing. BEŞLIU 

VITALIE, Dr. ing. OJGOV ALEXANDRU, Universitatea de Stat Alecu Russo 

Bălți, RM 

Abstract: 
Lucrarea prezintă rezultate experimentale privind obținerea unui 

nanocompozit poliuretanic utilizat in obținerea unor acoperiri de pardoseli cu 
proprietăți speciale antialunecare si antuzura. Aceste acoperiri pot fi depuse la 
fața locului sau se pot prefabrica și fixa în zonele de interes prin intermediul unor 
filme polimerice dublu dezive. 

Key words: nanocompozit poliuretanic, acoperire antialunecare, materiale 
antiuzura. 

Un nanocompozit este un material solid multifaza in care faza dispersa are 
una doua sau toate cele trei dimensiuni de ordinul de mărime mai mic de 100 nm 
(10-9 m). De asemenea un nanomaterial mai poate fi definit si ca acea structura 
la care fazele care îl alcătuiesc se repeta spațial la distante ce nu depășesc ordinul 
de mărime amintit. Un nanocompozit polimeric poate fi definit ca fiind acel 
material alcătuit dintr-o matrice macromoleculara in care este dispersata o 
nanoumplutura – o faza dispersa la care dimensiunile particulelor ce o alcătuiesc 
sunt de max 100 nm. Proprietățile mecanice, electrice, termice, catalitice ale 
nanocompozitelor sunt complet diferite de cele ale componentelor care le 
alcătuiesc. Studiile au condus la concluzia ca adecvat scopului de obținere a unor 
nonocompozite cu matrice poliuretanica este un aluminosilicat cu o structura 
lamelara. Acest aluminosilicat cu denumirea montmorillonit este elemental 
component majoritar 65-70 % dintr-o argila exploatabila din cariere denumita 
bentonita. Stratul de uzura al unei pardoseli este acea porțiune a acoperirii care 
vine in contact nemijlocit cu acțiunea directa a factorilor distructivi. Aceștia sunt 
de natura gravimetrica – materializați prin acțiuni normale a corpurilor statice sau 
in mișcare asupra pardoselii si de frecare – materializați de forte cu acțiune 
tangențiala asupra pardoselii.  

Nanocompozitul poliuretanic are o serie de proprietăți fizice care-l fac 
adecvat pentru acțiuni normale: elasticitate, tenacitate, dar in același timp nu are 
o duritate superficiala suficienta pentru a fi rezistent la acțiunea unor forte
tangențiale – respective la abraziune. 

Soluția tehnica la aceasta problema tehnologica este modificarea suprafeței 
acoperirii, prin realizarea unui așa numit strat de uzura care consta în includerea 
în porțiunea superficiala pe o adâncime de 1-2 mm a unor granule de materiale 
extradure. 
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COMPOZITE INTELIGENTE ANTIFOULING CU APLICARE ÎN 

PROTECȚIA CARENELOR NAVELOR MARITIME ȘI TESTAREA 

PRIVIND EFICIENȚA ANTIVEGETATIVĂ ÎN CORELAȚIE CU 

IMPACTUL REDUS ASUPRA ECOSISTEMULUI ACVATIC  

Drd. Ing. MARIN LAURENŢIU, Cercetător Științific Principal Grd II, Ing. 

MARIN CATALINA DANIELA, Cercetător Științific Principal Grd II, Institutul 

National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM 

București, Profesor Dr. hab. ing. TOPALA PAVEL, Dr. ing. BEŞLIU VITALIE, 

Dr. ing. OJGOV ALEXANDRU, Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți, RM 

Abstract: 
Lucrarea prezintă rezultate experimentale privind obținerea unui compozit 

poliuretanic funcționalizat utilizat în obținerea unor acoperiri cu proprietăți 
antifouling cu aplicație in protejarea carenelor vaselor maritime. Acesta este un 
material bicomponent care se poate aplica pe suprafețe metalice, lemn, poliesteri 
armați – in general toate materialele din care sunt construite navele maritime si 
asigura protectie anticoroziva si antifouling timp de doi ani de la data aplicării. 

Key words: compozit poliuretanic funcționalizat, acoperire antifouling, 
fouling, nave maritime 

Pentru orice material imersat, mediul marin exercita un efect agresiv , 
generat de încărcătura semnificativa de săruri a apei si de epibioza fixata pe 
suporturile solide.  

Fenomenul de creștere si dezvoltare a micro si macroorganismelor pe 
structurile imersate în apa mării poarta numele de fouling. In paralel suprafețele 
submerse sunt expuse unui proces intens de coroziune datorat: 

 procesului electrochimic generat în condițiile salinității marine;

 coroziunii datorate proceselor enzimatice generate de epibioza.
Pentru protecția împotriva coroziunii chimice, electrochimice și biologice 

precum și împotriva fenomenului natural de dezvoltarea foulingului suprafețele 
metalice submerse sunt acoperite cu pelicule anticorozive și antivegetative. 

Compozitul de protecție utilizat trebuie sa aibă un dublu rol: protecție 
anticoroziva; protecție antifouling. 

Rolul de protecție anticoroziva se manifesta împotriva acțiunii 
electrochimice, corozive, a apei de mare, si se realizează datorita generării unei 
pelicule continue de compozit polimeric, insolubila in apa si care nu reacționează 
chimic, in timp, cu aceasta. 

Rolul de protecție antifouling se manifesta prin împiedicarea apropierii, 
lipirii, creșterii si dezvoltării micro – prin apariția si dezvoltarea biofilmului - și 
macroorganismelor marine pe corpul navei si se realizează prin modificarea 
recepturii compozitului cu anumiți aditivi, care au rolul de a îndepărta sau de a 
distruge organismele care adera la suprafața carenei navei. 
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PERSPECTIVELE UTILIZĂRII NOILOR PICĂTURI 

AURICULARE COMBINATE  

NICOLAI E., PARII S., UNCU L., RUSNAC L., VALICA V., 

Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului al Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, RM 

Spectrul indicaţiilor farmacologice ale maladiilor inflamatorii depinde de 

etapa patologiei: în faza acută preponderent farmacoterapie etiotropă şi 

simptomatică, în faza subacută – diverse manipulări invazive şi terapie 

medicamentoasă cu includerea în complex a imunomodulatoarelor, în cazul unui 

proces cronic se adaugă metodele chirurgicale şi remediile medicamentoase 

complexe. Astfel, intensitatea şi calitatea terapiei la fiecare stadiu patogenetic 

determină succesul tratamentului, iar farmacoterapia contemporană a afecţiunilor 

urechii impune utilizarea remediilor antibacteriene, imunomodulatoare şi 

simptomatice. 

În dependenţă de etiologia, patogeneza şi localizarea maladiei, una dintre 

cele mai des utilizate forme farmaceutice pentru tratamentul otitelor acute si 

cronice sunt picăturile auriculare. În ultimii ani pe piaţa farmaceutică mondială a 

apărut un număr impunător de denumiri de picături auriculare, unele din ele fiind 

autorizate şi în R. Moldova. Însă, în prezent există doar un singur producător 

autohton care produce picături auriculare.  

Ne-am propus elaborarea picăturilor auriculare, ce prezintă o combinaţie 

de ciprofloxacină clorhidrat şi ulei de busuioc, indicat în afecţiunile inflamatorii 

nesupurate şi supurate ale urechii externe şi urechii medii. Rezultatul final al 

studiului planificat este implementarea în practica medicală a unui preparat nou 

sub forma farmaceutică – picături auriculare, cu elaborarea regulamentului 

tehnologic de producere, monografiilor farmacopeice pentru substanţele active şi 

produsul finit, studiului de stabilitate, studiilor preclinice şi clinice pentru 

stabilirea eficacităţii şi inofensivităţii preparatului pe animale de laborator şi 

subiecţi umani. În prezent preparatul se află la etapa studiului farmaceutic, care 

urmează să demonstreze compatibilitatea fizică şi chimică a componentelor, 

stabilitatea acestora atât în procesul de formulare, precum şi pe întreaga perioadă 

de valabilitate a medicamentului, la fel urmează să fie determinaţi parametrii 

tehnologici de preparare a formei farmaceutice selectate. 
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POLUAREA MEDIULUI CU SUBSTANȚE ORGANICE TOXICE – 

CAUZE ȘI CONSECINȚE 

NICOLAU ELENA,  

Institutul de Chimie, AȘM, RM 

Viața și activitatea omului este continuu influențată și modificată de diverși 

factori de natură geologică, meteorologică, tehnologică, socială, economică, etc. 

Unul din cei mai importanți factori consider a fi calitatea mediului înconjurător, 

și anume caracteristicile fizico – chimice ale solului, apei și aerului. Odată cu 

dezvoltarea procesului tehnologic, prelucrării intensive a suprafețelor arabile, 

dezvoltării transportului, creșterii populației planetei și respectiv a deșeurilor 

produse, impactul asupra mediului a devenit tot mai evident și mai sesizabil. 

O categorie aparte de cauze a alterării calităților mediului o constituie 

răspândirea și menținerea în apă, aer, dar în special în sol, a substanțelor organice 

toxice și, în particular, a compușilor organici persistenți, rezultați în urma 

utilizării excesive a pesticidelor. Acești compuși constituie în prezent, circa 20 - 

30 % din stocul total de pesticide inutilizabile și interzise în Moldova, importate 

în perioada sovietică. Deși, o parte din ei au fost transportați spre distrugere, 

creșterea concentrației în sol și răspândirea lor pe teritorii vaste a fost determinată 

și de depozitarea neadecvată a pesticidelor, deteriorarea ambalajelor, distrugerea 

depozitelor în care se păstrau, precum și lipsa unui control strict asupra izolării 

lor. În calitate de pesticide, acești compuși au fost destinați spre distrugerea 

selectivă a plantelor și organismelor „inferioare”, dar efectele lor s-au resimțit și 

asupra oamenilor. Astfel, în Republica Moldova s-a mărit numărul bolnavilor ce 

suferă de afecțiuni ale sistemului imun, tractului digestiv, organelor respiratorii, 

a dereglărilor cardio-vasculare și neurotoxice. În ultimii ani a crescut vertiginos 

numărul bolnavilor de cancer, ciroze hepatice și celor cu afecțiuni ale sistemului 

reproductiv.  

În acest context, consider prioritară problema studierii surselor de poluare 

a mediului cu compuși organici toxici, precum și evaluarea riscului de poluare 

chimică, cu elaborarea și implementarea procedeelor de remediere a sectoarelor 

poluate.  
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SINTEZA LACTAMELOR HOMODRIMANICE 

PRIN TRANSPOZIȚIA BECKMANN 

SECARA ELENA, CIOCÂRLAN ALEXANDRU, ARÎCU ACULINA, 

Institutul de Chimie, AŞM, RM 

În scopul obţinerii noilor compuși homodrimanici cu conţinut de azot ce 

manifestă activitate biologică, a fost realizată sinteza lactamelor homodrimanice 

7 și 8 în patru etape. Norambreinolida 1 comercial accesibilă a fost transformată 

în amestecul de esteri metilici 2-4 ai acidului biciclohomofarnesenic, care ulterior 

au fost supuşi electrooxidării în esterul metilic al acidului 13,14,15,16-

tetranorlabd-8(9)-en-7-oxo-12-oic 5 [1]. Prin tratare cu hidroxilamină, urmând 

procedeul standard, cetona 5 a fost transformată cu randament înalt în oxima 

homodrimanică 6, care ulterior a fost supusă transpoziţiei Beckmann, prin tratare 

cu clorură de tionil în dioxan anhidru, conform metodei [2]. În rezultat s-a obținut 

un amestec de lactame izomere 7 și 8 care au fost separate prin cromatografie pe 

coloană. 
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Reagenţi şi condiţii: a. H2SO4 (conc.), CH3OH, △ , 96 ore, 90%; b. LiClO4, 

CH3OH, e-, 38 ore, 63%; c. NH2OH‧HCl, C2H5OH/Py; d. SOCl2, Dioxan, 60-

65°C, 17 ore 

Confirmarea structurii compuşilor 7 și 8 a fost realizată folosind metode 

spectroscopice: IR, 1H-RMN, 13C-RMN, aplicaţii bidimensionale (COSY, 

HMQC, HMBC) şi 15N-RMN. 

Autorii aduc mulțumiri proiectului din cadrul programului de colaborare 

bilaterală între A.Ș.M. și ANCSR înregistrat cu cifrul 13.820.05.12/RoF, pentru 

suport financiar. 

Referințe: 

1. М.Н. Колца și al., Изв. Акад. Наук, Серия Химическая, 1996, 1, 216-222.

2. Natalija M. Krstic și al., J. Serb. Chem. Soc. 2004, 69 (6), 413-420.
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LIGANZI POLIDENTAŢI CE CONŢIN 2 ŞI 3 GRUPE THIOUREICE 

STRAISTARI TATIANA,  

Institutul de Chimie, AŞM, RM 

Un interes deosebit prezintă cercetarea şi determinarea unor noi surse de 

energie alternativa ca cea de obținere a hidrogenului cu utilizarea energiei solare 

prin realizarea reacții redox (2H+ + 2e → H2) cu participarea nemijlocita a 

(enzimelor) hidrogenazelor. Din datele literaturii de specialitate [1-3] se cunoaște 

ca centrele active ale hidrogenazelor sunt complecsi ai Ni, Fe cu liganzi ce conțin 

atomi donori de sulf. La moment modelarea centrelor active ale hidrogenazelor 

este una din problemele de top ale cercetărilor din chimia bioanorganica.  

Cu acest scop au fost sintetizaţi [4] doi liganzi noi polidentaţi, 2,2'-

thiocarbonyl-bis(N-(4-methoxyphe-nyl)) L1H2 şi bis(4-(p-metoxifenil)-

thiosemicarbazon)-2,4-butane L2H2. Structura şi compoziţia compuşilor a fost 

confirmată cu ajutorul spectroscopie 1H-RMN, FT-IR şi analizei elementale.  

 L1H2

 L2H2 

Liganzii sintetizaţi au fost utilizaţi pentru sinteza compuşilor complecși ai 

Ni. 

Mulțumiri: Cercetarea a fost efectuata in cadrul programului Burselor de 

excelență acordate de Federația Mondiala a Savanților. 

Referințe: 

1. P. M. Vignais and B. Billoud, Chem. Rev., 2007, 107, 4206.

2. W. Lubitz and W. Tumas, Chem. Rev., 2007, 107, 3900.

3. Adams, M.W.W. and Stiefel, E.I. (1998). Science 282 (5395): 1842–1843.

4. M. Christlieb and J. Dilworh, Chem. Eur. j., 2006, 12, 6194-6206
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Bolile sistemului cardiovascular (BCV) sunt de cele mai multe ori cauzate 

de interacţiunea factorilor genetici şi a celor de mediu, care împreună contribuie 

la susceptibilitatea individuală. Cu toate că în ultimii 20 de ani, se dezvoltă activ 

cercetările asociative ale predispoziţiei genetice a afecţiunilor complexe cum ar 

fi BCV, în prezent această problemă rămâne neclară. Instrumentele 

bioinformatice oferă o nouă abordare în studierea BCV determinate de o singură 

genă sau un complex multigenic, devenind instrumente importante pentru 

înţelegerea dezvoltării şi patogenezei BCV cât şi pentru înţelegerea 

interacţiunilor genă-genă, genă-mediu.  

Scopul lucrării este identificarea genelor cu expresie diferenţiată în BCV. 

Studiul a fost realizat conform unei metodologii de extragere şi analiză a datelor 

de expresie, elaborată în cadrul Laboratorului de Bioinformatică, CBM, fiind 

adaptată scopului propus. 

În studiu au fost utilizate date privind profilurile de expresie a genelor 

potenţial implicate în BCV, stocate în baza de date NCBI-GEO, obţinute prin 

tehnologia microarray. Analiza statistică şi explorativă a datelor a fost realizată 

în baza programării prin limbajul R. În studiul de faţă, adnotările genelor s-au 

extras din bazele de date prin NetAffx şi pachetul GEOquery din Bioconductor. 

Pentru realizarea studiului au fost selectate datele obţinute în baza seturilor 

GSE4172, GSE14975, GSE18608, GSE1145 care aparţin platformelor de tip 

Affymetrix. Identificarea genelor de interes s-a efectuat în urma filtrării lor 

conform IE≥1, stabilit empiric. 

În baza nivelului de expresie a genelor analizate, a fost determinat un set 

de 6088 gene candidate, dintre care 90 gene au fost validate ca fiind prioritar 

implicate iar 452 gene – potenţial implicate în BCV. În urma comparării genelor 

potenţial implicate în BCV au fost identificate 14 gene cu efect inhibitor, 13 cu 

efect stimulator, 24 gene cu expresie diferenţiată pentru patologiile în cauză. 
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Cercetările anterioare în domeniul silviculturii au arătat că pentru a 

ameliora starea pădurilor, inclusiv stabilitatea, adaptarea, rezistența, 

productivitatea și diversitatea lor, este necesară folosirea materialului de 

reproducere adecvat amplasamentului și de calitate superioară atât din punct de 

vedere genetic, cât și fenotipic, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru 

gestionarea durabilă a fondului forestier. Testarea populațiilor și genotipurilor de 

stejar pedunculat în ceea ce priveşte acumularea de biomasă şi rezistenţa lor la 

schimbările climatice actuale reprezintă obiectivul principal al unor cercetări de 

nivel mondial. Studiul asupra creşterii şi capacităţii adaptive a descendenţilor 

stejarului pedunculat de diferită provenienţă ecologică este deosebit de important 

pentru a fundamenta modul de utilizare a materialului forestier de reproducere în 

culturile forestiere în vederea selectării celor mai adaptate şi valoroase 

provenienţe, care conferă stabilitate şi productivitate ecosistemelor forestiere. 

Rezultatele testării în culturi experimentale ale stejarului pedunculat relevă faptul 

că provenienţele naţionale supuse testării dispun de un potenţial genetic valoros, 

capabil să valorifice la maximum condiţiile de mediu, înregistrând performanţe 

de creştere şi adaptare şi în alte regiuni, departe de locul de origine.  

Experimentele realizate în culturile comparative de provenienţă de stejar 

pedunculat instalate în rezervaţia ştiinţifică Plaiul Fagului au ca scop 

fundamentarea pe baze genetice a regulilor privind utilizarea şi transferul 

materialelor forestiere de reproducere pe regiuni de provenienţă. Cercetările ale 

căror rezultate vor fi prezentate în cadrul tezei de doctorat sunt aliniate 

metodologiei internaţionale, iar prin realizarea acestui studiu se aduce o 

contribuție la implementarea în Republica Moldova a unor directive privind 

materialul forestier de reproducere, precum şi a Convenţiilor Privind Diversitatea 

Biologică şi Conservarea Resurselor Genetice Forestiere.  
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Markerii biologici sau biomarkerii apar ca indicatori ai unei stări biologice, 

al proceselor biologice normale, patogene sau răspunsuri farmacologice la 

intervenții terapeutice. Printre cei mai des întâlniți și studiați biomarkeri amintim: 

microorganisme, xenobiotice, particule endogene. 

Aportul științific al tezei are la bază studii privind relevanţa unui marker 

biologic de proces în caracterizarea tratamentelor termice aplicate în industria 

cărnii cât și studii privind obţinerea unor markeri de proces, de produs sau/şi de 

ambalaj. 

Obiectivele cercetării se bazează pe aplicaţii ale identificării biologice la 

tratamentele termice diverse (blanşare, opărire, pasteurizare, fierbere, frigere, 

coacere, sterilizare), influenţa tratamentelor termice asupra unor microorganisme 

ţintă; optimizarea tratamentelor termice în concordanţă cu răspunsul markerului 

la tratamentul termic, utilizarea termenului de „marker sondă‟ pentru markerul 

tehnologic şi teste pentru determinarea relevanţei acestuia. 

Ținta lucrării în curs de elaborare o reprezintă utilizarea pe „markerul 

sondă” a unor culturi diverse, obţinerea unui marker tehnologic relevant, cât și 

obţinerea de markeri de produs sau/şi de ambalaj. 

Concluziile cercetării au în vedere aplicaţiile industriale la markerii de 

produs precum și cele ale markeriilor de ambalaj. 
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Lactic acid bacteria (LAB) are useful in the food industry, not only because 

of their ability to acidify and hence preserve food products from spoilage, but 

also for their contribution to the organoleptic properties of the final fermented 

food. LAB play an important role in the texture development of fermented milks, 

low-fat cheeses, and dairy desserts. 

Streptococcus thermophilus is considered one of the most commercially 

important LAB. Streptococcus thermophilus also produces exopolysaccharides 

(EPS). These are essential to the texture of fermented milk products. 

The aim of this study is to offer a characterization of pure cultures of 

Streptococcus thermophilus strains isolated from raw milk: their morphological, 

biochemical and technological properties. 

Approximately 500 colonies of lactic acid bacteria were isolated from raw 

milk from different parts of Moldova. Seven colonies were identified as 

Streptococcus thermophilus strains. 

Thermophilic (heat-loving) bacteria are less widespread in the climatic 

region of Moldova. Therefore, the process of obtaining technological valuable 

thermophilic LAB are difficult. 

Were used modern and classical methods for isolation, identification and 

EPS producing of Streptococcus thermophilus strains. 

The strains were characterized by active acid formation, corresponding 

properties of gel formation in milk media and viability after 4 sowing, forming 

gel viscous and EPS producing. 
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În Republica Moldova, sub acţiunea factorilor antropici şi tehnogeni, 

diversitatea biologică, inclusiv şi diversitatea ihtiofaunei lacului de acumulare 

Costeşti-Stânca a fost supusă unor modificări negative considerabile. 

Pescuiturile de control efectuate în anii 2011-2013 au evidenţiat prezenţa 

a 28 specii şi subspecii de peşti. 

A fost stabilit faptul că repartizarea spaţială a populaţiilor de peşti în lacul 

de baraj Costeşti-Stânca este în dependenţă directă de o serie de factori abiotici 

şi biotici (adâncimea, curenţii de apă, baza trofică, relaţiile intra şi interspecifice). 

Analiza ecologo-faunistică a materialului colectat a arătat că, după originea 

zoogeografică ihtiofauna lacului este compusă din reprezentanţi a 6 complexe 

faunistice: boreal de şes - 7 specii (ştiucă, babuşcă, şalău, biban, batcă, clean, 

ghiborţ), boreal submontan - 1 (scobar), ponto-caspic de apă dulce - 8 (cegă, 

obleţ, plătică, cosac cu bot turtit, morunaş, mreană, roşioară, avat), ponto-caspic 

de mare - 3 (moaca de brădiş, ciobănaş, guvid de iarbă), terţiar de şes - 4 (caras 

argintiu, crap, somn, zvârlugă şi chinez de şes - 5 specii (sânger, novac, boarţa, 

porcuşor, cosaş). 

Din punct de vedere ecologic ihtiofauna are un caracter complex limno-

reofil, dominante fiind speciile limnofile. Interes economic prezintă 12 specii s-

au ( cega, ştiuca, plătica, avat, morunaş, mreană, crap, sânger, novac, cosaş, şalău, 

somn), cu o pondere relativă de cca 42,9%. Valoarea economică mică au 8 specii 

(babuşcă, clean, scobar, cosac cu bot turtit, roşioară, batcă, biban, caras argintiu) 

cu o pondere relativă de cca 28,6%.Restul 8 specii care alcătuiesc 28,5% nu 

prezintă interes economic. 

Multe specii economic valoroase (crapul, somnul, avatul, scobarul, 

cleanul) în pescuituri se întâlnesc doar episodic, iar în golful Ciuhur (ştiuca, 

somnul, cleanul şi cosacul-cu-bot-turtit) în ultimii ani în pescuituri în general nu 

s-au înregistrat. 
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Prezența compușilor polifenolici în vinurile roșii, conferă acestora însușiri 

organoleptice și de calitate deosebite: culoare roșie-rubinie, catifelare, astringență 

păstrare.  

În tehnologia producerii vinurilor roșii, extracția compușilor fenolici, iar 

dintre aceștia în mod deosebit compușii fenolici colorați are loc prin procedeul 

specific numit fermentarea - macerarea pe boștină. Extracția acestora din urmă 

are loc după următorul mecanism: în prima etapă, sub influența acidității, 

temperaturii, SO2 și eventual a alcoolului format, are loc mortificarea celulei 

boabei. 

Preparatele enzimatice adăugate în mustuiala de struguri roșii, prin 

degradarea compușilor pectici și celulozici din pereții celulari, îmbunătățesc 

extracția substanțelor colorante. 

În calitate de obiecte al cercetării au servit strugurii de Merlot și Syrah 

cultivați în regiunea vitivinicolă Valul lui Traian, anul recoltei 2013 și vinurile 

materii prime roșii seci Merlot și Syrah.  

Strugurii recoltați au fost prelucrați după schema tehnologică tradițională 

cu adaos preparate enzimatice de la diferiți producători și în diferite cantități 

(Lafazym Extract 3 ÷ 5 g/100 kg și Trenolin Color DF 1 ÷ 2 g/100 kg). 

Mostra 2 din seria vinurilor materie primă roșii seci Merlot s-a prezentat 

prin cea mai ridicată concentrație în masă a: acidității titrabile (7,46 g/L), 

extractului sec nereducător (26,70 g/L), acidului citric (0,44 g/L) și densității 

relative (0,9949 g/L), însă din punct de vedere senzorial cea mai mică notă 

organoleptică în valoare de 7,70 puncte.  

Vinurile materie prime roșii seci obținute din soiul Syrah se caracterizează 

printr-un conținut mai mic cu aproximativ 17,5 %,. Cel mai mare conținut de 

alcool se evidențiază la mostra 2 ai vinului materie primă roșu sec din soiul 

Merlot. 
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UTILIZAREA TESCOVINEI DE STRUGURI ȘI A PRODUSELOR 

LEVURIENE LA CREȘTEREA PUIETULUI DE COSAȘ 

(CTENOPHARYNGODON IDELLA) 

DADU ANA,  

Institutul de Zoologie, AŞM, RM 

Este bine cunoscut faptul că cosașul (Ctenopharyngodon idella) fiind un 

pește fitofag utilizează intens plantele acvatice și este folosit în bazinele piscicole 

ca un ameliorator biologic eficient. Creșterea cosașului pentru consum nu implică 

mari cheltuieli, mai dificilă fiind obținerea larvelor viabile și puietului acestei 

specii în condiții dirijate. 

Diferite companii comerciale propun o gamă largă de furaje pentru 

creşterea larvelor, puietului sau a peştelui de consum (Kalla, A. et al. 2008). Mai 

puţine reţete se oferă pentru larvele şi puietul de peşti fitofagi. Furajele de import 

sunt destul de costisitoare, ceea ce micşorează rentabilitatea tehnologiilor de 

creştere şi producere a speciilor de peşti în condiţii autohtone. 

Cercetările noastre efectuate în anul 2013 au avut drept scop elaborarea 

unei reţete de furaj ieftin pentru îmbunătăţirea indicilor bioproductivi ai puietului 

de peşti fitofagi. Experienţele s-au efectuat pe un număr de 160 larve de cosaşi 

divizate în 3 loturi: unul martor şi două experimentale. Raţia puietului martor a 

fost constituită din: autolizat de drojdii, făină de peşte, făină de grâu, lapte praf, 

metionină şi premix vitamino-mineral. În raţiile experimentale făina de grâu a 

fost substituită cu făină de tescovină de struguri, iar autolizatul de drojdii – cu 

drojdie de vin uscată. Adiţional s-a administrat bioprodusul imunostimulator b-

glucani, obţinut din pereţii celulari ai levurilor Saccharomyces cerevisiae. 

Rezultatele au arătat, că introducerea în furaj a componentelor date asigură 

organismul larvelor de peşti fitofagi cu substanţe proteice şi glucidice uşor 

asimilabile, ceea ce duce la stimularea proceselor metabolice şi la creşterea 

ihtiomasei generale. Utilizarea reţetei furajere conduce la sporirea cu 22,0-26,7 

% a ratei de supravieţuire, cu 16,9-24,0 % a masei medii a unei larve, cu 45,2-

56,3% a ihtiomasei generale medii, faţă de martor. Efectul stimulativ se obţine la 

administrarea furajului după 5-10 zile de la eclozare, pe parcursul a 20 zile. În 

dependenţă de vârstă, furajarea se efectuează reieşind din 75-50 % furaj la o 

unitate de masă a larvelor, administrare la fiecare 3-4 ore. 
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CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA BUSUIOCULUI 

(OCIMUM BASILICUM L.) 

DOMBROV LUDMILA, CHISNICEAN LILIA, 

Grădina Botanică (Institut), AȘM, RM 

În comparaţie cu realizările în ameliorarea plantelor alimentare, 

industriale, ameliorarea plantelor condimentar-aromatice şi medicinale în 

Republica Moldova a rămas în umbră. 

Busuiocul este utilizat în stare proaspătă şi uscată drept condiment, la 

prepararea oţetului, uleiului şi vinului condimentat, ca plantă medicinală utilă, de 

aceea scopul ameliorării busuiocului (O. basilicum L.) este obţinerea de forme 

noi pentru salată sau în calitate de condiment uscat cu proprietăţi gustative 

deosebite, bine înfrunzite, cu conţinut sporit de principii active, fără a neglija 

precocitatea, capacitatea de producţie, rezistenţa la boli şi la factorii nefavorabili 

de mediu (secetă, ger), modalitatea de recoltare etc. 

Cercetările de ameliorare la O. basilicum L. sunt efectuate în colecţia de 

plante condimentar-aromatice a Grădinii Botanice (Institut), care cuprinde cca. 

15 varietăţi şi soiuri de busuioc, dintre ele 5 locale (Lămâiţă, Frunză verde, 

Creţişor, Purpuriu, Opal-mini), ce servesc drept material iniţial. Busuiocul, fiind 

o plantă cu variabilitate genetică pronunţată, i se aplică pentru ameliorare selecţia

individuală şi în masă repetate în populaţia iniţială, hibridarea intraspecifică (între 

soiuri) şi mutageneza utilizând uleiuri volatile de portocal (Citrus aurantium) şi 

Koellia virginiana (L.).  

Prin castrarea manuală a florilor până la înflorire şi polenizarea lor sub 

izolator au fost obţinuţi un şir de descendenţi, fiind selectată o formă cu caractere 

deosebite: tufă mare cu diametrul de 55 - 60 cm, înălţimea 65 - 70 cm, cu câte 75 

- 130 frunze mari, ondulate, ornamentat-dinţate, de culoare violetă. 

Inflorescenţele sunt de lungime medie cu valori de 7 – 12 cm, florile de culoare 

roz.  

Prezintă interes şi unele forme de busuioc rezultate în urma polenizării 

libere, formele parentale ale cărora nu sunt cunoscute. Acestea manifestă 

schimbări fenotipice ale formei şi dimensiunii tufei, frunzelor, inflorescenţei, ce 

le deosebesc de varietăţile şi soiurile din colecţie.  

Forma hibridă şi cele rezultate spontan vor fi prelucrate prin selecţie 

individuală şi în grup şi le va fi apreciată capacitatea de recombinare, până la 

obţinerea formelor constante.  
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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DENSITĂŢII 

ŞI FERTILIZĂRII ASUPRA CALITĂŢII HIBRIZILOR 

DE FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS) 

PE CERNOZIOMUL CAMBIC DE LA FUNDULEA 

EREMIA FLORENTINA,  

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, 

România 

Problematica de cercetare abordată a cuprins obiective care au urmărit 

optimizarea tehnologiei de cultură în vederea obţinerii unei producţii maxime şi 

constante la floarea soarelui, în condiţiile de sol şi climă din sudul României, 

urmărind de asemenea creşterea eficienţei economice şi protecţia mediului.  

Cercetările au fost efectuate într-un câmp experimental, în condiții de 

neirigare, scopul principal fiind influenţa densităţii şi fertilizării asupra calităţii 

producţiei a trei hibrizi de floarea soarelui (a1 – Performer; a2 – KWS Barolo RO; 

a3 – PR64A89). În ceea ce priveşte densitatea plantelor s-au folosit două variante 

de lucru, respectiv c1 cu 50.000 pl/ha şi c2 cu 60.000 pl/ha. Alţi factori importanţi 

de influenţă au fost condiţiile climatice şi solul din clasa cernoziomurilor.  

Prelucrarea datelor de calitate s-a efectuat în septembrie 2012 în urma 

analizării în cadrul laboratorului a seminţelor de floarea soarelui, recoltate sub 

formă de probe de 750 g. Din analiza datelor s-a observat că valorile cele mai 

ridicate ale MH şi MMB s-au realizat la varianta fertilizată cu gunoi de grajd (20 

t/ha) şi la utilizarea unei densităţi de 50.000 pl/ha. Cele mai mari valori s-au 

obţinut la hibrizii PR64A89 şi Performer, la care MH a fost de 38.0 kg/100 l, 

respectiv de 37.0 kg/100 l, iar MMB a fost de 54.7 g, respectiv de 55.5 g. 

In condiţiile unui an cu distribuţie neuniformă în timp şi spaţiu a 

precipitaţiilor, varianta la care s-a obţinut cele mai bune valori ale indicilor de 

calitate este cea fertilizată cu gunoi de grajd (20 t/ha) și densitatea de 50.000 

plante/ha la care s-a utilizat hibridul PR64A89 urmat de hibridul Performer. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usamv.ro%2F&ei=WaXsUufYO6PkywOUz4HACw&usg=AFQjCNEgA_gd1nISlE06657UNT1rVEHMPA&bvm=bv.60444564,d.bGQ
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REZULTATE PRIVIND INFLUENŢA DENSITĂŢII PLANTELOR 

ŞI A FERTILIZĂRII ASUPRA PRODUCŢIEI HIBRIZILOR DE 

FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS) 

EREMIA FLORENTINA,  

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, 

România 

Scopul principal al prezentei teme de cercetare constă în determinarea celor 

mai buni hibrizi de floarea soarelui (Helianthus annuus) pretabili pentru zona de 

sud a României, care în condiţii diferite de fertilizare şi tehnologie să determine 

realizarea unor producţii mari şi stabile. Cultivarea plantelor s-a realizat în 

condiţii optime de tehnologie, specifice zonei de cultură, în varianta neirigat, 

genotipurile luate în studiu constând din trei hibrizi: Performer (martor), Barolo 

RO şi PR64A89.  

