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One of the most prominent innovations in the research world in the past 

decade is the introduction of neuroscience and computer vision based applications 
to measuring human emotions.  

The aim of this research is to provide statistical observations and 
measurements of human emotional states in a chosen environment. Using computer 
vision and machine learning algorithms, emotional states of multiple targets can be 
inferred from facial expressions recorded visually by a camera. In this research, 
emotions are recorded, recognized, and analyzed to give statistical feedback of the 
overall emotions of a number of targets within a certain time frame. This feedback 
can provide important measures for user response to a chosen system. 

We propose a hybrid architecture for complex event analysis and forecasting. 
The real-time analysis of emotions (facial expression and pulse analysis) is 
performed with the help of state-of-the art biometric techniques [1, 2], such as 
Kinect data analysis. We suggest using modular neural network architecture for 
time series analysis and predictions, based on the statistical data combined with the 
biometric measurements. The natural application of the proposed architecture is 
collecting data for marketing purposes: analysis of customer behaviour, estimation 
of client’s reaction on advertisement products etc. 

 
References: 
1. M. Meulders, P. D. Boeck, I. V. Mechelen, A. Gelman, Probabilistic 

feature analysis of facial perception of emotions, Journal Of The Royal Statistical 
Society Series C 54 (4)  (2005) 781–793.  

2. Bartlett, M. S., et al. Fully automatic facial action recognition in 
spontaneous behavior. Automatic Face and Gesture Recognition, 2006. 7th 
International Conference on. IEEE, 2006. 
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We consider here real planar  differential cubic systems of the form 
(x, y), (x, y)x P y Q= =& &   (1),  where  P, Q ϵ R[x, y]   are real polynomials with 

cubic homogenities mentioned in the title.                                              
In [1] the classification of cubic systems with maximum number of invariant 

straight lines (i.e. 9) was done, whereas cubic systems with 8 invariant lines 
possessing either four or three distinct infinite singularities were studied in [2] and 
[3].   

Our main goal is to classify the family of cubic systems with homogeneous 
cubic part (x3, 0), possessing 8 invariant straight lines including the line at infinity, 
all the lines considered with their multiplicities. This family possesses two distinct 
infinite singularities. As a result we proved a classification theorem (Main 
Theorem) of such systems depending on their geometric proprieties.  Moreover, 
applying the algebraic method of invariants, developed by Sibirskii and his 
disciples, we constructed the necessary and sufficient conditions for the realization 
of each one of the possible 16 configurations of invariant straight lines.  

 
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.  Journal of 
Mathematical Analysis and Applications, 423(2015), 1025–1080. 

3. C. Bujac, N.Vulpe, Cubic systems with invariant straight lines of total 
multiplicity eight and with 3 distinct infinite singularities.  Accepted for publication 
in Qualitative Theory of Dynamical Systems, 22 pp. 
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ON 𝝅𝝅 −QUASIGROUPS OF TYPES 𝑻𝑻𝟏𝟏 and 𝑻𝑻𝟐𝟐 
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A binary quasigroup (𝑄𝑄,𝐴𝐴) is called a 𝜋𝜋-quasigroup of type [𝛼𝛼,𝛽𝛽, 𝛾𝛾], where 
𝛼𝛼,𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑆𝑆3, if it satisfies the identity  

𝐴𝐴(𝑥𝑥, 𝐴𝐴𝛽𝛽 (𝑥𝑥, 𝐴𝐴𝛾𝛾 (𝑥𝑥,𝑦𝑦)))    
𝛼𝛼 = 𝑦𝑦, 

where 𝐴𝐴𝜎𝜎  denotes the 𝜎𝜎-parastrophe of 𝐴𝐴. A classification of these identities 
was given by V. Belousov [1].  According to Belousov’s notations, a quasigroup 
(𝑄𝑄,∙) is a 𝜋𝜋 −quasigroup of type 𝑇𝑇1 (respectively, 𝑇𝑇2) if it satisfies the identity 
𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 (resp. 𝑥𝑥 ∙ (𝑦𝑦 ∙ 𝑦𝑦𝑥𝑥) = 𝑦𝑦). ). π −Quasigroups of type T1 are studied in 
[2]. π −Quasigroups of types  T2 and T1 are considered in the present work.  

Proposition 1. A 𝜋𝜋-quasigroup (𝑄𝑄,∙) of type 𝑇𝑇2 is a 𝜋𝜋-quasigroup of type 𝑇𝑇1 
if and only if (𝑄𝑄,∙) satisfies the right keys law. 

Proposition 2. A 𝜋𝜋-quasigroup (𝑄𝑄,∙) of types 𝑇𝑇1 and 𝑇𝑇2 is isotopic to a group 
if and only if it satisfies the identity 

𝑥𝑥(𝑦𝑦 ∙ 𝑦𝑦(𝑧𝑧𝑧𝑧 ∙ 𝑣𝑣)) = (𝑥𝑥(𝑦𝑦 ∙ 𝑦𝑦𝑧𝑧) ∙ 𝑧𝑧)𝑣𝑣. 
Proposition 3. 𝜋𝜋 −Quasigroups of type 𝑇𝑇2 isotopic to abelian groups are 

RIP-𝜋𝜋-quasigroups of type 𝑇𝑇1. 
Proposition 4. If a 𝜋𝜋 −quasigroup (𝑄𝑄,∙) of types 𝑇𝑇1 and 𝑇𝑇2 is isotopic to an 

abelian group (𝑄𝑄, +) then (∙) = (+)(𝐼𝐼,𝐿𝐿0
(∙),𝜀𝜀), where 0 is the neutral element of the 

group (𝑄𝑄, +) and 𝐼𝐼:𝑄𝑄 → 𝑄𝑄, 𝐼𝐼(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥. 
 
References: 
1.  BELOUSOV V. Parastrophic-orthogonal quasigroups. Quasigroups and 

Related Systems, 2005, 14, 3–51. 
2.  SYRBU P., CEBAN D. On 𝜋𝜋-quasigroups of type 𝑇𝑇1. Bul. Acad. Stiinte 

Repub. Mold. Mat., 2014, 2(75).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



Şcoala Doctorală 
Matematică şi Ştiinţa Informaţiei 

 
 

THE RATIONAL BASES OF 𝑮𝑮𝑮𝑮(𝟐𝟐,ℝ)-INVARIANTS 
FOR THE BIDIMENSIONAL SYSTEM OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS  WITH NONLINEARITIES OF THE FOURTH DEGREE 
 

CIUBOTARU STANISLAV  
 

Institute of Mathematics and Computer Science  
Academy  of Sciences of Moldova 

 
Let us consider the system of differential equations with nonlinearities of the 

fourth degree 

               
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑃𝑃1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝑃𝑃4(𝑥𝑥,𝑦𝑦),      
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑄𝑄1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + 𝑄𝑄4(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),              (1) 
where 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) are homogeneous polynomials of degree 𝑖𝑖 in 𝑥𝑥 and 

𝑦𝑦 with real coefficients. 
We denote by 𝐴𝐴 the 14-dimensional coefficient space of the system (1).  
Definition. The set 𝑆𝑆 of the invariants is called a rational basis on 𝑀𝑀 ⊂ 𝐴𝐴 of 

the invariants for the system (1) with respect to the group 𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ) if any 
invariant of the system (1) with respect to the group 𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ)  can be expressed  
as a rational function of elements of the set 𝑆𝑆. 

Theorem 1. The set of  𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ)-invariants 
                             �𝐼𝐼1,  𝐼𝐼2,  𝐼𝐼3,  𝐽𝐽1,  𝐽𝐽2,  𝐽𝐽3,  𝐽𝐽4,  𝐽𝐽6,  𝐽𝐽19,  𝐽𝐽20, 𝐽𝐽43�                         (2) 
is a rational basis of the 𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ)-invariants  for the system (1) of 

differential equations with  nonlinearities of the fourth degree on 𝑀𝑀 =
{𝒂𝒂 ∈ 𝐴𝐴| 𝐼𝐼3 ≠ 0}.  

Theorem 2. The set of  𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ)-invariants 
                             �𝐼𝐼1,  𝐼𝐼2,  𝐼𝐼4,  𝐽𝐽1,  𝐽𝐽2,  𝐽𝐽3,  𝐽𝐽4,  𝐽𝐽6,  𝐽𝐽19,  𝐽𝐽20, 𝐽𝐽43�                         (3) 
is a rational basis of the 𝐺𝐺𝐺𝐺(2,ℝ)-invariants  for the system (1) of 

differential equations with  nonlinearities of the fourth degree on 𝑀𝑀 =
{𝒂𝒂 ∈ 𝐴𝐴| 𝐼𝐼4 ≠ 0}.  

The invariants (2) and (3) are constructed by using the comitants  

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑦𝑦 − 𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑥𝑥,   𝑆𝑆𝑖𝑖 =
1
𝑖𝑖
�
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦)

𝜕𝜕𝑥𝑥
+
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

𝜕𝜕𝑦𝑦
� ,   𝑖𝑖 = 1,4 

and the notion of transvectant.   
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Unul din cele mai răspîndite moduri de diagnosticare prin metode imagistice 
îl constituie ultrasonografia. Pe de altă parte, este cunoscută problema dependenţei 
de operator. Pentru diminuarea acestei dependenţe şi obţinerea unor concluzii 
calitative standardizate a fost elaborat sistemul suport decizii SonaRes. Sistemul 
SonaRes are scopul de a ajuta medicul în obţinerea rapidă a informaţii corecte 
despre o patologie specifică. În urma investigări ultrasonografice în sistemul 
SonaRes se acumulează un stoc considerabil de date, care prezintă o valoare 
inestimabilă pentru scopuri de cercetare şi perfecţionare a metodelor de diagnostic 
şi tratament. 

Pentru crearea instrumentarului de analiza exploratorie a datelor (EDA) vom 
utiliza baza de date a sistemului SonaRes şi anume: datele personale despre fiecare 
pacient (numele, prenumele, vârsta, datele de contact, mediul de trai – rural sau 
urban) şi datele din investigaţiile efectuate. Adiţional, pentru scopurile EDA vom 
solicita acumularea datelor despre condițiile de viață și de muncă (gradul de 
poluare a mediului în localitatea concretă, alimentația, factori nocivi în condițiile 
de muncă, etc.). Pentru a efectua analiza evoluţiei patologiilor au fost selectate 
doua tipuri de analiză multivariată: corelațională și regresională multiplă. Alegerea 
lor este motivată prin faptul că aceste metode se concentrează într-o masură mai 
mare asupra intensității legăturilor dintre variabile și nu atât de mult asupra 
nivelurilor sau distribuțiilor acestora. 

În cazul nostru vom cerceta o serie de corelații care stabilesc atât legătură 
între anumite patologii și factori, care ar putea condiționa evoluția lor, cât și 
legăturile între anumite patologii. 

Spre exemplu, este cunoscut faptul că utilizarea excesivă a pesticidelor 
conduce la dezvoltarea hepatitelor toxice și a cirozelor. Este necesar de stabilit 
corelația dintre gradul de poluare cu pesticide în anumite zone și existența 
persoanelor cu patologii menționate, de evaluat gradul de severitate a maladiilor, 
dependența de locul de muncă, vârsta, etc. 
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Se formulează rezultate noi ce țin de studierea problemei orientării tranzitive 

a grafurilor neorientate. 
Amintim că un graf �⃗�𝐺 = �𝑋𝑋;𝑈𝑈��⃗ � este tranzitiv orientat dacă pentru oricare trei 

vârfuri 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑋𝑋 este satisfăcută relația de tranzitivitate: [𝑥𝑥,𝑦𝑦] ∈ 𝑈𝑈��⃗  & [𝑦𝑦, 𝑧𝑧] ∈
𝑈𝑈��⃗ ⇒ [𝑥𝑥, 𝑧𝑧] ∈ 𝑈𝑈��⃗  [3]. 

Graful neorientat 𝐺𝐺 = (𝑋𝑋;𝑈𝑈) este tranzitiv orientabil dacă atribuind o 
anumită orientare muchiilor sale obținem un graf tranzitiv orientat. 