Influenţa fertilizării culturii asupra producţiei de floarea soarelui în 

condiţiile anului 2012 a constat în aplicarea la cultura anterioară a unei cantităţi 

de 20 t/ha gunoi de grajd, a adus culturii de floarea soarelui realizarea unei 

producții de 2244 kg/ha, comparativ cu varianta martor nefertilizată, la care s-a 

obţinut 1757 kg/ha. Înlocuirea fertilizării organice cu 20 t gunoi de grajd/ha cu 

fertilizarea N100P50 sau nefertilizat, a determinat obţinerea unor producţii mai 

mici cu 363-487 kg/ha la hibridul Performer, cu 465-741 kg/ha la Barolo RO şi 

cu 752-805 kg/ha la hibridul PR64A89. În toate variantele de fertilizare, utilizarea 

hibridului PR64A89 a determinat creșterea producţiei faţă de martor, foarte 

semnificativ. 

Din rezultatele obținute privind influenţa asociată a densităţii plantelor şi a 

hibridului utilizat asupra producţiei de floarea soarelui în condiţiile anului 2012 

a rezultat superioritatea variantei cu densitatea de 50.000 pl /ha faţă de varianta 

cu densitatea de 60.000 pl/ha, la toţi hibrizi cultivaţi, diferențe asigurate statistic. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usamv.ro%2F&ei=WaXsUufYO6PkywOUz4HACw&usg=AFQjCNEgA_gd1nISlE06657UNT1rVEHMPA&bvm=bv.60444564,d.bGQ
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INFLUENŢA FACTORILOR DE CULTIVARE ASUPRA LEVURILOR 

PRODUCĂTOARE DE MANOPROTEINE 

FULGA LUDMILA,  

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM, RM 

Potrivit studiului în domeniu, biosinteza manoproteinelor la 

microorganisme poate fi influenţată de natura substratului mediului de cultivare. 

În acest scop, tulpinile de levuri se cultivă pe medii specifice, ce conţin în mod 

obligatoriu surse de carbon, azot şi factori de creştere [Aguilar-Uscanga B, 2003]. 

Principala sursă de carbon pentru levuri este reprezentată de hexozele 

fermentescibile, din care acestea îşi formează scheletele carbonice necesare 

sintezei constituenţilor celulari şi obţin energia necesară pentru iniţierea reacţiilor 

de biosinteză. Cele mai utilizate surse de carbon în procesul de fermentare a 

levurilor sunt glucoza, zaharoza, manoza, fructoza, maltoza. Este cunoscut, că 

unii compuşi precum lactoza, xiloza, arabinoza, manitolul, sorbitolul nu pot fi 

asimilate sau se asimilează cu dificultate de către levurile Saccharomyces. De 

menţionat, că tipul şi concentraţia sursei de carbon determină activitatea 

enzimelor şi acizilor tricarboxilici care participă la glicogeneză. 

La procedeele biotehnologice de sporire a randamentului de biosinteză a 

metaboliţilor celulari se aliniază şi cele de suplimentare a mediului de cultură cu 

substanţe nutritive care conţin azot, fosfor, magneziu [Parrou J., 1999]. Pentru a 

obţine, pe scară largă, o producţie înaltă de manoproteine, este important ca 

sursele de azot să fie uşor accesibile şi ieftine. Sulfatul şi fosfatul de amoniu sunt 

utilizaţi frecvent ca sursă de azot asimilabil în procesul de multiplicare a levurilor. 

Factorii esenţiali ce influenţează viteza de creştere a levurilor şi intensitatea 

proceselor de biosinteză sunt temperatura, aeraţia, pH-ul mediului de cultivare 

[Hong-Zhi Liu, 2009]. Efectul condiţiilor de cultivare asupra biosintezei 

manoproteinelor diferă în dependenţă de tulpină şi compoziţia mediului nutritiv. 

Prin urmare, optimizarea factorilor de cultivare a levurilor producătoare de 

manoproteine poate duce la majorarea performanţei proceselor biotehnologice. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PHOSPHORUS MINERAL 

COMPOUNDS AND THE NAPHTHALENE BIODEGRADATION 

PROCESS BY STRAIN PSEUDOMONAS PUTIDA BS 3701 

FUNTIKOVA TATIANA,  

Tula State University, Russian Federation 

Living organisms at all stages of evolution, from archaea and bacteria to 

humans contain inorganic phosphorus compounds: orthophosphate, 

pyrophosphate and inorganic polyphosphates. Cell polyphosphates operate in a 

variety of processes such as reservation of phosphate and energy, detoxification 

and binding cations, formation of specific membrane channels, formation of cell 

walls, control of gene expression and regulation of the activity of certain 

enzymes, adaptation to stationary phase and stress. 

Aim of our work was to study the pole of the ortho - and polyphosphates 

into the naphthalene biodegradation process by a strain Pseudomonas putida 

BS3701. 

It has been shown that the limiting concentration of phosphate into the 

growth medium with glucose or naphthalene for strain P. putida BS3701 is 0.1 

mM and 0.4 mM, respectively, despite on the fact that the products of naphthalene 

biodegradation are not subjected to phosphorylation. Under the lack of phosphate 

in the medium (0.4 mM) salicylate as the intermediate product of naphthalene 

biodegradation accumulates into medium and the activity of key enzymes of 

naphthalene biodegradation changes. Concentration of polyphosphates in cells is 

the lower when the strain being cultivated in the medium with naphthalene in 

compared contras to the medium with glucose (17 mM and 60 polyP/ liter of the 

medium, respectively), under the condition of phosphate limit in the culture 

medium. At the excess of phosphate differences of polyphosphate concentrations 

are not observed neither for glucose nor for naphthalene. Fluorescence 

microscopy revealed differences in the structure and localization of 

polyphosphates in cells. 

Thus, a low concentration of phosphate in the culture medium results in 

insufficient accumulation of polyphosphates in cells of bacteria P. putida, which 

was manifested in a change in the activity of enzymes and salicylate transport in 

cells. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE INFESTARE A 

RANIDELOR VERZI (AMPHIBIA) DIN ZONA DE CENTRU A 

REPUBLICII MOLDOVA 

GHERASIM ELENA, 

Institutul de Zoologie, AŞM, RM 

În ultimii ani una dintre metodele utilizate la evaluarea ecosistemelor 

acvatice este starea lor parazitologică, care este folosită ca un bioindicator a 

biocenozei. Pentru aceasta este cel mai important de a găsi acele specii, care pot 

fi informative cu privire la starea ecologică a ecosistemelor (Cihleaev et. al., 

2004, Malâşev, 2006, Buracov, 2008). 

În urma cercetării batracofaunei din zona de Centru a Republicii Moldova 

a fost stabilită prezenţa ranidelor verzi (Amphibia) Rana ridibunda şi R. lessonae. 

Ele pot fi gazde definitive, intermediare, complimentare sau gazdă-rezervor cu 

diverşi agenţi parazitari comuni pentru peşti, reptile, păsări, mamifere şi om 

(Cihleaev, 2004). 

Cercetările parazitologice a speciilor R. ridibunda şi R. lessonae, colectate 

din lacuri acvatice naturale şi artificiale în aparatul digestiv s-a stabilit prezenţa 

agenţilor parazitari din clasele: trematoda, nematoda şi acanthocephala, numărul 

cărora devia în dependenţă de specie, sex, vîrstă şi biotop. 

Pentru masculii speciei R. ridibunda, colectaţi din regiunile rurale, 

intensitatea trematodelor ajungea până la 10 exemplare, nematodelor - 8 ex. şi 

acanthocephalele până la 6 exemplare, iar la masculii colectaţi din regiunile 

urbane trematodele ajung până la 62 de exemplare, nematodele – 17 ex., iar 

acanthocephalele lipsesc ceea ce este specific şi pentru femelele speciei R. 

ridibunda. Numărul de paraziţi depistaţi la specia R. lessonae colectată din 

regiunile rurale este aproape identic cu cel din regiunile urbane: trematode – 4 

exemplare, nematode – 6 ex. şi acanthocephale un singur exemplar. 

Aşadar, rezultatele cercetărilor parazitologice efectuate demonstrează că 

cel mai mare număr de paraziţi se întâlneşte la specia R. ridibunda colectată din 

regiunile urbane cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani. 
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CROMAŢIA SPECIEI RANA RIDIBUNDA ÎN DEPENDENŢĂ DE 

BIOTOP DIN CODRII CENTRALI A REPUBLICII MOLDOVA 

GHERASIM ELENA, 

Institutul de Zoologie, AŞM, RM 

Cromaţia, de rând cu parametrii morfometrici, reprezintă una dintre 

particularităţile fenotipice ale speciei, ea fiind rezultatul unui proces îndelungat 

de evoluţie (Arnold, 1986), cu un rol bine determinat de camuflare de duşmani 

(Işcenco, 1978), de termoreglare sau de atracţie a partenerilor sexuali (Cozari, 

2004). 

În baza cercetărilor efectuate din zona Codrilor Centrali s-a constatat că 

specia R. ridibunda are o plasticitate ecologică înaltă şi este una dintre cele mai 

numeroase specii din cadrul complexului Phelophilax esculenta. Coloritul 

acesteia variază în dependenţă de temperatura mediului ei cât şi de biotop. Astfel, 

când temperatura mediului ajunge la valorile de +200C coloritul speciei din 

lacurile acvatice din zona de luncă variază de la sur – cenuşiu la verde – măsliniu, 

cu prezenţa liniei mediane bine conturate şi pete rotungite expuse uniform sau 

neuniform ale morfelor (LP, LsP(p), LB, sLP). Însă, coloritul speciei din lacurile 

acvatice din zona de lizieră se caraterizează prin culoarea verde mai pronunţată 

şi prezenţa punctelor (LsM, VMs, SV(a), VLPc ). La limita temperaturii mediului 

de 300C când şi covorul vegetal este bine dezvoltat, cromaţia speciei R. ridibunda 

capătă o nuanţă deosebită, unde linia mediană, petele rotungite sau punctele, se 

află pe fundalul culorii verzi bine pronunţate indiferent de biotop (VL, VLP, 

VLPc, VsL(a)Pc(p), V(a)Pc). La limita acestei temperaturi biotopul are o influenţă 

nesemnificativă asupra cromaţiei. 

Aşadar, în rezultatul testării populaţiei de R. ridibunda s-a stabilit că 

variaţiile cromatice sunt în funcţie de temperatura mediului cât şi de biotop. Are 

un caracter adaptiv care diferă în condiţii variate de viaţă, ceea ce permite 

indivizilor să-şi asigure existenţa în diverse faze ale ciclului anual. 
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OPORTUNITATEA FABRICĂRII PRODUSELOR NON-ALCOOLICE 

DIN STRUGURI NEMATURIZAŢI 

GOLUBI ROMAN, 

Institutul Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, RM 

In cadrul IŞPHTA au fost lansate cercetări privind modalităţi de 

valorificare a strugurilor ce nu se solicită la vinificare, aceştia fiind cei de soiuri 

Vitis Labrusca şi de soiuri europene care se scot de pe butuc în anii cu recoltă 

abundentă. Astfel, devine oportună obţinerea unor produse non-alcoolice din 

struguri nematurizaţi.  

În faza de precoacere strugurii conţin o cantitate însemnată de acizi 

organici malic, tartric, citric, etc. şi o cantitate moderată de glucide glucoză, 

fructoză, zaharoză, etc. În dependenţă de raportul conţinutului de acizi organici : 

glucide : substanţe polifenolice : substanţe minerale, sucul de struguri în diferite 

perioade a maturizării lor posedă indici organoleptici şi fizico-chimici specifici. 

Pe durata anilor 2010-2013 s-a determinat cu ajutorul metodelor de 

cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC) şi spectrofotometrie (UV-

VIS şi absorbţie în flacără) dinamica metabolismului principalilor nutrienţi din 

struguri, astfel acizii organici diminuează, iar glucidele, substanţele polifenolice 

şi cele minerale se acumulează.  

Din struguri de soiuri Vitis Labrusca şi autohtone, din diferite date a 

perioadei de coacere, în Laboratorul verificarea calităţii produselor alimentare s-

au obţinut mostre de produse non-alcoolice: sucuri, pireuri, compoturi, dulceaţă 

cu nuci verzi, conserve cu legume, etc. Ulterior ele au fost supuse încercărilor şi 

s-a determinat unde este necesar de a optimiza procesul de producere, inclusiv 

sunt cercetate procedee moderne de diminuare a sedimentelor tartrice.  

În baza rezultatelor obţinute am stabilit că din struguri nematurizaţi se 

poate fabrica un sortiment vast de produse alimentare non-alcoolice: acidulanţi 

naturali, „sucuri verzi” şi produse derivate cu matrici fructoase (nectare, 

compoturi, pireuri, paste) şi cu matrici leguminoase (sucuri, conserve, nectare).  
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INFLUENŢA FACTORULUI MATERN ASUPRA GRADULUI DE 

ATAC AL PLANTELOR DE TOMATE LA PATOGENII  

ALTERNARIA SPP. ÎN CONDIŢII NATURALE 

GRIGORCEA SOFIA, 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM, RM 

Plantele de tomate prezintă rezistenţă genetică diminuată la maladii. În 

legătură cu aceasta, crearea genotipurilor de tomate, rezistente la factorii 

extremali ai mediului, care totodată au şi indici performanţi de productivitate şi 

calitate a fructelor prezintă un obiectiv prioritar pentru agricultura multor ţări ale 

lumii, inclusiv pentru Republica Moldova. 

Conform unor date părintele matern are o mai mare influenţă asupra 

moştenirii rezistenţei plantelor la maladii şi alţi factori nefavorabili ai mediului. 

Una dintre cele mai răspândite şi păgubitoare boli la tomate este 

alternarioza care atacă plantele în majoritatea regiunilor de cultivare.  

Pentru stabilirea influenţei factorului matern asupra gradului de atac al 

plantelor de tomate la patogenii Alternaria spp., ca obiect de cercetare au servit 

18 combinaţii reciproce - hibrizi simpli şi retroîncrucişări (backcross – BC) 

derivaţi din 4 soiuri de tomate - Gloria, Jubiliar, Atlasnii, Zastava. 

Cercetarea gradului de atac al alternariozei la etapa de fructificare în masă 

şi începutul coacerii fructelor, a demonstrat creşterea nivelului acestuia, ceea ce 

denotă intensificarea stării de boală în evoluţia creşterii plantelor. În cazul când 

în calitate de formă maternă a fost utilizat soiul mai rezistent de exemplu Jubiliar, 

rata plantelor neafectate (0 grade) în populaţie a crescut cu 18%, iar a celor cu 

grad puternic de atac (3-4 grade) a diminuat cu 31%. 

Aplicarea sistemelor de retroîncrucişări în baza hibrizilor reciproci a pus 

în evidenţă faptul că forma maternă este implicată în reacţia plantelor de tomate 

la fungii Alternaria, ceea ce indică asupra oportunităţii de utilizare a factorului 

matern în sporirea eficienţei de elucidare a combinaţiilor valoroase de tomate 

pentru obţinerea genotipurilor rezistente la alternarioză. 
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ELUCIDAREA INFLUENŢEI FACTORULUI MATERN ASUPRA 

EFECTELOR GENICE IMPLICATE ÎN REACŢIA PLANTELOR DE 

TOMATE LA PATOGENII ALTERNARIA ÎN CONDIŢII NATURALE 

GRIGORCEA SOFIA, 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM, RM 

Elucidarea legităţilor de interacţiune genotip x mediu are o mare importanţă 

pentru elaborarea principiilor ecologice eficiente de organizare a procesului de 

selecţie. 

Marea diversitate a patogenilor la cultura de tomate relevă importanţa 

factorului de fitopatosistemă pentru optimizarea modelului de cercetare a 

interacţiunilor plantă x patogen. 

Ca obiect de studiu au servit 4 soiuri de tomate: Gloria, Jubiliar, Atlasnîi, 

Zastava şi hibrizii reciproci ai acestora (F1 Gloria x Jubiliar/ F1 Jubiliar x Gloria; 

F1 Gloria x Atlasnîi/ F1 Atlasnîi x Gloria; F1 Gloria x Zastava/ F1 Zastava x 

Gloria).  

Datele obţinute au demonstrat că la fiecare combinaţie se manifestă acţiuni 

şi/sau interacţiuni genice care măresc sensibilitatea (+) sau rezistenţa (–) la atacul 

patogenilor Alternaria. 

Utilizarea soiului Gloria în calitate de formă parentală în toate cele 3 

combinaţii reciproce, a fost necesară, deoarece exclude în mare măsură 

interpretarea părintelui matern ca factor aleatoriu. În acest context, putem 

menţiona că la combinaţiile în care s. Gloria a fost utilizat ca factor matern, s-au 

manifestat efecte favorabile sporirii rezistenţei comune: a - la combinaţiile Gloria 

x Jubiliar şi Gloria x Zastava, d şi aa la combinaţiile Gloria x Atlasnâi şi Gloria 

x Zastava, dar şi particulare – interacţiunile ad şi dd la Gloria x Jubiliar. Suma 

varianţelor efectelor genice implicate în diminuarea nivelului de atac a prezentat 

la Gloria x Jubiliar (a + ad) 52,9%, Gloria x Atlasnâi (d + aa) – 52,1%, iar la 

Gloria x Zastava (a + d + aa) – 48,8%. În baza datelor obţinute se poate 

concluziona că alegerea formei materne ca component al hibridării, a determinat 

pentru fiecare combinaţie nivelul, orientarea şi magnitudinea varianţei efectelor 

genice. 
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IMPLICAREA FACTORULUI PARENTAL ÎN CONTROLUL ŞI 

MOŞTENIREA ELEMENTELOR DE PRODUCTIVITATE  

LA TOMATE 

GRIGORCEA SOFIA, 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM, RM 

Factorul matern, este implicat în moştenirea caracterelor cantitative şi 

calitative. Chiar şi răspunsul la selecţie poate fi afectat de acest efect. Efectele 

materne şi paterne, pot conduce la evoluţii diferite de cea pentru care este 

orientată selecţia. Părintele matern influenţează descendenţii indirect (genetic) şi 

direct (prin resursele cu care aprovizionează sămânţa).  

Pentru determinarea implicării factorului matern în controlul şi moştenirea 

elementelor de productivitate la tomate ca obiect de studiu au servit 4 soiuri 

parentale de tomate: Gloria, Jubiliar, Atlasnîi, Zastava, şi hibrizii reciproci ai 

acestora - generaţiile F1 şi F2. Au fost analizaţi următorii indici ai productivităţii: 

numărul total de seminţe per fruct, masa fructului (gr.), lungimea şi diametrul 

fructului (mm), grosimea pericarpului şi mezocarpului, masa a 100 seminţe (gr.), 

masa (gr) şi numărul fructelor per plantă. 

Rezultatele obţinute au demonstrat că în rezultatul hibridări reciproce, 

alegerea reuşită a formei materne a contribuit la mărirea masei fructului legat cu 

20,7%, numărului seminţelor per fruct – cu 45,5% şi masei a 100 de seminţe cu 

14,3%. 

La hibrizii reciproci F1 de tomate, s-au constatat deosebiri pronunţate ale 

nivelului şi orientării gradului de dominaţie al caracterelor analizate, ceea ce 

demonstrează că unul din mecanismele de implicare a formei materne în fenotipul 

caracterului cantitativ, constă în influenţa relaţiilor intraalelice a celor 2 părinţi. 

De asemenea, s-a constatat că forma maternă de tomate a influenţat 

spectrul populaţiilor segregante F2 prin formarea noilor clase fenotipice sau 

schimbarea frecvenţei plantelor în anumite clase, ceea ce relevă că factorul 

matern determină asocierea diferenţiată a poligenelor la formarea caracterelor 

cantitative aflate în studiu. 
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VALORIFICAREA FIRIMITURILOR ŞI ŞROTULUI DE NUCI 

OBŢINUTE INDUSTRIAL PRIN EXTRACŢIA CU CO2-SUPERCRITIC 

JENAC ANA, 

Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, RM 

Una dintre tendinţele actuale în secolul XXI este utilizarea tehnologiilor 

moderne de tratare complexă a materiei prime agricole şi crearea noilor produse 

alimentare cu proprietăţi funcţionale accesibile tuturor păturilor sociale. În cadrul 

laboratorului Tehnologia Produselor Alimentare al IP IŞPHTA, este cercetată 

tehnologia de extracţie cu CO2 supercritic a lipidelor din firimituri şi şrot de miez 

de nucă obţinut prin presare la rece, în scopul valorificării eficiente a acestor 

produse, dar şi pentru a demonstra că uleiurile extrase cu CO2 supercritic posedă 

un termen de păstrare mai mare comparativ cu uleiul din miez de nucă obţinut 

prin metodele tradiţionale de extracţie. În plus, un avantaj al acestei metode este 

obţinerea unui produs sigur, fără reziduuri de solvenţi organici şi care nu necesită 

tratări ulterioare. Au fost fabricate mostre de CO2-extracte din firimituri şi şrot de 

miez de nucă la diferiţi parametri de temperatură (35 - 55˚C), timp (30 - 120 

minute) şi presiune (10 - 40 MPa). La parametrii maximi de extracţie: presiunea 

– 40 MPa, temperatura – 55 ˚C şi timpul – 120 minute randamentul în ulei a atins

valoarea maximă de 77,5 % pentru extracţia din firimituri de miez de nucă şi 70 

% pentru extracţia din şrot de nucă. De asemenea s-a demonstrat că parametrii 

procesului nu influenţează semnificativ gradul de extracţie a acizilor graşi 

esenţiali, raportul acizilor ω-3/ ω-6 fiind de 1/6,3 până la 1/7,44. Au fost 

determinaţi indicii de calitate ai mostrelor de CO2-extracte din firmituri şi şrot de 

nucă (indicele de aciditate, peroxid, iod, saponificare), stabilindu-se că valorile 

acestora se încadrează în limitele stipulate în Reglementarea Tehnică „Uleiuri 

vegetale comestibile” aprobată de HG nr. 434 din 27.05.2010. 

Tehnologiile noi, cum ar fi extracţia substanţelor biologic active cu bioxid 

de carbon supercritic permit obţinerea unor produse sigure, bogate în acizi graşi 

esenţiali, vitamine şi minerale, care vor putea fi folosite cu succes în fortificarea 

produselor alimentare.  
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INFLUENŢA LUCRĂRILOR SOLULUI ŞI A FERTILIZĂRII CU AZOT 

ŞI FOSFOR ASUPRA HIBRIZILOR ROMÂNEŞTI DE PORUMB 

PARTIZAN ŞI OPAL (ZEA MAYS L. CONVAR. DENTIFORMIS) 

LAZIN VALENTINA GABRIELA, 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, 

România 

Problemele actuale din agricultură necesită extinderea cercetărilor din 

domeniul tehnologiilor culturilor de câmp, iar obținerea de producții în condiții 

de eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător reprezintă o 

permanentă preocupare.  

Cultivarea plantelor s-a realizat în condiţii optime de tehnologie, specifice 

zonei de cultură, în condiții de neirigare, genotipurile luate în studiu constând din 

doi hibrizi de porumb româneşti: Partizan şi Opal.  

Scopul principal al prezentei teme de cercetare constă în alcătuirea unei 

tehnologii optime pentru cultura de porumb, specifice condiţiilor pedo-climatice 

caracteristice zonei de sud a României, tehnologie care să determine realizarea 

unor producţii mari şi stabile.  

Prelucrarea datelor experimentale s-a făcut în luna octombrie 2012, în 

urma recoltării producţiei de pe fiecare variantă și repetiție și a corecțiilor de 

umiditate, randament și puritate. Din analiza datelor s-a observat o reducere a 

producţiei la ambii hibrizi (Partizan şi Opal) în variantele: arătură de primăvară 

şi lucrarea cu discul, faţă de martor (arătura de toamnă) cu valori asigurate 

statistic, distinct şi foarte semnificative cuprinse între 420 - 1370 kg/ha. 

În condiţiile unui an relativ secetos, tehnologia de cultură a porumbului în 

ceea ce priveşte variantele studiate, constă în nivelarea terenului după efectuarea 

arăturii de toamnă ca lucrare de bază, fertilizarea culturii cu N120P70 şi utilizarea 

hibridului Partizan, au dat cele mai bune rezultate. 
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MULTIPLICAREA PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE A UNOR 

SOIURI VALOROASE DE ARBUȘTI FRUCTIFERI 

LOZINSCHII MARIANA,  

Grădina Botanică (Institut), AȘM, RM 

Murele, de multe ori numite "Pomuşoare", sunt un grup divers de specii şi 

hibrizi ai genului Rubus. Ei aparţin familiei Rosaceae, subfamilia Rosoideae. 

Rubus este unul dintre cele mai diverse genuri de plante cu flori din lume, 

constând din 12 subgene, cu sute de specii. Cercetările au avut loc în laboratorul 

de Biotehnologie și Embriologie a Grădinii Botanice (I) a AŞM unde s-au studiat 

soiurile de mur fără spini Cester, Loch Ness, Evergreen, Smothstem, Remontana. 

O metodă contemporană pentru multiplicarea murului este cultura in vitro. 

Cultura in vitro este un complex de tehnici care presupun folosirea unor elemente 

de asepsie şi prepararea unui mediu perfect controlat. S-au testat un şir de medii 

nutritive în scopul optimizării lor pentru declanşarea procesului de morfogeneză. 

Cel mai eficient substrat este mediul Murashige-Skoog (MS), adiţionat cu 30 gr/l 

zaharoză şi 6 gr/l de agar. Mediul pentru multiplicare este mediul MS 100% cu 

adaos de citochinine (BAP), iar mediul optim pentru rizogeneză este MS-50%. 

Durata între pasări este de aproximativ o lună, materialul vegetal sporeşte 

considerabil (10 ori) în această limită de timp. În dependență de soi aclimatizarea 

plantelor este efectivă deoarece 95-99% supraviețuiesc transferate la condiții ex 

vitro. Materialul săditor obţinut este sănătos şi adaptat la condiții pedoclimatice 

a R. Moldova.  

Fructele arbuştilor fructiferi constituie unul din alimentele cele mai 

sănătoase, indispensabile în alcătuirea unei raţii alimentare optime pentru 

organismul uman. În funcție de varietatea soiurilor, perioada de recoltare este 

între lunile iunie-octombrie.  

Aşa dar putem conclude că această metodă s-a transformat într-o tehnică 

modernă de înmulţire rapidă și eficientă a diferitor specii, printre care se enumără 

şi cultivarele studiate.  
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VARIABILITATEA GENETICĂ LA DIVERSE 

GENOTIPURI DE SALVIA SCLAREA L. 

MARTEA RODICA,  

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM 

Evaluarea polimorfismului genetic prezintă o abordare deosebită prin 

caracterizarea diversităţii speciilor cu interes economic major, plantele 

medicinale şi aromatice, în aspectul obţinerii de hibrizi cu productivitate înaltă şi 

descrierea genetică a formelor parentale. La etapa actuală, metodele în biologie 

moleculară reprezintă instrumente utile în contextul avansării cunoştinţelor vis-

a-vis de particularităţile genetico - moleculare din domeniul ameliorării plantelor. 

În acest context, cercetarea a avut ca scop evidenţierea diferenţelor genetico-

moleculare a genotipurilor de Salvia sclarea L. prin aplicarea tehnicii RAPD-

PCR. 

Caracterizarea şi analiza variabilităţii în cadrul acestei specii s-a realizat 

prin amplificarea cu primeri arbitrari. Rezultatele de amplificare au fost integrate 

prin analiza clusteriană. Analiza s-a realizat în aspectul calculării matricilor de 

similaritate genetică, în baza instrumentului UPGMA - Unweighted Pairwise 

Group Method with Arithmetic mean (http://genomes.urv.cat/UPG 

MA/index.php). Matricile au fost, ulterior, utilizate pentru elaborarea 

dendrogramelor de repartiţie a genotipurilor prin combinarea grupurilor de 

genotipuri în baza valorilor distanţei genetice. Evaluarea s-a executat în baza 

calculării matricii de similaritate dintre valorile obţinute. 

Metoda de clusterizare a fost aplicată pentru descrierea formelor parentale 

şi a formelor hibride cercetate. Studiul relaţiilor intraspecifice, în baza locusu-

rilor RAPD, în cazul hibrizilor, a condus la gruparea genotipurilor în 5 clustere 

de bază: A, B, C, D şi E. În acelaşi timp, formele materne au evidenţiat 3 clustere 

de bază: A1, B1 şi C, iar formele paterne 4 clustere de bază: A2, B2, C2 şi D2.  

Rezultatele fragmentelor profilate, conform primerilor testaţi, oferă 

informaţii valoroase pentru caracterizarea germoplasmei prin descrierea 

complexă a materialului ameliorativ şi a formelor parentale din cadrul grupurilor 

genetice de salvie studiate.  

http://genomes.urv.cat/UPG%20MA/index.php
http://genomes.urv.cat/UPG%20MA/index.php
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Actualmente, la nivel mondial o mare atenţie se acordă utilizării raţionale 

a deşeurilor obţinute în industria alimentară, în special a celor obţinute în urma 

prelucrării fructelor şi legumelor în vederea conservării. La fabricarea sucului de 

tomate se obţine un amestec format din seminţe, pieliţe şi o parte de pulpă, care 

reprezintă 25 - 35% din masa materiei prime. Aceste deşeuri ar putea servi drept 

materie primă pentru obţinerea uleiului din seminţe de tomate. O metodă sigură 

şi ecologică o reprezintă CO2-extracţia cu dioxid de carbon în stare supercritică, 

care este un procedeu nou de extragere a substanţelor lipidice din materiile prime 

vegetale, fără a fi degradate la prelucrare. Acesta este un solvent capabil să 

dizolve diferiţi compuşi ai ţesuturilor vii, fără riscul de a lăsa urme de produse 

nedorite, cum ar fi solvenţii organici.  

În urma cercetărilor din cadrul laboratorului Tehnologia produselor 

alimentare al IŞPHTA s-a stabilit că deşeurile de tomate studiate (colectate de la 

fabrica „Orhei-Vit” SA) sunt alcătuite din 62,29 % seminţe, 35,69 % pieliţă şi 

2,02 % componente de origine vegetală: părţi de peduncul, pulpă, fibre. 

Conţinutul de lipide al deşeurilor de tomate atinge valoarea de 6,77 %. A fost 

realizat cu succes procesul de CO2-extracţie, randamentul căruia a constituit 

76,51 %. În urma extracţiei au fost obţinute CO2-extracte bogate în acizi graşi 

mono- şi plinesaturaţi. Astfel, cea mai mare parte dintre aceştia fiind constituită 

de acidul linoleic (ω-6) 50,84 % şi acidul oleic (ω-9) 24,94 %, precum şi din 

cantităţi infime de acid linolenic– 1,90%. Din totalul de circa 22,32 % acizi graşi 

saturaţi, în extractele analizate se conţin în cantităţi sporite de până la 17,45 % 

acidul palmitic şi acidul stearic până la 4,27 %. Datorită conţinutului sporit de 

acizi graşi nesaturaţi, dar şi a licopenului, CO2-extractele din deşeuri de tomate 

pot fi recomandate în prevenirea bolilor cardiovasculare.  

Valorificarea în mod corespunzător a deşeurilor de tomate, care pot 

constitui o sursă importantă de materii prime pentru obţinerea CO2-extractelor, ar 

avea cu siguranţă drept rezultat o eficienţă tehnico-economică şi o contribuţie 

importantă atât în alimentaţie, cât şi în protecţia mediului. 
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MÎRZA ALEXANDRU, 

Grădina Botanică (Institut), AȘM, RM 

În ultimii ani pe piaţa Republicii Moldova a crescut cerinţa faţă de arbuştii 

fructiferi, unul din ei este Tayberry. Hibridul Tayberry a fost obţinut în urma 

încrucișării murului cu zmeurul. Acest hibrid îmbina în sine calitățile cele mai 

bune a ambilor “părinți”, soiul de mur “Aurora” si soiul de zmeur “Malling 

Sport”, şi anume calitățile gustative, rezistenţa la boli si condiţii nefavorabile. 

Fructele sunt mari, 4-9 gr., de culoare roşu intens, cu o aroma bine 

pronunţata, cu efect dietetic, bogate în vitamine si antioxidanţi. Fructele se 

maturizează începând cu luna iunie până la finele verii. Un arbust poate da o roadă 

de 6 kg de fructe şi mai mult pe an. 

Tayberry tradițional se înmulțește vegetativ, prin marcotaj, butășire și 

divizarea rădăcinii. Dar cea mai rentabilă și eficace metodă este metoda culturilor 

in vitro, ce dă posibilitatea obținerii materialului săditor sănătos, uniform, 

omogen cu planta donor. 

Înmulțirea plantelor de Tayberry prin metoda culturii in vitro este o metoda 

foarte binevenita datorita eficacităţii sale ( rapid si calitativ obţinem o cantitate 

mare de plante). 

Mediul de cultura Murashige-Skoog (MS) de bază 100% și 50% suplinit 

cu 30 gr/l zaharoza si 6 gr/l agar este mediu eficient pentru inițierea procesului 

de inoculare, dezvoltare și de rizogeneza (rădăcinuțele apar la a 14-a zi). 

Primele testări au arătat rolul important în procesul de microclonare și 

lăstărire a mediului MS 100% cu regulatorul de creştere BAP(6-

benzylaminopyrine) cu concentrația de 0.5mg/l. Timp de zece zile pe mediu MS-

50% și 100% se dezvoltă sistemul radicular. La început rădăcinile sunt firave, iar 

peste 3-4 zile rădăcinile încep să se ramifice.  

Totodată s-au testat și au fost stabilite substratele și condițiile ex vitro. 

Tayberry se dezvoltă bine pe diferite tipuri de sol, dar pentru obţinerea unui 

procent înalt de fructe este bine ca plantele să fie plantate în sol drenat şi bogat în 

substanţe organice, iar locul să fie bine însorit. 
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CULTURI MONDIALE 

NEAGU ELENA,  

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, RM 

Cartoful este una dintre cele mai importante culturi ale lumii ocupând locul 

al patrulea după porumb (Zea mays L.), orez (Oryza sativa L.) şi grâu (Triticum 

aestivum L.). 

Majoritatea dintre cele peste 5.000 de soiuri de cartof existente la nivelul 

întregului glob se găsesc în zonele originare ale plantei, America de Sud.  

Astfel aproximativ 3.000 de varietăţi de cartof sunt cultivate în Bolivia, 

Peru, Chile, Columbia si Ecuador.  

De asemenea mai sunt alte aproximativ 200 de specii sălbatice de cartof, o 

parte dintre ele fiind compatibile cu cele deja cultivate de oameni pentru a fi 

încrucişate şi pentru a crea astfel noi varietăţi.  

Într-o lume confruntată cu şocul climatic, cu criza de energie şi alimente, 

această cultură rămâne cea mai importantă cultură tuberiferă şi se aşteaptă să fie 

o soluţie care să asigure siguranţa alimentară mondială pentru perioada

următoarelor decenii. 

Cartoful este o plantă valoroasă, însă este afectată de aproximativ 300 de 

boli şi dăunători, dintre care cel puţin 140 constituie o ameninţare serioasă pentru 

aceasta, acest lucru ducând la pierderea calităţii culturii, probleme care nu pot fi 

soluţionate doar prin tratarea cu pesticide sau doar folosind metode tradiţionale 

de înmulţire.  

Din această cauză oamenii de ştiinţă au creat cartofi transgenici rezistenţi 

la agenţii patogeni, erbicide, dar şi cartofi cu trăsături calitative şi cantitative 

ameliorate. 

În ceea ce priveşte viitorul acestei plante nu-i exclus ca în Estul Europei, 

în Africa şi Asia să reapară cartofii transgenici înainte de a apărea în restul 

Europei sau în America de Nord, deoarece în aceste localităţi producătorul este 

mult mai probabil să fie consumator, iar tehnologia modificărilor genetice să fie 

mult mai atractivă. 
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ENCAPSULATED YEAST: TECHNOLOGY FOR IMPROVED 

WINEMAKING 

dr., prof. univ. BALANUŢĂ A., drd. SCUTARU A., 

Universitatea Tehnică a Moldovei, RM 

Encapsulated yeast are alginate beads (a natural polysaccharide extracted 

from seaweed) containing Saccharomyces or Schizosaccharomyces yeast cells. 

Encapsulation allows substrates and metabolites to diffuse easily throughout the 

beads without releasing yeast cells into the must or juice. Once encapsulated, the 

beads are partially dehydrated in a fluidized bead column and are stored at 4°C 

until ready for use. The dry beads average 2 mm in diameter.  

We used two encapsulated yeast products in our reaserch. Each has a 

unique winemaking application. ProDessert was used for fermenting white 

dessert wines and ProRestart for restarting sluggish or stuck primary 

fermentations at natural white dry wines. 

The most difficult aspect of dessert wine production is arresting the 

primary fermentation at the desired residual sugar level. ProDessert® makes this 

process easier and more effective. When using ProDessert, the alcoholic 

fermentation is arrested by simply removing the beads from the wine. 

Precautionary measures (e.g. sulfur dioxide additions, chilling and/or filtration) 

may still be required to completely stop or remove indigenous yeast, although 

less overall intervention may be needed.  

When restarting a sluggish or stuck fermentation, it is essential to address 

yeast biomass buildup together with the low nutrient levels. Appropriate yeast 

rehydration nutrients such as Go-Ferm and Go-Ferm Protect are useful tools. 

Both are rich in micronutrients and survival factors. When added to the 

rehydration water these factors promote increased biomass of the selected yeast 

strain. Consequently the selected yeast can acclimate more easily to the often 

hostile environments associated with stuck fermentations. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДОВ НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ 

СЕМЯН ТОМАТОВ 

ВАСИЛАКИ И. Л., БОТНАРЬ В. Ф., ГУМАНЮК А. В., 

Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений АН Молдовы, 

Приднестровский научно-исследовательский Институт Сельского 

Хозяйства, РМ 

Производство овощной продукции становится все более 

проблематичным из-за высоких цен на энергетические носители, 

необходимых для выращивания и высадки рассады. В связи с этим, 

приоритетное значение отводится различным технологиям возделывания 

безрассадных культур с применением высокоэффективных природных 

биологически активных веществ нового поколения, использование которых 

высоко-экономично особенно при недостаточно благоприятных почвенно-

климатических условиях.  

Одно из направлений применения биорегуляторов природного 

происхождения при возделывании томата в безрассадной культуре является 

предпосевная обработка семян стимуляторами роста, которая дает 

возможность свести к минимуму отрицательное влияние внешних 

факторов, обеспечить появление выровненных всходов даже при 

неблагоприятных условиях для роста и развития растений.  

Целью наших исследований было изучение влияния предпосевной 

обработки семян томатов биорегуляторами растительного происхождения 

на их полевую всхожесть. Объектом исследований являлись семена томата 

(Solanum lycopersicum Mill.) среднеспелого, высокоурожайного сорта 

Гармония. Для повышения полевой всхожести семян томата проводили 

предпосевную обработку водным раствором ∑-гликозидов, полученной 

путем экстракции из растения марьянник гребенчатый (Melampyrum 

crystatum L.). Экстракцию проводили метиловым спиртом (60%). Для 

сравнения использовали биорегулятор растительного происхождения – 

Экостим, экстрагируемый из семян томата. Контролем являлись семена, 

замачиваемые в воде. До начала полевых испытаний провели тестирование 

препаратов для выявления их эффективности и оптимальных 

концентраций, для чего семена томата замачивали в водных растворах 

гликозидов в концентрациях 0,001%, 0,005%, 0,01% и 0,05% в течение 24 

часов. Каждый вариант проводился в 4-х повторностях.  

Для производственного испытания, семена томатов в течение 15 

минут замачивали в растворе гликозидов выявленной нами в лабораторных 

условиях наиболее эффективной концентрации (0,01%), затем их 

подсушивали и высевали в открытый грунт. Площадь опытного участка – 
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1,2 га. Подсчет полевой всхожести провели через 20 дней после высева 

семян. 

Изучение влияния гликозидов на всхожесть томатов показало, что все 

взятые для испытания гликозиды оказывают стимулирующее действие на 

первичные процессы метаболизма семян и в первую очередь на такой 

важный физиологический показатель, как общая всхожесть. Наиболее 

высокий эффект был получен при обработке семян в растворе ∑-гликозидов 

из растения марьянник гребенчатый. Всхожесть семян в данном варианте 

на 20-й день после высева в открытый грунт составила в среднем 14,3%, что 

превосходит показатели, полученные в варианте, где семена замачивали в 

воде более чем на 300%. Аналогичную тенденцию повышения посевных 

качеств семян обеспечивало и применение биорегулятора Экостим. 

Всхожесть семян томатов в данном варианте превышала контроль на 

251,4%. 

Влияние гликозидов на полевую всхожесть семян томатов 

№ Вариант Повторности Среднее 
% к 

контролю 

1. Контроль  

(без обработки) 

6 4 3 1 3,5 - 

2. Экостим – 0,01 % 12 10 13 14 12,3 251,4 

3. ∑-гликозидов из 

растений марьянника 

гребенчатого – 0,01% 

16 15 14 12 14,3 308,6 

Таким образом, предпосевное замачивание семян томата в растворе 

∑-гликозидов, экстрагированной из растения марьянник гребенчатый, 

способствует повышению их полевой всхожести, что обеспечивает 

появление дружных и выровненных всходов, большую устойчивость к 

вредным организмам, болезням и к неблагоприятным условиям и приводит 

к улучшению товарных качеств плодов томатов.  
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OROBANCHE CUMANA WALLR. – FANEROGAMĂ DEVASTATOARE 

A CULTURILOR DE FLOAREA-SOARELUI 

GÎSCĂ ION, CUCEREAVÎI ALIONA, 

Centrul științific „AMG – Agroselect Comerţ” SRL, RM 

Floarea-soarelui ocupă locul patru pe plan mondial, după soia, palmier şi 

rapiţă, ca sursă de ulei vegetal. Datorită valorii nutritive ridicate şi capacităţii 

înalte de rezistenţă la secetă, floarea-soarelui reprezintă pentru Republica 

Moldova, una din culturile de bază şi cea mai importantă plantă oleaginoasă.  

Unul din factorii limitativi ai producţiei de floarea-soarelui este parazitul 

lupoaia (Orobanche cumana Wallr.), care este o fanerogamă ce aparţine grupului 

de plante holoparazite, reprezentând 1% din plantele superioare şi care duc o viaţă 

total dependentă de planta-gazdă. 

Răspândirea acestei plante parazite s-a extins în special în zonele centrale 

şi de Sud-Est ale Republicii Moldova. Atacul de lupoaie atrage pierderi calitative 

referitoare la reducerea conţinutului de ulei în seminţe, la modificarea unor 

raporturi între fracţiunile acizilor graşi nesaturaţi şi saturaţi, etc. De aceea, în 

ultimele decenii au luat o amploare deosebită cercetările privind interacţiunea 

gazdă-parazit şi elaborarea metodelor de combatere a lupoaiei.  

Întrucât, virulența populațiilor de lupoaie este foarte diferită în zonele 

infestate unde se cultivă floarea-soarelui, în cadrul centrului științific „AMG – 

Agroselect Comerţ” SRL au fost inițiate investigații în această direcție. Diferite 

genotipuri de floarea-soarelui au fost testate în scopul determinării rezistenței la 

lupoaie, atât în condiţii de infestare naturală, în câmp, în diferite zone din 

România și Republica Moldova, cât şi în condiţii de infestare artificială. 

Rezultatele obţinute în cadrul acestei testări, a permis identificarea unor 

genotipuri cu un grad ridicat de rezistenţă la atacul acestui parazit, precum și 

unele cultivare de floarea-soarelui tolerante. 

Cunoaşterea factorilor genetici de rezistenţă la lupoaie precum şi a 

mecanismelor fiziologice de protecţie ar facilita eforturile noastre în obţinerea 

formelor mai rezistente la O. cumana. Un suport considerabil în această direcție 

de cercetare, servesc studiile ce se referă la aspectele genetico-moleculare ale 

rezistenței florii-soarelui la lupoaia, efectuate de către echipa de cercetare a 

Centrului universitar Biologie moleculară (CBM) din cadrul UnAŞM.  
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ASPECTE PRIVIND AMELIORAREA FLORII-SOARELUI LA 

CENTRUL ȘTIINȚIFIC „AMG – AGROSELECT COMERŢ” SRL 

CUCEREAVÎI ALIONA, GÎSCĂ ION, 

Centrul științific „AMG – Agroselect Comerţ” SRL, RM 

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) reprezintă una din principalele 

plante oleaginoase cultivate în Republica Moldova, având o importanţă majoră la 

nivel atât naţional, cât şi mondial. Această cultură are un spectru larg de utilizare, 

rezolvând problema aprovizionării cu ulei vegetal şi aducând o mare contribuţie 

în obţinerea produselor alimentare vitaminizate, a substanţelor fosfo-organice şi 

minerale.  

În legătură cu frecventele acţiunii nefavorabile ale factorilor de mediu 

recolta culturilor agricole, inclusiv cea a florii-soarelui, este compromisă sub 

aspect cantitativ, dar şi calitativ. 

Lucrările de ameliorare a florii-soarelui reprezintă activitatea definitorie a 

centrului științific „AMG – Agroselect Comerţ” SRL, or. Soroca. Această 

instituție posedă un ciclu complet de pregătire a semințelor: de la cultivarea 

materialului semincer pe terenurile de hibridizare până la prelucrarea lor. 

Cercetările efectuate în cadrul centrului sunt concentrate în direcţia obţinerii de 

cultivare care, pe lângă un conţinut ridicat de ulei, să asigure producţii mari şi 

constante de seminţe în principalele zone ecologice din ţara noastră.  

Al doilea obiectiv de importanţă majoră în activitatea de ameliorare a 

florii-soarelui în cadrul „AMG – Agroselect Comerţ” SRL, de-a lungul anilor, a 

fost rezistenţa la principalii agenţi patogeni ce atacă această plantă, în deosebi la 

parazitul Orobanche cumana (lupoaia). Obținerea hibrizilor comerciali rezistenți 

la diferiți agenți patogeni reprezintă cea mai eficace cale de prevenire și 

combatere a culturii florii-soarelui la diverși factori biologici. 

În decursul anilor 2011-2013, hibrizii de floarea-soarelui obținuți, care 

posedă însuşiri valoroase, cum ar fi un potenţial sporit de producţie, rezistenţă 

genetică la diferiţi patogeni, pentru mai mulţi ani consecutivi, au fost înaintaţi 

spre testare Comisiei de Testare a Soiurilor de Plante din Republica Moldova, 

Federația Rusă, Ucraina, Belarus şi Kazahstan. Dintre hibrizi testați, patru au fost 

omologaţi în Federația Rusă, trei în Republica Moldova şi doi – în Ucraina.  

Succesele obţinute în mod continuu de către cercetătorii centrului au 

permis conlucrarea fructuoasă cu savanții din alte țări ca Serbia, Muntenegru, 

Franța, România, SUA conform programului F.A.O. în domeniul ameliorării și 

producerii de semințe de floarea-soarelui. 
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INDICATORII ELEMENTARI DE EVALUARE – MODALITATE DE 

APRECIERE A GRADULUI DE PRESIUNE ANTROPICĂ  

ASUPRA PEISAJELOR 

ANGHELUȚA VIORICA,  

Institutul de Ecologie și Geografie, AȘM, RM 

Conform Convenției europene a peisajului, la care a aderat și Republica 

Moldova în anul 2001, peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare 

de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii 

factorilor naturali şi/sau umani. Ca sistem deschis, peisajul, cu desfășurare 

temporo-spațială, are o componentă biotică, abiotică și una social-economică. 

Astfel, factorul antropic este cel de-al treilea component al peisajului geografic, 

cu toate acestea este cel mai dinamic, care impune peisajului cele mai vizibile 

schimbări și tinde să transforme tot mai mult peisajul natural. 

În acest context, apare necesitatea de a aprecia gradul de presiune antropică 

asupra peisajelor. O modalitate de exprimare a dimensiunii intervenției antropice 

într-o unitate teritorială o reprezintă calculul unor indicatori elementari de 

evaluare a peisajului, care reprezintă valori cantitative rezultate din diferite 

raporturi ale datelor statistice și ne ajută să exprimăm și să întrevedem 

modificările care au loc în mediu.  

Arealul de studiu selectat pentru aprecierea gradului de presiune antropică 

asupra peisajelor – Podișul Codrilor de Nord – este o subregiune din cadrul 

Podișului Codrilor, ce cuprinde partea central-nordică a Republicii Moldova și 

are o structură morfologică deosebită comparativ cu restul regiunii. Având în 

vedere caracteristicile regiunii de studiu, pentru stabilirea nivelului de 

artificializare, au fost selectați ca fiind mai reprezentativi: indicatorul de 

naturalitate, indicatorul de transformare environmentală și indicatorul presiunii 

umane prin utilizarea agricolă, neagricolă și forestieră a teritoriului. 

Rezultatele cercetărilor denotă că peisajele geografice din Codrii de Nord 

au un echilibru ecologic instabil. În partea centrală și de sud morfometria 

reliefului și procesele active de modelare determină prezente peisajelor cu un 

echilibru ecologic relativ stabil. În partea de nord însă și, mai cu seamă în cea de 

est a zonei de studiu, ponderea acestora, pe fundalul creșterii ponderii peisajelor 

agricole, se diminuează semnificativ.  
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 Parcurile moşiereşti sunt o parte importantă a patrimoniului cultural 

local. Ele îmbină frumuseţea naturii şi creativitatea umană, fiind un tip de spaţii 

verzi.  

Pe teritoriul actual al republicii, crearea parcurilor moşiereşti a început 

după 1812 când Basarabia a fost anexată Imperiului Rus. Specialiştii spun că au 

fost amenajate circa 55 de parcuri [1]. Cercetările noastre au reliefat faptul că în 

partea centrală a republicii au fost create 14 parcuri moşiereşti. 

Specific parcurilor moşiereşti sunt speciile exotice de plante ca ginko 

biloba (Ginko biloba) Ivancea, Orhei şi Milesti, Nisporeni, pinul galben (Pinus 

scopulorum), molidul Engelman (Picea engelmanii) în parcul din Bălăbăneşti, 

Criuleni şi alte specii. Parcurile din centrul republicii au suprafaţa mai mică decât 

cele din nordul republicii exemple Micleşti (2 ha) Criuleni, Pavlov (16 ha), 

Briceni. Tot cele din nord au poieni şi bazine acvatice ce ocupă circa 40-50% din 

suprafaţă, acestea fiind foarte mici sau lipsind în parcurile din centrul republicii 

şi deţin circa 20-30 % doar în parcurile cu suprafaţa de peste 10 ha [2]. 

Tipic pentru parcurile din centrul republicii este amenajarea în stil stil mixt, 

cele mai multe din ele fiind create conform lui, exemple sunt Ivancea şi Mileşti. 

Explicaţie este faptul că teritoriile mici, nu permit expansiunea şi grandoarea 

stilului peisajer. 

Cu toate că sunt obiecte unice pentru republică, parcurile moşiereşti locale 

necesită multe investiţii, atenţie, îngrijire şi management adecvat. 

Referințe: 

1. Дормидонтова B. Гармония искуcства и природы. Кишинёв: Штиинца,

1992. 142 p.

2. Леонтьев П. Парки Молдавии. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1967. 95 p.
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CARACTERISTICILE ACTUALE  

ALE MIGRAŢIEI POPULAŢIEI URBANE DIN  
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NISTRULUI 

CUJBĂ VADIM,  

Academia de Studii Economice din Moldova, RM 

Migraţia populaţiei reprezintă unul din cele mai complexe procese socio-

economice şi geodemografice actuale. Un interes deosebit prezintă situaţia în 

domeniul migraţiei de pe teritoriul din Stânga Nistrului (UTSN), asupra acestui 

compartiment, realizându-se doar unele studii tangenţiale. Materialul de faţă este 

realizat în baza analizei datelor statistice publicate oficial de către departamentul 

pentru statistică din autoproclamata republică. 

În anul 2012 în UTSN s-au realizat 17088 de acte migratorii, dintre care 

63,2% au revenit migraţiei interne iar 36,8% celei externe. Populaţia urbană, fiind 

mai dinamică decât cea rurală, deţine 67% din actele migraţiei interne şi peste 

80% din cele externe.  

Rata migraţiei interne nete în localităţile urbane s-a încadrat în limitele 

valorilor de la -3,3‰ în oraşul Dnestrovsc la 4,7‰ în oraşul Pervomaisc. Valori 

pozitive s-au înregistrat în oraşele Dubăsari (4,5‰), Crasnoe (2,6‰) şi Tiraspol 

(0,9‰), iar valori negative în oraşele Râbniţa şi Tighina (-0,9‰), Grigoriopol (-

0,1‰), Slobozia (-0,3‰) şi Camenca (-2,2‰).  

În acelaşi timp rata migraţiei externe nete în localităţile urbane a înregistrat 

valori mult mai coborâte, în toate localităţile urbane, de la -2,1‰ în oraşul 

Grigoriopol până la -7,9‰ în oraşul Dnestrovsc. Ca urmare a unui bilanţ 

migratoriu negativ s-a înregistrat şi o reducere a numărului populaţiei urbane. 

Accentuăm în acest sens, că numai în anul 2012 populaţia urbană a regiunii a 

scăzut cu 3027 de persoane din care bilanţului migraţional i-a revenit 70,6%, pe 

când bilanţului natural doar 29,4%.  

În concluzie putem menţiona că procesele migraţionale în cadrul UTSN 

deţin un rol important în dinamica efectivului numeric al populaţiei. Pentru 

atingerea unui echilibru demografic în regiune ar fi necesar în primul rând o 

stabilitate în plan politic şi socio-economic. 
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SIG (Sisteme Informaționale Geografice) este o colecție organizată 

compusă din hardware, software, date geografice şi personal, destinată stocării, 

prelucrării, analizei şi afişării informațiilor geografice în conformitate cu 

specificații ale unui domeniu aplicativ. Datele geografice reprezintă ansamblul 

datelor spațiale (coordonate) şi descriptive (atribute) asociate fenomenelor 

geografice (străzi, parcele, accidente etc.). Sistemele informaționale geografice 

(Geographical Information Systems – GIS) au ca principală caracteristică tratarea 

informației ținând cont de localizarea sau amplasarea ei spațială. 

Un SIG poate combina tipuri de hărţi şi le poate afişa în imagini realistice, 

tridimensionale, care prezintă informaţia mult mai eficient şi către o mai larga 

audienţă decât hărţile tradiţionale, bidimensionale. 

Utilizând informația de natură geografică, tehnologia sistemelor 

informaționale geografice, poate fi folosită în cercetarea științifică din diferite 

domenii, ca de exemplu: Geografie, Mediu, Sănătate, Ştiinţe Sociale, Economie, 

Criminalistică etc. 

Ținând cont de accelerarea nevoii de prelucrare rapidă dar și de schimb 

rapid de informații, informatica s-a dovedit a fi singura care să faciliteze aceste 

lucruri. Astfel, odată un SIG instalat, sunt de așteptat următoarele beneficii: 

 datele geospațiale sunt mai ușor de păstrat și au un format standard;

 revizuirea și actualizarea datelor este mult mai ușoară;

 datele geospațiale și informațiile sunt mai ușor de căutat, de analizat sau

de reprezentat;

 se economisesc bani și timp;

 activitatea personalului devine mai productivă și mai eficientă.
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HELIUL ÎN APELE SUBTERANE  

(R. MOLDOVA, GENERALIZĂRI) 
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Institutul de Geologie și Seismologie, AȘM, RM 

Forajele, sondele și izvoarele, care deschid orizonturile acvifere de vârstă 

diferită, au fost examinate într-un studiu hidrogeologic efectuat pe teritoriul 

Republicii Moldova. Au fost prelevate probe de apă pentru a determina analitic 

heliul și macro-micro componenții anorganici. In mod special, a fost studiată 

hidrogeochimia heliului. 

Principalele particularități ale distribuției heliului în apele subterane sunt 

următoarele: 

1. Distribuția geostatistică a heliului în apele subterane nu contrazice

legea normală logaritmică. Valorile gazului variază între 0.00005

ml/l și 1.5 ml/l. Concentrațiile de fond constituie 0.00022 ml/l.

2. Concentrația heliului în apele subterane depinde de adâncimea

poziției stratului acvifer și este invers proporțională cu adâncimea

poziției fundamentului cristalin.

3. În apele subterane, heliul migrează împreună cu alte gaze. O

corelație pozitivă este stabilită între heliu și azot, precum și valorile

dintre He/Ar. O corelație negativă se evidențiază între heliu și

metan, bioxid de carbon și tritiu.

4. Fracturile tectonice și zonele fragmentate din jur servesc drept

canale de scurgere pentru heliu. Fracturile tectonice sunt cartate clar

și semnificativ în câmpul geochimic al heliului.

În baza datelor de mai sus, heliul a fost stabilit ca un indicator al relației 

dintre orizonturile acvifere (Moraru, 1987). 

Utilizând metoda heliului, teritoriul studiat a fost divizat în regiuni 

conform condițiilor relațiilor hidraulice ale stratelor acvifere și s-a efectuat o 

concluzie cu privire la originea apelor subterane pentru fiecare regiune în 

parte, precum și, impactul antropic asupra calității acestora. Cu recomandări 

speciale pentru utilizarea metodelor hidrogeologice și cele cu utilizarea 

heliului s-a constatat că cea din urmă este mult mai rapidă și mai ieftenă cu 

la fel de mult ca 19.3 și 8.5 ori, respectiv (Moraru, 1987, 2009). 
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THE DISTRIBUTION OF DISSOLVED HYDROGEN IN THE 

GROUNDWATER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

GIRLEA A., TIMOSENCOVA A., MORARU O., 

Institute of Geology and Seismology, ASM, RM 

 In analytical chemistry, the measure pH (lat. pondus Hydrogenii) is 

defined as the decimal logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion activity 

(pH=-lg[H+]), i.e. it is an integral index of dissolved hydrogen and OH- group in 

medium (in our case study, in shallow groundwater). The pH serve as quantitative 

measure of the acid-base states and ionic equilibrium in groundwater. It mainly 

depends on the hydrolysis of the salts dissolved in water, the amount of carbonic 

acid, and the content of various organic acids. 

Geostatistical analysis of the data shows following: the pH unit has normal 

distribution in unconfined aquifer. pH change is registered in range of 6.5 - 8.5, 

and conform to classification elaborated by Posokhov, E.V. (1980), waters are 

divided into neutral and alkalescent. The limit of background and anomalous 

values is 7.65, the accuracy of its determining is high (0.5%). This limit is close 

to the pH = 7.5, which is an intermediate value between neutral and alkalescent 

waters. This implies that in chemical composition the anomalous values 

correspond with neutral, and background - with alkalescent groundwater. 

The digital cartographic model of the pH parameter in groundwater of 

unconfined aquifer was created. Spatial distribution of neutral and alkalescent 

water is not a subject to any clear spatial pattern. A tendency of local confinedness 

of neutral waters to river valleys is traced. Also the relation between acid - base 

indicator and geochemistry of groundwater is found. Polluted phreatic waters, 

statistically , are alkaline or geochemical conditions as [OH-]> [H +] is observed. 

In such circumstances, conditions for migration and accumulation of inorganic 

pollutants (nitrogen group, complex compounds of sulfates, chlorides, and a 

whole range of heavy metals), geochemicaly are favorable.  
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ASPECTE ISTORICE ALE POPULĂRII REGIUNII ECONOMICE DE 

SUD A REPUBLICII MOLDOVA

REVENCO ADELINA,

Academia de Studii Economice,  

Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei, RM 

Populaţia reprezintă unul din subiectele fundamentale ale cercetărilor 

geografice, fiind elementul activ al mediului ambiant, care produce, transformă 

şi consumă bunurile materiale. Din cele mai vechi timpuri savanţii au fost 

preocupaţi de studierea activităţilor pe care le desfăşoară. Subiectul dat ocupă 

locul central în lucrările primilor savanţi ai antichităţii: Strabon; Aristorel; 

Ptolemeu.  

Interesul geopolitic a mai multor state faţă de teritoriul Moldovei a 

impulsionat şi atenţia cercetătorilor străini. De aceea, subiectul propus pentru 

discuţii a fost investigat de savanţi: D. Cantemir; Zamfir C. Arbure; L. K. Berg; 

A. D. Bacinschii; P. G. Dmitriev; V. S. Zelenciuc; I. Duminică; A. Scalcovschii 

etc.  

Modificarea frecventă a graniţelor statului, schimbarea locului de trai şi 

lipsa unor evidenţe stricte ale populaţiei diminuează calitatea cercetărilor de până 

la anul 1959. Deşi există mai multe datele statistice referitoare la evoluţia 

populaţiei în perioadele vechi istorice, ele sunt foarte contradictorii şi nu pot servi 

ca bază a unui studiu fundamentat.  

Este bine cunoscut faptul, că în popularea Regiunii Economice de Sud a 

Moldovei un aport deosebit la avut Imperiul Rus, care în urma desfăşurării reuşite 

a acţiunilor militare din 1770-1776, impune nogaii din Bugeac să-şi schimbe 

locul de trai. Ulterior, pentru a soluţiona problema depopulării masive a regiunii, 

devine interesat să aplice măsuri stimulative care au grăbit stabilirea cu traiul 

permanent a populaţiei, aşa ca: oferirea statutului de colonişti pentru imigranţii 

transdanubieni, care prevedea împroprietărirea cu câte 60 desetine de pământ; 

scutirea de orice impozit şi prestaţie către stat pentru o perioadă de 7 ani; scutirea 

de serviciul militar; acordarea libertăţii culturii şi a obiceiurilor, etc.  

În consecinţă, către stepele Bugeacului s-au îndreptat imigranţi din 

Imperiul Rus şi din statele europene: sârbi, bulgari, găgăuzi, nemţi, albanezi, 

descendenţii cărora şi astăzi populează acest spaţiu.  
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DETERMINISMUL – VIZIUNE DE PERSPECTIVĂ ÎN EVALUAREA 

HAZARDULUI ŞI RISCULUI SEISMIC 

ILIE SANDU, 

Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM, RM 

Studiile sistematice asupra seismelor din observări istorice şi recente 

converg opinia specialiştilor către două noţiuni de bază hazard şi risc - 

caracteristici determinante ale impactului seismic asupra societăţii umane, sub 

toate aspectele celei din urmă. Raportul acestor două elemente defineşte gradul 

expunerii la seism a comunităţii, care s-ar caracteriza prin sensibilitate, sau 

vulnerabilitate seismică. Astfel, sporirea rezistenţei infrastructurilor reprezintă 

unul din obiectivele importante ale ştiinţei seismologice. 

Infrastructura comunităţilor este în continuă evoluţie prin diversitatea 

serviciilor comunitare furnizate, de aceea, evaluarea vulnerabilităţii ar necesita o 

abordare specifică fiecărui caz în parte. La acest capitol, se implementează tot 

mai des tehnologiile informaţionale cu aplicaţii ale bazelor de date combinate, 

pentru hărţi de teren ale riscului seismic. Determinismul evaluării riscului seismic 

se rezumă doar la aprecierea cantitativă a vulnerabilităţii infrastructurilor spre 

sfârşitul sec. XX; în ce priveşte determinismul hazardului seismic, evoluează de 

la simple observaţii şi suprapuneri a câmpului macroseismic, spre relaţii 

analitico-statistice de atenuare a manifestării seismului în teren, până la aplicarea 

tehnicilor statistice de cuantificare probabilă a producerii unui eveniment seismic 

în funcţie de parametrii de bază: timp, epicentru, adâncime, magnitudine şi 

mecanism de faliere. Până la sfârşitul anilor 1960, manifestarea seismelor pe teren 

s-ar considera fără informaţia despre mecanism focal, ulterior, hazardul seismic 

este tot mai strâns corelat cu acest parametru în evaluările experţilor, fiind o etapă 

esenţială în sporirea determinismului. În prezent, aspectul deterministic la 

evaluarea hazardului seismic s-ar axa pe modelarea scenariilor maxim probabile 

în care s-ar valorifica aspectul generării şi cel al propagării complex, atât analitic 

cât şi prin tehnici numerice de calcul al parametrilor dinamici (ex: acceleraţia). 

Prin urmare, tendinţele actuale în evaluarea riscului şi hazardului seismic s-ar axa 

anume pe sporirea determinismului în manifestarea fenomenului seismic, cu 

aprecierea vulnerabilităţii infrastructurilor. 
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CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A IERNILOR CU DIFERIT GRAD 

DE ASPRIME PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

SÎRBU RODICA, 

Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM, RM 

În ultima perioadă de timp, pe fonul tendinţei de încălzire a iernilor, în 

Republica Moldova se observă o alternare a acestora cu ierni reci de diferită 

intensitate. Aceste condiţii vulnerabile din perioada rece, în ani concreţi, 

influenţează negativ iernarea viţei de vie. Deşi, în condiţiile ţării au fost 

clasificate iernile cu diferit grad de asprime, pentru ultimii ani aceste studii lipsesc 

– perioadă de timp când productivitatea acestei culturi este în scădere.

Drept indicator a „asprimii” iernilor, au fost luate valorile devierii 

standarde . Drept ierni cu anomalii termice sunt considerate acelea, în care 

sigma constituie 0,5 şi mai mult. Ierni normale sunt socotite iernile când 

temperatura medie sezonieră variază între X0,49. Iernile moderate reci (calde) 

se includ în limitele de temperatură X0,5. Iernilor relativ reci (calde) 

corespund valorile termice în limita X. Valoarea termică sezonieră a iernilor 

reci (calde) este inclusă în limita X1,5. Pentru cele mai rare ierni, adică pentru 

iernile foarte reci (calde) temperatura sezonieră se include în limitele de 

temperatură X2,0 (Nedealcov M., 2000). 

Aşadar, în ultimii ani, manifestarea iernilor reci au provocat pe alocuri 

chiar pieirea viţei de vie. În acest context, în decursul anilor 1980 – 2010, au fost 

11 ierni cu anomalii pozitive faţă de norma multianuală, în timp ce iernile calde 

(1,5) – au fost doar în anii 1990 şi 2007. Deşi tendinţa de încălzire a iernilor 

persistă, cele foarte calde (2,0) nu au fost înregistrate. Caracterizând iernile cu 

anomalii negative faţă de norma multianuală, menţionăm că deşi ele sunt mai 

puţine la număr, cele foarte reci (-2,0) în partea de nord s-au manifestat în 1985, 

1996, iar în partea centrală şi de sud – 1985. 