Un subgraf determinat de o mulțime de vârfuri 𝐴𝐴, se va numi subgraf stabil 
dacă pentru orice vârf 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 ∖ 𝐴𝐴 se verifică una din relațiile: [𝑥𝑥,𝑦𝑦] ∈ 𝑈𝑈𝐺𝐺 sau 
[𝑦𝑦, 𝑥𝑥] ∉ 𝑈𝑈𝐺𝐺, unde ∀𝑦𝑦 ∈ 𝐴𝐴.[1], [3] 

Definiția 1.[2] Subgraful stabil 𝐹𝐹 se numește subgraf B-stabil dacă pentru 
orice subgraf stabil 𝑀𝑀 din 𝐺𝐺 = (𝑋𝑋;𝑈𝑈) are loc una din relațiile: 

𝐹𝐹 ⊆ 𝑀𝑀 ∨ 𝐹𝐹 ∩𝑀𝑀 = ∅ 
Reieșind din definiția subgrafului B-stabil rezultă, că dacă 𝐺𝐺 nu conține 

subgraf stabil atunci acesta nu conține nici subgraf B-stabil. 
Lema 1. Dacă graful 𝐺𝐺 conține subgraf stabil, atunci 𝐺𝐺 conține și subgraf B-

stabil. 
Teorema 1. Subgraful 𝐹𝐹 al grafului tranzitiv orientabil 𝐺𝐺 este B-stabil dacă 

și numai dacă orientarea tranzitivă �⃗�𝐹 se construiește în mod independent de 
orientarea tranzitivă a întregului graf 𝐺𝐺. 

 
Bibliografie: 
1. Cataranciuc S., Grigoriu, N.: Transitive orientations on undirected graphs. 

In : Proceedings of the (ECODAM), Iași, pp.165-169 (2012) 
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conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chișinău, pp.354-
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The main trend in the Bid Data field is its rapid transition from the highly 
specialized application limited exclusively to the governments of the developed 
nations and too big to fail banking institutions to the ubiquitous part of the day to 
day business. Internet that has connected everyone to everything, sweet cookies of 
convenience quickly turned into the spyware, collecting every thought expressed as 
a keystroke, rise of the social media, especially among adolescences destroyed 
what was formerly mislabeled as “personal privacy”, and mobile platforms have 
insured that our every step is documented at all times. 

The Big Data by its very definition requires big space to house it, which 
implies continuous costs, besides the two obvious uses for big data – keeping 
personal history, and selling it to the others, companies started to look for more 
ways to generate sales form the big data. In short the Big Data became the place 
where Big Money, are looking to make really big money, and are pouring pretty 
big money into predictive analysis, real-time trending, personal behavioral patterns, 
and computer statistical learning. 

Save for the Federal Government the biggest big data company is Google, 
because the simple analogy of what people clicked more, and more and more they 
could predict that the first 10 returns of the Google search will have exactly what 
you need, that is if you know how to ask. Later they solved the problem by 
predicting 5 versions of what you are about to ask. And while it is psychologically 
depressing, it is indeed extremely convenient.  

Forget the matchmakers and love potions, other companies analyzing Big 
Data predict many wonderful things Facebook can tell you which of the girls you 
know are in the right mood to say yes, and the Amazon acquired Autonomy and 
now can tell what the three things people bought for their girl that said yes. Target 
can tell you when your girl that said yes is pregnant, and the bank will be happy to 
open a college savings account for you nine month from tomorrow. In the 
meantime some obscure program, after analyzing hundreds of thousands of cases 
will tell the defense attorney how you will vote in a jury trial, in a case that 
involves the robbery of the very bank that will open for you the aforementioned 
college savings account, based on simple fact that you wore a blue tie today.  
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If ( ),Q ⋅  is a binary groupoid then will denote its recursive derivative of order 

s by „ 
s
⋅  ”, hence 

0 1 2 1
,   ,   ,  ( ) ( ),

s s s
x y x y x y y xy x y x y x y

− −

⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅K
 

for every , .x y Q∈  If the recursive derivatives „ 
s
⋅  ”, s=1,2,…,k, of a binary 

quasigroup ( ),Q ⋅  are quasigroup operations, then ( ),Q ⋅  is called recursively k-
differentiable. The notions of recursive derivatives and recursively differentiable 
quasigroups raised in the algebraic coding theory [1]. Recursively differentiable 
binary quasigroups in particular groups, are studied in the present paper. 
Proposition 1. If a quasigroup ( ),Q ⋅ , with the left unit, is recursively 1-
differentiable then the mapping 2x x→  is a bijection. 

Proposition 2. A diassociative loop ( ),Q ⋅  is recursively 1-differentiable if 
and only if the mapping 2x x→  is a bijection. 

Corollary 1. A Moufang loop ( ),Q ⋅ , in particular a group, is recursively 1-
differentiable if and only if the mapping 2x x→  is a bijection on Q . 

Corollary 2. Finite groups of even order are not recursively 1-differentiable. 
 
References: 
1. Couselo E., Gonzalez S., Markov V., Nechaev A., Recursive MDS-Codes 

and recursively differentiable quasigroups, Discret. Mat. 10 (1998), no. 2,3-29 (in 
Russian). 
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Disciplina de prioritate DD (Discretionary Discipline) îşi are originea în 

monografia lui Jaiswal [1], unde este studiată problema de servire pentru sistem 
format dintr-un server şi două fluxuri de cerinţe (cereri). Această disciplină este 
mai flexibilă decât disciplinele clasice de prioritate absolută şi relativă, care sunt 
caracterizate printr-un nivel ridicat de conservare.  

Să considerăm un sistem de aşteptare ∞|1|| rr GM  cu prioritatea DD: dacă 
timpul de servire al cerinţei ka  este mai mică decât valoarea stabilită kθ  )2,=( rk , 
atunci cerinţa sosită cu prioritatea mai mare decât k  1( −kσ - cerinţă) va realiza 
prioritatea relativă, în caz contrar - absolută. 

Poate fi demonstrat că repartiţia perioadei de ocupare, cum şi repartiţiile 
perioadelor auxiliare (în termenii TLS) se determină din următorul sistem de 
ecuaţii recurente funcţionale 

Teorema 1. Pentru toate schemele de prioritate [2] 
),())((=)( 11 sasaass kkkkkkkkkkk πππσπσ +−+−−  

)),((=)( saashs kkkkkkk ππ −+  

−−+++ −−−− )])([1({)(=)( 1111 sasass kkkkkkkkkk ππσπσπσ  

),()])([1()}(1 sasasas kkkkkkkkk ππνπ +−++− −  

),()])([1(=)( ssass kkkkkkkk ππνπ −+  
unde )(⋅kh  şi )(⋅kν  îşi au expresia sa pentru fiecare schemă în parte. 
 
Bibliografie: 
1. Jaiswal N.  K. Priority queues. M.: Mir. Russia, 1973 (Russsian). 
2. Mishkoy Gh., Mitev L. Performance characteristics for DD priority 

discipline with semi-Markov switching. Communications in Computer and 
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NECESSARY CONDITIONS FOR THE EXISTENCE OF THE 
IACOBI TERNARY DIFFERENTIAL SYSTEM  

 
N. NEAGU 

 
 Tiraspol State University  

 
We will examine the ternary differential system with quadratic nonlinearities. 

For this system comitants, contravariants and mixed comitants, as well Lie algebra 
of the centroaffine group were constructed in [1]. Using these elements the ternary 
differential system having 27 terms can be reduced to a ternary differential system 
with 18 terms in the right-hand sides. The quadratic homogeneities of the system 
can be represented as a product of two linear factors, one of them being a phase 
variable and common in each equation. For the obtained system it is important to 
belong to a centroaffine invariant variety. The obtained system is called the Iacobi 
ternary differential system. It is easy to see that this system generate the Lorentz 
system from meteorology [2] and the system of the intrinsic transmission dynamics 
of tuberculosis in a society [3].  

We pay attention to the problem of determining the necessary and sufficient 
centroaffine invariant conditions which allow to transform the quadratic ternary 
differential system to the Iacobi ternary differential system. It was proved the 
following result:             

Theorem 1. The necessary conditions for the quadratic ternary differential 
system to be reduced to the Iacobi ternary differential system by a centoaffine 
transformation are that the discriminant of the linear combination of the quadratic 
right-hand sides and the resultants of the quadratic homogeneities to vanish. These 
conditions are centroaffine invariant.  
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ALGORITM DE CORECTARE A DEZACORDULUI ARTICOLULUI 

POSESIV PENTRU LIMBA ROMÂNĂ 
 

PALADE OLGA 
 

 Institutul de Matematică şi Informatică, AȘM 
 

Cercetările privind tehnicile automate de detectare şi corectare a erorilor 
gramaticale datează din anii ’80 ai secolului trecut [1]. Realizări în acest domeniu 
se întâlnesc pentru limbile franceză, germană, spaniolă, greacă, cele mai avansate 
fiind pentru limba engleză. 

Instrumentarele privind corectarea gramaticală automată pentru limba română 
se reduc preponderent la ortografierea unui cuvânt în parte. 

Pe de altă parte, analizând diverse texte putem constata, că  mai multe erori 
se comit nu atât la nivel de cuvânt (or acestea pot fi depistate uşor de un corector 
ortografic), ci la realizarea acordului dintre cuvinte. Una din problemele dificile 
întâlnite chiar şi de vorbitorii nativi de limbă română o prezintă acordarea 
articolului posesiv. 

Detectarea şi corectarea a astfel de erori necesită o preprocesare a textului, 
care poate fi realizată cu ajutorul aplicaţiilor existente precum UAIC Romanian 
Part of Speech Tagger[2] şi UAIC Romanian Noun Phrase Chunker [3] şi altele.   

Însăşi verificarea acordului este efectuată în baza unui set de reguli.  Pentru 
finalizarea metodei sunt necesare resurse de antrenare și testare. 

 
References: 
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Grammatical Error Detection for Language Learners, Morgan & Claypool 
Publishers, University of Toronto,  2010, 122 p.  

2. Radu Simionescu. 2011. Hybrid POS Tagger. In Proceedings of 
“Language Resources and Tools with Industrial Applications” Workshop (Eurolan 
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Graphical Grammar Studio. In Proceedings of “ConsILR” conference 2011-2012 
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ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

 
А.Г. РЕШЕТНИКОВ  

 
Институт информатики и математики АНМ  

 
Разработка, развитие и реализация эффективных высоких наукоемких 

информационных технологий (ИТ) (создаваемых в различных областях науки 
и техники) неразрывно связаны с необходимостью разработки и повышения 
уровня интеллектуальности используемых процессов и систем управления, 
объективно учитывающие в законах управления контекстуально-зависимые 
физические эффекты, ограничения и информационные границы, реально 
существующие в конкретных моделях объекта управления (ОУ).  

Важную роль при формировании уровня интеллектуальности системы 
автоматического управления (САУ) играет выбор используемого 
инструментария технологии интеллектуальных вычислений (ИВ) для 
проектирования соответствующей базы знаний (БЗ) при заданной цели 
управления.  

Проблемы эффективного применения технологии мягких вычислений в 
задачах управления были решены и апробированы на основе Оптимизатора 
Баз Знаний (ОБЗ). Разработанный интеллектуальный инструментарий 
позволил проектировать робастные БЗ на основе решения одной из 
алгоритмически трудно решаемых задач теории искусственного интеллекта – 
извлечения, обработки и формирования объективных знаний без 
использования экспертных оценок. В данном оптимизаторе используются три 
генетических алгоритма, которые позволяют спроектировать оптимальную 
структуру нечеткого регулятора (вид и число ФП, их параметры, а также 
число самих правил нечеткого вывода), аппроксимирующей обучающий 
сигнал с требуемой ошибкой. При этом автоматически проектируется 
оптимальная структуры нечеткой нейронной сети и универсального 
аппроксиматора в виде нечеткого регулятора. 
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LOTKA-VOLTERRA CUBIC SISTEMS WITH  
(1:-2)-SINGULARITY AND SIX INVARIANT STRAIGHT LINES 

 OF TWO DIRECTIONS 
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Academy  of Sciences of Moldova 

 
We consider the real Lotka-Volterra cubic system of diferential equations  
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For (1) the origin of coordinates )0,0(  is a )2:1( − resonant singular point. A 
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In this paper we give a clasification of systems (1) with six invariant straight 
lines of two directions. 
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where Rpqba ∈,,, . 
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CUBIC DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH TWO INVARIANT 
STRAIGHT LINES OF MULTIPLICITY m﴾2;5) 
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  Institute of Mathematics and Computer Science,  

Academy  of Sciences of Moldova 
 

We consider the real cubic system of differential equations         
( ) ( ) ( ) ,1,;,/,,/ === QPGCDyxQdtdyyxPdtdx               (1) 

( ) ( ){ } .3deg,degmax =QP  A straight line ,0=++ γβα yx  ,,, C∈γβα  )0,0(),( ≠βα  
is invariant for (1) if there exists a polynomial ( )yxK ,  such that the identity 

( ) ( ) ( ) ( )yxKyxyxQyxP ,,, γβαβα ++≡+  holds.    In this paper we show that if the 
cubic system admits an affine straight line of multiplicity two, then the line at 
infinity cannot have multiplicity greater than five. 