În concluzie, constatăm, că rezultatele obţinute vor sta la baza efectuării 

pronosticului manifestării iernilor cu diferit grad de asprime pentru viitorii ani 

apropiaţi. 
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ROLUL EMISIILOR AUTO ASUPRA DEZVOLTĂRII VEGETAŢIEI 

ŢUGULEA ANDRIAN, 

Institutul de Ecologie şi Geografie, ASM, RM 

Calitatea aerului atmosferic este determinată de activitatea societăţii 

umane (transport auto, întreprinderi industriale, deşeuri, etc.). În prezent una din 

cele mai mari surse de poluare a atmosferei o constituie emisiile de la transportul 

auto. În acest context prezintă interes influenţa unor emisii din gazele de 

eşapament (NOx, SO2, SO3). Impactul emisiilor asupra vegetaţie este determinată 

de natura şi concentraţia acestora. 

În figura 1 este prezentată dinamica concentraţiilor medii anuale de NO2 şi 

SO2 pe parcursul anilor 2003-2012 la posturile staţionare de monitorizare a 

poluanţilor din or. Chişinău. Rezultatele indică că concentraţia maximă (CMA) a 

fost depăşită numai pentru NO2 în a. 2009. 

Fig.1. Dinamica concentraţiei medii de NO2 şi SO2 (mg/m3) la posturile 

staţionare din or. Chişinău 

Cele mai serioase efecte de poluare cu oxizii de azot (Fig.1 ) se datorează 

rolului pe care aceştia îl joaca în formarea oxidanţilor fotochimici. O expunere 

timp de o ora la o concentrație relativ ridicata produce căderea frunzelor. Dioxidul 

de sulf (Fig.1), datorită forţei sale distrugătoare, produce cele mai grave vătămări 

vegetaţiei. Acţiunea asupra frunzelor se manifestă prin: arsuri directe (necroze) 

provocate de SO2 şi SO3, care datorită umezelii din atmosfera se transformă în 

acid sulfuros şi sulfuric; vătămări asupra clorofilei, datorate pătrunderii gazelor 

în interiorul celulei, prin stomate. 

În concentraţie mare, dioxidul de sulf distruge clorofila din frunze, 

acţiunea sa amplificându-se prin sinergism cu NO2. 
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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧНОСТИ ОБЛАСТИ ВРАНЧА  

ЗА 2009 – 2013 ГГ 

 

КАРДАНЕЦ ВЛАДЛЕН,  

Институт Геологии и Сейсмологии, АНМ, РМ 

 

Рассматриваются основные особенности сейсмичности очаговой 

области Вранча за пятилетний период с 2009 по 2013 годы. Наибольшее 

внимание было уделено последнему году, в связи с активизацией 

сейсмических процессов. Приводится список землетрясений области 

Вранча с основными параметрами, колебания от которых ощущались на 

территории Молдовы в 2009-2013 гг. Для трёх крупнейших событий 

построены карты изосейст. 

В ходе анализа были получены следующие графики: 

- Кумулятивный график повторяемости промежуточных 

землетрясений области Вранча за 2009-2013 гг. 

- Распределение числа землетрясений по магнитудам и годам за 

2009-2013гг. 

- Распределение по годам суммарного числа зарегистрированных 

землетрясений. 

- Распределение по месяцам 2013 года землетрясений области 

Вранча с ML > 2,5. 

- Распределение по месяцам 2013 года максимальных магнитуд ML 

max вранчских землетрясений. 

- Распределение по месяцам глубин H сильнейших землетрясений 

2013 года. 

Также даны решения механизмов очагов землетрясений с ML  4,5 и 

оценка очаговых параметров землетрясений за 2009-2013 гг. 

Анализ особенностей сейсмического процесса в карпатском регионе 

показал, что уровень сейсмичности в 2009-2013 гг. был фоновым. Величина 

наблюденных магнитуд промежуточных землетрясений не превышала 

значения М = 5,5, а коровых – М = 4. Максимальная балльность в эпицентре 

I0 = 6. На территории Республики Молдовы интенсивность не превышала 4-

5 баллов. В 2013 г. началась активизация сейсмического процесса. 
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METAFORA CONCEPTUALĂ ÎN LIMBAJUL ZILNIC 

 

CATEREV CRISTINA, 

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, AȘM,  

Institutul de Filologie, AȘM, RM 

 

Metafora s-a constituit de-a lungul timpului obiect al numeroaselor 

abordări, care au fost examinate și exploatarea ei atât în limbajul literaturii cât şi 

în limbajul comun zilnic. Cercetarea la tema metafora conceptuală în limbajul 

zilnic se încadrează într-un ansamblu de cercetări recente în analiza metaforei din 

perspectiva unui procedeu mereu activ în comunicarea cotidiană de orice natură 

ar fi ea şi în orice varietate a limbii. Este o inițiere în problemă, în care vor fi 

formulate ipoteze generale, pe care urmează să le aplic în studiul tezei de doctor.  

Recent, mulţi dintre filozofii au tendinţa să declare metafora ca fenomen 

iraţional şi periculos, sau deseori era ignorată, deducând-o la o stare de problemă 

în filozofia limbii. Limbaj literal, presupus a fi reciproc exclusiv cu metafora, a 

fost luată pentru demonstra lucruri reale din filozofie, domeniu în care apar 

probleme de sens şi de adevăr şi pot fi tratate. 

Metafora este tratată ca şi cum ar fi fost întotdeauna rezultatul unele 

operaţii efectuate în sensul literal al rostirii. Fenomenul de "metaforă 

conceptuală", în cazul în care mai multe din sistemele conceptuale obişnuite şi 

cea mai mare parte a conversaţiei zi de zi sunt utilizate limbajele convenţionale 

fiind structurate şi înţelese în primul rând în termeni metaforici, care trec 

neobservate fără să fie notate sau discutate. 

În comunicare vor fi prezentate exemple utilizate în comunicarea 

cotidiană, concepte istorice și moderne despre metafora conceptuală. Conceptele 

care guvernează gândirea noastră nu sunt doar probleme ale intelectului, ele 

reglementează, de asemenea, funcționarea de zi cu zi, până la detaliile cele mai 

banale. Sistemul nostru conceptual, prin urmare, joacă un rol central în definirea 

realității noastre de zi cu zi. Sistemul lingvistic conceptual este în mare parte 

metaforic, atunci modul în care gândim, ceea ce experimentăm, și ceea ce facem 

în fiecare zi se aseamănă cu o metaforă. 

Interpretarea conceptului metaforic utilizat în științele informării ce are 

rolul semnificativ în limbajul zilnic utilizat de cercetători, utilizatori, 

terminologia corectă care trebuie cercetată din punct de vedere al structurii, 

exemplelor care ne înconjoară, și expresiile pe care le rostim sunt o întruchipare 

a gândirii ce poate schimba deseori sensul unui enunț.  

În acest context, subliniez importanţa acestei comunicări atât pentru 

cercetători, studenţi şi profesori în ştiinţele limbajului și a informării, cât şi pentru 

studenţi, teoreticieni şi practicienii în domeniul biblioteconomic, tehnologiilor 

informaționale și de comunicare. 
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MECANISMELE DISCURSIVE ALE EXPLICĂRII TRADIȚIEI LA 

COMUNITATEA TRANSILVANEANĂ ROMANEASCĂ 

FECIOREASCĂ 

 

DRAGNE SIMONA-IOANA,  

Universitatea Transilvania, Braşov, România 

 

„Păi de când n-am mai jucat  

Pare că am şi uitat 

Dar acuma am să joc 

Pân’- o sta soarele-n loc” 

(strigătură din jocul de Feciorească) 

 

Proiectul „Actualitatea cercetării de teren. Mecanismele discursive ale 

explicării tradiţiei la comunitatea transilvăneană românească” face parte din seria 

Monumentum şi porneşte pe urmele unui joc vechi ardelenesc al cărui sunet poate 

fi audiat aici: http://calindiaconu.wordpress.com/2011/01/20/fecioreasca-de-la-

rupea/, şi al cărui text originar se doreşte a fi reconstituit. Focarul cel mai apropiat 

de autenticitatea originară a textului a fost detectat la Rupea, în jocul de 

Feciorească. Argument: Rupea a devenit o însă o zonă foarte mediatizată în 

ultimii ani datorită potenţialului autentic folcloric, “culorii” portului şi Cetăţii. 

Exemple: TVR 1 http://www.youtube.com/watch?v=Ir_jAESV15U 

http://www.youtube.com/watch?v=7Z5Vp5lw1Ow&feature=related 

Trimiterile către alte link-uri pot continua la nesfârşit, oamenii locului fiind 

în permanenţă, din tată-n fiu, puternici generatori de conştiinţă etnografică şi 

folclorică autentică, încă neexplicată. Subiectul acestei cercetări este cunoscut în 

momentul de faţă de numai 11 bătrâni rupeni. 

Obiective: să prezinte şi să pună în discuţie problematica transmiterii 

corecte a mesajului autentic în folclorul contemporan, transmiterea orală nefiind 

întotdeauna cea mai conservatoare; să explice sensurile tradiţiei unui joc vechi şi 

să prezinte trecerea de la o cutumă arhaică (feciorii nu aveau voie să intre în joc 

înainte de 17 ani, erau lăsaţi să joace doar pe margine) la o “democratizare” 

actuală a “priceperii” de a juca Fecioreasca (acum şi copiii de vârste fragede au 

voie să intre în dans); să prezinte portul moştenit din generaţie în generaţie; să 

realizeze portretul unui învăţător ardelean autentic: Vasile Borcoman - singurul 

care în perioada regimului comunist a scos portul moştenit de la străbuni din lăzile 

de zestre şi a reînviat jocul tradiţional autentic. 

  

http://calindiaconu.wordpress.com/2011/01/20/fecioreasca-de-la-rupea/
http://calindiaconu.wordpress.com/2011/01/20/fecioreasca-de-la-rupea/
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_jAESV15U
http://www.youtube.com/watch?v=7Z5Vp5lw1Ow&feature=related
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RECEPTAREA UNUI ROMAN SUBVERSIV DE VLADIMIR 

BEŞLEAGĂ ÎN CRITICA LITERARĂ 

 

GHERMAN OXANA, 

Institutul de Filologie, AŞM, RM 

 

Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…. reprezintă un roman important în 

„literatura noastră de sertar”, de altfel, foarte modestă ca volum și valoare. 

Redactat între 1969 şi 1970, manuscrisul este respins de „omniprezenta cenzură” 

și vede lumina tiparului abia după 18 ani, în 1987, odată cu „prestroika” lui 

Gorbaciov. Esența, conținutul intim al romanului, la data apariției, au fost 

deformate, denaturate. Critica s-a apropiat de roman cu „instrumente vechi”, 

încadrându-l în canonul romanului tradiţionalist, dominant în epocă. Treptat 

acesta este calificat drept roman de analiză, roman psihologic, roman-parabolă, 

roman politic etc., ca până la urmă să se ajungă la concluzia că e (în clasificarea 

lui Nicolae Manolescu) un roman ionic, care, de fapt, însumează însemnele unui 

roman de tranziție de la ionic la corintic. Mai exact, acest „hibrid poetic” (Mihail 

Bahtin) are ţesătura narativă şi substanţa ideologică atât de densă și insolită în 

transfigurarea realităților sistemului totalitar, încât oferea mereu noi probe pentru 

cele mai neașteptate interpretări exegetice.  

Critica remarcă dimensiunea tragică a romanului, schimbarea accentului 

de pe eveniment pe faptul de conştiinţă, diversitatea aspectelor hermeneutice 

potenţate de structura lui narativă. În cea mai mare parte a exegezei noastre, 

romanul Viaţa şi moartea nefericitului Filimon... a fost tratat din perspectivă 

monologică: din perspectiva autorului-narator sau din cea a personajului 

principal, Filimon, negându-se, în ultimă instanță, raportul dialogal – „autor – 

narator – personaj - cititor”. Abordarea monologică reduce analiza textului la un 

şir finit de consideraţii. De aceea, critica actuală renunţă la o receptare 

unidirecţională, înţelegând discursul narativ ca o coliziune de voci. Privit din 

perspectivă dialogică, romanul devine un „spaţiu dialogal” prolific. Dialogul 

provoacă, atrage voci şi puncte de vedere ale timpului trecut şi ale actualităţii. 

Fenomenul dialogismului este cu atât mai interesant, cu cât conştientizăm că el 

implică vocile dedublate ale aceluiaşi „eu” reflectat în cele mai reușite romane 

ale lui Vladimir Beşleagă.  
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PROBLEMATIZAREA MORALĂ 

ÎN ROMANUL CONTEMPORAN 

 

GHIURȚU MARIA ALEXANDRA, 

Universitatea „Transilvania” din Brașov, România 

 

Prezumția originară a lucrării mele este aceea că romanul nu numai că 

circumscrie gândirea morală, dar potențialul său manifest sau latent de a pune în 

scenă provocări ontologice îl recomandă ca resursă esențială în dezvoltarea unei 

conștiințe morale autentice. 

În prezent, zona de întrepătrundere a moralității cu literatura este arbitrată 

pornind de la poziția studiilor culturale. Aceasta, însă, se face vinovată de apelul 

la o practică reductivă a eticii lecturii, în care opera este deconstruită în seturi de 

atitudini morale definitive care trebuie deconspirate sau recuperate forțat, fără a 

se ține cont de specificul mediului în care se vehiculează acele valori. Or, o astfel 

de abordare improprie trebuie revizuită sau amendată printr-o analiză al cărei 

punct de plecare să fie textul literar însuși. 

În acest sens, se impune o distincție (esențială, dar adesea neglijată) între 

profesarea prospectivă, autoritară a unor valori, care se bucură, deci, de susținerea 

evidentă și univocă a autorului, practicată în romanul moralizator, pe de o parte, 

și ilustrarea lor într-un mod care să stimuleze reflecția activă și problematizarea 

nedirijată, pe de altă parte. Procedeele corespunzătoare celor două tipuri de 

problematizare pot fi subsumate unei retorici explicite, respectiv uneia implicite, 

delimitare inspirată de studiul lui Wayne Booth, Retorica romanului. 

Voi explora, printr-o grilă terminologică proprie, cele trei moduri în care 

poate fi tratată literar tema moralității: dogmatic-maximalist, relativizant si 

problematizant. Totodată, voi încerca să demonstrez legitimitatea si relevanța 

superioară a acestuia din urmă în ilustrarea formelor predilecte ale moralității 

contemporane. 

Obiectivul principal al lucrării este acela de a arăta că romanul trebuie 

înțeles, în virtutea rolului său istoric și cu atât mai mult astăzi, ca spațiu organizat 

astfel încât să prezinte, să privilegieze și să cultive o experiență morală deschisă. 

Acesta este singurul mod în care spațiul estetic se poate prelungi spre cel moral 

și creația literară îşi poate depăși condiția de entitate autotelică sau care își conține 

concluziile în mod implacabil.  
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ARHETIPUL ANIMA-ANIMUS  

ÎN ROMANUL MAITREYI 

 

IVANOV NADEJDA,  

Institutul de Filologie, AȘM, RM 

 

Personajul masculin din romanul Maitreyi trăieşte experiența de 

cunoaștere a sinelui. India, cu toate ale ei, inclusiv prin proiecțiile femeii iubite, 

induce în conștiința lui Allan un sentiment absolut al interiorității umane. 

Maitreyi, desprinsă dintr-o lume arhetipală, plină de tradiții și simboluri 

primordiale, reprezintă proiecția animei. Ca urmare, personajul-narator are 

revelația spirituală a ființei iubite ca fiind una cu întreaga sa ființă. E o descoperire 

ce contribuie la înlocuirea personei cu anima, cu expresia feminității sufletului 

bărbătesc. Consecința este o schimbare radicală interioară. Lui Allan i se 

descoperă o lume arhetipală, plină de semnificații misterioase. Astfel, relația 

dintre Maitreyi și Allan, fiind una fundamentală, o relație de yin și yang, are în 

roman funcția de intermediar între sinele bărbatului și Absolut, decriptând prin 

eros misterul lumii.  
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UNELE ASPECTE PRIVIND CLASIFICAREA  

TERMENILOR ECOLOGICI 

 

MACOVEI DORINA, 

Institutul de Filologie, AȘM, RM 

 

Atestîndu-se ca o disciplină relativ nouă, terminologia ecologică se află 

într-un proces de creare, înnoire şi constituire în ultimele decenii. În cele ce 

urmează, vom expune elementele constitutive ale terminologiei ecologice și 

aspectele ei morfo-lexicale și vom încerca să le grupăm pe clase aplicând diverse 

criterii. Termenii ecologici pot fi clasificați în mai multe categorii în baza diferitor 

criterii: 

 După formă: termeni simpli: cromozom, bactericid, etc.; termeni 

complecși: radiația mediului, raport asupra mediului, etc; sigle: A.C.T. 

- adrenocorticotropină, ADN, etc; abrevieri: eco, bio, etc; acronime: 

WHO-World Health Organization, UNESCO- United Nations’ 

Education, etc; simboluri: A-simbol folosit pentru notarea orizontului 

A al unui profil de sol, simbol folosit de FAO pentru notarea acrisolului; 

formule: H2O, Ca, etc; coduri: T1/2, ISO-704, etc.; termeni 

alfanumerici: Rețeaua ecologică „Natura 2000”, etc. 

 După funcția gramaticală: substantive: ameliorare, anabioză, etc; 

verbe: a deflora, a defrișa, etc; adjective: ecoterm, antropal, etc; 

adverbe: extrem, radical, etc. 

 După clasa conceptuală: obiеctе, mаtеriаlе, entități, (аpаrаtе, 

construcții, iпstrumеntе, etc.): nitrat, organizație, etc; procese, operații, 

acțiuni: pauperizare, sincromatism, et.c; proprietăți, calități, stări: 

subaridă, pandemie, etc; relații: superior, identic, etc. 

 După originea lingvistică: împrumut dintr-un alt domeniu sau din 

limbajul comun: coeficient, a deserta, etc; împrumut din altă limbă: 

screening, set-aside, (engl.), takâre (turca), guano (sp.), etc.; formație 

din greacă sau latină: sylvaea, habitus, halobios, in situ, in vitro, in vivo, 

etc.  

În urma analizei unui număr definit de termeni ecologici, putem constata 

că terminologia în cauză poate fi supusă mai multor clasificări, iar în funcție de 

criteriul de clasificare, același termen poate să își schimbe poziția în structură. 
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OPINII ACTUALE DE DEFINIRE A NOŢIUNII DE NEOLOGISM 

 

MITRIC ALIONA,  

Institutul de Filologie, AȘM,  

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, RM 

 

Argumentul care ne-a determinat să abordăm o temă atât de vastă şi de 

complexă, precum este cea tratată în prezentul articol, poate fi explicat prin cel 

puţin două realităţi incontestabile. Astfel, un prim motiv care ne-a motivat să 

optăm pentru tema în discuţie îl constituie imensa însemnătate pe care o prezintă 

neologismele pentru lexicul limbii române, pentru cultura şi civilizaţia 

românească. Elementele lexicale neologice reprezintă, fără îndoială, un aspect ce 

ţine de cultură şi constituie concomitent o condiţie a acesteia. Datorită mai cu 

seamă surselor din care provin, neologismele existente în limba română, dincolo 

de faptul că sunt extrem de numeroase, sunt, neîndoielnic, şi foarte variate.  

Neologismle au modificat aspectul lexical a limbii pe care o vorbim şi au 

apropiat-o semnificativ de idiomurile romanice occidentale, devenind o 

modalitate modernă şi eficientă de comunicare. Ca urmare a împrumuturilor 

făcute din limbile occidentale, vocabularul limbii române, în general, şi 

terminologia noastră ştiinţifică, în special, au avut beneficii enorme, dobândind o 

multitudine de termeni internaţionali. 

Astfel, graţie neologismelor s-a produs nu numai modernizarea 

vocabularului românesc, dar şi relatinizarea, occidentalizarea şi reromanizarea sa, 

concomitent cu activarea procesului dei internaţionalizare, aspecte care plasează 

româna mult mai aproape de cele mai importante limbi de cultură ale Europei. De 

altfel, vasta bibliografie consacrată acestui compartiment fundamental al 

lexicului românesc contemporan atestă, cu numeroase probe indiscutabile, 

imensa importanţă a neologismelor.     

 Problematica conceptului de neologism, atât în lingvistica generală, cât 

şi în lingvistica românească, pune în evidenţă faptul că între cele două există o 

diferenţă de percepţie, referitoare la calitatea de neologism a unui cuvânt. Cu 

toate că prin neologism definim orice creaţie lexicală recent apărută într-o limbă, 

la un moment dat al dezvoltării acesteia (fără a ţine seama dacă unitatea lexicală 

respectivă reprezintă un împrumut sau o formaţie rezultată prin procedeul 

derivării sau al compunerii), caracterul său mondializat, precum şi faptul că 

desemnează elemente de cultură spirituală şi materială îi atribuie calitatea de 

neologism. În aceste condiţii, cuvinte cu o vechime în limbă de câteva secole pot 

conserva, din punctul de vedere al lingvisticii româneşti, statutul de neologism. 

Totodată, această modalitate de definire şi de interpretare a neologismelor la 

origine are, în viziunea unor lingvişti, un caracter controversat. Astfel, se constată 

că în lingvistica românească, în raport cu cea occidentală, neologism poate fi 

calificat orice cuvânt din greco-latină sau neoromanică, chiar dacă unitatea 
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respectivă are o vechime de 200 sau 300 de ani. În această ordine de idei este 

concludentă situația substantivului cometă, întâlnit încă în cronica lui Miron 

Costin şi glosat ca fiind o „stea cu coadă”. Tocmai din aceste considerente 

susținem opinia că urmează să renunțăm la această modalitate de definire a 

unităților lexicale respective, termenului neologism rezervându-i numai sensul 

„cuvânt împrumutat sau derivat recent în sistemul lexical al limbii române”, iar 

pentru cuvintele împrumutate sau derivate în limba română în perioadele 

precedente de evoluție a acesteia, milităm pentru utilizarea termenului cuvânt 

savant sau livresc. 

  În urma analizei, am identificat principalele tipuri de neologisme, ţinând 

seama de compartimentul asupra căruia este exercitată neologia, şi anume: 

neologisme semantice, neologisme lexicale, neologisme frazeologice, 

neologisme afixale, neologisme afixoidale şi neologisme internaţionale. Dintre 

tipurile interne de neologisme analizate (lexicale, frazeologice, semantice, 

afixale, afixoidale), cele lexicale sunt cel mai bine reprezentate din punct de 

vedere cantitativ.  

 Dinamismul limbii române, aşa cum se reflectă acest fenomen în stilul 

publicistic actual, este susţinut de caracterul flexibil şi receptiv la nivel lexico-

semantic, evidenţiat atât la nivelul procedeelor interne, cât şi la nivelul 

modalităţilor externe sau mixte de îmbogăţire lexicală.  
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DISCURSUL PREFEȚELOR ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 

 

PAPANA ANCA CLAUDIA,  

Universitatea „Transilvania” din Brașov, România 

 

Deși studiul lui Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, a 

atras atenția asupra importanței elementelor care însoțesc un text publicat, titlu, 

prefață, etc. (reunite de acesta sub conceptul de paratext), în spațiul românesc, 

analiza lor nu s-a constituit într-o direcție independentă de cercetare. 

Lucrarea mea urmărește identificarea funcției specifice a prefeței în 

perioada comunistă. Pornind de la cadrul teoretic stabilit de Génette, voi realiza 

o paralelă între rolul și structura discursului prefeței într-o societate democratică 

și într-o societate totalitară. Astfel, dacă în mod normal prefața este un element 

esențial în strategia editorială de promovare a unei cărți, având o finalitate 

economică, în perioada comunistă acest aspect este nesemnificativ. În condițiile 

în care, într-un regim totalitar, nevoile și dorințele publicului sunt ignorate, 

prefața nu mai este orientată spre un anumit tip de cititor, ci ajunge să-și creeze 

propriul lector. Mai mult, ea propune o grilă de lectură ce are un caracter 

instituționalizat, fiind prin aceasta și o bună sursă pentru a recrea ideologia 

literară specifică, dar și pentru a urmări felul în care paradigma comunistă se 

modifică de la o perioadă la alta.  

Prefața reflectă un anumit fel de a înțelege literatura și rolul ei. Tot ea 

creează comunități de creație prin relațiile pe care le invocă între diferiți autori și 

opere, dar și comunități de lectură sau orizonturi de lectură. Instituindu-se ca 

instanță mediatoare, menită a facilita accesul la o operă, prefața ajunge să se 

transforme și într-un ecran ce poate bruia lectura, iar prin propagare și trăinicie o 

poate menține în niște tipare care devin reflexe de gândire și receptare. 

O analiză a discursului care a însoțit cărțile publicate în comunism, văzut 

ca o narațiune legitimatoare, poate oferi o imagine coerentă a felului în care 

literatura a fost subordonată unei ideologii străine de specificul acesteia.  
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STRUCTURA CRONOTOPULUI BAHTINIAN 

 

SUSANU ALIONA, 

Institutul de Filologie, AȘM, RM 

 

Cronotopul constituie o legătură indestructibilă dintre imagi spațio-

temporale, care pătrund pe diagonală toate straturile operei artistice: ,,indicii 

timpului se relevă în spațiu, iar spațiul este înțeles și măsurat prin timp. 

Intersectarea seriilor și contopirea indicilor constituie caracteristica cronotopului 

artistic." [1, p. 295]. În concepție bahtiniană cronotopul presupune nu doar niște 

forme spațiale și temporale, rupte de contextul existenței, ci existența în sine, 

reflectarea ei prin conștiințele subiecților egali în dreptul de a se exprima. Această 

noțiune este o ,,metaforă teoretică" atât de complexă și profundă încât nu-și 

găsește interpretare înafara contextului creat de polifonie: ,, ,,Eu" și ,,tu" se 

determină reciproc, unul este indispensabil pentru celălalt", în dialog conștiințele 

se reflectă unele în altele ,,fiindcă personalitatea poate fi opusă doar altei 

personalități, nu ideilor, faptelor sau semnificațiilor." [2, p. 102]. 

În literatură cronotopul ,,determină unitatea artistică a operei literare în 

raporturile sale cu realitatea" [1, p. 474], astfel se constituie funcțiile figurative, 

compoziționale, tematice și axiologice ale structurilor estetico-artistice, care sunt 

purtătoare de valențe emoțional-valorice. Bahtin menționează cronotopul: 

întâlnirii, drumului, metamorfozei, salonului, pragului, străzii; locații unde se 

înnoadă firele subiectului, sau din contra, au loc deznodămintele, cronotopii 

marilor crize și momentelor de intensitate maximă în viața personajelor. Funcția 

compozițională se manifestă prin coagularea evenimentelor în jurul lor, ca centri 

de greutate, iar prin faptul că ele sunt prezentate prin imagini ,,care concretizează 

momentele subiectului", ,,timpul capătă caracter concret-senzorial" se realizează 

funcția lor figurativă [1, p.481]. 

 
Referințe: 

1. Bahtin M. Probleme de literatură și estetică. Trad. de Iliescu N., București: 

Editura UNIVERS, 1982 

2. Антология М. М. Бахтин: pro et contra, Том II, СПб: Издательство Русского 

Христианского Гуманитарного Института, 2002. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR LAIC DIN BASARABIA ÎNTRE 

REFORMA INSTRUCŢIUNII PUBLICE DIN 1864 ŞI SFÂRŞITUL 

EPOCII REFORMATOARE A LUI ALEXANDRU AL II-LEA 

 

ARGINT ALEXANDRU, 

Institutul de Istorie, AŞM, RM 

 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea învățământul din Basarabia a 

suportat o evoluție modestă, înregistrând rezultate nesemnificative în privința 

evoluțiilor intelectuale și culturale a populației majoritare din acest teritoriu. În 

timp în țările Europei de Vest revoluția tehnică și științifică devine un imperativ 

al evoluției umane, sistemul educațional din Imperiul Rus continuă să fie bazat, 

în mare parte, pe abordări dogmatice și pe ideologia ortodoxismului statal și cea 

velicorusă. Reticența față de ideea de modernizare și inovare a afectat și 

proiectele de modernizare a învățământului, care continuă să rămână unul 

pronunțat ecleziastic și perimat. Școlile primare, care erau cele mai numeroase, 

având un spectru de contact mai larg cu populația rurală, dar și urbană, continuă 

să rămână și cele mai înapoiate. Fiind de o mare diversitate și subordonate mai 

multor instituții ale statului, majoritatea școlilor primare nu erau performante, 

având în continuare un caracter formativ și fără o continuitate și legătură cu 

învățământul secundar. Rudimentar și dogmatizat, învățământul secundar, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, se manifestă ca un factor ce frâna evoluția 

societății ruse, inclusiv și a celei basarabene. Reforma școlilor primare din anul 

1864 a scos în evidență și mai pregnant criza învățământului din Imperiului Rus, 

în consecință fiind instituit un control mai rigid asupra școlilor primare. Deși avea 

menirea de a moderniza și laiciza școala rusă, reforma școlii primare din anul 

1864 nu impunea obligativitatea studiilor și nici responsabilitatea statului pentru 

înființarea școlilor elementare în localitățile basarabene. Până la dispariția fizică 

a împăratului reformator – Alexandru al II-lea, respectiva reformă nu s-a 

încununat cu schimbări calitative în învățământul secundar laic din Basarabia. 
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INFLUENȚA SĂRBĂTORILOR ASUPRA SENTIMENTULUI DE 

COMUNIUNE NAȚIONALĂ ÎN SPAŢIUL TRANSILVĂNEAN ÎN 

SECOLUL AL XIX-EA ŞI LA ÎNCEPUT DE SECOL XX.  

PSIHOLOGIA MULȚIMII 

 

BADEA OANA ELENA,  

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România 

 

Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze modul în care au reuşit 

sărbătorile din spaţiul transilvănean din secolul al XIX-lea şi începutului de secol 

XX, să devină o formă socială și culturală de remodelare a comportamentelor 

mulțimii prin intermediul modelelor culturale dominante ale epocii și ale 

practicilor festive. 

Sărbătoarea a creat cadrul propice de reflectare asupra ideii de identitate și 

comuniune națională a românilor transilvăneni folosindu-se de simboluri, gesturi, 

imagini, folclor, religie şi expresii devenind astfel suportul pe care s-a sudat 

sentimentul de naționalism. 

Efuziunea colectivă a reprezentat un comportament specific al mulțimii 

transilvănene adunate în diverse orașe ale regiunii, spațiul și locul fiind repere 

fundamentale ale mentalităților colective. Atât sărbătorile religioase, cât şi cele 

naţionale, au fost însuflețite de o atmosferă de bucurie, izvorâtă din cultul 

naționalității și al culturalizării maselor, ambele fiind asigurate de prezența 

ritualului creștin. 

Psihologia mulţimii participante la un eveniment de proporţii festive va 

atinge în acest articol aspecte ce ţin de contopirea indivizilor într-o mulţime şi de 

dominarea masei de către conducători cu veleităţi oratorice. 

Sărbătorile au reprezentat un bun prilej de insuflare a spiritului naționalist 

al epocii unui număr cât mai mare de persoane. Aceste sărbători, au avut și marele 

merit de a fi creatoare de principii de morală colectivă în jurul cărora au luat 

naștere noi comportamente și o conștiință națională definitorie pentru epoca 

secolului al XIX-lea și începutului de secol XX. În spațiul transilvănean, această 

perioadă istorică a fost foarte importantă în istoria românilor ardeleni, atât sub 

raport politic, cât și cultural. În acest răstimp au avut loc clarificări și transformări 

semnificative în orizontul politic, cultural și economic transilvănean, care au 

întărit joncțiunea cu realitățile europene, dar au și consolidat elementele identitare 

naționale. 
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COMUNIŞTII ŞI PNL DÂMBOVIŢA 

(PÂNĂ LA DIZOLVAREA CELUI DIN URMĂ) 

 

BĂLAN I. GABRIELA (NISTOR), 

Universitatea Valahia din Târgovişte, România 

 

Istoria Partidului Naţional Liberal-filiala Dâmboviţa este, la fel ca şi a 

marelui partid pe care-l reprezintă, una extrem de agitată. Avem în vedere, în 

acest sens, atât disensiunile din interiorul partidului(generate atât de diferenţe în 

plan ideologic, cât şi de interese proprii ale membrilor marcanţi), cât şi pe acelea 

dintre PNL şi alte partide, disensiuni care de multe ori degenerau în violenţe, 

procese, condamnări. 

Celebră este rivalitatea constantă dintre cele două partide istorice, naţional 

liberal şi naţional ţărănesc; pe măsură ce mişcarea muncitorească se conturează 

iar ideologia sa capătă adepţi este tot mai evident discursul ei împotriva partidelor 

istorice înfierate aspru, cu fiecare ocazie. Sigur că vorbim despre o voce „slabă” 

în contextul politic interbelic, dar lucrurile se vor schimba radical în timpul şi mai 

ales după al doilea război mondial. 