Theorem. Any cubic system having two invariant straight lines (including 
the line at infinity) of the multiplicity )5;2(m  via affine transformation and time 
rescaling can be brought to the form 

                          .0,, 23 ≠+++== bybxaxxyxx &&                               (2) 
For (2) 0=x  is invariant straight line of multiplicity 21 =m  and the line at 

infinity has multiplicity 52 =m .  The perturbed cubic system 

9/))4129)(

3()69)(23()23)(

((,9/)23)(23(

22222

2222

32

εεεεε

εεεεεεεε

εεεε

ababay

xyxbaaaxybya

yxbxaxybxabxaxx

−+−++

++−++++++

++++=++−+= &&

      (3) 
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which converge to 0=x  when .0→ε   
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APLICAREA POMPELOR EHD ÎN PROCESE DE TRANSFER DE 
CĂLDURĂ 
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În ultimile decenii în electrofizică s-e dezvoltă cu succes o direcţie nouă de 

cercetare - hidrodinamica electrica. Obiectivele principale le constituie modelele de 
interacţiune între cîmpurile electrice și hidrodinamice. Aceste interacţiuni apar la 
tensiunii ridicate a le cîmpurilor electrice (E>1 kV/cm), care pot fi atinse în cazul 
lichidelor dielectrice slab conductive sau considerate în practică dielectrice.  

Subiectul lucrării constă în perfecționarea construcţiei a modelelor pompelor 
EHD şi calculul proceselor de schimb termic la debitarea lichidului, precum şi 
aplicarea în practică a pompelor EHD pentru intensificarea schimbului de căldură 
și termostatarea în diferite sisteme.  

Spre deosebire de metodele tradiționale de răcire, controlul  termic 
electrohidrodinamic este efectuat de cître pompa EHD sub acțiunea cîmpului 
electric, care  asigură circularea agentului de răcire în canale mici din interiorul 
dispozitivelor electronice.  Căldura se evacuează printr-un radiator prevăzut.  

În construcţia descrisă lipsesc dispozitive mecanice sau alte părţi mobile, 
ceea ce asigură fiabilitatea ridicată a  sistemului propus de răcire. În plus,modelul 
propus consumă pînă la 0,5 W şi poate fi utilizat în diverse dispozitive de  mici 
proporții, pînă la construcţii mari şi complexe, cum ar fi trasformatoarele de forță. 
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ABSORBȚIA ȘI LUMINESCENȚA NANOCOMPOZITULUI 
POLIMERIC SBMA/Eu(TTA)3(Ph3PO)2 

 
O. BORDIAN, V. VERLAN, I. CULEAC, V.ZUBAREV 

 
Institutul de Fizică Aplicată, AȘM 

 
Elementele din grupa lantanidelor sînt determinate de electronii optic activi 

4f care formează un înveliș electronic comprimat, fiind ecrant cu două învelișuri 5s 
și 5p complete, care de obicei împedică orice interacțiune a electronilor 4f cu mediu 
exterior[1]. Din această cauză tranzițiile optice in învelișul 4f sînt caracterizate prin 
linii de absorbție și de emisie înguste. Pe de altă parte structura simetrică și sferică 
a atomului de Eu3+ interzice tranzițiile optice directe de la nivelul 4f și 5d. 
Nanocompozitele (NC) cu materiale coordonative de păpmînturi rare atrage o 
atenție deosebită datorită aplicaților în medicină, optică, etc. [2,3]. Avantajul 
formării nanocompozitelor din compuși organici a Eu cu diferiți liganzi in matricea 
polimerică este eficiența înaltă a luminescenței, care poate avea aplicație în 
construcția amplificatoarelor, laserelor, diodelor emițătoare de lumină, etc.[4,5]. 

Pentru cercetarea proprietăților optice și fotoluminescente, mostrele cu 
concentrații diferite de Eu(TTA)3(Ph3PO)2 în matricea de copolimer din stiren și 
butilmetacrilat (SBMA) au fost pregătite din soluții prin metoda spin-coating pe 
substrat de sticlă optică la temperatura camerei. Spectrele de absorbție a NC SBMA/ 
Eu(TTA)3(Ph3PO)2 relevă 2 benzi de absorbție intense la 3,58 eV și 4,69 eV. 
Spectrele de fotoluminescenta prezintă o luminiscență în domeniul 578-699 nm, 
care este atribuită tranzițiilor 4D0→7Fi (i = 0,1,2,3,4).  
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DISK-LIKE OCTANUCLEAR IRON(III) CLUSTER BASED ON 
MONO- AND BIDENTATE DONOR LIGANDS  
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Preparation and investigation of highnuclear transition metal coordination 

clusters attract intense interest due to their interesting magnetic properties and 
possible application. The treatment of µ3-oxo trinuclear isobutyrate cluster with 
sodium azide and methyldiethanolamine (H2mdea) under ultrasonic irradiation 
leads to the formation of a new disk-like octanuclear isobutyrate cluster 
[Fe8O3(is)6(mdea)3(N3)3(MeO)3] (1) (His = isobutyric acid). A single-crystal X-ray 
diffraction analysis showed that 1 (Fig. 1) comprises two central axial Fe(III) ions 
bridged by three μ4-O2–, and each μ4-O2– furthermore bridges two peripheral Fe(III) 
ions in pair, resulting in one of the three “blades” of the propeller. The central pair 
of iron ions represents the axle of the propeller with Fe–Fe distances of 2.79 Å. 
Additionally, Fe(III) ions are bridged by six isobutyrate groups, three mdea2− 
ligands and three MeO− groups. Three monodentate azide ligands are completed 
the structure of 1. Thermal studies of 1 showed that cluster is stable up to 185°C, 
then step by step completely decomposes reaching 400°C. The IR spectrum 
displays strong bands of the coordinated asymmetric and symmetric carboxylate 
groups at 1577 cm–1 and 1428 cm–1, respectively. The C−H asymmetric and 
symmetric stretching vibrations are observed in the range of 2967–2870 cm–1. A 
very strong peak at 2068 cm−1 corresponds to the N≡N stretching vibrations of 
azide ligands. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1. Structure of (1). 
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СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКЕГО РЕГУЛЯТОР 
МОЩНОСТИ С ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 
 КАЛОШИН Д. 

 
Институт энергетики АНМ 

 
В работе рассматривается вариант параметрического регулятора 

состоящего из фазосдвигающего трансформатора с фиксированным углом 
фазового сдвига, двух сопряженных реактивных проводимостей, устройства 
UPFC, двух фазных заторможенных электродвигателей, и добавочного 
трансформатора, осуществляющего продольно-поперечную инжекцию 
управляющих напряжений в цепях реактивных проводимостей. 

Принцип действия устройства IPC-UPFC поясняет векторная диаграмма 
напряжений рис. 1. 

Поддержка режима по напряжению на выходе 
устройства осуществляется со стороны приемного узла 
сети. 

Основным режимным параметром, определяющим 
текущее состояние регулятора, является угол δ  между 
узлами подключения линии, который в дальнейшем 
будем считать независимой координатой управления. 
Поскольку устройство является источником неизменного 
тока, то напряжение rU  на его выходе определяется как 
напряжением приемной системы 2U , так и              
падением напряжения ( )rI X  на индуктивном                      
сопротивлении линии.   

 Рис.1 
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования технологии IPC в направлении оптимизации структуры и 
принципов управления режимом электрических связей, оборудованных 
параметрическими регуляторами мощности. 
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PHONON STATISTICS IN AN ACOUSTICAL CAVITY  
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One studies the quantum statistics of vibrational quanta of a semiconductor 
multi-layered lattice, which forms an acoustical cavity. A laser driven embedded 
quantum dot (QD) is acting as a phonon source (see Figure 1). The detuning of the 
laser’s light from the QD’s transition frequency may allow the creation and 
annihilation of phonons and, furthermore, lead to the amplification of the phonon 
field if the QD’s spontaneous emission is considered. The corresponding system’s 
Hamiltonian is defined by the free QD’s and phonon field terms and by the QD-
laser and QD-phonon interaction terms, within a semi-classical laser-QD 
interaction, i.e., for intense laser fields. The dynamics are solved using the density 
operator’s master equation including the damping phenomena, i.e., the QD’s 
spontaneous emission and dephasing processes and the phonon thermal 
environmental reservoir. 

We observe a direct signature of quantum features of the sound, i.e., sub-
Poissonian distributed phonon fields, via the study of the second-order correlation 
function (see Figure 2), as it goes under the unity for sub-Poissonian distributed 
fields [1].  

 
[1] V. Ceban, M. A. Macovei., “Phonon statistics in an acoustical resonator 

coupled to a pumped two-level emitter”, arXiv:1502.01198 [quant-ph] (2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. The model 
Figure 2. Second-order phonon-phonon 
correlation function (blue curve) and the 
mean phonon number in the cavity (red 
dashed curve) as functions of the 
normalized detuning. 
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Sporirea eficacităţii funcţionării sectorului energetică prezintă o problemă 
actuală pentru Republica Moldova și depinde de fluctuaţiile de pe piaţa resurselor 
energetice dintr-o parte, iar din altă parte de factori interni. Factorii interni depind 
de raporturile şi interese agenţilor economici ce activează în sectorul energiei a 
ţării.  

În lucrare se prezintă o abordare a metodologiei de estimare a situaţii din 
sectorul energetic al republicii, reieşind din consecutivitatea şi continuitatea 
fluxurilor de energie şi ierarhia prestării serviciilor energetice.  

Ca platformă a analizei serveşte consecutivitatea transformărilor resurselor 
energetice primare, transportului şi distribuţiei energiei către consumatorii finali. 
Funcţionarea sectorului energetic se prezintă ca un lanţ de servicii în rezultatul 
prestării cărora se formează o valoare adăugată (VA). Valoarea adăugată (VA) 
acoperă toate cheltuielile segmentului respectiv ale sectorului energetic. Conceptul 
metodologic utilizat este  prezentat de figura următoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
În baza conceptului propus se pot determina unii indicatori de activitate 

economică în sector, de exemplu, utilizând tarifele de procurare şi livrare a energiei 
electrice în anul 2014: VAEE=[(156,81-98,58)/98,58]*100%=59%. Valoarea 
adăugată la transportul energiei electrice  VAEE-T=[8,02/(98,58-
8,02)]*100%=8,86%.  Valoarea adăugată la distribuţie energiei electrice VAEE-

D=VAEE-T  - VAEE-D=59-8,86= 50,14%. 
Această analiză indică la mari disproporţii privind componenta formării 

valorii adăugate în sectorul transport şi distribuţie a energiei electrice.   
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EFICIENTA STRUCTURII ITO/SIO2/N-SI IN DEPENDENŢA DE 
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Spre deosebire de joncţiunea p-n în care interfaţa este situată în volumul 

semiconductorului, starea de frontieră în toate tipurile de heterojoncţiuni depinde 
puternic de suprafeţele de contact ale materialelor semiconductoare, deoarece în 
aceste structuri interfaţa coincide cu suprafaţa materialelor de contactare. În 
special, în cazul structurilor de tip SIS (de exemplu, ITO/SiO2/n-Si), care sunt 
utilizate pentru conversia fotovoltaică a energiei solare în energie electrică, 
eficienţa acestora depinde foarte mult de starea suprafeţei Si, de transparenţa ITO şi 
de parametri electrofizici ale componentelor menţionate. Reieşind din aceste 
considerente, scopul lucrării este studiul dependenţilor menţionate. 

Prelucrarea unei suprafeţe a plachetei de siliciu pe care urma să fie depuse 
straturile subţiri ITO (în toate cazurile a fost latura lustruită a plachetei) a 
demonstrat că eficienţa maximă se obţine în cazul tratării suprafeţei de Si în HF 
timp de 2 minute.  

Factorul principal, care determină cantitatea energiei solare incidente 
absorbită în Si, este transparenţa ITO, care variază în dependenţa de grosimea 
acesteia. S-a demonstrat, eficienţa maximală de conversie a radiaţiei solare în 
energie electrică o posedă probele cu grosimea stratului ITO de 0.2 – 0.3µm. 

Dependenţa parametrilor fotovoltaici ai structurilor ITO/SiO2/n-Si de 
parametri electrofizici ai siliciului este de aşteptat să fie cea mai puternică, 
deoarece siliciu este principala componentă a structurii, fiind absorbantul radiaţiei 
solare şi fiind regiunea, unde au loc principalele procese fizice ce asigură conversia 
fotovoltaică a acestei iradieri. Din aceste considerente reiese că cu cât valoarea 
numerică a lungimii de difuzie este mai mare, cu atât mai mult este asigurată 
separarea purtătorilor de sarcină de joncţiunea dispozitivului. Rezultatul obţinut 
demonstrează necesitatea de utilizare în formarea joncţiunilor cu destinaţie 
fotovoltaică a plachetelor de siliciu cu lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină 
de neechilibru nu mai mică de 150 µm. 
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ESTIMAREA SECURITĂȚII ENERGETICE A REGIUNII  
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Pentru estimarea nivelului securității energetice a regiunii Transnistria s-a 
propus 15 indicatori. Valorile indicatorilor includ perioada dintre anii 2008 și 2012. 
Pentru a obține estimarea numerică integrală a nivelului securității energetice a 
regiunii Transnistria s-a utilizat funcția de utilitate generalizată Harrington-
Mencher.    

Ca nesatisfăcătoare sunt valorile indicatorilor: 1) Cota combustibilului în 
structura consumului de energie; 2) Cota capacității de generare a celei mai mari 
centrale electrice privind puterea instalată sumară; 3) Gradul de îmbătrânire a 
stațiilor electrice. Primul și al doilea indicatori  constată faptul, că în regiunea 
Transnistria  lipsesc alte surse de generare proprii în afară de CERSM, iar 
indicatorul al treilea indică la îmbătrânirea ridicată  a echipamentului electrotehnic 
din rețelele electrice ale regiunii.   

Analiza legăturilor mutuale a indicatorii a indicat la posibilitatea grupării lor 
în 4 grupe (pleiade). Deci, pentru a estima nivelul securității energetice se pot 
utiliza doar câte un singur indicator din pleiade. Legăturile dintre pleiade se 
consideră nesemnificative. Urmare a analizei semnificației legăturilor mutuale  
dintre indicatori și dintre pleiade se poate lansa ipoteza, că nivelul securității 
energice a regiunii Transnistria se poate caracteriza de 4 indicatori, dintre care 
fiecare reprezintă o pleiadă.  

În rezultat,  se poate constata în prealabil:  
1. S-au procesat  numai indicatorii a căror valori sunt cunoscute. 
2. Este necesar de extins ansamblul de indicatori utilizați pentru estimarea 

nivelului securității energetice.  
3. Există trei puncte slabe ce afectează nivelul securității energetice: cote 

ridicate a unui tip de combustibil în balanța energetică și concentrarea 
capacităților de generare; gradul ridicat de îmbătrânire a stațiilor 
electrice. 

4. Este necesar de format o bază de date pentru completarea și 
monitorizarea evoluției indicatorilor securității energetice a regiunii.   
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PROPRIETĂȚILE DE TRANSPORT ALE COMPUȘILOR 
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În scopul determinării proprietăților de transport ale compușilor 

Cu2ZnGeS(Se)4 (CZGS(Se)) promițători pentru fotovoltaică [1], au fost măsurate și 
analizate dependențele de tepmeratură ρ(T), în intervalul 10 – 300 K. Conform 
analizei efectuate, s-a stabilit că în aceste cristale cel mai probabil se realizează 
două tipuri de conductibilitate: conductibilitatea prin salt pe vecinii apropiați între 
aproximativ 150 – 300 K (dar nu poate fi exclusă nici posibilitatea realizării 
conductibilității prin activarea purtătorilor de sarcină din nivel în bandă) și 
conductibilitatea cu lungime variabilă a saltului de tip Mott [2] între 70 K și 200 K. 
În cadrul teoriei conductibilității de tip Mott au fost determinați parametrii 
microscopici, conform cărora probele de CZGSe se află în apropierea tranziției 
metal – izolator (MIT) cu valorile concentrației acceptorilor apropiate de 
concentrația critică de tranziție MIT N/Nc ̴ 0,84 – 0,87 și valorile raportului a/a0 ̴ 
6,2-7,2 ˃˃ 1, pe cînd probele de CZGS se află departe de această tranziție cu valori 
mici ale raportului N/Nc ̴ 0,1 – 0,2 și cu a/a0 ̴ 1,2 ˃ 1. Valoarea mare a lățimii zonei 
stărilor localizate de  ̴ 300 meV pentru probele cu sulf  presupune un grad înalt al 
dezordinii microscopice. Pentru probele cu Se, folosind aproximarea densității de 
stări în banda de defecte au fost estimate valorile  permiabiliatății dielectrice 
departe de tranziția MIT, a  densității stărilor în banda de defecte, a poziției 
energetice a centrului benzii de defecte, a razei de localizare a impurităților 
acceptoare, a concentrației acceptorilor, a concentrației critice de MIT și a poziției 
energetice a pragului de mobilitate. Aceste valori sunt apropiate de cele existente în 
literatură calculate pentru cristalele din aceeași clasă de compuși. 

Aceste cercetări au fost susținute de proiectul instituțional și proiectul pentru 
tinerii cercetători 14.819.02.17F. Deasemenea, aduc mulțumiri d-lui Arușanov 
Ernest. 

 
Bibliografie: 
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Agrawal, Sol. En. Mat. and Sol. Cells, 2012, vol. 105, pag. 132–136. 
2. N. F. Mott, Metal–Insulator Transitions, (Taylor and Francis, London, 
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În reţeaua trifazată nesimetria poate fi condiţionată atât de neuniformitatea 

consumurilor de energie pe fazele reţelei, cât şi de modificarea topologiei reţelei de 
alimentare. 

În lucrare se examinează cazul calculului regimului nesimetric la ruperea 
nulului reţelei trifazate cu sarcini distribuite cu metoda din [1]. Metoda are la bază 
teoremele Kirhhgoff.  Circuitul se divizează în porţiuni descrise de scheme 
echivalente cu parametri concentraţi, se includ trei grupe de parametri: parametrii 
conductoarelor fazelor, sarcinilor şi neutru, însuşi firul neutru. Această separare ne 
permite să obţinem ecuaţia matricială BX=Y, în care:B – matricea pătrată nxn a 
coeficienţilor de pe lângă variabilele independente; X - vectorul mărimilor 
necunoscute (curenţii din sarcini);  Y- tensiunile electromotoare a sursei de 
alimentare. Aceste mărimi sunt  prezentate de expresiile: 

1 2 ( 1) 1 2 ( 1) 1 2 ( 1)( , ,..., , , , ,..., , , , ,..., , ) ;T
AS AS AS n ASn BS BS BS n BSn AC CS CS n CSnX I I I I I I I I I I I I− − −=  

( , , ,0,0,....,0)A B CY E E E= - include n componente; 

( 1, ) ( 1, ) ( 1, )

E E E
ASi BSi CSi

AS k k BS k k CS k k

B B B
B

B B B− − −

= - expresia include matricele E
ASiB , E

BSiB , E
CSiB ,ce 

prezintă impedanţele fazelor, sarcinilor şi a porţiunilor neutrului. Matricele ( 1, )AS k kB −

, ( 1, )BS k kB − , ( 1, )CS k kB −  includ impedanţe ale neutrului dintre punctele de racord ale 
sarcinilor cu indicii i-1 şi i.  

O astfel de prezentare a schemei echivalente şi a divizării neutrului în 
porţiuni între sarcinile racordate la reţeaua trifazată ne permite simularea de rupere 
a neutrului şi calcularea nesimetriei în punctele de racordare ale sarcinilor la reţea 
după un algoritm unic de calcul al regimului în circuit.  

   
References: 
1. Берзан В. Расчет цепи трехфазного тока при произвольном числе 

нагрузок. 
2.  http://journal.ie.asm.md/assets/files/07_02_25_2014.pdf   
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В данной работе представлены результаты исследования тонких плёнок 

Cu2ZnSnS4(CZTS) полученных методом спрей-пиролиза в открытой 
атмосфере и отожженных в атмосфере селена. Это позволяет получить 
твёрдые растворы Cu2ZnSn(SxSe1-x)4 (CZTSSe). Водно-спиртовой раствор 
CuCl, Zn(O2CCH3)2, SnCl4 ·5H2O и SC(NH2)2 [1] наносится на стекло или на 
стекло со слоями ITO и CdS при температуре 450° С. Слой ITO так же 
наносится спрей-пиролизом в открытой атмосфере, а CdS наносился методом 
горячей стенки. При этом толщина ITO ~ 0,4 мкм, CdS не превышала 1 мкм. 
Полученные тонкие слои и структуры отжигались около 30 мин в откачанной 
кварцевой ампуле с элементарным Se при температуре 525° С. На структуру 
нанесли задний контакт из Ag. Состав в плёнках и поглощающем слое 
определяли EDX-спектроскопией и спектрами комбинационного рассеяния 
(КР). При этом химический состав показал избыток Cu, Sn и дефицит S до 
отжига, а КР спектр широкий пик в области 338 см-1 у полученных образцов. 
После отжига наблюдались дефицит Cu и, как следствие, избыток анионов 
над металлами  {(S+Se)/Ме ≈ 1,1}. Соотношение анионов: S/Se ≈ 2,0. спектры 
КР подтвердили это наличием 2-х пиков: 335 см-1 и 220 см-1. Структуры 
glass/ITO/CdS/CZTSSe/Ag проанализированы по спектральной зависимости 
фотопроводимости в диапазоне 700—1200 нм при подсветке со стороны 
стекла. При этом найдена ширина запрещённой зоны около 1,3 эВ. Эти 
данные подтверждают, что в образцах активный слой - CZTSSe.  

Это исследование поддержано институциональным проектом и 
билатеральным проектом УНТЦ №5985 и особая благодарность научному 
руководителю Арушанову Э.К. 

 
Библиография: 
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Abstract 
Aceată lucrare propune o metodă de măsurare a diametrelor vaselor de sânge 

retiniene pentru a evidenția diferențele existente între vasele de sânge aparținând 
unui subiect sănătos și cele deteriorate aparținând pacienților cu diabet sau 
hipertensiune. Scopul lucrării este de a determina cea mai bună metodă de 
măsurare care să permită o evaluare corectă a pacienților aflați în studiu. Analiza 
imaginilor retinale este bazată pe măsurarea diametrului vaselor sanguine, 
prelucrarea histogramei și calcul fractal. Aceste metode au fost aplicate pe un set de 
15 imagini, împărțite în trei grupuri: tensiune normal, hipertensiune și diabet. 
Fiecare imagine a fost măsurată folosind cele trei metode, pentru aceeași locație în 
imaginile analizate și asupra aceluiași vas. Masurătorile sunt făcute cu ajutorul 
plugin-ului ImageJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
 



Şcoala Doctorală 
Ştiinţe Fizice şi Inginereşti 

 
 

CREŞTEREA MONOCRISTALELOR FeCr2S4 CU STRUCTURA 
SPINEL ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR MAGNETICE ŞI 

STRUCTURALE 
 

PRODAN LILIAN 
 

Institutul de Fizică Aplicată,  AŞM 
 

Compusul semiconductor magnetic FeCr2S4 manifestă un şir de efecte fizice 
remarcabile cum ar fi ordonarea orbitală, magnetorezistenţa gigant, multiferoicitate 
şi stare de tip spin-orbital glass [1,2], care se datorează corelațiilor puternice între 
gradele de libertate de sarcină, spin, orbitală și structurale. El prezintă un interes 
deosebit fundamental, precum și perspectivă pentru aplicaţii în spintronică. 
Monocristalele perfecte FeCr2S4 au fost obţinute prin metoda reacţiilor chimice de 
transport utilizând materialul policristalin sintetizat din elemente de o puritate 
înaltă. Proprietăţile magnetice ale monocristalelor FeCr2S4 au fost cercetate cu 
ajutorul magnetometrului comercial SQUID (MPMS-5, Quantum Design) într-un 
interval de temperaturi de la 2 K la 200 K. Din dependența susceptibilității 
magnetice de temperatură în lipsa câmpului magnetic (ZFC) precum şi în câmpuri 
magnetice slabe (FC 100 Oe) aplicate de-a lungul axei <111> au fost observate trei 
anomalii la temperaturi joase. La temperatura TC = 165 K se observă o creştere 
abruptă a susceptibilităţii, care corespunde trecerii din starea paramagnetică în 
starea ferimagnetică. Cea de-a doua anomalie apare la temperatura Tm = 73 K, unde 
se observă un maxim larg, urmat de o descreștere bruscă a susceptibilității în ZFC 
și mai puţin pronunţată în FC. A treia anomalie, care apare la temperatura TOO = 10 
K, corespunde ordonării orbitale, caracterizată de schimbarea bruscă a 
susceptibilităților, ceia ce este asociată cu tranziţia Jahn-Teller. Pentru cercetarea 
structurală au fost efectuate măsurătorile de difracţie cu raze X utilizând instalația 
STADI-P (STOE&CIE). Datele experimentale au arătat că probele policristaline 
obținute prin măcinarea probelor monocristaline sunt unifazice și nu conţin 
impurități, astfel evidențiind structura de tip spinel normală. 