Cercetare unor documente cu caracter inedit aflate în fonduri ale Arhivelor 

Naţionale sau la Biblioteca Academiei Române pun în lumină interesul mişcării 

comuniste, pentru ţinerea sub observaţie strictă, a stării de spirit a locuitorilor 

judeţului, organizaţiilor liberale la nivelul fiecărei localităţi, a oricărei informaţii 

ce evidenţia „rezistenţă anticomunistă”. 
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COMERȚUL ȚĂRII MOLDOVEI PE MAREA NEAGRĂ ÎN SECOLUL 

AL XVI-LEA ÎN LUMINA DOCUMENTELOR ITALIENE 

 

BEJENARU CAROLINA,  

Institutul de Istorie, AȘM, RM 

 

Organizarea instituțională a statelor medievale românești a favorizat o 

activitate economică intensă și intrarea Țărilor Române în circuitul economic 

european. Crește rolul orașelor care devin, pe lângă centre administrative, politice 

și religioase, și factori importanți în activitatea meșteșugărească și cea 

comercială. Relațiile de schimb capătă o importanță din ce în ce mai mare, făcând 

legătură atât între activitățile economice cât și între localități și țări. Drumurile 

comerciale care legau Europa apuseană și centrală de Marea Neagră și peninsula 

Balcanică treceau prin Moldova. Domnii moldoveni au acordat privilegii 

negustorilor lioveni (poloni, din Lwow) prin care puteau străbate drumurile 

comerciale în siguranță. La gurile Dunării și pe țărmul nordic al Mării Negre și-

au desfășurat activitatea comercială genovezii, în porturile de la Chilia și Cetatea 

Albă.  

Secolul al XVI-lea este dominat de expansiunea otomanilor în Balcani, 

campaniile împotriva Ungariei și desființarea ei politică, crearea în sudul 

Moldovei a Raialei Tighina și instituirea regimului dominației otomane asupra 

Țărilor Române. Acest fapt a dus la reorientarea comerțului extern mai ales spre 

Poarta otomană; negustorii turci (jelepii) cumpărau cereale, vite (mai ales oi) pe 

care le vindeau la Constantinopol. Prețurile cu care ei cumpărau produsele 

românești erau, de obicei, inferioare celor de pe piața liberă, ceea ce a contribuit 

la un declin economic și o întârziere în dezvoltare a spațiului românesc. 

Istoriografia, în general, consideră că în secolul al XVI-lea comerțul extern al 

Moldovei era subdezvoltat. Documentele de arhivă, mai ales cele din arhivele 

Vaticanului și ale Veneției ne demonstrează că și pe parcursul secolului al XVI-

lea Țara Moldovei întreținea relații comerciale (pe mare) cu Veneția. De 

exemplu: în Veneția se trimitea carnea de vită, miere și ceară și de unde se importa 

hârtie orientală, brocart, stofe scumpe, oglinzi, sticlă venețiană etc. Evident aceste 

legături, din cauza puterii suzerane, au rămas instabile, merită însă a fi supuse 

unei cercetări mai detaliate. Subiectul respectiv reprezintă demersul esențial al 

lucrării noastre.  
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 

БЕЛОГОРОДОВ РОМАН,  

Институт Истории АНМ, РМ  

 

Задача распознавания объектов (образов, речи, текста и т.д.) является 

едва ли не самой важной сегодня в теории познания. В форме вопроса 

проблема формулируется так: Каким образом агент различает 

(классифицирует, описывает) предметы, которые никогда до этого не 

воспринимал?  

В древности, Платон полагал, что ответ лежит в «общих идеях», 

которые существуют в особом мире таких идей, а душа, столкнувшись с 

незнакомым предметом, вспоминает общую идею этого предмета, которую 

она встречала уже в мире идей, но забыла в шоковый момент своего 

рождения в материальном теле. Но как можно сопоставить материальный 

объект с нематериальной идеей?  

Кант ставил вопрос следующим образом: как получается так, что 

знания, полученные неопытным путем, подтверждаются опытом? Ответ в 

кантовских исследованиях следующий: то, что мы называем опытом, 

является частью нас самих (как субъектов), а то, что является причиной (или 

материей) опыта остается вне опыта и, следовательно, не познаваемо в 

принципе.  

Идеи философов вполне пересекаются с сегодняшними 

исследованиями в области распознавания объектов. Вместо общих идей – 

программное обеспечение, реализуемое с помощью различного 

оборудования. «Идеи» здесь приходят не из «мира идей», а закладываются 

в «тело» программистом. Этот подход отмечен множеством успешных 

разработок (некоторые успехи в распознавании речи, текста, лиц). 

Основная проблема здесь опять же «сопоставление» внутренних программ 

агента и внешних опытных данных. Следуя из вышесказанного, однако, 

можно предположить, что этот подход в какой-то момент будет признан 

неудовлетворительным, как раз потому, что, по-видимому, принципиально 

невозможно создать программу, которая будет описывать свойства 

предмета, который агент никогда не воспринимал.  
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ROLUL ŞCOLII ŞI FAMILIEI ÎN CREAREA  

“OMULUI NOU” SOVIETIC 

 

CAŞU DIANA,  

Institutul de Istorie, AŞM, RM 

 

Instaurarea regimului bolșevic în 1917 a anticipat declanșarea unui 

experiment social-politic fără precedent. Înainte ca noua societate, pe principii 

noi ideologice să-și ia avânt, sistemul vechi urma să fie lichidat din rădăcini. 

Același lucru s-a întâmplat cu școala și familia. Aceste instituții sociale au fost 

declarate instituții de tip burgez și reprezentau un obstacol în contextul realizării 

revoluției social-culturale ale proletariatului. Lansarea unui proiect politic utopic 

de schimbare a societății presupunea adoptarea unui concept educațional nou. 

Schimbările social-politice, emanciparea femeii, declararea vieții private ca un 

apanaj al societății burgheze au bulversat societatea. Realitatea însă s-a dovedit a 

fi departe de idealurile râvnite și, mai mult ca atât, a dus la instaurarea unui haos 

comportamental fără precedent, atât la nivel educațional cât și la nivel moral. În 

anii ʽ30 au reprezentat perioada de revizire a unor hotărâri revoluționare în ceia 

ce privește școala și familia. Familia a fost recunoscută ca o instituție socială 

necesară, dar care urma a fi remodelată în baza normelor noii societăți. Școala era 

recunoscută ca mijloc important în slujba noului regim. Aceste două instituții 

educaționale urmau să fie principala sursă a promovării valorilor educaționale a 

noii societății, în vederea creării omului nou, cunoscut mai târziu ca ”Homo 

Soveticus”. În toată perioada ulterioară, până la 1953, dar și după moartea lui 

Stalin, cea mai mare provocare la adresa încercărilor de a crea un om nou, loial 

“trup și suflet” regimului comunist, interesului statului, va fi reprezentat de 

instituția familiei care va sabota din răsputeri aceste încercări care erau în 

detrimentul său. În cele din urmă, din confruntarea între familie și școala, precum 

și alte instituții ale statului sovietic care participau la formarea noului om, va ieși 

învingătoare familia. Chiar dacă proiectul comunist de creare a omului nou a 

eșuat în anii 1980, impactul acestui experiment se resimte și astăzi în multe 

societăți postsovietice, inclusiv în Republica Moldova. 
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OPINIA SEPARATĂ A ISTORICULUI ALEXANDRU BOLDUR 

PRIVIND CONSTITUIREA INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN  

DIN BASARABIA (1934 - 1940) 

 

CHICIUC LIUDMILA,  

Institutul de Istorie, AȘM, RM 

 

Institutul Social Român din Basarabia (1934-1940) constituie o filială 

regională a Institutului Social Român din București (1921-1948) care s-a afirmat 

drept veritabilă instituție de cercetări științifice în Basarabia interbelică. Institutul 

a desfășurat, în anii de existență, diverse activități cu caracter științific, între care 

cea mai importantă a fost cercetarea sociologică a localităților basarabene. 

Aplicând metoda monografică, elaborată de către sociologul român, D. Gusti, 

Institutul a cercetat științific realitatea socială a șase sate: Iurceni și Nișcani, jud. 

Lăpușna, Copanca, jud. Tighina, Popeștii de Sus, jud. Soroca, Vâprova și 

Dâșcova, jud. Orhei. Privind istoricul constituirii Institutului, datorită cercetării 

surselor documentare din epocă, s-a putut constata că majoritatea relevă aceeași 

imagine a evenimentului apariției lui. Mai multe rapoarte, cronici și însemnări 

privind activitatea Institutului basarabean, publicate în revista „Sociologie 

Românească” din anii 1936-1944, indică că Institutul de la Chișinău a fost 

inaugurat, la inițiativa președintelui Institutului de la București, prof.univ., dr., D. 

Gusti și a remarcabilului om de cultură basarabean, Pantelimon Halippa, în cadrul 

Adunării festive din 18 noiembrie 1934, acțiunea fiind susținută cu entuziasm de 

intelectualitatea basarabeană. Istoricul Alexandru Boldur, martor al 

evenimentelor, expune în memoriile sale (Boldur, Alexandru V., Memorii; Viața 

mea; Lumini și umbre/ Alexandru V. Boldur. - București, Albatros Corporation, 

2006) o altă viziune asupra acestora. Potrivit relatărilor lui A. Boldur, ideea 

înființării Institutului Social Român din Basarabia, i-a aparținut și a lansat-o 

printr-un memoriu adresat lui D. Gusti, încă în anul 1932. Datorită anumitor 

tărăgăneli, s-a revenit la subiect abia în toamna anului 1934, când se implică „nu 

tocmai onest” Pan Halippa. Istoricul dezvăluie modul în care, ”la locuința lui Pan 

Halippa” a decurs, în dimineața zilei de 18 noiembrie 1934, o adunare la care s-a 

decis înființarea Institutului „pe bază de partide”. Acest fapt nu a diminuat, însă, 

prestația științifică a Institutului.  
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L. GOLDMANN ȘI STRUCTURALISMUL GENETIC 

 

GALBUR DOINA,  

Institutul de Filologie, AȘM, RM 

 

În articolul respectiv ne-am propus cercetarea contribuției revoluționare a 

lui Lucien Goldmann în dezvoltarea structuralismului genetic. Orice 

comportament uman are un caracter de structura semnificativă, pe care 

cercetătorul trebuie să-l pună în lumină. În această ordine de idei, studiul pozitiv 

al oricărui comportament uman constă în efortul de a-i face accesibilă 

semnificația prin punerea în lumină a trăsăturilor generale ale unei structuri 

parțiale, care nu va putea fi înțeleasă decât în măsura în care este ea însăși inserată 

în studiul genetic al unei structuri mai cuprinzătoare. 

Structuralismul genetic introduce perspective cu totul noi în măsura în care 

concepe comprehensiunea și explicarea nu numai ca procese intelectuale conexe, 

ci ca unul și același proces raportat însă la două nivele diferite ale decupării 

obiectului. Din acest punct de vedere, structurile constitutive ale 

comportamentului uman nu sunt în realitate date universale, ci fapte specifice 

izvorâte dintr-o geneză trecută și pe cale de a suporta modificări care conturează 

o evoluție viitoare. În această ordine de idei, orice descriere a unei structuri 

dinamice sau orice descriere a unui proces de structuri are un caracter 

comprehensiv în raport cu obiectul studiat și un caracter explicativ în raport cu 

structurile mai limitate care sunt elementele lui constitutive. În susținerea și 

argumentarea acestor idei, L. Goldmann spune că analiza genetică a structurii 

interne a nobilimii de robă din secolul al XVII-lea în Franța, a vieții sale afective 

și intelectuale, a comportamentului său politic ș.a. constituie o analiză 

comprehensivă în raport cu această nobilime de robă și o analiză explicativă în 

raport cu mișcarea jansenistă. La fel și analiza genetică a raporturilor de clasă în 

societatea franceză din aceeași perioadă are o valoare explicativă pentru 

înțelegerea transformărilor intelectuale și afective din conștiința nobilimii de 

robă. În urma acestui studiu putem spune cu certitudine că, orice creație culturală 

este în același timp un fenomen individual și social și se inserează în cele două 

structuri constituite de personalitatea creatorului și grupul social în care au fost 

elaborate categorii mentale care o structurează. 
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ALEGERILE PARLAMENTARE (1994) ȘI CONSTITUIREA CELUI 

DE-AL DOILEA PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

GÎRNEȚ ILIE, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

 Procesul de implementare a valorilor democratice în Republica Moldova, 

a fost determinat în mare măsură și de alegerile parlamentare din 27 februarie 

1994.  

 După mai bine de cinci decenii de regim totalitar, în care țara noastră a 

fost parte componentă a U.R.S.S., au fost organizate primele alegeri libere, pe 

bază de pluripartidism, urmând să aibă o importanță vitală pentru declanșarea 

proceselor de democratizare a structurilor politice.  

 Cea mai serioasă forță politică care se arăta în ajunul alegerilor 

parlamentare din 27 februarie 1994, se prefigura a fi Partidul Democrat Agrar din 

Moldova, care a înregistrat o afluență masivă de adepți și simpatizanți în frunte 

cu fosta nomenclatură comunistă de toate nivelele, și care a desfășurat o activitate 

intensă de creare a structurilor de partid în teritoriu, ne cătând la aceasta în cursa 

electorală s-au avântat treisprezece formațiuni social-politice, partide politice, 

blocuri electorale, precum și 20 de candidați independenți. 

 Obiectivele platformelor electorale ale concurenților electorali erau 

foarte variate, însă vizau, în principal, stabilitatea noului stat Republica Moldova 

și soarta de mai departe a acestuia, strategia reformelor, urgentarea adoptării noii 

Constituții, soluționarea problemelor litigioase (Transnistria și Găgăuzia), lupta 

contra crimei organizate.  

 De menționat că cota de participare a cetățenilor la alegeri a fost una 

destul de mare, ridicându-se la 79,31%. Ca rezultat al alegerilor în Parlament au 

avut acces patru formațiuni politice.  

 Scrutinul a scos în evidență raportul real al forțelor politice din societate, 

astfel dându-se răspunsul la tot felul de speculații referitor la orientările sociale 

și aspirațiile cetățenilor din Republica Moldova. Voturile alegătorilor au scos în 

evidență acele formațiuni social-politice care erau aproape de interesele lor.  
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COLABORĂRILE ROMANO-FRANCEZE  

ÎN PERIOADA DOMNIEI LUI VASILE LUPU 

 

HADÎRCA DANIELA, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, RM 

 

Secolul XVII este perioada în care s-a individualizat în istoria românilor 

printr-o politică externă deosebit de dinamică, care a readus Ţara Românească şi 

Moldova în atenţia diplomaţiei europene, marcată de eforturile a doi domni 

Vasile Lupu şi Matei Basarab. Perioada domniei lui Vasile Lupu s-a caracterizat 

prin stabilitate internă, dar cu dese confruntări militare moldo-muntene, cu toate 

acestea ambele țări au avut condiții propice pentru dezvoltarea economică, pentru 

impulsionarea comerțului, acumularea de capital și consolidarea marii proprietăți 

funciare1. Pe plan extern, Vasile Lupu a reușit să readucă Țara Moldovei în atenția 

marilor puteri europene. În ciuda faptului că domnul din Moldova era protector 

al ortodoxiei, domnul s-a arătat a fi tolerant față de comunitățile catolice2. 

Profitând de faptul că în spaţiul românesc erau deseori trimişi misionari italieni 

și francezi, prin protecţia pe care li-o acorda curtea moldovenească acestora, 

domnul solicita sprijinul reprezentanţilor Franţei la Constantinopol de a interveni 

în favoarea lui pe lângă sultan3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referințe: 

                                                           
1 Luca C., Zuică E., Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Ţările 

Române în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, revista Studii şi materiale de istorie 

medie, vol. XXII, 2004, p. 257. 
2 Liu N., Tangențe și confluențe franco-române de la cruciade la epoca Regelui Soare și 

umanismul românesc, Revista Istorică, serie nouă, tomul XXI, 201, nr. 5-6, septembrie-

decembrie, p. 567. 
3 Luca C., Zuică E., Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Ţările 

Române în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, revista Studii şi materiale de istorie 

medie, vol. XXII, 2004, p. 257. 
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PERSPECTIVE FILOSOFICE ASUPRA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII 

 

HUȚULEAC DRAGOȘ,  

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România 

 

Societatea cunoașterii se referă în mod evident la societate și cunoaștere. 

În decursul istoriei identificăm o societate a pietrei, una a fierului, o societate 

agricolă, una industrială, alta informațională aceste denumiri marcând pentru 

fiecare epocă în parte, elementul caracteristic de evoluție al respectivei societăți. 

Bineînțeles că industria nu a înlocuit agricultura și nici informația nu a substituit 

industria, calitatea ei esențială (a informației), fiind aceea de a antrena celelalte 

două spre performanțe superioare. Din acest motiv, denumirile în cauză nu trebuie 

privite simplist, ele având un conținut deosebit de complex, aceasta datorându-se 

termenului de „societate” care este prezent în toate denumirile menționate. În 

mod firesc, așa trebuie privită și societatea cunoașterii. Aceasta se referă la 

absolut toate formele de cunoaștere posibile la ora actuală. Ea este o sinteză a 

tipurilor anterioare de societăți și totodată, vectorul principal care marchează 

evoluția societății contemporane. Se caracterizează printr-o viziune filosofică 

aparte, determinată de progresul tehnologiei informației, inteligenței artificiale, 

apariția roboților inteligenți, potențialul nanotehnologiei și a biotehnologiei 

(inginerie genetică, neuro implanturi).  

Este evident pentru toata lumea că această societate își definește noi 

principii de funcționare, adaptate cerințelor noului secol. Ele sunt construite în 

jurul evoluției pe care domeniile tehnice le-au înregistrat de-a lungul timpului cu 

accent, îndeosebi, pe ultima jumătate de secol. Ne referim la respectiva perioadă 

pentru că este centrată pe studiul și dezvoltarea inteligenței artificiale, cercetările 

în acest domeniul revelând posibilități științifice fără precedent, atingând o serie 

de domenii conexe care ne permit să afirmăm că inteligența artificială este nucleul 

în jurul căruia gravitează întreaga evoluție a societății actuale. Fără îndoială, 

putem conchide că este componenta majoră a ceea ce specialiștii numesc 

Societatea cunoașterii, în încercarea lor de a defini realitățile spirituale ale 

secolului XXI. Se cuvine să remarcăm că spiritualitatea nu este un atribut exclusiv 

al științelor umaniste, cum lesne suntem inclinați a crede, sensul său fiind unul 

mult mai larg și legat în mod absolut de orice domeniu care implică capacități de 

creație și studiu.  
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EVOLUŢIA ISTORICĂ A PARADIGMELOR METAFILOSOFIEI 

 

IDJILOV ROMAN,  

Institutul de Istorie, AȘM, RM 

 

Metafilosofia este o disciplină tânără, istoria căreia se începe în anii ’70 ai 

sec. al XX-lea, când apar primele lucrări de referinţă în acest domeniu. Cu toate 

acestea, procesul disciplinarizării, precum şi cel al conceptualizării 

metafilosofiei, este încă departe de a se finaliza. În acest context, partea cea mai 

neexplorată şi lipsită de atenţie cuvenită este cea a istoriei concepţiilor 

metafilosofice care au apărut pe parcursul evoluţiei milenare a filosofiei, ceea ce 

inevitabil implică şi problema elaborării cadrului conceptual al discursului 

istorico-metafilosofic, pe care nu-l avem la ora actuală. Conceptualizarea istoriei 

metafilosofiei constituie principalul obstacol pe calea disciplinarizării anevoioase 

a metafilosofiei. În această legătura, cercetarea noastră se va axa asupra 

distingerii paradigmelor metafilosofice, precum şi a etapelor de bază în evoluţia 

istorică a metafilosofiei. Studiul în cauză va aduce contribuţii şi sub aspectul 

metodologic, prin elaborarea categoriilor, lansarea principiilor şi definirea 

metodelor, ce stau la baza şi sunt indispensabile unei cercetări istorico-

metafilosofice. 

În acest sens, au fost evidenţiate cele trei sensuri ale conceptului de 

metafilosofie: 1) metafilosofia disciplinară; 2) metafilosofia explicită; 3) 

metafilosofia implicită. Pe lângă aceasta, au fost diferenţiate două tipuri de 

metafilosofie nedisciplinară: metafilosofia retrospectivă şi metafilosofia 

prospectivă (sau proiectivă). Studiul paradigmelor a avut ca punct de pornire 

patru criterii relaţionale: cognoscibilitatea filosofiei, ştiinţificitatea filosofiei, 

utilitatea filosofiei, caracterul metafizic al filosofiei. În legătură cu primul criteriu 

au fost evidenţiate paradigme (şi abordări) negnoseologică şi gnoseologică în 

metafilosofie. Sub aspectul ştiinţificităţii s-au distins paradigmele scientică, 

nescientică şi parascientică, iar sub cel al utilităţii - paradigmele nonutilitaristă, 

utilitaristă şi semiutilitaristă. Din prisma caracterului metafizic al filosofiei au 

fost evidenţiate paradigmele metafizică, nemetafizică şi postmetafizică. Toate 

aceste paradigme şi abordări ne furnizează un instrument categorial necesar 

pentru desfăşurarea eficientă a cercetării istorico-metafilosofice. 
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POLITICI DE DEZNAȚIONALIZARE ȘI RUSIFICARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI SECUNDAR DIN RSSM  

(1944-1953) 

 

IEȘANU IRINA, 

Universitatea de Stat din Moldova, RM 

 

Odată cu reanexarea Basarabiei la URSS, în anul 1944, în aceste teritorii 

sunt puse în aplicare vechile politici de deznaționalizare și rusificare a populației 

românești, majoritare. 

 Din arsenalul amplu și diversificat de metode și procedee pentru atingerea 

unui atare obiectiv, unul din cele mai eficiente s-a adeverit a fi școala de toate 

gradele din ținut. 

Eliminarea din circuitul școlar, prin distrugere sau ardere a tuturor 

manualelor, editate în perioada românească, a constituit preludiul unei operațiuni 

de lungă durată, a cărei țintă predilectă devenise tânăra generație. În locul 

vechilor manuale, au fost introduse cele de tip sovietic, redactate într-o limbă 

infectă - „moldovenească” care plăteau greu tribut ideologiei comuniste. 

Concomitent, au fost eliminate din învățământ cadrele didactice care nu inspirau 

încredere autorităților sovietice de ocupație.  

Noile instituții de profil pedagogic, dar și așa - numitele cursuri de reciclare 

a cadrelor pedagogice constituiau mijloacele principale, prin intermediul cărora, 

învățătorii din RSSM urmau să suporte întreaga procedură de reeducare și de 

formare profesională prin prisma însușirii temeinice a neprețuitei ideologii 

marxist – leninist - staliniste. Conferințele pedagogice constituiau un alt procedeu 

de remodelare a conștiinței naționale a pedagogilor originari din Basarabia. În 

primii ani postbelici în cadrul acestor conferințe s-a dezbătut problema limbii„ 

moldovenești” care urma să fie utilizată în procesul instructiv - educativ din 

RSSM. 

Prin inventarea unei limbi artificiale, „ moldovenești ” și, punerea acesteia 

în aplicare, în primii ani postbelici, se urmărea înstrăinarea românilor basarabeni 

de cei din România și menținerea primilor într-un mediu avansat de subcultură. 

În același scop de deznaționalizare și rusificare, a fost mărit numărul de 

ore la disciplinele școlare „ limba și literatura rusă”. Sub toate aspectele, pentru 

învățământul de toate gradele din RSSM epoca lui Stalin a fost una cu cele mai 

nocive efecte constituind apogeul politicilor de deznaționalizare și rusificare.  
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PARADIGME ALE FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL XX 

  

JACOTA-DRAGAN OLGA, 

Institutul de Istorie, AŞM, RM 

 

Secolul al XX-lea se caracterizează ca fiind o perioadă a marilor schimbări, 

ceea ce a dus la formarea unei lumi noi, cu un nou sistem de valori. Crizele 

sociale, politice, economice au afectat în mod direct mentalitatea provocând astfel 

apariţia unei varietăţi de curente filosofice, influenţate de imense confruntări 

ideologice. 

 Filosofia românească a acestei etape este dominată de diverse curente și 

tendințe. Diversitatea formelor de filosofare depinde într-o oarecare măsură de 

apartenenţa la clasa socială sau orientarea politică a autorului. Ca şi în secolul al 

XIX-lea, a continuat să existe curentul filosofic materialist-naturalist reprezentat 

de oamenii de ştiinţă care argumentau valabilitatea metodologică a 

materialismului şi aveau poziţii critice faţă de interpretările mistice şi idealiste 

ale rezultatelor ştiinţelor naturii. Materialismul filosofic, spre deosebire de 

materialismul naturalist, a căpătat o orientare ideologică marxistă fiind unul de 

comandă, militant şi critic, îndreptat împotriva iraţionalismului şi misticismului. 

O altă formă a materialismului s-a conturat în domeniul ontologiei şi 

gnoseologiei, drept exemplu fiind realismul evoluţionist al lui P. P. Negulescu, 

realismul ontologic al lui Mircea Florian, realismul spiritualist al lui I. Petrovici. 

În această perioadă de asemenea o influenţă mare au tendinţele idealiste 

care resping şi neagă materialismul și se manifestă prin diverse forme, de 

exemplu la C. Rădulescu-Motru idealismul este unul energetist, la Ioan Petrovici 

acesta este unul spiritualist, iar la Nae Ionescu idealismul apare ca ontologie 

religioasă. Filosofia ”noii spiritualități” reprezentată de Mircea Eliade, Mircea 

Vulcănescu, Emil Cioran, Camil Petrescu, D.D. Roșca, Lucian Blaga, Constantin 

Noica imprimă filosofiei românești originalitate și notorietate.  

Aşa cum în această perioadă se conturează sisteme filosofice de importanţă 

națională și europeană putem afirma cu certitudine că gândirea filosofică 

românească a secolului XX a fost una prodigioasă şi semnificativă.  
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A PRELIMINARY STUDY OF THREE FINISHING MATERIALS FOR 

TRADITIONAL CHINESE FURNITURE 

 

LIU XIN YOU, TIMAR MARIA CRISTINA, VARODI ANCA MARIA,  

Transilvania University in Brasov, România  

 

The traditional Chinese furniture evolved as an important part of the 

Chinese culture and civilization. The traditional Chinese furniture varied from 

one historical period to another, expressing specific patterns of style, finishing 

materials and skillfulness characteristic to each period. During the traditional 

Chinese furniture making process wood finishing plays an important role, can be 

a means of decoration; it can enhance wood natural beauty, such as colour, 

pattern, figures and texture. From a great variety of finishing materials used for 

traditional Chinese furniture, Chinese lacquer, tung oil and Chinese wax were 

selected for this preliminary study. 

Chinese lacquer is considered as a primitive finishing material. Chinese 

lacquer is a natural durable material for finishing. This is actually the sap of some 

lacquer trees, such as Rhus vernicifera, which is tapped (raw Urushi lacquer) and 

further processed to produce different lacquer sorts (e.g. Kurome Urushi).  

Tung oil is a source of drying oils used in paints, varnishes, and for 

polymerization. There are two major species of tung oil trees: Vernicia montana 

(Lour.) and Vernicia fordii (Hemsl.), which yields an oil called ‘‘abrasin oil” or 

‘‘Chinese wood oil”. 

Chinese wax is one kind of insect wax, because of producing from SI 

CHUAN province; it is also called ‘CHUAN wax’. It is a white to yellowish-

white, gelatinous, crystalline water-insoluble substance. Chinese wax is secreted 

by a scale insect, Coccus ceriferus or Ericerus pela, and deposited in the twigs of 

some species of ash tree (Ligustrum lucidum Ait. or Fraxinus chinensis). 

The paper presents a brief macroscopic, microscopic and FTIR 

characterization of these materials. These results will be used as starting data in 

a further study on the ageing properties of traditional finishing materials for 

scientific conservation purposes. 
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IMPORTANŢA FACTORULUI ECONOMIC ÎN FORMAREA ELITEI 

 

LUCA SERGIU,  

Institutul de Istorie, AȘM, RM 

 

Orice stat este condus de o elită, iar ca rezultat avem celebra expresie: 

„Elita făureşte istoria”. Elitele prin definiţie sunt persoanele cele mai competente, 

dar şi cele mai privilegiate în plan social şi material. Accesul la treapta elitară 

garantează bunăstarea materială. Această regulă este valabilă atât pentru elita 

politică, cât şi pentru elitele ştiinţifice, culturale, sportive, militare ş.a.m.d.  

Factorul economic este unul dintre cei mai importanţi în formarea elitei şi 

se manifestă prin două aspecte: motivaţia şi posibilitatea.  

Motivaţia se manifestă prin tendinţa persoanelor de a-şi satisface 

necesităţile de ordin material şi social. Bunăstarea materială şi socială motivează 

persoanele spre diferite activităţi din diferite domenii cu scopul de a fi cei mai 

buni în domeniu, deoarece cei mai buni sunt şi cei mai bine răsplătiţi material, 

onoruri şi funcţii.  

Posibilitatea se manifestă prin libertatea materială a persoanei de a alege 

domeniul de activitate şi de a avea condiţii favorabile unei activităţi productive 

ce includ studii, utilajele necesare, acces la informaţii. Libertatea materială 

asigură valorificarea potenţialului vocaţional al persoanelor.  

Motivaţia şi Posibilitatea asigură ascensiunea şi recrutarea noilor persoane 

în cadrul elitar conform criteriului calităţii şi meritocraţiei. Conflictul apare 

atunci când persoanele tind să ajungă în cadrul elitar doar pentru a-şi satisface 

interesele materiale sociale fără să aducă un folos sporit societăţii. Persoanele cu 

vocaţie, din cauza lipsei materiale, nu se pot realiza pentru a aduce folos 

societăţii. Astfel elita nu totdeauna corespunde cerinţelor şi criteriului 

meritocraţiei.  

Motivaţia şi Posibilitatea din factor economic de formare a elitei se 

transformă într-un instrument de dirijare a procesului de formare şi recrutare a 

elitei.  

Acest instrument trebuie să fie utilizat de către stat în strategia sa de 

formare a elitei conform criteriului meritocraţiei. Piramida necesităţilor, 

formulată de Maslow, funcţionează în toate culturile şi regimurile politice la fel. 

  



96 
 

Școala Doctorală 

Științe umaniste 

 

DIRECŢII DE CERCETARE A PEISAJULUI CULTURAL  

RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA  

 

ONICA DORINA,  

Institutul Patrimoniului Cultural, AȘM, RM 

 

Pentru teritoriul Moldovei peisajul rural, este acel spaţiu, liant cultural şi 

social care face legătura dintre generaţii şi mentalităţi. Peisajul cultural al satului 

asigură reprezentarea, utilizarea şi interpretarea sa în concordanţă cu conservarea 

valorilor patrimoniului material şi imaterial, care este determinată de 

interacţiunea unică dintre oameni şi mediul lor de trai, şi de expresiile sale 

materiale şi spirituale. Lumea ştiinţifică a început să acorde peisajului cultural în 

totalitate, şi celui rural în particular, o importanţă aparte, fiind văzut ca un tip 

special de patrimoniu, care asigură interacţiunea, întrepătrunderea şi 

interdependenţa componentelor patrimoniului natural şi cultural. Înţelegerea 

evoluţiei peisajului rural este necesarǎ să argumenteze acţiunea umană, sǎ 

respecte şi să urmeze o continuitate a logicii socioeconomice şi ecologice, fǎrǎ a 

distruge sau modifica semnele trecutului. Tendinţele actuale în domeniu se cer a 

fi concentrate spre evaluarea peisajului cultural locativ şi direcţia de coordonare 

şi evaluare a potenţialului patrimoniului cultural din Republica Moldova; 

aspectul analitic comparativ al peisajelor naturale şi a celor culturale, care 

rezultează satul; cum interacţionează, cum se completează, care este produsul 

final al acestor interconexiuni şi cum poate tot acest patrimoniu să fie valorificat 

calitativ. Satul e necesar de a fi înţeles ca loc de moştenire, transmitere şi 

conservare atât a biodiversităţii, peisajului natural, ca element al naturii, dar şi a 

culturii, istoriei, specificul comunităţii ce populează teritoriul dat. În comun 

acestea formează peisaje cu caracter natural şi social, evaluate per ansamblu ca 

peisaje ce reflectă şi constituie proprietăţi de patrimoniu. Satul ca model de peisaj 

cultural poate fi înţeles în acest context ca bun creat, transmis şi primit de fiecare 

generaţie în parte. Şi acest peisaj în decursul existenţei şi activităţii fiecărei 

generaţii de comunităţi se conturează, reprezentând caracterul şi elementul lor 

distinctiv. 
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MITUL – PROCEDEU ARTISTIC SPECIFIC DIALOGULUI PLATONICIAN  

 

RUSU LILIANA,  

Institutul de Istorie, AȘM, RM 
 

Mitul și alegoria sunt două procedee artistice des întâlnite în dialogul 
platonician. Mitul este imaginea vie a religiei grecilor antici, el are, mai întâi de 
toate, menirea educației morale a cititorului. Rațiunea este antrenată prin alegorie: 
încărcătura simbolică mare în dialogul platonician a acestui procedeu artistic 
suprasolicită imaginația și pune la încercare capacitatea de gândire logică a 
cititorului.  

Mitul lui Protemeteu din dialogul Protagoras este un exemplu elocvent al 
influențelor altor sisteme filosofice și al integrării acestora în dialogismul 
platonician, dar și imaginea credințelor caracteristice perioadei istorice 
respective. Înserarea acestui mit în dialogul dat nu este deloc întâmplătoare, 
Protagoras fiind sofistul căruia îi aparține aforismul Omul este măsura tuturor 
lucrurilor. În linii mari putem spune că Mitul lui Prometeu este o traducere fidelă 
a ideii protagoriciene de raportare a lucrurilor la individ.  