 
Bibliografie: 
1. V. Tsurkan et al., Physica B 296 (2001) 301 – 305. 
2.  R. Fichtl et al., Phys Rev Lett. 94 (2005) 027601. 
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Să formulăm problema matematică pentru determinarea parametrilor unei 

diode bazat pe modelul Drift-Diffusion. Domeniul de rezolvare este o suprafaţă 
dreptunghiulară Ω = ��̅�𝑥 = (𝑥𝑥,𝑦𝑦): 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑙𝑙𝑥𝑥, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑙𝑙𝑦𝑦�. În calitate de funcţiile 
necunoscute le vom alege pe următoarele: 𝜑𝜑 – potențialul electrostatic, 𝜑𝜑𝑛𝑛 şi 𝜑𝜑𝑝𝑝 – 
cvasi nivelurile lui Fermi pentru electroni și găuri, respectiv. Aceste funcții terbuie 
să satisfacă următorul sistem de ecuații diferențiale neliniare 

−∇ ∙ (𝜀𝜀∇𝜑𝜑) = 𝑞𝑞(𝑝𝑝 − 𝑛𝑛 + 𝑁𝑁) ;  −∇ ∙ (𝐽𝐽𝑛𝑛) = −𝑞𝑞(𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺) ; 
∇ ∙ �𝐽𝐽𝑝𝑝� = −𝑞𝑞(𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺) ; 𝐽𝐽𝑛𝑛 = −𝑞𝑞𝑛𝑛𝜇𝜇𝑛𝑛∇𝜑𝜑𝑛𝑛 ; 

𝐽𝐽𝑝𝑝 = −𝑞𝑞𝑝𝑝𝜇𝜇𝑝𝑝∇𝜑𝜑𝑝𝑝 ; 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑖𝑖 exp �𝜑𝜑−𝜑𝜑𝑛𝑛
𝜑𝜑𝑇𝑇

� ; 

𝑝𝑝 = 𝑛𝑛𝑖𝑖 exp �𝜑𝜑𝑝𝑝−𝜑𝜑
𝜑𝜑𝑇𝑇

� . 
Metoda de rezolvare a problemei formulate cu соndiţii la frontieră mixte a 

fost realizată prin scrierea unui program în limbajul Fortran la clusterul USM cu 
utilizarea aplicaţiilor Petsc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific 
Computation). 

S-au executat simulări cu scopul estimării gradului de eficiență a procedeului 
și sof-ului elaborat. Rezultatele sunt reprezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Durata calculelor (metoda gradientului conjugat) pentru o reţea de 
400×800 în dependenţă de numărul de procesoare 

 
Nr. de 

procesoare 
1 2 4 8 

Timpul, sec. 1
35.96 

96.9
8 

49.9
7 

26.3
3 

Coeficientul 1 0.71 0.37 0,19 
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Dezvoltarea generării distribuite (GD) în rețelele de joasă tensiune creează 

dificultăți la calcularea regimurilor normale și de avarie, influențează asupra 
calității și siguranții furnizării energiei consumatorilor. Urmare a dezvoltării GD 
sunt posibile regimurile de inversare ale fluxurilor de putere în reţelele de joasă 
tensiune, care nu sunt sesizate de către operatorul de transport de sistem (OTS), dar 
care au impact asupra regimului sistemului.  

Scopul acestei lucrări constă în elaborarea procedeului  generalizat de calcul 
a regimurilor în reţeaua de distribuţie de joasă tensiune cu consumatori şi surse de 
generare distribuite (a vedea figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 ( 1) 1 2 3 ( 1)( ; ; ;........; ; ; ; ; ;........; ; )T
S S S S N SN E E E E N ENX I I I I I I I I I I− −= - matricea transponată 

a mărimilor necunoscute; 

      IS IE

ES EZ

B B
B

B B
= - matricea pătrată a coeficienţilor mărimilor necunoscute; 

       01 02 03 0( 1) 0 1 2 31 1( 1) 10( ; ; ;......; ; ; ; ; ;......; ; )T
N N N NY E E E E E E E E E E− −= − − − − − -matricea 

tensiunilor surselor conectate la linie, inclusiv, 01 02 03 0( 1) 0 0...... N NE E E E E E−= = = = = = - 
tensiunea electromotoare a sursei de alimentare a liniei. 

Se prezintă rezultatele calculelor regimurilor sub sarcină, mers în gol şi de 
scurtcircuit în reţea, obţinute fără a modifica topologia circuitului. 

 
 
 
 
 
 

În baza teoremelor 
Kirhhgoff  s-a  propus 
ecuaţia matricială  
de calcul a curenţilor și a 
tensiunilor  reţelei, in care: 
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 TaGaSe2 semiconductors crystallize as a layered structure and have 
monoclinic lattice [1]. One of the features of these crystals is a strong anisotropy of 
physical characteristics due to the specificity of the crystal structure [2]. The 
influence of temperature and pressure on the optical spectra near the absorption 
edge in TlGaS2 crystals were studied [3]. It was investigated the Raman scattering 
at different geometries and temperatures (from 77 to 400 K) [3]. 

 The indirect transitions in excitonic bands C1 and C2 with phonon emission 
and direct transitions of excitonic series A, B, C and D were observed in absorption 
spectra of TlGaSe2 crystals. The ground and excited states of excitons were 
discovered in wavelength modulated transmission spectra for E||a and E||b 
polarizations. The main parameters of excitons and bands for all excitonic series as 
binding energy of ecxitons, reduced effective mass, masses of electrons  and holes 
were determined. 

The resonance Raman scattering in Y(YX)Z and Y(ZX)Z geometries excited 
by He-Ne laser was investigated at temperature 10 K. The energies of phonons with 
Ag and Bg symmetries were determined. It was shown, that amount of modes in 
Raman scattering and IR reflection spectra measured at 10 K are half as great than 
expected according the group theory calculations. The experimental and theoretical 
results coincide if the crystal describe by symmetry group D2h. The superposition 
of excitonic luminescence with resonance Raman scattering emission was 
observed. The lines of resonance Raman emission was identified and attributed to 
optical phonons in Brilloin zone center. 

 
References: 
1. D. Muller, H. Hahn, Z. Anorg. Allg. Chem., 438, 258 (1972) 
2. S.N. Mustafaeva, E.M. Kerimova, N.Z. Gasanov, Semiconductors, 32(2), 

145 (1998) 
3. N.N. Syrbu, V.E. L’vin, I.B. Zadnipru, H. Neumann, H. Sobotta, V. Riede, 

Semiconductors, 26(2), 232 (1992) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
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В работе рассматриваются теоретические основы методики  расчета 
сложных видов повреждений на многофазных линиях электропередачи 
(ЛЭП). В основу методики положен метод разложения любой 
несимметричной системы векторов напряжений и токов    m – фазной системы 
на m – систем векторов  симметричных составляющих. Переход от 
соответствующих симметричных составляющих к фазным координатам и 
обратно к координатам симметричных составляющих осуществляется по 
матричным формулам:  

FФ= Sm FS и  FS = Sm
-1 FФ ,                                (1) 

 
где  FФ  - столбцовая матрица напряжений (токов) m – фазной системы в 

фазных координатах;  
FS - столбцовая матрица напряжений (токов) m – фазной системы в 

координатах m симметричных составляющих; Sm – квадратная матрица 
преобразования;  Sm

-1- обратная матрица матрицы Sm.   
Матрица преобразования Sm,  полученная согласно Fortesque,  позволяет 

преобразовать  квадратную матрицу m фазных пассивных параметров 
многофазной ЛЭП к диагональному виду в координатах m симметричных 
составляющих: 

ZS = Sm
-1Z Sm                                             (2) 

Диагональный вид матрицы  ZS  означает, что схемы замещения 
отдельных  последовательностей      m – фазной ЛЭП в координатах    m 
симметричных составляющих не связаны между собой взаимоиндукцией, что 
позволяет вести расчет любого повреждения по отдельным схемам 
замещения с учетом соответствующих граничных условий. 
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REGENERABILE DISTRIBUITE  LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE JOASĂ 
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În lucrarea dată s-a efectuat studiul surselor de generare distribuită a energiei 
electrice cu posibilitatea conectării acestora în reţeaua de joasă tensiune din cadrul 
sistemei electroenergetice al Republicii Moldova [1]. Reieşind din amplasarea 
geografică, clima şi relieful geografic al Republicii se propune spre studiu aplicarea 
următoarelor surse de energie regenerabilă: energia eoliană, energia solară şi 
energia hidraulică.  

În urma studiului s-a constat că, în conformitate cu prevederile legislative şi 
normative, generarea energiei electrice în sistemul electroenergetic v-a fi posibilă 
numai la conectarea acestora cu puteri mai mari de 10 kW [2] . Principalii 
generatori ai energiei electrice în acest caz se vor considera consumatorii care vor 
instala surse de generare cu puteri  de 10 kW cu posibilitatea livrării energiei în 
reţelele de joasă tensiune. Din acest considerent s-au analizat posibile modelele de 
conectare a surselor regenerabile de energie electrică în reţelele de joasă tensiune în 
diferite regiuni ale republicii, preponderent în sectorul casnic. Totodată s-a studiat 
practica ţărilor cu o implementare durabilă a surselor regenerabile cu posibilitatea 
conectării acestora la reţelele electrice de joasă tensiune.  

Reieşind din analiza efectuată s-a constat că, la conectarea acestor surse 
nesimetriile de tensiune depăşesc 5 %, fluctuaţiile de tensiune depăşesc limita de 
105 % din valoarea nominală a tensiunii reţelei, iar datorita dezechilibrului între 
sarcină şi capacitatea respectivului generator apar variaţii de frecvenţă. 

Totodată în lucrare se propun topologii de conectare a surselor de energie 
regenerabilă adaptate la parametrii tehnici ai reţelelor electrice din Republica 
Moldova cu scopul micşorării influenţii asupra calităţii energiei electrice. 

 
Bibliografie: 
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Din momentul descoperirii reţelelor metal-organice poroase rigide de către 

grupul lui O.M. Yaghi [1] caracterizate prin stabilitate într-un interval larg de 
temperaturi și eficacitate înaltă de adsorbție a gazelor și a altor molecule mici, 
crește interesul pentru sinteza și studiul compușilor coordinativi cu proprietăți 
similare. 

Cu scopul de a obține materiale noi cu aplicații potențial utile cum ar fi 
includerea moleculelor ”oaspete”, adsorpția-desorpția gazelor, la interacţiunea 
Co(CH3COO)2∙4H2O cu liganzii S-nia (tionicotinamida) și acidul 1,4-
benzendicarboxilic (H2bdc) în mediul CH3OH:dmf:H2O, în raport 1:2:1 s-a obținut 
compusul bidimensional {[Co2(µ2-OH2)(bdc)2(S-nia)2(H2O)(dmf)].dmf.H2O}n (1), 
format datorită funcției bis-bidentate de punte a anionului bdc2-, iar S-nia 
coordinează în pozițiile apicale. 

În polimerul bidimensional (2D) cei doi ioni de CoII diferiți sunt uniți prin 
intermediul punții µ2-OH2: la Co(1) coordinează în mod neutru cîte o moleculă de 
dmf, H2O, S-nia și doi anioni bdc2- punte coordinați în mod bis-bidentat; la Co(2) 
coordinează patru fragmente bdc, două dintre care sunt bis-bidentat cu rol de punte 
și două  bis-monodentat și o moleculă neutră de S-nia. Anionii bdc2- contribuie la 
formarea unei rețele 2D.  

În rezultatul desorpției la t=150°C piederile de masă ale compusului 
constituie 21,7%, ceea ce corespunde eliminării a unei molecule de dmf și unei de 
H2O din sfera exterioară și a unei molecule de dmf și două de H2O coordinate. 
Astfel, a fost obținut compusul polimeric 2D (1a) (Schema).  

 
 
 
Bibliografie: 
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Generally, the solubility of potassium bitartrate (KHT) is dependent primarily 
upon the: alcohol content, pH, the temperature of the storage, the presence of 
colloids, etc. [1]. In young wines, KHT is always present in supersaturating 
concentrations and crystallizes spontaneously. The cooling technique of young 
wines has found commercial application [2]. 

Investigations have been conducted on two young wines Chardonnay and 
Pinot Noir varieties of vintage 2014. Data obtained of physic-chemical analyses of 
the wine were used to calculate: the thermodynamic and the Arrhenius parameters 
of the process according to the methodology proposed in literature [3].  

Based on thermodynamics, negative ∆G° and ∆H° values and positive ∆S° 
values give a spontaneous process at lower temperatures with an easier KHT 
precipitation. The value of kinetics parameters decreases with increasing 
temperature treatments, the heat factor and of composition have a decisive 
influence on the reaction rate.  

The results show that the precipitation reaction of KHT in wine is 
characterized through a medium activation energy and a high frequency factor, 
which explains the significant rate reaction of these compounds in young white and 
red wines. In addition, the studied reaction is not limited to the diffusion factors, 
but those kinetics. 

 
References: 
1. Boiret M. Et autres. Indice de stabilite tartrique des vins et risque de 

precipitation. Rev. Fr. Oenol., 1991, 128, 53–58. 
2. Maujean, A. Traitement par le froid artificiel des vins en relation avec leur 

stabilisation vis-à-vis des troubles cristallins tartriques. In Les acquisitions récents 
dans les traitments physiques du vin. Paris: Ed Lavoisier Tec & Doc., 1994, 81-
101. 
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Heat-unstable soluble proteins present in grapes, grape juices and wines may 

become insoluble and precipitate causing the formation of undesirable hazes or 
deposits in white wines after bottling during the storage [1].  

The bentonite is still universally employed in the wine industry to prevent the 
protein haze-forming in white wines. This material is montmorillonite clay, which 
contains exchangeable cations (sodium, calcium ions). Wine proteins are positively 
charged at wine pH, and thus can be exchanged onto bentonite (carriet negatively) 
[2].  

Investigations have been conducted on two young wines obtained from 
Chardonnay and Sauvignon Blanc varieties of vintage 2014. The studied gluing 
agent to achieve stability of wine samples, was used: sodium bentonite, activated 
bentonite, and two different sodium calcium bentonites currently present in the 
marketplace. Stability was defined by a difference of less than 1 NTU between the 
control and the bentonite-treated wine.  

Results indicate that the least amount of sodium bentonite and activated 
bentonite is needed to achieve heat stability in the Chardonnay and Sauvignon 
Blanc wines. These type of bentonite improve the winemaking process by 
providing an increased wine volume at a reduced overall cost.  
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71-73. 

3. Sauvage, F. and autres. Proteins in white wines: Thermo-sensitivity and 
differential adsorbtion by bentonite. Food Chem., 2010, 118, (1), 26-34. 
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Scopul prezentei lucrări a fost evaluarea proprietăților catalitice a 2-
aminocaran-1-olului (structura 1) pentru sinteza stereoselectivă în diferite condiții a 
convolutamidinei A – unui agent antileucemic de origine naturală.  

Sinteza a fost efectuată în două etape, prima fiind sinteza 
catalizatorului chiral din (+)-3 carenă, aplicat pentru următoarea etapă – 
procesul de condensare a  

4,6- dibromizatinei cu acetona. (Schema)  
Structura 1. 

 
Procesul fiind efectuat în doua variante: A- în absența apei și B- în prezența 

apei (100% mol în raport cu catalizator), în ambele cazuri rezultatele fiind diferite. 
Compușii inițiali și catalizatorul au fost dizolvați în clorură de metilen, 

amestecul reactant fiind amestecat cu magnet la temperatura camerei (250C). 
Controlul reacției se efectua cu ajutorul CSS. Amestecul reactant a fost uscat pe 
Na2SO4 și concentrat în vid. Produsul reacției a fost separat folosind cromatografia 
de coloană (pe SiO2), sistemul de solvenți – eter petroleic/etilacetat-1:1. 

Rezultate obținute sunt prezentate în table 
 

  
Timp,ore 

Randa
ment,% 

e
e% 

 36 44 5
1(S) 

 48 23 1
3(R) 

 
În urma experimentelor efectuate a fost stabilită influența apei la formarea 

enantioselectivă a antipozilor optici a Convolutamidinei A – alcaloid din spec. 
Amathia Convoluta. 
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This work reflects the synthesis and NMR study of two new N,O-bidentate 
benzotriazol-phenolate PdII complexes as a potential catalyst for H2 
production/oxidation [1]. The reaction pathway is an adaptation of a literature 
method, [2] involving the reactions between 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-
methylphenol and 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol with 
palladium(II) salt according to Scheme 1. The resulting products were obtained as 
orange compound upon chromatographic separation (1) and red crystalline product 
upon filtration (2). The structure of compounds was confirmed by spectroscopic 
methods (1H NMR, 13C NMR) and mass spectrometry studies. 
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Scheme 1. Reaction scheme of bis[2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-

methylphenolato]palladium(II) (1) and bis[2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditert-
pentylphenolato]palladium(II) (2).  
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This work reflects the synthesis and NMR characterization of a new di-
phosphonated 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, 2], involving 
the reactions between 2-aminomethyl pyridine with diethyl phosphite in the 
presence of paraformaldehyde according to Scheme 1. The resulting product was 
obtained as an orange liquid compounds upon chromatographic separation. The 
structure of the compounds was confirmed by spectroscopic NMR methods (1H 
NMR, 13C NMR and 31P NMR as well as COSY, HMQC and HMBC experiments). 

 

N
NH2

(C2H5)2PO3H

HO(CH2O)nH
N

N

PO3(C2H5)2

PO3(C2H5)2

 
Scheme 1. Reaction scheme of N-(methylene-2-pyridine)-N,N-

bis(diethoxyphosphorylmethyl)amine. 
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Acizii ursolic (AU) (1) și oleanolic (AO) (2) sunt compuși triterpenici 

naturali, care au fost izolați în deosebi din surse terestre. 

CO2H

HO
H

H

H

1

CO2H

HO
H

H

H

2  
Acizi (1) și (2) se găsesc de obicei în organele vegetale ale unor plante, 

precum busuiocul, mentă, rozmarinul, levănțica, oreganul, păducelul, prune uscate 
și manifestă acțiuni multiple: anti-inflamatorii, anti-reumatice, anti-virale, anti-
oxidante şi anti-tumorale. Ei posedă efecte diuretice, coleretice şi sudorifice. 
Activitatea acidului ursolic (1) este cea mai promițătoare.  

Recent noi am inceput lucrul cu elaborarea metodelor de izolare și 
determinare a acestor triterpenoide în deșeurile de levănțică și tescovina obținută 
din diverse soiuri de mere. 

În cadrul acestui studiu noi am determinat prin metoda HPLC conținutul 
sumar de AO (2) și AU (1) în tescovina de măr rezultată în urma producerii 
industriale a sucului de mere este de ~ 0,5% (în raport 1:4 AO / AU), în timp ce în 
extractul din deseurile de levănțică cantitatea de acizi 1 și 2 este de ~ 1,0% (în 1: 
2,6 AO / AU).  

Rezultatele obținute au confirmat că aceste surse vegetale sunt promițătoare 
și bogate în compuși bioactivi. După purificare și izolare constituenții bioactivi pot 
fi folosiți in calitate de aditivi alimentari, dar si cu perspectiva de a fi utilizați în 
medicină.  
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În ultimul timp tot mai mult se pune accent pe studiul proceselor de 

îmbătrânire a pielii, protejarea ei faţă de radicalii liberi, care duc la degradarea ei 
avansată.  

În industria farmaceutică este o tendinţă tot mai mare de a utiliza produşii 
naturali. Unul din astfel de compusi poate fi Enoxil-ul. Acest produs remarcabil 
manifestă proprietăţi terapeutice avansate datorită faptului că posedă atît proprietăţi 
antioxidante, antibacteriene, cît şi antifungice [1].  

Astfel au fost preparate geluri cu Enoxil (2%) fiind ulterior supuse analizei 
proprietăţilor antioxidante şi antimicrobiene.  

Studiul proprietăţilor antioxidante a fost realizat conform metodei cation 
ABTS radical. Metoda presupune determinarea activităţii antioxidante obţinute la 
diminuarea concentraţiei radicalului ABTS cu antioxidantul selectat. În urma 
cercetărilor efectuate au fost calculate activităţile antioxidante a compoziţiilor cu 
Enoxil, manifestînd putere antiradicalică exprimată în echivalent Trolox (3.365 
µg/mL), ceea ce constituie o creştere a inhibiţiei radicalilor liberi cu 80% în 
comparaţie cu martorul(gel fără Enoxil). 

În urma investigaţiilor microbiologice s-a constatat că gelul obţinut în baza 
Enoxil posedă proprietăţi de bactericid faţă de culturile microbiene precum 
S.aureus, E.coli şi S.cereus. Astfel putem afirma că produsele dermatologice cu 
Enoxil prezintă un interes pentru producătorii autohtoni din industria farmaceutică 
la combaterea infecţiilor de piele. 

Mulţumiri: Acest studiu a fost finanţat în cadrul proiectului internaţional 
FP7-PIRSES-612484 . 
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A fost realizată sinteza compusului nou cu schelet hibrid terpeno-

azaheterociclic: 11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-ona (4) 
(conform schemei 1). 

Drim-5(6),8(9)-dien-7-ona (1), compus intermediar important, a fost 
transformată în 11,12- dibrom-5(6),8(9)-dien-7-ona  (2)[1], randamentul acesteia 
constituind 76%. Ulterior compusul (2) a fost supus reacției de cuplare cu p-tolil-
piridazona în dimetilacetamida (DMAA) în prezență de K2CO3[2], cu formarea 
11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-onei (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
A fost testată activitatea compusului  (4) “in vitro” pe 3 specii de fungi 

(Aspergillus niger, Penicillium frequentans, Alternaria alternata) provenite din 
culturi pure și 2 specii de bacterii: Gram-negative (Pseudomonas aeruginosa) și 
Gram-positive (Bacillus polymyxa). Rezultatele obținute au arătat că compusul dat 
posedă  activitate antifungală și antibacteriană pronunțată, MIC (concentrația 
minimă inhibitorie) fiind de 0,25 µg/mL și 0,3 µg/mL consecutiv. 

 
Referințe: 
1. Koltsa, M.; Mironov, G.;  Malinovskii, S.; Vlad P.F. Synthesis of drim-

8(9)-en-7-one, drim-5,8(9)-dien-7-one, and their 11,12-dibromo derivatives from 
norambreinolide. Russ.Chem. Bull., Vol. 45, No 1, 1996, 208-214. 

2. Mantu, D.; Moldoveanu, C.; Nicolescu, A.; Deleanu, C.; Mangalagiu, I. A 
facile synthesis of pyridazinone derivatives under ultrasonic irradiation. Ultrasonics 
Sonochemistry, 2009, 16, 452–454. 
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Monitorizarea continuă a resurselor acvatice, determinarea parametrilor 

fizico-chimici a lor, precum și stabilirea conținutului de specii toxice întru 
întreprinderea imediată a anumitor măsuri de ameliorare a situației este o parte 
esențială a acțiunilor, pe care le execută specialiștii din cadrul centrelor și 
laboratoarelor menite să evalueze calitatea componentelor mediului ambiant. 
Aplicarea metodelor eficiente, cu o sensibilitate și selectivitate înaltă, permite 
stabilirea concentrațiilor infime de specii chimice existente în mediul acvatic. 
Metodele, precum spectrometria atomică de absorbție sau emisie, cromatografia de 
gaze sau lichide cuplată cu spectrometria de masă, de rând cu alte metode moderne 
asigură efectuarea unor analize cu un randament înalt de detectare a conținutului de 
poluanți.  