Aici trebuie să ținem cont de lipsa de subiectivism al sofistului antic 
Protagoras, pentru care cuvântul „om” este utilizat cu sensul general, el nu 
semnifică o anume persoană, ci orice ființă umană. Similară este și partea a doua 
a aforismului: sintagma „toate lucrurile” denumește lumea reală, totalitatea 
creațiilor umane: obiecte pentru uz practic, de artă, cu destinație religioasă. Aici 
întâlnim ideea cheie a sofiștilor potrivit căreia domeniul practic se va raporta la 
uman, dar nu la divin. Prin urmare, omul este judecătorul suprem al acțiunilor 
sale și al rezultatelor obținute (Platon, 2001).  

Imaginea lui Prometeu prezintă un interes deosebit: uimitor este faptul că 
grecii nu aveau cunoștințe de preistorie, însă după cum reiese din conținutul 
mitului, ei aveau cunoștințe despre rolul civilizator al focului, utilizarea sa pentru 
hrană, căldură, confecționare de obiecte.  

În această ordine de idei, Prometeu poate fi considerat eroul întregii 
umanități, simbolul voinței omului de a rivaliza cu zeii. Protagoras este 
personajul platonician care relatează acest mit, fapt deloc întâmplător, după cum 
am menționat anterior: ideea platoniciană dedusă din acest context este că sofiștii 
sunt cei care introduc în istoria filosofiei noțiunea de umanism.              

Revenind la conținutul mitului, menționăm că omul este prezentat drept 
parte a naturii, precum plantele și animalele. Distincția ființei umane de zei constă 
în faptul că sunt muritori, existența lor se desfășoară în anumite limite de timp, 
spre deosebire de cea a zeilor nemuritori.  

Uitată în cazul distribuiri darurilor de către zeul Epimeteu, ființa umană 
este descrisă ca fiind sortită pieirii, neputincioasă față de fenomenele naturii 
(Platon, 2001). Focul redevine simbolul inteligenței salvatoare pentru umanitate. 
Putem spune că, acest dar dat ființei umane de către Prometeu, în temenii 
umanismului occidental, exprimă tendința individului de permanentă 
perfecționare și dorința de acces la o treaptă socio-ierarhică mai superioară.   
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EVOLUŢII ÎN DOMENIUL AXIOLOGIC  

AL CULTURII MUZICALE CONTEMPORANE  

 

RUSU MIHAELA,  

Institutul de Istorie, AŞM, RM  

 

Marea majoritate a specialiştilor din domeniul au remarcat faptul că 

dezvoltarea tehnologiilor informaţionale a influenţat considerabil evoluţia artei 

muzicale şi formarea culturii muzicale contemporane. În publicaţia sa Creaţia 

muzicală şi noile tehnologii: care ar fi punctul de întâlnire a lor? Marie Noёlle-

Heinrich afirma: „Astăzi nu putem vorbi despre muzică fără a menţiona tehnica 

care acompaniază” [2, p.41]. Noi vom completa această idee prin afirmaţia că 

muzica s-a dezvoltat odată cu mijloacele de interpretare a ei. Fiind vorba de 

instrumentele muzicale putem spune că actualele instrumente muzicale au 

influenţat formarea unei muzici actuale sau a „muzicii zilelor noastre” după cum 

o numeşte Bernard Retif, Profesor la Conservatorul de Muzică din Caen, şi care 

în unul din interviurile sale ne prezintă următoarea explicaţie: „Nici un domeniu 

al activităţii umane nu a evitat progresul tehnologic. Este normal ca muzica şi 

studierea sa să se intereseze de el” [3].   

Construcţia instrumentelor muzicale, mai ales a celor electronice, s-a bazat 

pe descoperirile tehnico-ştiinţifice. Amintim că primul clavecin electric a fost 

creat în Franţa, în anul 1759 şi producea sunete pe bază de energie electrică 

statică.  

În sec. XIX cercetările din domeniul sunetului generat cu ajutorul 

electricităţii au dat rezultate uimitoare în crearea instrumentelor electronice. 

Noile instrumente prezentau interes nu doar prin sunetele pe care le produceau, 

dar şi prin forma şi construcţia lor. Din şirul celor mai „neobişnuite” instrumente-

strămoși ale instrumentelor electronice actuale menţionăm Telarmonium creat de 

inventatorul american Thadeus Chahill în 1897, un elecro-organ masiv de 200 de 

tone, muzica căruia putea fi ascultată de către abonenţii reţelei de telefonie din 

Cicago. Un interes deosebit prezintă Terminvoxul creat de L. Termin (1920), unde 

sunetul se produce pe bază de unde magnetice create de mişcarea mâinilor 

interpretului. Amintim şi de sintetizatorul optic al lui E. Murzin (1964) şi de 

faptul că sunetul în acest caz era desenat pe sticlă.  

Vorbind despre schimbările tehnologice şi cele din domeniul muzicii în 

secolele XIX şi XX, electricitatea, iar mai apoi electronica transformă 

fundamental mediul muzical. Electricitatea permite amplificarea şi comunicarea 

la distanţă şi transformă spaţiul şi timpul relaţiilor comunicaţionale. Electronica, 

la rândul său, aduce automatizarea. Ambele inovaţii tehnice de la sfârşitul sec. 

XIX revoluţionează raportul nostru cu sunetul. 

Îmbogăţirea materialului sonor cu timbrul electronic se datorează în mare 

parte compozitorilor avangardişti precum Pierre Schaeffer - recunoscut drept 
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“părintele muzicii concrete”, compozitorul american de origine franceză Edgard 

Varèse şi autorul primei lucrări de muzică electronică în 1947 şi care considera 

că „muzica de mâine va fi spaţială” şi că „sunetele vor da impresia că descriu 

traiectorii în spaţiu, că se situează într-un univers sonor în relief” [1, p.493], 

precum şi K. Stockhausen, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, John Cage, Vladimir 

Usacevski prin contribuţia adusă dezvoltării muzicii electronice şi creării 

studiourilor de muzică.  

Un şir de probleme tehnice au fost soluţionate cu ajutorul electronicii şi a 

sintetizatorului. Aici menţionăm : obţinerea noilor efecte sonore, efectuarea auto-

acompaniamentului asemănător celui de orchestră sau ansamblu muzical, capabil 

de a fi realizat în diverse stiluri, iar conexiunea sintetizatorului la computer a 

extins enorm posibilităţile domeniului componistic prin mijloacele de înregistrare 

şi redactare a sunetului în timp real. Astfel, concluzionând vom afirma că 

evoluţiile tehnologice la nivelul noilor mijloace de creaţie au condiţionat 

constituirea unei noi culturi muzicale contemporane, cât şi revoluţionarea 

reperelor sale axiologice.    
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SITUL HALLSTATTIAN TRINCA PRIN PRISMA  

NOILOR METODE DE CERCETARE 

 

SÎRBU LIVIA,  
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Ştiinţa are proprietatea de a se dezvolta în continuu, fie de sine stătător, fie 

în urma aplicării interdisciplinarităţii. De-a lungul timpului arheologia 

tradiţională a avut succese incontestabile în argumentarea noilor teorii sau 

completarea şi confirmarea celor vechi. Însă existenţa unor metode specifice altor 

domenii, dar, aplicabile şi fezabile arheologiei, au permis rezolvarea unor dileme 

pe alte căi care au și facilitat munca specialiștilor. 

Situl hallstattian Trinca, în paralel cu cercetările prin săpătură a fost supus 

investigaţiilor şi prin metoda cartării magnetometrice (determinarea rezistivităţii 

solului), în urma căreia a fost posibil de realizat planul de organizare internă a 

aşezării. Confruntarea planului magnetometric cu cel schiţat de către dr. hab. 

Oleg Leviţki în urma săpăturilor a confirmat corespondenţa lor. Cu atât mai mult, 

investigaţiile geofizicienilor au scos la iveală şi alte complexe, care, ulterior au 

fost confirmate prin săpătură. Această metodă a devenit una foarte populară mai 

ales în ultima perioadă, când se pune accent pe arheologia nondistructivă şi 

inofensivă. 

Artefactele descoperite în cadrul sitului au fost şi ele supuse examinării 

prin prisma mai multor metode, fie tradiţionale (sistematizarea, tipologizarea etc.) 

fie împrumutate. Una din ele ar fi metoda determinării geologice a rocilor şi a 

componenţei mineralogice a concreţiunilor şi conglomeraţiilor, în baza căreia 

informaţia referitoare la materialul litic este mai completă şi permite identificarea 

zonei de producere şi de răspândire a acestora. O altă metodă este cea 

spectroscopică - identificarea compoziţiei chimice a pastei de modelare a 

ceramicii, în rezultat, constatându-se că argila este de provenienţă locală, ceea ce 

a permis specialiştilor să afirme că vasele lucrate la roata olarului supuse analizei 

nu sunt de import, ci au fost realizate de meşterii-ceramişti autohtoni.  

Astfel, utilizarea/apelarea la metodele interdisciplinare în cercetarea 

arheologică contribuie esenţial la completarea informaţiei şi nuanţarea imaginii 

de ansamblu atât cu privire la situri, cât şi asupra unei categorii aparte de 

artefacte.  
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Școala Doctorală 

Științe umaniste 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PUBLIC DIN ORAŞUL TÂRGOVIŞTE  

ÎN PERIOADA 1878-1914 

 

STANCIU RAMONA, MĂRCULESCU CORNEL, 

Universitatea Valahia din Târgovişte, România 

 

Prima şcoala publică din oraşul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, a luat fiinţă 

la 13 iulie 1833, prin strădania lui Mihalache Drăghiceanu, aceasta funcționând 

în case particulare până în anul 1865 când a fost edificat primul local propriu. În 

cadrul şcolii publice primare, s-a deschis, din 1838, şi „cursul normal”, numit şi 

„Şcoală normală”, pentru pregătirea învăţătorilor săteşti. În anul 1860 a luat fiinţă 

la Târgovişte şi o şcoală primară de fete, la început ca şcoală particulară, care din 

1862 devenea de stat. În 1874 era înfiinţat Gimnaziul, cu sprijinul Şcolii primare 

de băieţi nr.1 pentru asigurarea spaţiului şi a celor necesare funcţionării celor 4 

clase, prima promoţie terminând în 1878-1879. Între anii 1883 - 1884, a mai fost 

înfiinţat o nouă clasă de fete îndrumată de institutoarea Ana D. Achim, iar la 

Mănăstirea Dealu a funcţionat o Şcoală divizionară a copiilor de trupă (1879-

1883), condusă de căpitanul Alexandru Anghelescu. Potrivit datelor statistice, în 

1891 funcţionau în oraşul Târgovişte 10 şcoli publice şi private, frecventate de 

1156 de elevi, Şcoala nr. 1 de băieţi având numărul cel mai ridicat (247). La 

sfârşitul secolului al XIX-lea, în Târgovişte se înfiinţa în zona de sud a oraşului 

o şcoală primară mixtă condusă de învăţătorul Ioan Constantinescu-Viişoara, iar 

prin fuzionarea şcolilor primare cu clasa I din cartierele Suseni şi Oboru Vechi, 

se crea o singură şcoală cu 4 clase. În anul 1903 existau la Târgovişte două şcoli 

primare de băieţi, două şcoli de fete, o şcoală mixtă în Sârbi, un gimnaziu, o 

şcoală profesională de fete, fapt ce dovedeşte că învăţământul public era bine 

constituit. Un moment reprezentativ pentru învăţământul târgoviştean, l-a 

reprezentat înființarea Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu (1912-1940) la 4 

iunie 1912, de către marele om politic Nicolae Filipescu, o şcoală de referință a 

oştirii române din perioada interbelică și care a contribuit din plin la procesul de 

modernizare al armatei române. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR DIN ORAŞUL TÂRGOVIŞTE  

ÎN PERIOADA 1878-1914 

 

STANCIU RAMONA, MĂRCULESCU CORNEL, 

Universitatea Valahia din Târgovişte, România 

 

În 1842, profesorul Şcolii Naţionale, Mihail Drăghiceanu evidenţia că în 

oraşul Târgovişte funcţionau trei şcoli particulare, cu un număr total de 20 de 

elevi, care utilizau ca predare limbile română, franceză şi greacă. Peste doi ani, 

în 1844, erau menţionate numai două şcoli particulare frecventate de 12 elevi, iar 

în 1846, Mihail Drăghiceanu comunica Eforiei „că învăţător de limbă străină aici 

în oraş avem numai unul, anume Chiuchiurni, care nu predă într-o sală anume, 

ci face vizite pe la unele case, arătând şcolarilor în limba franceză, prinţipuri de 

gramatică, geografie şi aritmetică,... dovedindu-se că are bune prinţipuri la 

învăţătura ce arată…”. În acelaşi an, la Târgovişte erau deschise două şcoli 

particulare de doi cântăreţi: Răducanu, cântăreţ la biserica Târgului, care avea 20 

de elevi, iar celălalt, Gheorghe cântăreţul preda într-o încăpere de la Mitropolie 

pentru 10 elevi.  

După 1860, au funcţionat ca şcoli particulare: institutul privat maghiar, 

şcoala israelită condusă de Iţic Vestar, şcoala de băieţi a dascălului Vasile de la 

biserica Curţii Domneşti şi şcoala de muzică condusă de George Istrătescu, iar în 

anul 1876, şcoala particulară a preotului N. Dudescu de la biserica Stelea, 

frecventată de 55 de copii, 29 de băieţi şi 26 de fete. În 1891, Carolina Czekely a 

obţinut aprobare să înfiinţeze o grădiniţă de copii în oraş, cu condiţia ca elevele, 

după absolvirea clasei I să urmeze cursul primar în şcoala publică. La 6 noiembrie 

1895, Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice comunica autorizarea deschiderii 

unei şcoli confesionale mozaice în oraşul Târgovişte. Din darea de seamă 

întocmită în anul financiar 1893/94, rezulta existenţa în oraşul Târgovişte a două 

pensioane particulare şi o şcoală întreţinute de cultul mozaic. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 1991-2011 гг. 

 

УРСАН ОЛЕГ,  

Институт Истории АНМ, РМ 

 

Институт семьи сегодня является самой уязвимой сферой, которой 

государство обязано уделять особое внимание. В Республике Молдова 

понятие защиты семьи и предоставление ей определенных прав, 

возможностей и обязательств было введено в 90-е годы в связи с принятием 

Конституции от 29.07.1994 года. В статьях 48, 49, 16 части (2) определены 

основные права и обязанности семьи, как естественной и основной ячейки 

общества, также упомянут и гендерный принцип.  

С 1991 года суверенное и независимое молдавское государство шло 

по пути восстановления и самоопределения своей, индивидуальной 

политики в русле экономического коллапса и политического дисбаланса. 

Но на фоне сложного и переходного периода, в Молдове были приняты ряд 

законов, директив и подписаны несколько международных документов 

обеспечивающие гендерное равенство и защиту семейных ценностей и 

внутрисемейных отношений: Семейный кодекс, Трудовой кодекс, 

Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1994 г.), 

закон «об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин (2006 

г.). Национальная стратегия обеспечения гендерного равенства в Молдове 

на 2009-2015 гг. и др.  

Международная практика и реалии XXI века доказывают, что 

существование принципов «семья главнее всего» и «равенство полов», 

позволит молдавскому государству, беспрепятственно интегрироваться в 

европейское общество, основанное на демократических свободах, 

либеральном мировоззрении и гендерном равенстве.  
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DEZVOLTAREA CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA.  

ÎNCOTRO MERGEM ŞI UNDE VREM SĂ AJUNGEM 

 

CUJBA RODICA,  

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AȘM,  

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, RM 

 

Bogăţia oricărei ţări depinde de potenţialul uman al acesteia, mai ales 

pentru o astfel de ţară cum este Republica Moldova, ţară fără zăcăminte de aur, 

petrol, gaz şi ieşire la mare. Unica soluţie pentru Republica Moldova constă în 

dezvoltarea cercetării-dezvoltării şi promovarea inovaţiilor, activităţi care 

necesită investiţii considerabile pentru a avea un efect asupra dezvoltării 

economice şi sociale a ţării. Însă cu investiţii mari dar fără personal ştiinţific 

calificat investiţiile presupuse nu vor avea efectul aşteptat. Pentru a face investiţii 

mai puţine dar totuşi eficiente, trebuie stabilite domeniile care necesită a fi 

dezvoltate mai activ. În cazul neajunsului sau lipsei specialiştilor în domeniile 

importante pentru Republica Moldova aceştia trebuie pregătiţi şi, ce este mai 

important, reţinuţi în ţară.  

Conform datelor statistice naţionale şi internaţionale pentru 2010 în toată 

lumea absolvenţi ai studiilor universitare şi post universitare (tertiary education) 

cu specializarea în ştiinţele sociale au fost cei mai mulţi (Austria – 34%, Belarus 

– 39%, Japonia – 27%, Finlanda – 23%, Germania – 22%, Marea Britanie – 31%, 

Slovacia – 32%, Suedia – 24 %, SUA – 38%), însă Republica Moldova bate 

recordul la acest capitol – 57%. Această tendinţă se păstrează de mai mult timp. 

Totuşi în lume pe lângă ştiinţele sociale o mare atenţie se acordă şi altor 

domenii, cum ar fi ingineria şi tehnologiile (Austria – 19%, Belarus – 24%, 

Finlanda – 24%, Japonia – 17%, Suedia – 18%). În Moldova în 2010 la 

specialităţile din domeniul inginerie şi tehnologii au absolvit 12% din numărul 

total, însă din ei şi-au prelungit studiile prin doctorat la aceiaşi specialitate doar 

1%.  

Medicina la fel este un domeniu solicitat de tinerii din alte ţări (Finlanda – 

18%, Slovacia – 19%, SUA – 16%, Suedia – 25%, Marea Britanie – 17%, 

Germania – 21%). Medicinii din totalul absolvenţilor de studii universitare şi 

doctorale în Republica Moldova îi revin doar 2%.  

Această situaţie deloc optimistă se agravează prin lipsa perspectivei de 

majorare a finanţării bugetare pentru educaţie şi cercetare-dezvoltare şi lipsei 

legislaţiei în Republica Moldova care ar promova investiţiile venture pentru 

activităţile de cercetare-dezvoltare. E binecunoscut, că investiţiile în activităţile 

de cercetare-dezvoltare sunt legate de un risc enorm de a nu obţine rezultatul 

scontat, şi, respectiv de a avea pierderi în locul beneficiilor. Mediul de afaceri din 
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Republica Moldova nu este pregătit să facă astfel de investiţii fără o asigurare şi 

susţinere din partea statului. 

Totuşi, există domenii, unde cu investiţii mai puţine poţi obţine beneficii 

considerabile. Printre acestea se numără tehnologiile informaţionale şi de 

comunicare. Este un domeniu relativ nou, care-şi ia începuturile în a doua 

jumătate a secolului trecut şi care a schimbat considerabil viaţa noastră de toate 

zilele, deci, un domeniu solicitat pe piaţă.  

Două componente mari ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicare 

(TIC) – dezvoltarea şi producerea hardware şi elaborarea software – sunt activităţi 

care necesită investiţii cu totul diferite, însă nu pot exista unul fără celălalt.  

Domeniul TIC este unul de perspectivă şi trebuie dezvoltat în ţara noastră. 

Trebuie de ţinut cont că piaţa de elaborare a softului şi producerea hardului în 

Republica Moldova simte insuficienţa specialiştilor înalt calificaţi, iar 

dezvoltarea TIC nu este posibilă fără cercetare. 

Cu regret, în cercetare-dezvoltare domeniul respectiv nu se bucură de mare 

popularitate. Salariile mici ale cercetătorilor prevăzute de legislaţie nu-i 

motivează deloc pe informaticieni să-şi lege viaţa cu sistemul de cercetare-

dezvoltare, cu mici excepţii.  

Totuşi, pentru Republica Moldova dezvoltarea TIC ar trebui să fie una din 

direcţiile prioritare ale dezvoltării economiei ţării. Domeniul respectiv trebuie 

susţinut şi prin finanţarea mai coerentă a cercetărilor în domeniu.  

Dacă e să comparam finanţarea tehnologiilor informaţionale de către CE 

prin Programul Cadru 7 pentru cercetare-dezvoltare, observăm, că pentru TIC au 

fost prevăzute 28% din bugetul total al programului. Pe când în Republica 

Moldova pentru cercetările în domeniul TIC în 2012 au fost alocate 1,5% din 

totalul alocaţiilor. Că este o finanţarea insuficientă e puţin spus. Finanţarea mai 

adecvată a cercetărilor în domeniu ar permite atragerea specialiştilor şi ar spori 

interesul tinerilor faţă de ştiinţă. 

Finanţarea atât de neadecvată a cercetărilor de perspectivă nu poate să ducă 

la un rezultat palpabil. 
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ARGUMENTAREA NECESITĂŢII ECHILIBRULUI BUGETAR 

     

DODON SVETLANA,  

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AȘM, RM  

 

Problema echilibrului bugetar în cadrul ştiinţei economice ocupă un loc 

aparte îndeosebi datorita interconexiunii cu nivelul securităţii economice şi 

sociale a ţării. 

De-a lungul timpului la diverse etape de dezvoltare economică a societăţii 

s-au conturat anumite abordări conceptuale în privinţa necesităţii echilibrului 

bugetar. 

În teoria finanţelor clasice existenţa echilibrului bugetar fiind cerinţa de 

bază presupunea acoperirea integrală a cheltuielilor bugetare din contul 

veniturilor ordinare ale fiecărui an bugetar. La etapa iniţială a perfecţionării 

sistemului bugetar anualitatea şi echilibrul bugetului au fost indisolubil legaţi, 

având drept rezultat echilibrul stabil în parametrii întocmirii bugetului anual. 

Deci echilibrul bugetar se referea atât la întocmirea unor bugete echilibrate, cât 

şi la păstrarea echilibrului în perioada de execuţiei a bugetului. 

Însuşi concepţiile privitoare la echilibrul bugetar au evoluat, între cele care 

promovau ideea obligativităţii acestuia şi cele care susţin folosirea deficitului ca 

instrument al echilibrului economic aflându-se o mare varietate de puncte de 

vedere. Dezacordurile apărute în privinţa necesităţii, modalităţilor şi a 

oportunităţii echilibrului bugetar au condus la apariţia mai multor strategii 

bugetare alternative: bugetul echilibrat anual; bugetul echilibrat ciclic; bugetul 

folosirii integrale a resurselor. 

Ulterior s-a ajuns la faptul că unele state au şi ajuns la, elaborarea şi 

prezentarea parlamentului spre aprobare a bugetelor deficitare. Diversificarea 

accentuată în domeniu legislativ a tehnicilor, procedeelor şi abordărilor de 

regulare bugetară aplicate în diferite ţări ale lumii, evidenţiază existenţa unei 

permanente tendinţe spre perfecţionare şi găsirea căii optime de gestionare 

corectă a resurselor bugetare. Legislaţia bugetară a diferitor ţări în domeniu 

echilibrului bugetar reprezintă o excelentă ilustrare a modului în care ordinea 

veche şi nouă coexistă şi sunt adesea subsumate în hibrizi complexe, care conţin 

o parte din ambele. 

Actualmente însă se observă o reînviorare a dezbaterilor la nivel 

guvernamental asupra necesităţii respectării principiului a echilibrului bugetar 

văzându-se ca factor care contribuie la redresarea economică a ţării şi la 

ameliorarea efectelor crizei mondiale. 
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TENDINŢELE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI DE 

MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

POPA VIORICA, 

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AȘM, RM  

 

Obiectivul acestui articol este analiza sectorului de microfinanţare din 

Republica Moldova, prin elucidarea principalelor tendinţe de dezvoltare a 

instituţiilor de microfinanţare în ultimii cinci ani, fiind reflectată prin 

îmbunătăţirea tuturor indicatorilor. Prin urmare în lucrare autorul îşi propun să 

prezinte cele mai importante metode de analiză şi evaluarea a stabilităţii 

financiare. Astfel, asigurarea stabilităţii financiare constituie o preocupare 

prioritară în ultimul timp, pentru Banca Naţională a Moldovei (BNM), care se 

află în fruntea sistemelor financiare naţionale cât şi a Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare (CNPF). Într-adevăr, având responsabilitatea asigurării stabilităţii 

preţurilor, banca centrală contribuie la stabilitatea financiară. Evaluarea 

stabilităţii financiare a instituţiilor de microfinanţare permite de a identifica şi de 

a remedia deficienţele din sector, prin urmare, de a consolida rezistenţa la şocurile 

macroeconomice şi la influenţa din afară. 

Accesul dificil la finanţare în Republica Moldova serveşte drept o 

constrângere actuală care se ciocneşte întregul sector al IMM. Astfel, piaţa 

financiară din Republica Moldova, este constituită din instituţii financiare 

bancară şi nebancară care oferă principalele surse de finanţare, prin acordarea 

creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. Din cadrul 

instituţiilor de financiare bancare fac parte: 14 bănci comerciale licenţiate şi 

reglementate de Banca Naţională, iar din cadrul celor nebancare: asociaţia 

centrală, organizaţii de microfinaţare şi asociaţii de economii şi împrumut.  

Apariţia acestor instituţii este cauzată de necesitatea activităţii de 

microfinanţare a sectorului rural, cât şi susţinerea financiară a business-ului mic 

şi mijlociu şi anume a activităţii antreprenoriale în sfera de producţie, comerţ şi 

prestarea serviciilor.  
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EVOLUŢIA ŞI ANALIZA PIEŢEI MUNCII DIN ROMÂNIA  

ÎN PERIOADA 2000-2013 

 

ŞERB DIANA ELENA,  

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România  

 

Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a pieţei muncii are ca efect creşterea 

economică prin crearea de noi locuri de muncă şi prin creşterea competitivităţii 

între angajaţi. Societatea se confruntă frecvent cu situaţii în care persoanele care 

îşi doresc să aibă un loc de muncă nu îl obţin. Una din problemele practice 

urmărite a se rezolva pe parcursul demersului ştiinţific este diminuarea ratei 

şomajului prin semnalarea situaţiei îngrijorătoare cu care ne confruntăm cu 

privire la piaţa muncii. Diagnosticul pieţei muncii din România este abordat din 

două perspective: trendul evoluţiei indicatorilor pieţei muncii şi analiza pieţei 

muncii din prisma identificării factorilor determinanţi şi stabilirea tipului de 

legătură existentă între aceştia.  

În prezent piaţa muncii este caracterizată de o ofertă de muncă ineficientă 

reflectată de un trend involutiv al numărului total de joburi, de o neconcordanţă 

între cerere şi ofertă, dar şi de o intensificare a fenomenului de migraţie a pieţei 

muncii. Indicatorii statistici (populaţia totală în funcţie de vârstă, sex şi educaţie; 

populaţia ocupată pe sexe şi structură socio-profesională; numărul de şomeri în 

BIM pe mediul de domiciliu, categorii de vârstă şi nivel de instruire) înregistrează 

în ultimii ani o diminuare semnificativă ca urmare a influenţei recesiunii. Analiza 

pieţei muncii prin intermediul regresiei lineare urmăreşte măsurarea naturii, 

formei şi intensităţii legăturii dintre variabilele cauzale( PIB, numărul de şomeri 

în BIM) şi variabila rezultantă piaţa muncii (PO). S-a ales ca indicator populaţia 

ocupată (PO) deoarece acesta reflectă acea categorie de oameni care în prezent 

desfăşoară activităţi care sunt remunerate. Această analiză evidenţiază faptul că 

variabilele cauzale: situaţia economică reflectată de PIB pe locuitor şi numărul 

de şomeri în BIM exercită o legătură directă şi deterministă asupra populaţiei 

ocupate, adică asupra pieţei muncii. 

În concluzie, orice activitate care există în societate generează nevoia de 

muncă, iar factorul uman este indispensabil. 
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АНТИДЕМПИНГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

ЧЕРВИНСКАЯ И. А., 

Институт Экономики НАН Беларуси 

 

Под демпингом понимается экспорт товаров по цене ниже 

внутренней цены страны-экспортера, если выполняются три условия: 

экспорт наносит существенный ущерб одному из участников 

международного товарообмена; цены учитываются на одних и тех же 

торговых условиях между странами; экспорт грозит потерей рынка 

производителями страны-импортера. 

Основными показателями для определения наличия ущерба 

являются: потребление товара в стране-импортере, объем демпингового 

импорта и удельный вес товара в объеме потребления товара в стране, цена 

импортируемого товара, уровень занижения цены в результате импорта, объем 

реализации аналогичного товара на рынке страны-импортера, удельный вес 

аналогичного товара в объеме потребления товара в стране, объем экспорта 

аналогичного товара, цена товара, проданного на внутреннем рынке. Для 

стран с переходной экономикой методика определение нормальной, 

«недемпинговой» цены основана на анализе сопоставимости цены с ценой 

товара, происходящего из «рыночной» страны. Если экспортная цена 

оказывается ниже, то рассчитывается демпинговая маржа, 

соответствующая этой разнице. Маржа ниже 2% рассматривается не 

обладающая исковой силой, если маржа выше, делается вывод о 

причинении или угрозе причинения материального ущерба стране 

импортеру.  

При отсутствии строгих регламентированных правил использование 

механизма антидемпингового регулирования в отношении товаров из стран 

с переходной экономикой выступает специфическим инструментом 

конкурентной борьбы, поэтому антидемпинговое регулирование в этой 

ситуации необходимо рассматривать как составную часть торговой 

политики. Базисные критерии, которые традиционно используются при 

определении нормальной цены товара, должны быть адаптированы к 

реальным условиям производства в переходный период. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

ЧЕРВИНСКИЙ Е. А., 

Институт Экономики НАН Беларуси 

 

Политика импортозамещения – один из факторов изменений в 

переходных экономиках, направленный на увеличение доли отечественных 

товаров на внутреннем рынке, а также обеспечение сбалансированности 

внешнеторговых потоков. Несмотря на достаточно широкое использование 

импортозамещения в экономической практике, теоретическая разработка 

механизмов ее проведения, соответствующего методологического и 

понятийного аппарата не является завершенной, а имеющийся 

иностранный опыт требует адаптации. 

В Республике Беларусь сформирована развитая система 

импортозамещения, направленная, прежде всего, на стимулирование 

валовых показателей выпуска импортозамещающей продукции, вместе с 

тем высокая доля государственного сектора в промышленности 

предоставляет дополнительные возможности по ограничению импорта. По 

нашему мнению, существующие механизмы белорусской политики 

импортозамещения могут быть представлены в следующем виде: 

административные механизмы (долгосрочные и оперативные), нормы 

белорусского налогового законодательства, механизмы финансового 

стимулирования, тарифные и нетарифные ограничения импорта, косвенное 

импортозамещение.  

Вместе с тем, задача обеспечения качественных показателей, 

конкурентоспособности продукции и финансовых результатов освоения 

импортозамещающих товаров не всегда решается успешно. В ситуации 

высокой конкуренции, помимо качественно-ценовых характеристик крайне 

важна эффективная маркетинговая политика белорусских производителей, 

реклама, гибкая ценовая политика, связь с потребителями и 

общественностью. Их значимость не вызывает сомнения, и следует 

признать, что в зарубежной теории и практике они представлены гораздо 

шире, чем в отечественной. 

Совершенствование подходов к политике импортозамещения должно 

включать развитие маркетинговых механизмов стимулирования спроса, что 

позволит обеспечить конкурентоспособность белорусской 

импортозамещающей продукции в средне- и долгосрочной перспективе. 
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INOVAŢIA ŞI RENTABILITATEA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

DIN R. MOLDOVA 
 

GRIBINCEA CORINA,  

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AȘM, RM 

 

Creşterea susţinută a industriei alimentare şi a contribuţiei acesteia în 

economia Moldovei continuă să depindă de capacitatea de a „inova” a 

întreprinderilor în ceea ce priveşte produsele, activitatea şi relaţiile lor cu 

organismele externe.  

Obiectivele studiului au constat în identificarea strategiilor industrial-

economice ce pot duce la o cooperare multilaterală între industrie, mediul 

academic și statul pentru a stimula inovarea în cadrul sectorului. Metodologia de 

cercetare s-a bazat pe sondaj de tip forum web, (folosindu-se tehnologia i>clicker 

şi discuţii libere). Studiul a inclus etapa de cercetare prin colectarea răspunsurilor 

respondenţilor din mediul industrial şi cel academic. Metodologia de studiu a fost 

bazată pe practicile companiilor europene occidentale din ramură (Lassonde Inc., 

Pepsico, Danone, etc.) cât şi elaborările Universității Laval [1]. Rezultatele 

studiului s-au rezumat la următoarele concluzii: abordarea inovativă trebuie 

orientată spre: 1. diversificarea liniilor de produse executate; 2. spre asigurarea 

industriei alimentare tehnologii industriale de generaţii noi şi materiale; 3. 

asigurarea accesului la noi pieţe de desfacere pentru a minimiza riscurile din 

sector; 4. reconstruirea relaţiei dintre mediul academic prin reformarea sistemului 

de infrastructură a calităţii, inclusiv sistemul de laboratoare al companiilor din 

sector, pentru asigurarea unei noi plusvalori în industria alimentară autohtonă. 

Utilizarea metodei forum web a permis autorului să proiecteze strategii sectoriale 

de stimulare a inovării în industria alimentară şi a băuturilor din R. Moldova, 

axate pe piramida P.R.M. (probleme-rezultate-măsuri). 
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Social Economy is back in the spotlight and is an effective method of social 

inclusion. This paper aims to address social economy approach of Western 

European countries that already have experience in the field, presented in this 

paper are three examples of good practice in northern Italy. 

The fact that Social Economy exists and it grows is a truth that cannot be 

ignored. Social Economy is to be considered as a current and highly interesting 

topic for researchers. 