Obiectivul acestui studiu este: implementarea și testarea unei noi metode de 
analiză a conținutului de ioni (atât macro- cât și microcomponenți) prezenți în 
resurse acvatice din sudul Moldovei, și anume, metoda electroforezei capilare. 
Această metodă combină mecanismele de separare ale electroforezei clasice cu 
aparatura şi automatizarea cromatografiei. Metoda dată se bazează pe mobilitatea 
moleculelor încărcate electric sau ionilor din soluție la aplicarea unei anumite 
diferențe de potențial și permite identificarea și determinarea nu doar a conținutului 
de ioni anorganici, dar și a reprezentanților claselor de compuși organici ca: 
compușii fenolici, acizii carboxilici, aminoacizii, proteinele etc. De asemenea, 
metoda electroforezei capilare asigură decelarea compușilor macromoleculari, 
produșilor din industria chimică, farmaceutică, alimentară. 

Metoda de electroforeză capilară prezintă un șir de avantaje în comparație cu 
alte metode existente. Aici se pot enumera: selectivitatea și sensibilitatea înaltă, 
posibilitatea analizei simultane a unui număr mare de probe, trasabilitatea totală de 
la proba primară până la rezultat etc. Implementarea acestei metode în determinarea 
speciilor prezente în resursele acvatice va asigura o monitorizare mai eficientă a 
concentrației substanțelor, în special a celor specifice, precum și întreprinderea, la 
timp,  a acțiunilor de redresare a situației. 
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Substanțele biologic active de proveniență naturală se întrebuințează pe larg 

în medicină, agricultură pentru combaterea diferitor boli provocate de fungi, 
bacterii și viruși. 

Semințele de struguri conțin o gamă largă de compuși polifenolici precum 
enotaninuri. Aceste flavonoide reprezintă o clasă  de compuși, ce posedă proprietăți 
antioxidante pronunțate [1].  

Pentru a îmbunătăți proprietățile fizico-chimice, antioxidante, 
antimicrobiologice ale enotaninurilor, a fost modificată  structura chimică a 
acestora. S-au selectat enotaninuri de origine locală, provenite din semințe de 
struguri albi (Enotanin 2) și struguri roșii (Enotanin 1 şi 3). Produșii noi hidrofili 
(Enoxil I, II şi III) au fost obținuţi prin depolimerizarea lanțurilor macromoleculare 
de enotaninuri inițiale utilizând procedeul de oxidare cu peroxid de hidrogen. 

Pentru determinarea proprietăților antioxidante ale compusului Enoxil, a fost  
utilizată metoda chemiluminiscenței (CL), în sistemul de generare de luminiscență 
Luminol-H2O2. Au fost preparate concentrații de 0,1% soluţie de Enoxil, Luminol 
(1 mM), H2O2 (0,2 mM) şi ca soluție tampon a fost utilizat Tris-HCl cu pH=8,6. 
Rezultatele cercetărilor vizând stabilirea activităţilor antioxidante (AA, %) pentru 
Enoxil (I, II şi III), au demonstrat că aceste valorile  sunt practic aceleași. Ele sunt 
destul de pronunțate și sunt cuprinse  între  93,16 - 95,58%. 

Compușii obținuți urmează a fi studiați în vederea stabilirii proprietăților lor 
antifungice, antibacteriene și farmacologice. 

 
Bibliografie: 
1.Kulciţki V., Vlad P., Lupascu T., Duca, Gh. Investigation of grape seed 

proantocyanidins. Chemistry Journal of Moldova, 2007, 2(1), pp. 36-50. 
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Elaborarea şi analiza reţelelor biologice au devenit o direcţie importantă de 

cercetare contribuind la o mai bună înţelegere a patologiilor multifactoriale cum 
sunt bolile cardiovasculare (BCV). În acest context, obiectivul major al acestui 
studiu a constat în adnotarea şi clusterizarea genelor de interes cu scopul elaborării 
ulterioare a unei reţele reglatoare a genelor de interes. Ca rezultat al analizei 
explorative a genelor implicate în BCV realizată conform unei metodologii de 
extragere şi analiză a datelor de expresie, elaborată în cadrul Laboratorului de 
Bioinformatică, CBM, a fost selectat un set de 19 gene implicate în BCV. 
Adnotarea şi clusterizarea genelor s-a realizat în baza resurselor disponibile din 
baza de date GENE ONTOLOGY (GO) prin aplicarea sistemului de clasificare 
PANTHER utilizînd metoda de corecţie Bonferroni pentru filtrarea rezultatelor. 15 
gene (79 %) dintre cele 19 gene luate în studiu sunt asociate cu cel puţin un termen 
GO. Astfel se remarcă 10 procese (GO Biological Process) care includ de la 6 la 12 
dintre genele studiate. Cele mai semnificative procese evidenţiate sunt response to 
chemical, response to endogenous stimulus, response to organic substance. 
Totdeodată au fost relevate 2 funcţii moleculare (GO Molecular Function) dintre 
care cea mai mare pondere o prezintă funcţia de ataşare receptor binding, care 
include 9 gene (TIMP1, INHBA, ITGB1, JAK2, IL8, ABCA1, NPPB, TNFRSF11B, 
THBS1) dintre 19 incluse în studiu. Adnotarea genelor în dependenţă de GO 
Molecular Function a evidenţiat 8 gene (TIMP1, INHBA, LPA, IL8, ABCA1, 
NPPB, TNFRSF11B, THBS1) asociate termenului extracellular space. Din cele 19 
gene, 4 gene nu au fost adnotate pentru nici una dintre cele 3 categorii analizate, 
acestea fiind SCD, ITGBL1, SSPN, ELAVL1. 

În aspectul integrării setului de gene de interes urmează să se elaborareze o 
reaţea pentru a stabili partenerii de interacţiune pentru aceste gene, ceea ce ipotetic 
va contribui la clarificarea unor procese moleculare care stau la baza dzvoltării 
unor BCV. 
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Genul Orobanche, în comparație cu alte genuri din familia Orobanchaeae, se 
caracterizează printr-o complexitate și o diversitate genetică mare a speciilor, care 
parazitează atât pe plantele din flora sălbatică, cât și pe plantele de cultură. 
Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) se caracterizează printr-un coeficient ridicat de 
propagare și este principalul parazit ce atacă floarea-soarelui la nivelul sistemului 
radicular, provocând pagube semnificative acestei culturi strategice oleaginoase în 
multe țări, inclusiv Republica Moldova.  

Evoluția de noi rase depășește de multe ori rezistența culturilor la atacul cu 
fitoparazit, în special în zonele de cultură din sudul țării. O corelație dintre nivelul 
de virulență și diversitatea moleculară a populațiilor de plante-parazite distinge 
ecotipuri în contextul programelor de ameliorare a plantelor și poate facilita 
ameliorarea rezistenței multigenice cu un potențial de sustenabilitate de lungă 
durată. 

De mare anvergură se prezintă posibilitățile utilizării tehnicilor de marcare 
moleculară ADN, care facilitează prin rapiditatea, simplitatea și eficiența lor, 
studierea variabilității genetice ale populațiilor de Orobanche. Actualmente, există 
puține informații cu privire la diversitatea genetică, dinamica populației, fluxul de 
gene și genetica virulenței lupoaiei, în special, cu privire analizele moleculare. Au 
fost raportat un număr limitat de studii moleculare privind diversitatea genetică în 
cadrul și între populațiile de O. cumana, și s-au bazat pe un număr restrâns de 
populații și tipuri de marcare. 

Cercetările privind evaluarea variabilității intra- și inter-populaționale și a 
distribuției rasial-geografice a fitopatogenului Orobanche cumana în Republica 
Moldova constau în studiul relaţiilor filogenetice şi structurii genetice a 45 de 
populaţii de lupoaie, aplicând markerii SSR și ISSR, care posedă un nivel foarte 
înalt de polimorfism. 

Acest studiu reprezintă primul de acest gen din țară, importanța lui fiind dată 
de necesitatea caracterizării moleculare a populațiilor de O. cumana în vederea 
luării unor decizii de management adecvate pentru zonarea corespunzătoare a 
hibrizilor de floarea-soarelui în regiunile afectate de lupoaie, astfel protejând 
fermierii prin evitarea pagubelor produse de acest fitoparazit. 
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În condiţii climaterice nefavorabile dezvoltarea şi productivitatea plantelor 
depinde de un şir de caractere, însuşiri şi reacţii de apărare şi adaptare. Zonarea 
diferitelor culturi silvice pe un anumit teritoriu este influenţată de gradul de 
favorabilitate al acestora. Această însuşire decurge din reacţia ecofiziologică a 
plantelor faţă de condiţiile locale, care sunt consecinţa interacţiunii dintre genotip şi 
mediu. Testarea favorabilităţii se face prin analiza diferiţilor indici fiziologici faţă 
de acţiunea condiţiilor locale de stres natural, climatic sau pedologic. Prin urmare, 
în prezent, este foarte important să se identifice indivizii, familiile și descendenții 
de stejar pedunculat din diferite zone ecologice, care sunt cele mai rezistente la 
temperaturi ridicate.  

Cercetările asupra termo-toleranţei plantelor reprezintă o mare importanță 
pentru optimizarea managementului cultivării speciilor în diferite zone. Acest lucru 
poate fi posibil doar după determinarea rezistenței fizice la temperaturi ridicate și 
secetă. Această problemă a devenit actuală, datorită tendinței de încălzire globală. 
Acest lucru este deosebit de important pentru plantele lemnoase, termo-toleranţa 
fiind ne suficient  de studiată. Rezistenţa  plantelor la temperaturi ridicate depinde 
de o varietate de procese și mecanisme. Una dintre componentele ce influențează 
toleranța termică este rezistenţa membranelor celulare. Sub influența temperaturilor 
ridicate, membranele celulare se deteriorează, provocând dezintegrarea fizică și 
funcțională a celulelor. Aceste fenomene pot fi identificate prin metoda de  
scurgere a electroliților. În prezent sunt efectuate studii asupra influenței şocului 
termic privind apariția și dezvoltarea leziunilor termice, precum și recuperarea lor. 
Sa constatat că dezvoltarea rezistenței plantelor ca urmare a expunerii la 
temperaturi ridicate în dependenţă de timp este influenţată de modificările apărute 
în  metabolism. 
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Republica Moldova este brăzdată de 3621 de râuri și pâraie ce însumează 
peste 16 000 km lungime și 4350 de lacuri cu o suprafață totală de300km2. Din 
punct de vedere ecologic, râurile, lacurile, bălțile, luncile inundabile cu suprafețe 
întinse de stuf oferă o multitudine de habitate pentru diverse specii de păsări. 
Aceste zone nu pierd din importanță nici în perioada rece al anului când sunt 
vizitate de un număr mare de păsări acvatice. Republica Moldova a aderat în 2013 
la programul International Waterbird Census coordonat de Asociația Wetlands 
International, program ce a luat naștere în 1967 și are scop monitorizarea 
populațiilor de păsări acvatice migratoare în peste 100 de țări, acoperind peste 
25000 de situri. În Republica Moldova s-au monitorizat (2013 – 2015) 6 situri: 
Lacurile Beleu-Manta (r. Prut), Congaz – Taraclia (r. Ialpug), Ghidighici (r. Bâc), 
Dubăsari (r. Nistru), Sălaș (r. Bâc), Costești – Stânca (r. Prut) și Râul Nistrul pe 
segmentul Naslavcea - Soroca, majoritatea fiind recunoscute de BirdLife 
International ca Arii de Importanță Avifaunistice (IBA). Cele mai mari efective de 
păsări de apă au fost înregistrate în situl Râul Nistru pe segmentul Naslavcea – 
Soroca (12894indivizi/sezon), urmat de Lacul Cosești Stânca (8596 indivizi/sezon). 
În ceea ce privește speciile de păsări de apă, cele mai mari efective au fost 
înregistrate pentru rața mare (Anas plathyrincos): 22297 indivizi/sezon, gârlița 
mare (Anser albifrons): 1502 indivizi/sezon, rață moțată (Aythya fuligula): 1133 
indivizi/sezon, lebăda de vară (Cygnus olor): 964 indivizi/sezon, gâsca de vară 
(Anser anser): 933 indivizi/sezon, rață sunătoare (Bucephala clangula): 1844 
indivizi/sezon.Participarea Republicii Moldova la acest program ne permite să 
aliniem studiile pe care le desfășurăm la un nivel global. Datele colectate anual 
completează studiile privind efectivele de iernare și scoate țara noastră din 
anonimat contribuind la programele internaționale de monitorizare. 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 



Şcoala Doctorală 
Ştiinţe Biologice şi Agricole 

 
 

ACȚIUNEA COMPOZIȚIEI MEDIULUI PROTECTOR ASUPRA 
MODIFICĂRII PROPRIETĂȚILOR CULTURALE LA STREPTOMICETE 

DUPĂ LIOFILIZARE 
 

BÎRSA MAXIM 
 

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, AȘM 
 

Streptomicetele sunt microorganisme Gram-pozitive care își desfășoară 
procesele metabolice ca și bacterii procariote, capabile să formeze plan micelial 
ramificat asemănător cu fungi eucariote. Deoarece din punct de vedere genetic 
acestea sunt unele din cele mai instabile microorganisme, apare problema aplicării 
unei metode eficiente de păstrare. Cele mai răspândite metode de păstrare a 
microorganismelor sunt: transfer periodic, păstrare sub ulei mineral, păstrare sub 
formă uscată, crioconservarea și liofilizarea. 