What supports Social Economy: Social Economy means that its purpose is 

not merely to obtain profit, as the primary goal, but improving living conditions 

and creating opportunities for various groups or marginalized people. The 

ultimate goal is to first meet the social needs and then the economic ones, but the 

fact that social is before the economics does not mean that effective leadership is 

not required, there must be a good plan in place to increase the chances of success 

in that company. Often it takes a very good plan in place, at the same time to be 

flexible and adaptable to the market because it is difficult to balance production 

cost, selling price with the demand on the market, the market where there is fierce 

competition between various companies that already aim to provide the consumer 

with the asking price just to increase market share. 

This paper is intended as a support, by providing best practice models to 

start and develop "social business", firms or companies to achieve social 

inclusion of people with disabilities, allowing them to feel useful and ultimately 

integrated into the society they belong to. 
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Labour market needs a well prepared work force, to cope with competition 

and the current existing requirements at European level, and also the work force 

needs a continuous training in order to be competitive on the labour market more 

and more demanding. Young people, plays or should play an important role in 

the current socio-economic context. Young labour force represent the potential 

that labour market needs, precisely due to the strengths that this segment has: 

higher education, enthusiasm, flexibility, innovativeness. But unfortunately the 

lack of past experience is one of the biggest obstacles that graduates are hitting 

more often, thus increasing the unemployment rate among young people, but not 

only.  

Practice, volunteering and other extracurricular activities, represent the 

basis on which students (but not only), can build a very good experience in the 

field of interest and can accumulate practical knowledge demanded by 

employers. According to Eurostat, the European Union in 2013, unemployment 

among young people was very high, ascending from previous years, which can 

only worry us. Strategy 2020, focuses its objectives to the labour force and 

inclusion of disadvantaged groups (included also the unemployed persons).  

Young people are "victims" the most fragile of unemployment, when they 

completed a cycle of education and opportunities to enter the labour market are 

almost zero for them. We must focus more as a society towards real and 

sustainable opportunities for today's youth to be active citizens of tomorrow.  
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De-a lungul timpului, Ştiinţa economică sau Economia a apărut pentru a 

răspunde necesităţilor vitale ale oamenilor, iar diferitele soluţii propuse la 

problemele urgente ale vieţii de fiecare zi au constituit materia primelor scrieri 

economice. 

Secolul al XlX-lea, deşi a produs cele mai importante teorii ale ştiinţei 

economice, este considerat, cel puţin în prima jumătate, drept o perioadă de 

„anemie” a ştiinţei economice. De fapt, se confirmă, atât separarea artei de ştiinţă, 

cât şi o atitudine conştientă a economiştilor de disipare a falsei asimilări a 

economiei politice cu laisser – faire-ul şi a pieţei cu un „artefact” şi nu cu un 

fenomen natural. Distanţarea de sistemul socio-politic justifică alegerea liberei 

concurenţe ca ipoteză fundamentală a analizei.  

Aşadar, economia s-a emancipat de politică nu pentru a-şi declina 

responsabilitatea în faţa unei cereri sociale foarte presante, ci pentru a face din 

economie un sistem teoretic mai fiabil, neimplicat în certuri ideologice. 

Astăzi, ştiinţa economică se prezintă ca ştiinţă a schimbului pe piaţă şi a 

instituţiilor pieţei. Ştiinţa economică oferă teoria generală care explică ce se 

întâmplă când sunt împlinite anumite condiţii şi care sunt consecinţele ce se 

deduc când aceste condiţii nu sunt împlinite. Ştiinţa economică este studiată de 

mai multe discipline de învăţământ între care teoria economică generală joacă rol 

de „nucleu ciur”. Formarea limbajului economic a urmat îndeaproape istoria 

ştiinţei economice; de-a lungul timpului autorii teoriilor economice au fost 

preocupaţi şi de identitatea termenilor economici, fiind convinşi că o teorie bună 

are nevoie şi de o bună comunicare.  

Ştiinţa economică oferă acum un domeniu de cercetare nelimitat, un mod 

de gândire economic si un limbaj specializat, aflat într-o permanentă diversificare 

şi împrospătare. 
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În opinia noastră, relaţiile economice internaţionale nu mai sunt 

considerate o activitate marginală. Ele nu mai reprezintă o simpla pârghie de 

ajustare a nivelului factorilor de producţie şi a consumului populaţiei. Ele nu mai 

pot fi privite nici doar prin prisma rentabilităţii operaţiilor de export şi de import. 

Dimpotrivă, relaţiile economice internaţionale au devenit şi sunt din ce în ce mai 

mult un factor calitativ al creşterii economice, al dezvoltării şi progresului ţării.  

Actualmente, Republica Moldova, fiind un stat suveran, se află în perioada 

de tranziţie. Întreprinderile moldoveneşti fac primii paşi pe piaţa externă, se 

elaborează strategii şi politici guvernamentale de promovare a produselor 

autohtone. Un rol important în stimularea exportului îl are nivelul de 

informatizare a producătorilor autohtoni despre pieţele mondiale: ce, unde, cum, 

în ce cantitate şi când achiziţionează guvernul Republicii Moldova. Astfel de date 

ar putea fi un subiect de discuţii şi informaţii pe paginile unor reviste statistico-

economice din ţară.  

Paradoxal, interesele politice de obicei sunt determinante în luarea deciziei 

de acordare a asistenţei financiare pe plan internaţional. 

Alături de interesele politice şi strategice, programele străine de asistenţă 

financiară, bi- sau multilaterală, au şi o anumită fundamentare pur economică. În 

primul rând, globalizarea pieţelor a condus la accentuarea caracterului unitar al 

economiei mondiale. 

Actuala putere ar trebui să dea dovadă de înțelepciune în politicile interne 

şi să nu-şi asume reforme care nu vor duce la nimic altceva decât la presiuni 

financiare pe care bugetul moldovenesc nu le va putea suporta. Îmbunătăţirea 

relaţiilor cu creditorii externi este de importanţă vitală pentru Moldova.  

Implementarea reală a măsurilor ce rezultă din orientarea strategică a RM 

privind integrarea în UE ar putea contribui la sporirea securităţii socio-

economice, la diminuarea diferitor riscuri. 
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Din 1991, poporul foloseşte cuvinte noi care le-a împrumutat de la alte ţări, 

cum ar fi: reglementare, privilegii, implementare, consens, imunitate şi aşa mai 

departe. Dintre toţi aceşti termeni, doar imunitatea pare să fi rămas la modă. Şi 

este normal, din moment ce ea defineşte dreptul democratic al parlamentarilor la 

liberă exprimare în exercitarea atribuţiilor lor. Justificarea acestei imunităţi [1] 

derivă din ideea că puterea legiuitoare trebuie să fie perfect independentă faţă de 

celelalte puteri în stat, ceea ce nu se poate obţine decât prin asigurarea celei mai 

complete libertăţi, în exprimarea opiniilor şi voturilor membrilor Parlamentului. 

De aceea, această imunitate este admisă în toate ţările cu regim parlamentar, fără 

nici o excepţie.  

Imunitatea parlamentară este un mijloc de protecţie a mandatului 

parlamentar faţă de eventualele presiuni sau abuzuri care s-ar comite împotriva 

persoanei sale; ea are scopul de a garanta libertatea de exprimare a 

parlamentarului or protejarea acestuia împotriva urmăririlor judiciare represive şi 

abuzive. 

Imunitatea protejează mandatul în sine, având caracter obiectiv şi 

imperativ; de aceea, ea nu constituie un drept subiectiv, la care parlamentarul ar 

putea renunța, nici un privilegiu, contrar egalităţii cetăţenilor în fata legii fiind 

consecinţa unui imperativ al statutului constituţional al parlamentarului din care 

face parte, precum şi al principiului potrivit căruia parlamentarii sunt în serviciul 

poporului. Aşadar, imunitatea parlamentară reprezintă o garanţie a exercitării 

mandatului, iar nu un privilegiu acordat parlamentarului ori o cauză de exonerare 

de răspundere penală. 

Cuvinte cheie: Parlament, deputat, mandat parlamentar privilegiu, 

imunitate răspundere juridică, sistemul de drept, imunitatea de jurisdicţie, 

imunitatea parlamentară.  
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Secolul XX a fost marcat de acutizarea problemei supravieţuirii globale, 
civilizaţia umană confruntându-se cu provocări şi ameninţări, create de sine însăşi 
pe parcursul existenţei sale. Principalele chestiuni majore cu care se confruntă 
umanitatea le constituie: sărăcia și problemele sociale, degradarea și poluarea 
mediului, efectele negative ale globalizării, vulnerabilitatea la hazardurile 
naturale și utilizarea irațională a resurselor naturale, instabilitatea politică și 
militară, decalajele economice și inegalităților sociale inter-statale, cât și 
regionale [1]. Aceste aspecte au fost identificate și menționate în cadrul 
Conferinței ONU pentru Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg din 2002 [2]. 

Multitudinea acestor factori a determinat necesitatea stringentă de 
schimbare a cursului dezvoltării umanităţii, dat fiind faptul că „dezvoltarea 
tradiţională spontană, care a început încă în epoca revoluţiei neolitice, nu poate 
asigura o existenţă îndelungată a umanităţii.” [3].  

În acest context, până nu demult necunoscut, termenul de ”dezvoltare 
durabilă” devine tot mai des întâlnit în cadrul discuțiilor despre prezentul și 
viitorul omenirii. Conferințe internaționale, strategii, ONG-uri de talie mondială, 
Guverne ale statelor și marile puteri sociopolitice ale lumii, toate dedicate şi 
implicate în dezvoltarea durabilă. 

Dezvoltarea durabilă presupune îndeplinirea mai multor condiții: 
menținerea echilibrului general, respectarea mediului înconjurător, precum și 
prevenirea epuizării resurselor naturale. Reducerea producției de deșeuri și 
raționalizarea consumului si producției de energie trebuie să fie, de asemenea, 
puse în aplicare. Dezvoltarea durabilă este prezentată ca o ruptură de la alte 
moduri de dezvoltare, care au condus și încă mai duc la deteriorarea socială și 
ecologică îngrijorătoare atât la nivel mondial cât şi la nivel local. 

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi interpretat în multe moduri 
diferite, dar în esență este o abordare a dezvoltării, care consideră echilibrul din 
perspectivă diferită, și de multe ori se axează pe conștientizarea limitărilor 
ecologice, sociale și economice cu care ne confruntăm ca societate atunci când 
vrem să ne satisfacem nevoile. 

În cadrul raportului, se va face o scurtă analiză a problemelor sus-
menționate, prin prisma contribuției acestora la apariția conceptului de dezvoltare 
durabilă, dar și se va face o incursiune in conceptul dezvoltării durabile și 
importanței acesteia pentru umanitate.  
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„О Captain! my Captain! our fearful trip is done, 

The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won, 

The port is near, the bells I hear, the people all exulting, 

While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring; 

   But О heart! heart! heart! 

     O the bleeding drops of red, 

      Where on the deck my Captain lies, 

        Fallen cold and dead” 

(Walt Whitman “O captain! My Capitain!..”) 

 

La începutul anilor 90 a secolului trecut, în timp ce întreagă comunitate 

internațională privea fermecată colapsul URSS, încercând să distingă contururile 

viitorului, iar administrația de la Casa Albă revizuia planurile strategice în nouă 

sa calitate de singură supraputere, societatea academică, preocupată de căutarea 

unui cadru intelectual de explicație a noilor realități, a fost zguduită de concepția 

”sfârșitului istoriei”, propusă de Francis Fukuyama în lucrarea sa cu același 

nume[1]. Preluând și adoptând ideea propusă de Hegel, cercetătorul american 

dovedea, că democrația liberală și economia de piață (cu toate rezervele de 

rigoare) reprezintă culmea și sfârșitul dezvoltării dialectice a omenirii, iar 

misiunea globală a țării-purtătoare a acestor valori –Statelor Unite ale Americii – 

este de a le promova, răspândi și instala în întreagă lume.  

Fiind cea mai ”piperată” ca denumire (cine nu și-ar procura o carte cu 

asemenea titlu?), lucrarea politologului american nu a reprezentat singură 

tentativă de reflecție asupra noii ordinii mondiale. Robert Caplan a propus 

conceptul de ”anarhie iminentă”[2], care presupune conflictul între lumea 

democratică și ”marginea pământului”. Thomas P.M. Barnett, preluând într-un 

fel concepția ”centrul-periferie”, a lui Immanuel Wallerstein [3], a propus 

dihotomia ”nucleu – surpătură”, iar Samuel Hungtington, pe lângă vestita 

”Ciocnirea civilizațiilor”, a editat ”Al treilea val”, în care argumentează 

necesitatea conservării consecințelor democratizării venite după prăbușirea 

sistemului comunist mondial. Astfel a fost creată temelia intelectuală a sistemului 

internațional monopolar în frunte cu SUA și aliații săi din întreagă lumea.  
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Evident, că elementul central a arsenalului mijloacelor de apărare și 

consolidare a acestei ordini (pe lângă celelalte la fel de importante precum soft – 

power, economia, etc.), aflate la dispoziția strategilor americani, este indiscutabil 

forța militară, aplicată în baza așa numitelor ”doctrine” (care reprezintă un set de 

principii expuse în documente de planificare strategică, discursuri publice, 

articole, etc.) ale președinților Statelor Unite: Bill Clinton, George W. Bush și 

Barack Obama. Așadar, analiza și cunoașterea profundă a acestor principii și idei 

va permite prognozarea evoluției relațiilor internaționale, a viitoarelor conflicte 

și înțelegerea trend-urilor globale a politicii mondiale (de exemplu, ”Defense 

Strategic Guidance 2012”[5] stipulează creșterea interesului pentru regiunea 

Asiei Pacifice și, respectiv, China). 

La sfârșitul primului mandat a președintelui Obama, Francis Fukuyama a 

publicat în ”The Foreign Affairs” un alt articol, denumit ”Viitorul Istoriei”[6], 

mult mai optimist pentru perspectivele dezvoltării, chiar și în forma ”unor 

alternative ce așteaptă a fi povestite lumii”. Acestea, cu certitudine, vor fi (și chiar 

s-au conturat în prezent) o provocare în adresa singurii supraputeri, care, 

acceptând postulatele școlii realiste în relații internaționale, va face tot posibilul 

să se mențină în această calitate. Viitoarele confruntări vor arată dacă această 

ipoteză va avea sorți de izbândă.  

 
Referințe:  

1. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y., 1992.  

2. Kaplan R.D. The Coming Anarchy. New York, 2001  

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / 

Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: 

Университетская книга, 2001. 

4. Thomas P.M. Barnett. The Pentagon's New Map. Putnam Publishing Group, 

(April 22, 2004) 

5. http://www.defense.gov/news/defense_strategic_guidance.pdf 

6. Fukuyama F. The Future of History 

http://www.foreignaffairs.com/articles/136782/francis-fukuyama/the-future-of-

history 
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În societatea contemporană necesitatea protejării familiei şi minorului este 

indiscutabilă, or anume bunăstarea anumitor „celule” ale societăţii şi ale fiecărui 

copil în mod individual asigură existenţa unui viitor stabil al societăţii.  

În criminologie se discută nu doar despre infracţiunile săvârșite de minori, 

dar şi despre cele săvârșite contra minorilor. Or, criminalitatea urmează a fi 

analizată nu doar care un complex de fapte social periculoase, dar şi ca un 

fenomen cu toate consecinţele survenirii acestora. 

Cercetările făcute, au identificat un număr de factori de ordin social, 

individual, de mediu ce măresc riscul comportamentului infracţional, cum ar fi: 

părinţi sau persoane care îi înlocuiesc cu înclinaţii antisociale; familii incomplete 

sau divorţuri timpurii ale părinţilor; supraveghere părintească slabă la care se 

adaugă conduita rigidă şi instabilă a copilului; lipsuri de ordin social, economic, 

condiţii de trai modeste, venituri joase, familii numeroase; nivel scăzut de 

inteligenţă, cauza fiind de regulă insuccesele la şcoală; colegi sau mediu criminal.  

În anul 2012 se constată tendinţe de creştere a numărului de infracţiuni 

contra familiei şi minorilor (de 1,6 ori), fiind înregistrate 953 cazuri. Circa 7% 

din totalul infracţiunilor împotriva persoanelor au fost îndreptate împotriva 

copiilor şi tinerilor.  

Din aceste considerente, deloc neglijabil este rolul dreptului penal în 

ocrotirea relaţiilor sociale cu privire la convieţuirea în cadrul familiei şi 

dezvoltarea minorului, atunci când devin neputincioase celelalte mijloace de 

prevenire şi combatere a faptelor îndreptate împotriva acestor valori şi relaţii 

sociale. 

Aceşti factori de mediu şi individuali trebuie să fie priviţi în ansamblu, în 

coraport cu politica penală a statului în domeniul prevenirii comiterii 

infracţiunilor contra familiei şi minorilor, precum şi cu funcţionarea sistemului 

justiţiei în privinţa minorilor.  
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Articolul de față își propune să examineze modul în care se prezintă 

populismul radical de dreapta din România. Studiul de caz ales este scorul 

electoral al Partidului Poporului Dan Diaconescu, grupare ce a reușit să obțină la 

alegerile parlamentare din 2012 14% din fotoliile parlamentare. Această reușită 

ieșită din comun trebuie analizată prin prisma următoarelor puncte cheie. În 

primul rând, nu putem face abstracție de la rolul liderului de partid, Dan 

Diaconescu, o figura publică care și-a legat numele de un post de televiziune care 

i-a servit ani de zile creării unei imagini publice de personaj carismatic, fără a fi 

restricționat. În al doilea rând, ascensiunea partidului trebuie legată în mod 

obligatoriu de contextul politic românesc din perioada crizei economice. În acest 

sens, punctăm faptul că, neîncrederea electoratului în partidele mainstream s-a 

diminuat considerabil, iar cei care nu aveau intenția să voteze au fost motivați de 

imaginea carismatică a lui Dan Diaconescu și a programului său socio-economic 

promițător pentru cei nevoiași. Astfel, Partidul Poporului a obținut un nesperat 

punctaj electoral, vânzând electorilor speranțe deșarte pe bani grei virtuali. În al 

treilea rând, scăderea încrederii în însuși procesul democratic, a permis unui 

partid populist, cu puternice accente de dreapta, care s-a lansat în propagarea unui 

proiect economic extremist, adică practic nerealizabil, după orice standarde 

economice de bun simț. Disoluția partidului marcată de traseismul politic a venit 

fără nici o surpriză, ariviștii de partid trecând repede în alte tabere, în timp ce 

încrederea în partid a plonjat în sondaje la doar 3% în doar 2 ani de zile. Mirajul 

populist a pierit subit odată ce partidul nu a reușit (nici nu a încercat) să îți pună 

în aplicare programul cu care a făcut atâta vâlvă. Voturile cumpărate atât de ușor 

printr-o demagogie ieftină, s-au risipit, arătând că populația nu crede în vise 

deșarte, nici măcar în momente de criză economică. Să fii învățat românii că banii 

nu cad din cer? 
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Sancționarea disciplinară reprezintă o acțiune întreprinsă de către 

angajator, ca urmare a comportamentului defectuos al salariatului, în urma 

neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului individual de 

muncă. Sancțiunea disciplinară, reprezintă oportunitatea angajatorului de a 

pedepsi salariatul pentru orice acțiune comisă în rezultatul neîndeplinirii 

corespunzătoare a atribuțiilor muncă încredințate. Legislația muncii enumeră 

exhaustiv sancțiunile disciplinare, în scopul apărării drepturilor și intereselor 

legitime ale salariaților, la fel indică procedura de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare, precum şi efectele acestora. Prezenta temă are o importanță 

deosebită datorită multitudinii de litigii în instanța de judecată ce au ca obiect 

anularea sancțiunii disciplinare.  

La expunerea lucrării, au fost folosite metodele logică şi comparativă. 

Metoda logică a fost utilizată în lămurirea normelor juridice incidente, precum şi 

în explicare diferitelor soluţii interpretative ale doctrinei şi jurisprudenţei. Metoda 

comparativă, a permis abordarea paralelă a aceloraşi aspecte (tipologie, condiţii 

de aplicare, termene ş.a.) existente referitor la sancțiunile disciplinare din diferite 

țări (România, Federația Rusă, Franța).  

Scopul prezentei investigaţii constă în elaborarea unui studiu profund şi 

integru asupra tuturor problemelor ce ţin de natura juridică a sancțiunii 

disciplinare, procedura executării și aplicării acestea, ceea ce va permite ridicarea 

nivelului de cunoştinţe în domeniul dat, va contribui la aplicarea corectă a 

legislaţiei în vigoare, la soluţionarea efectivă a litigiilor din materia respectivă.  

Prin prezenta cercetare, au fost subliniate o parte din problemele pe care 

această instituţie le-a ridicat în faţa teoreticienilor şi practicienilor dreptului, 

adevărate surse de interpretări, dispute doctrinare şi soluţii jurisprudenţiale 

neuniforme. Lucrarea conţine nu numai o sinteză a celor mai multe dintre opiniile 

şi argumentele literaturii de specialitate, ci şi exprimarea propriilor puncte de 

vedere şi argumente în cele mai multe dintre aspectele analizate.  

 

Cuvinte cheie: sancțiune disciplinară, observație, avertisment, mustrare, 

mustrare aspră, concediere, retrogradare în funcție.  
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În epoca progresului ştiinţific au loc schimbări radicale ale aspectelor 

interacţiunii dintre om şi societate. Pe de o parte democratizarea proceselor 

sociale duce la recunoaşterea necesităţii extinderii libertăţii personale şi 

intensificarea protecţiei ei juridice, pe de altă parte dezvoltarea sistemelor 

electronice, crearea mediului unic de calculatoare în multiple nivele, care permite 

fixarea diverselor laturi ale vieţii private ale individului, tot mai mult atentează la 

libertatea personală a acestuia.  

Viaţa privată este elementul indispensabil al libertăţii individului, care 

reflectă concomitent natura sa socială şi individuală. Din acest punct de vedere, 

respectarea vieţii private reprezintă o valoare socială, în protecţia căreia este 

cointeresată în mod obiectiv atât personalitatea, cât şi societatea în întregime. De 

aici îşi găseşte geneza problema protecţiei juridice a respectării vieţii private.  

Libertatea de exprimare reprezintă o valoare clasică europeană. Ramurile 

puterii în stat au obligaţia să asigure realizarea drepturilor ce ţin de libertatea de 

exprimare, inclusiv prin apărarea de abuzurile de diferit ordin din partea diferitor 

persoane sau instituţii, organizaţii etc., care tind a-i lipsi pe alţii de drepturile 

respective. Libertatea de exprimare şi dreptul la respectul vieţii private sunt 

drepturi garantate de Constituţia Republicii Moldova şi Convenţia Europeană 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cu toate acestea, 

nici libertatea de exprimare şi nici apărarea vieţii private şi de familie nu sunt 

absolute şi nu au prioritate una față de alta. 

În esență, ceea ce protejează dreptul la viața privată și îngrădește, într-un 

anumit fel, dreptul la informare, este ”hotarul” dintre public și privat, dintre 

aspectele intime, protejate de lege din viața unei persoane și cele care pot fi aduse 

la cunoștința consumatorului de media. Această linie de demarcare nu este fixă, 

ea suportă modificări generate de evoluția socio-politică a comunității. În cazul 

apariţiei concurenţei între aceste două drepturi fundamentale, instanţa este 

chemată de a stabili prevalarea unuia, pornind de la necesitatea protejării 

interesului legal în cadrul unei societăți democratice, într-un stat bazat pe drept. 
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Necitând la faptul că obligația părinților de a crește, educa și instrui copilul 

este consfințită de acte normative de anvergură inter-națională, de legea supremă 

a Republicii Moldova, de Codul familiei și alte legi menite să protejeze interesele 

minorilor, datele statistice arată că copilul aflat în situație de risc, copilul separat 

de părinți și familia reprezintă cele mai vulnerabile grupuri sociale în fața sărăciei 

și în fața excluziunii sociale. Ținând cont de faptul că obligațiile părintești rezultă 

nu numai din lege, ci și din regulile de morală constante, neexecutarea obligațiilor 

părintești atrage după sine sancțiunile impuse de legislația în domeniul familiei, 

care se reliefează în luarea copilului fără decădere din drepturile părintești și 

decăderea din drepturile părintești. Având în vedere repercursiunile atitudinii 

iresponsabile a părinților față de copii, nu putem nega că sancțiunile impuse de 

legislație pentru părinții care nu-și îndeplinesc obligațiile sunt prea blânde și 

puține la număr. Or, la momentul nașterii unui copil, familia este cea care îi 

datorează creștere și bunăstare, îngrijire și educație.. O mare parte din copiii lipsiți 

de grija părintească au nevoie de protecția statului din motiv că părinții i-au 

abandonat, i-au neglijat sau nu și-au îndeplinit obligațiile părintești, astfel încât 

copiii s-au pomenit în situație de risc, de neglijare alimentară, vestimentară, 

medicală, educațională sau emoțională. Sancțiunile prevăzute în acest sens de 

către legislația în vigoare presupun lipsirea părintelui de drepturile sale părintești; 

însă, ținând cont de comportamentul iresponsabil al părintelui care a dus la 

această pedeapsă, este ușor de presupus că pierderea unor drepturi și obligații de 

la îndeplinirea cărora persoana s-a eschivat până la acel moment, nu o va afecta 

în careva mod. 

Considerăm că părinții care nu își onorează obligațiile consacrate 

constituțional urmează să suporte pedepse care ar avea caracter instructiv și 

moralizator, ce ar atrage după sine o atitudine responsabilă a conștiinței 

comunității față de indispensabilitatea îndeplinirii îndatoririlor părintești și ar 

focusa atenția publică asupra acestei probleme de rezonanță semnificativă.   
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Pentru evoluţii pozitive vizibile ale instituţiei, considerăm că la etapa 

actuală este necesară consacrarea constituţională a instituţiei CSP, prin 

completarea Capitolului IX al Constituţiei cu secţiunea a 4-a, precum şi atribuirea 

aceluiaşi rol decizional şi diriguitor, prin analogie cu CSM. Indiferent de lipsa 

sau prezenţa calităţii de magistraţi, garanţiile juridice necesare pentru asigurarea 

independenţei, autonomiei şi imparţialităţii procurorilor în mod cert trebuie să fie 

apropiate, dacă nu chiar similare cu cele ale judecătorilor.  

Considerăm că: 1) propunerea de retragere a competenţei de urmărire 

penală a Procuraturii Generale, actualmente, este inoportună; 2) nu se justifică 

existenţa procuraturilor specializate ca atare, însă Procuratura anticorupţie şi 

Procuratura pentru combaterea crimei organizate trebuie să funcţioneze ca 

subdiviziuni a Procuraturii generale (direcţii sau direcţii generale); 3) este 

necesară constituirea unei subdiviziuni distincte a Procuraturii generale care să se 

ocupe exclusiv cu investigarea infracţiunilor comise în raioanele din stânga 

Nistrului, care nu sunt controlate la moment de autorităţile constituţionale ale 

statului; 4) este necesară specializarea procurorilor în cadrul procuraturilor 

teritoriale (la necesitate constituirea de subdiviziuni interne).  

Propunem revizuirea alin. (2) al art. 125 din Constituţie, după cum urmează 

„2. Procurorii sunt numiţi de Consiliul Superior al Procurorilor şi îşi desfăşoară 

activitatea sub autoritatea Procurorului General”.  

Pentru a diminua influenţa Ministerului Finanţelor asupra procesului 

bugetar şi implicit a puterii executive asupra procuraturii, care se consideră că 

determină o finanţare insuficientă a Procuraturii, prin analogie cu norma 

constituţională de la art. 121 alin. (1), propunem completarea art. 124 cu aliniatul: 

„Resursele financiare ale Procuraturii şi ale Consiliului Superior al Procurorilor 

sunt aprobate de Parlament şi sunt incluse în bugetul de stat”.  
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Democrația este o formă de perfecțiune morală. Ea dimensionează atât 

organizarea și funcționarea puterii, pentru a o umaniza, cât și modul de viață al 

cetățenilor, pentru a-l modera. Cea mai succintă, dar și cea mai densă definiție 

constituțională a democrației o întâlnim în Constituția Republicii Franceze care, 

în art. 2, proclamă: „Guvernarea poporului, prin popor și pentru popor”. 

Democrația marchează emanciparea poporului, devenirea lui ca subiect al 

guvernării, emancipare însă care presupune puterea de autodeterminare a fiecărei 

persoane – deci înzestrarea acesteia cu drepturile cei sunt inerente ca om și 

cetățean. Regimul democratic se valorizează ca unul dintre modurile de exercitare 

a puterii, având la bază principiul reprezentativității, dar punerea în operă a 

acestui principiu presupune bineînțeles recunoașterea dreptului de a alege și de a 

fi ales, recunoașterea și garantarea drepturilor electorale, ca cele mai importante 

drepturi politice. 

Într-un stat de drept democratic, administrarea poporului urmează a se 

realiza prin popor și pentru popor, deoarece numai poporul este titularul 

suveranității naționale. Titularul suveranității însă nu poate să o exercite continuu 

în mod direct. Cel mai mult timp, puterea statului este exercitată în numele 

poporului de către anumite organe, cărora le sunt delegate funcțiile respective 

printr-o autorizare generală, manifestată prin alegerea unor organe reprezentative. 

Într-o societate democratică este esențial ca orice guvernare să se sprijine 

pe consimțământul celor guvernați. Potrivit acestei cerințe, democrația se sprijină 

pe principiul că nici o guvernare (parlament, șef de stat, guvern) nu este legitimă 

dacă autoritatea și funcțiile sale nu rezultă din consimțământul celor guvernați, 

întemeiat pe convingerea liber formată că programele de guvernare corespund 

așteptărilor și necesităților acestora. Deoarece nu poate exista un consimțământ 

tacit pentru guvernare, consimțământul poporului într-un stat de drept rezultă 

dintr-o manifestare de voință, din anumite acțiuni, care nu sunt altceva decât 

alegerile. 
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Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea 

acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și 

instruirea copiilor. În cadrul familiei deseori apare violența, în urma căreia de cele 

mai multe ori, victimele sunt femeile și copiii. Specialiștii care intervin în cazurile 

de violență în familie vor consilia victimele violenței în familie în vederea 

prevenirii unor situații nedorite în cazul recidivelor. În acest sens ei recomandă 

victimelor: 

 Să-și asigure documentele importante și să aibă pregătită o geantă cu 

lucruri strict necesare, o sumă oarecare de bani, de care să se folosească 

în cazul în care trebuie să plece de acasă, pentru a-și salva viața; 

 Să stabilească din timp pe cine poate chema din vecini în ajutor, unde să 

se ducă și ce să facă exact, dacă situația scapă de sub control; 

 Să adauge pe formare rapidă numere de telefon care trebuie utilizate în 

caz de urgență, printre care si 112; 

 Să refuze întâlnirile cu partea adversă; 

 Să țină un jurnal scris al tuturor contractelor, abuzurilor, inclusiv datele 

și orele incidentelor și eventualii martori, pentru eventualitatea întocmirii 

unui raport de către poliție. 

 Să păstreze și să înregistreze mesajele de pe robotul telefonic, listele cu 

numerele de telefon formate și telefoanele date pentru a le anexa unei 

plângeri adresate poliției; 

În cazul în care suntem victime a violenței domestice, trebuie să ne 

adresăm secției de poliție în a cărei rază teritorială locuim, tribunalului în a cărei 

rază teritorială avem domiciliul compartimentului de la nivelul fiecărui județ și 

al municipiului București, cu atribuții în combaterea violenței în familie, aflat în 

coordonarea metodologică a Agenției Naționale pentru Protecția Familiei. 
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Procesul integrării europene este determinat de condiţii interne (opoziţia 

statelor membre, crizele economice) şi externe (diferenţele culturale, lipsa 

reformelor). Vom analiza influenţa sistemelor de partide din Marea Britanie, 

Franţa şi Germania asupra extinderii spaţiului comunitar. 

Marea Britanie, cu sistem bipartid, este cea mai reticentă faţă de extinderea 

UE. Partide ce alternează la guvernare, îşi programează dezvoltarea Imperiului 

Britanic. Şi nu prevede o creştere a gradului de cooperare cu statele europene[1]. 

În platformele electorale nu regăsim opţiuni clare de extindere a spaţiului 

comunitar.  

Franţa, cu sistem politic multipartid, care promovează o politică externă 

clasică, prin dezvoltarea armonioasă a relaţiilor între state[2]. Partidele care au 

acces la guvernare îşi programează extinderea spaţiului comunitar pentru o piaţă 

comună extinsă. 

Potrivit unor autori, Germania este plasată în sistemul bipartid, Uniunea 

Creştin Democrată şi Uniunea Socială Creştină formând fracțiunea parlamentară 

CDU/CSU[3]. Contrar Marii Britanii, Germania este cea mai activă în 

promovarea extinderii spaţiului comunitar prin promovarea asistenţei tehnice şi 

financiare. 

În concluzie, menţionăm, că sistemul de partide nu poate influenţă 

conţinutul prevederilor programatice şi a politicii externe. 

 
Referințe: 

1. Lawrence Lowell A. Governments and Parties in Continental Europe. Read 

Books, 2006, p. 73. 

2. Lijphard A. Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în 

treizeci şi şase de ţări. Iaşi: Polirom, 2000, p. 74. 

3. Oxford dicţionar de politică. Coordonat de Iain McLean. Traducere şi glosar de 

Leonard Gavriliu. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2001, p. 412. 
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Traficul de fiinţe umane, una dintre cele mai grave forme de violare a 

drepturilor persoanelor, a demnităţii şi integrităţii acestora, se desfăşoară de 

regulă într-un areal extins ca teritoriu şi persoane implicate, traficanţii profitând 

de naivitatea victimelor, dar mai ales unele inadvertenţe între instituţiile statului 

cu atribuţii în domeniul educaţiei, protecţiei sociale, stabilirea identităţii şi 

circulaţiei persoanelor. 

Pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen în continuă creştere între 

instituţii şi autorităţi, între acestea şi organizaţiile neguvernamentale trebuie să 

existe o cooperare în direcţia prevenirii şi combaterii oricărei forme de sclavie. 

In materia traficului de persoane intervin şi „elemente” de extraneitate, 

traficanţi, transportatori ori „consumatori”, este necesară şi o cooperare 

internaţională între organismele cu atribuţii în prevenirea şi combaterea acestor 

forme de exploatare umană. 

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 678/2001, au atribuţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de persoane, Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul Public şi altele. 
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DECENTRALIZATION IN EAST-CENTRAL EUROPE AND ITS 
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The present paper constitutes an attempt at examining, in a comparative 
fashion, the processes of decentralization in three countries of former Sovietized 
Europe, and the repercussions they entail at the local level. The decentralization 
of public services represents a perennial point on the agenda of the 
postcommunist governments in East-Central Europe, while its realization and 
implementation has yielded mixed, rather controversial results: on the one hand, 
observers and decision-makers praise the benefits of “local autonomy” and 
independent public policy at the local level, accompanied by a more meaningful 
citizens’ participation, on the other hand, contestations are voiced through the 
prism of what is seemed to be a gradual “impoverishment” of the small-to-
medium sized municipalities, in the absence of the financial support provided by 
the state budget. The first section of the present endeavor is dedicated to the 
theoretical challenges and clarifications entailed by the concept of 
“decentralization” and its actual implementation. Notwithstanding the pertinent 
criticisms, the present inductive endeavor is set to assess the degree in which 
decentralization contributed in shaping a new outlook of the local political elite, 
of the local decision-makers, with a special emphasis on three countries of the 
region: Romania, the Czech Republic and Poland. Concretely, by employing a 
positional approach of identifying and analyzing political elites and by 
operationalizing the concept of “decentralization”, the proposed paper focuses on 
three case-studies, three small-to-medium sized towns (aprox. 35000 
inhabitants), with similar developmental strategies (i.e. the economic dominance 
of food industry and commercial activities): Tecuci (Galați county), Česká Lípa 
(Liberec region), and Oleśnica (Lower Silesia voievodship), with the determined 
scope of identifying, illustrating, and comparatively analyzing, on the one hand, 
the differences in the administration of communities and the relations with the 
central authorities (i.e. the degree of de facto decentralization), and, on the other 
hand, the resulting influences the said differences yields in respect to the outlook 
of the local political elites in each case (e.g. changes in priorities, in the values 
embraced, in the perceptions towards the community itself, in the contacts 
established and the networks of power with other groups and institutions etc.). 
The populations of the largely quantitative research undertaken are constituted by 
the members of the Municipal/ Local Councils, in the period 2010-2013, while 
the research methods employed include: written questionnaire, document 
analysis, and participative observation. The main contention of the paper is that 
different levels and different forms of decentralization tend to produce diverging 
models of political elites, locally.   
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Expertiza în cadrul urmării penale joacă un rol decisiv în stabilirea 

circumstanțelor faptei. Pe parcursul ultimilor ani a apărut fenomenul de sine 

stătător «microobiect», care poate servi la constatarea împrejurărilor, ce au 

importanță pentru justa soluționare a cauzei penale. În legislația Republicii 

Moldova nu este stabilită noțiunea de microobiect, din aceasta cauză nu putem 

vorbi despre includerea microobiectelor în art. 93 al Codului de Procedură Penală 

a Republicii Moldova (C.P.P a R.M.), alături de celelalte probe care se admit în 

procesul penal ca elemente de fapt. Dar totuși nu putem afirma faptul că 

microobiecte sunt excluse în totalitate din urmărire penală. Conform art. 158 alin. 

1 CPP R.M. corpurile delicte sunt recunoscute obiecte, în cazul în care există 

temeiuri de a presupune că ele au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale 

sau au constituit obiectivul acestor acțiuni. Conform art. 118 alin. 3 CPP RM, 

însuși organul de urmărire penală cercetează obiectele vizibile sau cu ajutorul 

specialistului în materie. Nu este indicat expres în corpul legii dacă se cercetează 

locul faptei cu sau fără ajutorul aparatelor tehnice specializate. Punctul decisiv, 

în descoperirea probelor la locul faptei, servește dimensiunea obiectelor și 

vizibilitatea acestora, constatată cu ajutorul tehnicii specializate sau în lipsa ei. 

Dacă la fața locului se folosesc instrumente specializate pentru a identifica 

obiecte de dimensiuni mici aparte, încorporate în alte obiecte și/sau modificate 

de acestea din urmă, putem aplica fața de ele termenul de microobiect. Daca se 

folosește iluminarea specială precum ar fi: razele ultraviolete sau infraroșu sau 

altele, precum și folosirea substanțelor chimice pentru descoperirea obiectelor 

noi, la ele se aplică noțiunea de urme latente. Lucrul cu microobiectele presupune 

mai multe etape: căutarea, identificarea, fixarea, ridicarea, studiul preliminar şi, 

în cele din urmă, cercetarea expertului cu aprecierea sa, ca rezultat final al 

procesului. Toate aceste fiind înscrise în procesul-verbal de către organul de 

urmărire penală conform prevederilor art. 260 și art. 261 din C.P.P. a R.M. 
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Microobiectele, găsite la fața locului, conțin informație cu privire la 

infracțiunea săvârșită. Pentru a extrage aceasta informație și pentru stabilirea 

evenimentului se dispune expertiza judiciară. Determinarea expertizei corecte și 

întrebărilor puse expertului joacă un rol important pentru admiterea şi 

administrarea lor pentru constatarea circumstanțelor, ce au importanță pentru 

justa soluționare a cauzei. 

Pornind de la faptul că, efectuarea expertizei are un caracter retrospectiv, 

fiind ulterioară comiterii faptei, evenimentul neputând fi observat direct, doar 

reconstituit prin descifrarea şi interpretarea probelor. Conform art. 93 Cod de 

Procedură Penală R.M. (în continuare CPP RM), expertiza judiciară face parte 

din lista probelor, ce servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, 

la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor 

împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei. Analiza microobiectelor 

presupune atenție maximă pentru aprecierea rezultatelor examinării și 

interpretarea acestora deoarece la nivelul microobiectului nu întotdeauna se 

păstrează sau nu pot fi întotdeauna scoase în evidență caracteristicile individuale 

și, drept urmare, expertiza reprezintă un proces de maximă responsabilitate. Dacă 

caracteristicile constatate sunt suficiente, calitativ şi cantitativ, pentru 

individualizarea microobiectului şi dacă această totalitate este unică și irepetabilă, 

expertul formulează concluzia. Concluzia, la care se ajunge în raportul de 

expertiză poate fi considerată ca fiind un adevăr științific. Concluzia expertizei 

nu se confundă însă, cu adevărul judiciar, la care se ajunge în urma administrării 

tuturor probelor. Chiar dacă se consideră că toate mijloacele de probă sunt egale 

între ele, conform art. 101 CPP RM, aprecierea lor se efectuează de către instanța 

de judecată după propria convingere. În practică se constată că, expertizele 

criminalistice, convingător întocmite, pot constitui forță probatorie 

incontestabilă. 
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Studierea implicită al alcoolismului – factorul criminogen atât al întregii 

națiuni moldave, cât și al națiunilor existente în univers, reprezintă un subiect 

relevant și permanent existent în viața de zi cu zi al consumatorilor de acest viciu 

mortal. Universalitatea substanțială al alcoolismului, ca factor crimonogen, ca 

parte componentă și distructivă al moralității unei personalități umane are drept 

rezultat – abateri esențiale de la normele, actele juridice reglementate în cadrul 

unei societăți civile. Importanța studierii și aprofundării asupra acestui factor 

criminogen relevă substanțial, necesitatea de stopare al acestui factor nociv, ce 

împiedică decisiv personalitatea umană de a se autodetermina pozitiv și util în 

cadrul unei socializări destoinice umane. Alcoolismul reprezintă unul dintre 

factorii criminogeni existenți și multipli al universalității umane, al diferitelor 

epoci al istoriei și care foarte semnificativ se pronunță asupra unei dezvoltări 

eșuabile al personalității umane. Însemnătatea acestui factor criminogen a fost, 

este și va fi discutabilă în orice perioade de timp derulate atât în trecut, cât și în 

viitorul multor generații noi.  

 

Cuvinte cheie: alcoolism, stare, criminalitate, factor criminogen, 

personalitate. 
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Compensarea nu se aplică doar pentru anumite categorii de raporturi 

obligaționale tipice. Ea poate avea diferite forme care sunt configurate de 

necesitatea realizării intereselor părților raportului obligațional. Însă, potrivit 

autorului rus М. Егорова principiul ce stă la baza reglementării compensării este 

respectarea intereselor sferei juridice și patrimoniale ale subiectului pasiv – 

contragentului subiectului care inițiază compensarea. Principiul expus, după 

părerea noastră, stă și la baza limitării, dar și a configurării formelor compensării. 

În viziunea noastră analiza tipurilor compensării poate fi realizată 

multiaspectual pornind de la divizarea lor în dependență de sistemul compensării 

din care fac parte acestea. Astfel, acestea pot fi divizate în trei mari grupe:  

a) Tipuri ale compensării specifice sistemului unde compensarea operează 

de drept prin efectul legii. În cadrul acestui sistem al compensării există 

trei forme ale compensării: compensarea legală, compensarea 

convențională și compensarea judiciară.  

b) Tipuri ale compensării specifice sistemului unde compensarea operează 

prin declarația uneia din părți. În categoria acestui grup a tipurilor 

compensării, după cum afirmă și autorul rus, Фахретдинов Т., acestea 

sunt: compensarea benevolă (facultativă), compensarea forțată 

extrajudiciară și compensarea forțată judiciară. 

c) Din toate aceste forme, compensarea legală, în unele coduri civile 

problema de a ști că aceasta operează de plin drept este lăsată a fi mai 

mult o problemă de doctrină. 

d) Tipuri ale compensării comune ambelor sisteme. Aceste feluri de 

compensare sunt aplicate atât în sistemul în care acestea operează de 

plin drept, cât și cel în care compensarea operează prin declarația făcută 

de una din părți. 

În cele din urmă conchidem că totalitatea formelor compensării exprimă 

complexitatea acestei instituții juridice. 
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Astăzi, tehnologiile informaționale sunt percepute, în sensul larg, ca o 

combinație a două elemente – tehnologiile de calcul și de comunicare. 

Tehnologia, în acest sens, permite un acces îmbunătățit la mijloacele de 

producere, distribuire și utilizare a informației de diferite feluri. Astfel, este 

evident că tehnologia însumă un potențial pentru ascensiunea drepturilor omului, 

dar, concomitent aceasta poate crea anumite impedimente pentru garantarea 

efectivă a drepturilor omului, impedimente care se răsfrâng atât asupra persoanei, 

cât și colectiv. 

Drept urmare, putem considera relația dintre drepturile omului și 

tehnologiile informaționale ca una complexă și condiționată. 

Complexitatea raportului drepturile omului – tehnologii informaționale se 

datorează noutății abordării acestui subiect. 

Cercetările în acest domeniu diferă sub aspectul multitudinii acestora, în 

acest sens nefiind conturată o viziune doctrinară argumentată. Bineînțeles, aceste 

deficiențe au un impact direct asupra garantării drepturilor omului la nivel 

național, prin adoptarea legislației de rigoare și la nivel internațional, prin 

racordarea fundamentului drepturilor omului la rigorile dezvoltării tehnologiilor. 

Odată ce tehnologiile informaționale pot fi rezumate la inovare și 

dezvoltare, acestea evidențiază anumite probleme ce vizează drepturile omului. 

Analizând în ansamblu aceste probleme, evidențiem că identificarea și definiția a 

drepturilor care sunt nemijlocit afectate de progresul tehnologiilor informaționale 

este una de primă importanță. Conceptual, tehnologiile informaționale vizează 

direct astfel de drepturi, precum: dreptul la viață intimă, dreptul la proprietate, 

libertatea exprimării, dreptul la educație, dreptul la dezvoltare etc. 

În contextul prezentului studiu, drepturile omului nu pot fi alineate doar în 

raport cu tehnologia, relația dintre acestea și tehnologiile informaționale depind 

de contextul economic, politic și cultural. În particular, acest context este definit 

de rolul statului în calitate de putere publică, un rol esențial pentru garantarea 

drepturilor omului. 
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Cercetarea victimologică a „vinovăției” victimei reprezintă cheia de 

soluționare a problemei cauzalității criminalității și clarificării mecanismului 

comportamentului infracțional individual, fiind importantă, de asemenea, la 

individualizarea răspunderii și pedepsei penale a făptuitorului, precum și la 

elaborarea și realizarea măsurilor de prevenire victimologică [1]. “Vinovăția” 

victimei în criminologie - victimologia – este abordată ca o categorie social- 

psihologică, care are o însemnătate morală și servește ca bază pentru soluționarea 

problemei privind răspunderea socială atât a individului cât și a grupului social, 

colectivului sau persoanei juridice. Vinovăția în victimologie, ca o categorie 

socială, se exprimă prin comportarea necorespunzătoare a victimei infracțiunii, 

determinate de atitudinea ei negativă față de interesele societății, instituției ei sau 

cetățeni. Așadar, criminologia studiază vinovăția victimei, ca una din verigile 

sistemului cauzal al infracțiunii, care se manifestă atât prin comportamentul ei 

provocator – circumstanța ce influențează asupra vinovăției și răspunderii 

subiectului infracțiunii, cât și prin comportamentul ușuratic, neatent, riscant sau 

neprevăzător al persoanelor vătămate [2]. Totodată, problema „vinovăției” 

victimei nu trebuie supraapreciată în cadrul teoriei și practicii luptei împotriva 

criminalității. Supraestimarea acestei probleme poate duce la denaturarea 

perspective investigațiilor victimologice și aplicării lor incorecte în practică [3].  

 

Cuvinte cheie: „vinovăţia” victimei, victimologie, victimologie 

criminologică, persoană vătămată, victimitate, vulnerabilitate victimală, situaţie 

victimogenă, prevenire victimologică, împăcare.  
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În anul 1937, în nr. 54, revista franceză „Urbanisme” publica articolul 

arhitectului şi urbanistului francez Pierre Remaury, profesor la Institutul 

Urbanistic al Universităţii din Paris care, în încercarea de delimitare a 

urbanismului naţional de cel regional, atinge problematica vocaţiei sociale a 

urbanismului, precum şi diversitatea nivelurilor la care acesta se exercită: de la 

urbanismul ca artă a arhitecturii la pragmatismul urbanismului comunal şi 

intercomunal, regional şi naţional: „Pentru noi, urbanismul înseamnă 

organizare, disciplină şi prevedere. El însemnează colaborarea tuturor 

competenţelor artistice şi tehnice ale unei naţiuni. El însemnează conservarea 

şi protecţia a tot ceea ce trecutul ne-a lăsat frumos, adevărat şi substituirea, 

erorilor comise de realizări conforme vieţii moderne şi nevoilor naţiunii. El 

însemnează igienă, salubritate şi bucuria de a trăi... Misiunea sa este una din 

cele mai frumoase care se poate concepe. El compune, protejează şi 

construieşte.” 
Termenul de urbanism a fost consacrat mai întâi de ingineri şi arhitecţi, 

abia apoi găsindu-şi expresia în legislaţii speciale urbanismului. Cu toate acestea, 

urbanismul nu era decât o concepţie spirituală, satisfăcând atât arta, cât şi 

raţiunea, însă, din ce în ce mai mult, se adeverea ca o datorie socială. S-a 

considerat mult timp că obiectul urbanismului îl constituie, în exclusivitate, 

amenajarea internă a oraşelor. Progresele realizate în construcţia lucrărilor 

imobiliare, cele de igienă, de salubritate publică, au avut ca urmare imediată 

suscitarea unor necesităţi noi şi, mai ales, justificate, care trebuiau satisfăcute. 

Exemplele supărătoare pe care le dădea dezvoltarea incoerentă împrejurimilor 

câtorva oraşe mari, au demonstrat cele dintâi, urgenţa de a instaura o disciplină 

urbanistică. Astfel, conceptul teoretic şi adevărul practic se unesc pentru a da 

urbanismului sensul dezvoltării sale şi îi asigură scopul pe care trebuie să îl 

atingă. Creşterea considerabilă a potenţialului vieţii publice şi al celei private nu 

mai permite urbanismului să rămână în cadrul strâmt pe care i-l desemnează 

sensul său etimologic. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

ЦУРКАН ИВАН, 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, RM 

 

Переход от тоталитарной системы к рыночной экономике, 

демократизация общественно-политической жизни, начавшаяся в конце 80-

х годов XX века в Республике Молдова, резко повысили интерес в обществе 

к проблемам теории конституционализма.  

На протяжении последних двадцати лет на развитие 

конституционализма в Республике Молдова оказывало влияние общая 

тенденция демократизации, свойственная всем странам восточной Европы.  

Сегодня в правовой науке Республики Молдова вновь ожидаются 

существенные позитивные перемены, связанные с предварительным 

утверждением соглашения об ассоциированном членстве в Европейском 

Союзе. Однако в этом случае инициатива изменений будет приходить не 

только изнутри страны, но и под влиянием международный договоров, 

задача которых повысить уровень демократии в Республики Молдова.  

Основной задачей, которая в ближайшее время станет перед 

юристами, будет модернизация и усовершенствование нынешней 

конституционной демократии Республики Молдовы, приведение ее в 

соответствие с высокими требованиями Европейских институтов. 

Указанная модернизация должна быть направлена на повышение 

правосознания населения, а также на развитие гражданского общества. 

Понятие конституционализма, тесно взаимосвязанное с понятием 

правового государства и развитие одного невозможно без развития другого. 

Таким образом, позитивные тенденции от развития конституционализма, 

под влиянием Европейских институтов непосредственно влияют на 

развитие Республики Молдова как правового государства, что в свою 

очередь повышает уровень демократии в стране. 
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DEMOCRAȚIA PARTICIPATIVĂ - PRECONDIȚIE PENTRU 

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

GROSU LUCIA,  

Institutul de Cercetări Juridice și Politice, AȘM, RM 

 

  Atât Relațiile Publice, cât și democraţia pot avea anumite cauze ale 

apariţiei și dezvoltării, se pot manifesta în anumite condiţii şi sub diverse forme, 

respectă anumite principii și valori, necesită o anumită infrastructură și implică 

un grad înalt de responsabilitate individuală și socială. Dacă avem în vedere 

istoricul apariţiei și dezvoltării Relațiilor Publice în Republica Moldova, 

întrebarea firească este dacă democraţia participativă ar putea fi o precondiţie a 

succesului acestei activități în ţara noastră. 

În esența sa, conceptul de democraţie participativă înseamnă participarea 

individuală a cetăţenilor la luarea deciziilor politice și la dezvoltarea politicilor 

ce le afectează viaţa, în special direct și nu prin reprezentanţii lor aleși. 

Democraţia participativă îl poate, astfel, transforma pe individ din cetăţean privat, 

preocupat doar de problemele sale, în cetăţean public, atent, grijuliu, căruia îi pasă 

de ceea ce se întâmplă în jurul său. Creșterea și lărgirea ariei participării 

cetăţeanului îi educă pe indivizi să fie cetăţeni eficienţi și democratici și, totodată, 

le valorizează propriile puteri. 

Despre necesitatea apariției și dezvoltării Relațiilor Publice se vorbește în 

raport cu existența unui public activ, educat, care are așteptări și cerințe ridicate. 

Cultura politică participativă este unul dintre factorii care caracterizează 

contextul favorabil apariției și dezvoltării Relațiilor Publice, alături de alți trei: 

existenţa unei practici anterioare în domeniul comunicării publice; existenţa unei 

prese de mare tiraj; industrializarea, cu consecinţele sale economice şi sociale. 

Un spaţiu politic de gândire liberală, participativ şi proactiv, în care exprimarea 

nestingherită a ideilor şi cooptarea maselor pentru susţinerea unui ideal, 

constituie motorul principal al reformelor politice. 
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SISTEMUL MEDIATIC NAȚIONAL ÎN CONTEXTUL ASIMILĂRII 

PRACTICILOR ȘI NORMELOR EUROPENE ÎN SECTORUL AUDIOVIZUAL  
 

MORARU DIANA, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, AȘM, RM 
  

Armonizarea practicilor naţionale cu experiența comunității europene 
reprezintă un obiectiv major ce trebuie să se regăsească în strategia de aderare a 
oricărui stat ce aspira la calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru trebuie 
să se manifeste atât la nivelul activității curente în domeniu, cât și în sfera adoptării 
actelor ce reglementează activitatea respectivă. În sectorul audiovizual acestea 
reprezintă un set de norme acceptate la nivel comunitar. Conform deciziilor 
Consiliului European de la Copenhaga, unul din criteriile de aderare la calitatea de 
membru al UE este adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar. Ulterior, 
Consiliul European de la Madrid a subliniat necesitatea nu numai de a implementa 
acquis-ul comunitar în legislaţia naţională, dar şi de a asigura aplicarea efectivă a 
acestuia prin intermediul structurilor judiciare şi administrative. 

Afirmarea democrației este imposibilă fără implementarea principiilor 
libertății de exprimare – condiție primordială pentru dezvoltarea cu adevărat 
democratică a mijloacelor de comunicare de masă. Instituţiile Uniunii Europene 
acordă o atenție deosebită asigurării pluralismului mediatic, axându-se pe anumite 
criterii. Printre acestea pot fi menţionate demonopolizarea sistemelor mediatice, 
contracararea ingerinţelor politice asupra independenţei autorităţilor de reglementare 
şi serviciului public al audiovizualului, asigurarea independenţei serviciilor publice 
ale audiovizualului şi sporirea capacităților de reflectare a pluralismului politic în 
timpul campaniilor electorale. 

Deși succesele înregistrate în ultimul timp în evoluția mass-media autohtone 
sunt semnificative, în special, în sectorul audiovizualului (apariția și fortificarea unor 
noi canale de televiziune, diversificarea și extinderea ofertei mediatice, dezvoltarea 
pieței publicității, sporirea consumului mediatic ș.a.), stabilirea unui cadru adecvat 
de funcționare a mijloacelor de comunicare continuă să rămână vulnerabilă în fața 
provocărilor timpului. Spațiul mediatic încă nu dispune de remedii substanțiale 
pentru a contracara tendințele de concentrare a canalelor mediatice, de presiune 
politică, dar și insuficiență de profesionalism. 

Calea sigură pentru depășirea acestor bariere este urmarea experienței și 
normelor europene. Pentru domeniul mediatic, armonizarea implica o aliniere 
legislativă cu principalul instrument juridic al Uniunii Europene, „Directiva 
Televiziune fără frontiere”. Directiva stabileşte standardele minime pe care trebuie 
să le respecte reglementarea conţinutului programelor de televiziune, creând un 
mediu uniform ce furnizează aceleaşi reguli de bază pentru toate statele membre în 
domeniul audiovizualului. Iniţial, multe ţări din Europa Centrală și de Est, inclusiv 
Republica Moldova, erau implicate în procesul de implementare a postulatelor 
Convenţiei Europene privind Televiziunea Transfrontalieră. În conformitate cu 
prevederile acestor documente, activitatea mediatică trebuie să configureze drept 
obiectiv eliminarea barierelor în difuzarea programelor, promovarea de programe 
europene şi ale producătorilor independenţi, norme minime de protecţie a minorilor, 
sponsorizare, dreptul la replică, respectarea demnităţii umane etc. Respectarea și 
atingerea acestor deziderate ar comporta valorificarea plenară a funcției sociale, 
culturale și politice a audiovizualului, contribuind la consolidarea sistemului mediatic 
în Republica Moldova. 
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TRECEREA INOFENSIVĂ PRIN MAREA TERITORIALĂ- EXEMPLU 

DE SERVITUDE INTERNAȚIONALĂ 
 

CAZACU DOINA, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, AȘM, RM 
 

Frontiera este linia ce desparte pe uscat și pe apă teritoriul de stat de teritoriile 
statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spațiul aerian și subsolul de spațiul 
aerian și subsolul statelor vecine. 

Din categoria teritoriului de stat, face parte spaţiul geografic format din 
suprafeţele terestre, acvatice, dar şi spaţiul aerian şi subsolul acestora, delimitat prin 
frontiere, asupra căruia statul îşi exercită suveranitatea deplină şi exclusivă.  

Din cadrul suprafețelor acvatice fac parte apele interioare și marea teritorială. 
Convenţia asupra mării teritoriale şi zonei contigue din 1958, reglementează acest 
spațiu acvatic, în care statul își exercită drepturile, în limitele suveranității sale, cu 
excepțiile inserate în textul Convenții care vine să limiteze, mai mult sau mai puțin 
drepturile exclusive ale statului riveran la mare. Marea teritorială, delimitându-se de 
apele maritime interioare prin linia sa de bază, face parte integrantă din teritoriul de 
stat, fiind supusă împreună cu resursele sale, suveranităţii naţionale a statului riveran. 
Asupra mării teritoriale statul riveran exercită toate drepturile ce decurg din 
suveranitatea sa, în ceea ce priveşte apele, solul şi subsolul, coloana de aer de 
deasupra. Drepturile cele mai importante pe care statul riveran le exercită în marea 
sa teritorială sunt: dreptul la pescuit, dreptul la navigaţie, dreptul de control şi 
supraveghere vamală, dreptul de a aplica jurisdicţia naţională, dreptul de control 
sanitar. 

Dreptul de trecere inofensivă prin marea teritorială a unui stat, reprezintă un 
drept de origine cutumiară, care a fost codificat prin Convenția de la Geneva din 1958 
și Convenția de la Montego-Bay din 1982. Acest drept garantează navelor comerciale 
libertatea comercială, asigurându-se totodată navigația internațională. Prin trecere se 
înțelege dreptul de a traversa fără a intra în apele interioare ori a face escală într-o 
radă sau o instalaţie portuară situată în afara apelor interioare; dreptul de a intra în 
apele interioare sau de a părăsi sau de a face escală într-o asemenea radă sau instalaţie 
portuară sau de a o părăsi. Considerăm că prin convențiile internaționale ce țin de 
marea teritorială se aduce o limitare a suveranității absolute a statului, or acesta nu 
poate invoca motive nefondate pentru a interzice trecerea inofensivă prin marea 
teritorială, odată ce este parte la Convențiile din 1958 și 1982. Dreptul de trecere 
infenesivă reprezintă o servitute, or cum menționează și autorul S.V. Vali, în lucrarea 
dedicată servituților internaționale, servitutea este „un raport de drept permanent, 
durabil, stabilit printr-un tratat internațional, prin care unul sau mai multe state pot 
exercita drepturi asupra întregului sau asupra unei părți a teritoriului altui stat, pe 
motivul unui interes particular care se atașează de acest teritoriu, sau prin care un stat 
se obligă față de unul sau mai multe state să renunțe la exercitarea drepturilor sale 
asupra întregului sau unei părți din teritoriu”. Statul este limitat în dreptul său absolut 
asupra mării teritoriale, fiind garantată trecerea inofensivă prin marea teritorială a 
navelor comerciale. Această categorie de servitute mai poate fi numită și servitute 
economică, deoarece prin asigurarea navigației internaționale, din prisma comerțului 
internațional, se urmărește scopul obținerii unor foloase de natură economică. 

  



142 
 

INDEX DE AUTORI 

 
ABDUŞA Daniela, 29 

AGAPI Ion, 30 

ANDON Ala, 116 

ANGHELUȚA Viorica, 59 

ARGINT Alexandru, 80 

ARNAUT Adriana, 117 

AVDEEV Alexandru, 119 

BADEA Oana Elena, 81 

BAGRIN Lucia, 120 

BĂLAN I. Gabriela (Nistor), 82 

BEJENARU Carolina, 83 

BERȚI Mihai, 121 

BORDIAN Olga, 16 

BOSTAN Ina, 122 

BOTEZAT Olga, 19  

BUJAC Cristina, 11 

BUTNARU Iulia, 123 

CARTAŞEV Anatoli, 32 

CAŞU Diana, 85  

CATEREV Cristina, 70 

CAZACU Doina, 141 

CĂRĂDAN (Turcu) Simona Laura, 31 

CEBOTARI Andrei, 33 

CEBOTARI Andriana, 124  

CHICIUC Liudmila, 86 

CHIȘCA Diana, 20 

CIOBANU Cristina, 60 

CORCODEL Artur, 114 

CORCODEL Dan, 115  

CRAVCESCO Alexandru, 34 

CRISTAL Igor, 125 

CUCEREAVÎI Aliona, 57, 58 

CUCULESCU Andrei, 126 

CUJBA Rodica, 104  

CUJBĂ Vadim, 61 

CULIGHIN Elena, 21 

CUZAN Olesea, 22 

DADU Ana, 35 

DASCĂLU Beatrice Daiana, 127 

DIACON Maria, 128 

DODESCU Nadia-Elena, 129 

DODON Svetlana, 106DOMBROV 

Ludmila, 36 

DOMENCO Rodion, 62 

DRAGNE Simona-Ioana, 71 

EREMIA Florentina, 37, 38 

FULGA Ludmila, 39 

FUNTIKOVA Tatiana, 40 

GALBUR Doina, 87 

GHERASIM Elena, 41, 42 

GHERMAN Oxana, 72 

GHIURȚU Maria Alexandra, 73 

GÎRLEA Anastasia, 63, 64 

GÎRNEȚ Ilie, 88 

GÎSCĂ Ion, 57, 58 

GOLUBI Roman, 43 

GRIBINCEA Corina, 111 

GRIGORCEA Sofia, 44, 45, 46 

GROSU Lucia, 139 

HADÎRCA Daniela, 89 

HUȚULEAC Dragoș, 90 

IDJILOV Roman, 91 

IEȘANU Irina, 92  

ILIE Sandu, 66 

IVANOV Nadejda, 74 

JACOTA-DRAGAN Olga, 93 

JENAC Ana, 47 

KRESOVA Elena, 12 

LAZIN Valentina Gabriela, 48 

LIU Xin You, 94 

LOZINSCHII Mariana, 49 

LUCA Sergiu, 95 



143 
 

 
MACOVEI Dorina, 75 

MARIN Laurenţiu, 17, 18, 23, 24 

MARIN Roxana, 130 

MARTEA Rodica, 50 

MIGALATIEV Olga, 51 

MITEV Lilia, 13 

MITRIC Aliona, 76 

MÎRZA Alexandru, 52 

MORARU Diana, 140 

NAGHI Naomi, 112 

NEAGU Elena, 53 

NICOLAI Eugeniu, 25 

NICOLAU Elena, 26 

ONICA Dorina, 96 

PAPANA Anca Claudia, 78 

PISARENCO Constantin, 131 132 

POPA Viorica, 107 

PRETULA Carolina – Caleria, 133 

PRISAC Alexandru, 134 

REVENCO Adelina, 64 

ROGOJAN Delia Domnița, 113 

RUSU Liliana, 97 

 

 

RUSU Mihaela, 98 

SCUTARU Aliona, 54 

SECARA Elena, 27 

SEROTILA Igor, 135 

SÎRBU Livia, 100 

SÎRBU Rodica, 67STANCIU 

Ramona, 101, 102 

STRAISTARI Tatiana, 28 

SUSANU Aliona, 79 

ŞERB Diana Elena, 108 

ŢUGULEA Andrian, 68 

URSU Viorica, 136  

VACARAŞ Olga, 14 

ZARĂ Elena – Cătălina, 137 

БЕЛОГОРОДОВ Роман, 84 

ВАСИЛАКИ И. Л., 55  

КАРДАНЕЦ Владлен, 69 

УРСАН Олег, 103  

ЦУРКАН Иван, 138 

ЧЕРВИНСКАЯ И. А., 109 

ЧЕРВИНСКИЙ Е. А., 110 

 

 

 

 
  



144 

INSTITUȚII PARTICIPANTE LA CONFERINȚĂ 

 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM

București, România

 International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus

 Tula State University, Tula, Federația Rusă

 Universitatea “Transilvania”, Braşov, România

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava, România

 Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

 Universitatea de Stat din Oradea, Oradea, România

 Universitatea de Ştiințe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România

 Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, România

 Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România

 Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

 Universitatea Titu Maiorescu București; Târgu-Jiu, România

 Universitatea Valahia din Târgovişte, România

 Институт экономики НАН Беларуси, Minsk, Belarus

 Academia de Studii Economice din Moldova

 Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, AȘM,

 Centrul științific „AMG – Agroselect Comerţ” SRL

 Grădina Botanică (Institut) al AȘM

 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM

 Institutul de Chimie, AŞM

 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

 Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM

 Institutul de Filologie, AŞM

 Institutul de Fizică Aplicată, AŞM

 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AȘM

 Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM

 Institutul de Istorie, AŞM

 Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM

 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM

 Institutul de Zoologie, AŞM

 Institutul Naţional de Cercetări Economice, AȘM

 Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM

 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți

 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 Universitatea de Stat din Moldova

 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

 Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

 Universitatea Tehnică a Moldovei

 Приднестровский научно-исследовательский Институт Сельского Хозяйства



Bun de tipar 04.03.2014. Formatul B5
Comanda 155. Tiraj 130 ex.

Tipografie Operativă “ArtPoligraf” SRL
str. Pușkin 8, B. Bodoni 59/1, Chișinău, MD 2009

tel/fax: (+373 22) 22 11 90; 92 88 45
GSM: (+373) 78 48 52 72; 79 92 88 55

e-mail: centru@copycenter.md
e-mail: office@copycenter.md 

www.copycenter.md