Analizând avantajele și dezavantajele a metodelor enumerate de mai sus, a 
fost constatat că cea mai eficientă este liofilizarea. 

Obiectele de studiu au fost tulpinile Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 și 
Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06 – producenți de substanțe biologic 
active (lipide, aminoacizi), posedă activitatea antimicrobiană față de fungi și 
bacterii fitopatogeni. 

După liofilizarea efectuată pe mediul protector clasic (gelatin+glucoză), a 
fost depistat că populația tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 este 
reprezentată de colonii cu miceliul aerian de culoare albă și cel de substrat alb-
suriu. La tulpina Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06 coloniile au avut 
culoarea albă a miceliului aerian și cafeniu-închis la miceliul de substrat. 

După modificarea compoziției mediului protector (gelatin+glucoză+substanțe 
biologic active de proviniență microalgală), miceliul coloniilor tulpinii CNMN-Ac-
02 aerian a devenit sur-verzui, iar la cel de substrat − albă de cretă. La tulpina 
CNMN-Ac-06 miceliul aerian a devenit de culoare albă-cremoasă și a celui de 
substrat sur. 

Deasemenea concentrațiile sporite a substanțelor biologic active de 
proviniență microalgală asigură o viabilitate mai înaltă față de mediul protector 
clasic. 
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*Институт Микробиологии и Биотехнологии АН РМ 
                **Институт Зоологии АН РМ 

 
Стрептомицеты зарекомендовали себя как наиболее продуктивный и 

неисчерпаемый источник антибиотиков, которые используются в медицине, 
ветеринарии и растениеводстве, но характеризуются сравнительно 
небольшой скоростью роста. 

Объектами исследований являлись 129 штаммов стрептомицетов, 
выделенных из разных образцов чернозема центральной части Республики 
Молдова. 

Опыты показали, что выделенные штаммы из образцов чернозема 
типичного тяжелосуглинистого (гумус – 2,6%) хорошо росли на среде Чапека 
с глюкозой и Гаузе (диаметр колоний уже на 7 и 14 день роста  - 2,3-5,5 мм) и 
хуже - на среде Овсяный агар (колонии диаметром 1,2-4,3 мм). Большинство 
штаммов, выделенных из чернозема карбонатного среднесуглинистого (гумус 
3,5%) лучше росли на среде Чапека с глюкозой (колонии размером 2,7-5,2 
мм), медленнее они росли на среде СР-1 и Овсяном агаре  (колонии размером 
1,5-4,0 мм). 

Количество биомассы после культивирования изучаемых штаммов на 
комплексной среде М-1 и  Р неодинаково и варьирует в зависимости от 
особенностей штамма: на среде М-1 количество биомассы – 8,14-14,5 г, а на 
среде Р – 7,93-18,7 г на 1 л среды. 

Среди изучаемых стрептомицетов выявлены штаммы с антифунгальным 
спектром до 9-10  фитопатогенных грибов (диаметр зон задержки роста 
фитопатогенных тест-грибов  равен 11,0-34,0 мм). Найдены штаммы 
стрептомицетов,  задерживающие рост фитопатогенных бактерий (зоны 
задержки роста тест-бактерий – от 9,0 до 28,0 мм в диаметре).  
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лаборатория пищевых биотехнологий 

        
На протяжении многих веков молочнокислые бактерии являются одной 

из наиболее важных и близких человеку групп микроорганизмов. Процесс 
молочнокислого брожения используется как в домашних условиях, так и в 
промышленных масштабах. Развитие микробиологии постоянно расширяет и 
усовершенствует области применения этих микроорганизмов.  

Самоквасная молочная продукция различного происхождения  зачастую 
имеет свои специфические особенности, которые обеспечиваются 
уникальным видовым составом молочнокислых бактерий в данном 
самоквасном продукте. Исследование микрофлоры традиционных 
самоквасных кисломолочных продуктов является весьма актуальным. 

Целью исследований было изучение морфологических, культуральных 
и физиолого-биохимических особенностей местных штаммов молочнокислых 
бактерий, выделенных из самоквасного творога. 

Объектом исследований служили образцы самоквасного творога 
крестьянских хозяйств Севера и  Центра Молдовы. 

В исследованиях использовались классические микробиологические 
методы получения чистых культур и идентификации молочнокислых 
бактерий. 

В результате исследований были получены 32 штамма молочнокислых 
бактерий, из которых 8 штаммов принадлежали к термофильному 
молочнокислому стрептококку Streptococcus thermophilus, а 24 штамма к 
мезофильным лактококкам: 6 штаммов Lactococcus lactis subsp. cremoris; 5 
штаммов Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis; 13 штаммов 
Lactococcus lactis subsp. lactis. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕРМОФИЛЬНЫМИ 
МОЛОЧНОКИСЛЫМИ БАКТЕРИЯМИ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ  

 
БОГДАН Н., НЕКРЫЛОВА Л., КАРТАШЕВ А., БУРЕЦ Е. 

 
Научно-практический Институт плодоводства и пищевых технологий, 

лаборатория пищевых биотехнологий 

        
Молочная сыворотка является хорошей основой для создания напитков 

функционального значения.  
На сегодняшний день в Республике Молдова сыворотка практически не 

утилизируется. 
Биологическая обработка сыворотки приводит к изменению ее состава, 

накоплению органических кислот, витаминов, вкусовых и ароматических 
веществ.  

Объектом исследований служили творожная сыворотка и местные 
штаммы термофильных молочнокислых бактерий, которые лучше 
адаптированы к местным условиям среды и местному сырью. 

Для осуществления ферментации сыворотки был осуществлен подбор 
местных штаммов термофильных  молочнокислых организмов, 
депонированных в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов 
АНРМ.  

Закваски были составлены из бактериальных культур вида Streptococcus 
thermophilus и Lactobacillus bulgaricus в различных комбинациях и 
соотношениях. 

В результате проведенных исследований были полученные образцы 
сывороточных ферментированных напитков, характеризующиеся хорошими 
органолептическими показателями, умеренной кислотностью, а содержание 
живых молочнокислых организмов составило не менее 1×108  КОЕ в 1 г 
продукта.  

 
Библиография: 
1. Кравченко Э. Ф. Рациональное использование молочной 

сыворотки. Молочная промышленность, 2007, №8, c. 46-48 
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EFECTELE CERIULUI ASUPRA GERMINĂRII ȘI CREȘTERII 
INIȚIALE ALE UNOR SOIURI DE OCIMUM BASILICUM L. 

 
Burducea Marian1*, Lobiuc Andrei1, Jigău Gheorghe2, Zamfirache Maria-

Magdalena1 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România  
Universitatea de Stat din Moldova 

 
În prezenta lucrare au fost investigate efectele ceriului asupra germinației și 

creșterii la doua soiuri de busuioc, Genovese și Red Rubin. Busuiocul, este o plantă 
aromată, larg utilizată în bucătărie, parfumerie și medicina tradițională, prezentând 
multiple proprietăți bioactive. Ceriu nu este esențial pentru plante, unele studii 
aratând o posibilă utilizare în agricultură în concentrații mici, pe de altă parte acest 
element fiind toxic plantelor în concentrații ridicate.  

Condițiile de germinare și creștere au fost uniforme (fotoperioadă 12h/12h, 
temperatură 22-24°C), în plăci Petri (câte 25 de semințe) cu hârtie de filtru 
umectată cu soluții de ceriu (de concentrații 10, 20, 50, 200 și 400 mg/l) respectiv 
cu apă distilată, fiind realizate câte 3 replicații pentru fiecare variantă. Numărul de 
semințe germinate a fost înregistrat timp de 192 h, dupa acest interval măsurându-
se lungimea radiculei, a hipocotilului și biomasa proaspătă la plantulele de busuioc. 
Datele au fost prelucrate statistic prin testul Anova unifactorial urmat de testul 
Tukey. 

Procentajul de germinație nu a fost influențat semnificativ de concentrațiile 
de ceriu utilizate la nici unul din soiuri, după 8 zile de la începerea experimentului. 
În ceea ce privește creșterea plantulelor de busuioc, lungimea radiculei a fost 
redusă semnificativ cu 1-86% la soiul Genovese și cu 19-76% la soiul Red Rubin la 
20-400 mg/l Ce. Lungimea hipocotilului a fost redusă semnificativ la 200 și 400 
mg/l Ce la soiul Genovese (pana la 45%), la soiul Red Rubin creșterea 
hipocotilului a fost stimulată la 10 mg/l Ce și redusă semnificativ la 200 și 400 
mg/l (până la 22%). Masa proaspătă a fost redusă semnificativ doar la soiul 
Genovese la 200 și 400 mg/l Ce.  

Rezultatele obținute indică posibilitatea testării efectelor tratamentelor în 
conditii naturale pentru stabilirea potențialului stimulator al ceriului și al celui de 
fitoremediere a busuiocului. 
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STRUCTURA COMUNITĂȚILOR DE LILIECI (MAMMALIA: 
CHIROPTERA) DIN CARIERELE DE LA BÎCIOC ÎN PERIOADA DE 

HIBERNARE 
 

CALDARI VLADISLAV 
 

Institutul de Zoologie,  AȘM 
 

Pe teritoriul  R. Moldova există 21 de specii de lilieci, dintre care multe se 
întâlnesc în zona centrală, deoarece au condiţii de existență favorabile și adăposturi 
pentru hibernare. 

Începând cu anul 2013 a început monitorizarea coloniilor de lilieci care 
hibernează în carierele de piatră părăsite de la Bâcioc (mun. Tiraspol). Cercetările 
s-au efectuat în prima jumătate a lunii decembrie 2013 şi prima jumătate a lunii 
martie 2014. În total au fost identificaţi 313 indivizi din 6 specii: Rh. hipposideros, 
M. daubentoni, M. dasycneme, M. mystacinus, P. austriacus şi E. serotinus, dintre 
care Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. dasycneme, M. mystacinus, şi P. 
austriacus – specii rare. 

În prima jumătate a lunii decembrie 2013 au fost identificaţi 163 indivizi din 
6 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. dasycneme, M. mystacinus, P. 
austriacus şi E. serotinus. A fost găsit 1 individ inelat – E. serotinus, nr. X 481818, 
mascul inelat în 1996. Cei mai numeroşi au fost  E. serotinus. În prima jumătate a 
lunii martie 2014 au fost identificaţi 150 indivizi din 5 specii: Rh. hipposideros, M. 
daubentoni, M. mystacinus, P. austriacus şi E. serotinus. Cei mai numeroşi 95 
indivizi au fost M. daubentoni. 

În total în carierele părăsite de la Bâcioc s-au înregistrat 313 indivizi, din 6 
specii, dintre care Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. dasycneme, M. mystacinus, 
P. austriacus sunt specii rare. Habitatele studiate reprezintă locuri importante de 
hibernare a liliecilor și propunem desemnarea statutului de arii protejate acestor 
situri. 
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COMUNITĂȚILE ROZĂTOARELOR MICI ÎN ECOSISTEMELE 
ANTROPIZATE ALE LOCALITĂȚII DURLEȘTI, MUNICIPIUL 

CHIȘINĂU 
 

NATALIA CARAMAN 
 

Institutul de Zoologie, AŞM 
 

Fenomenul sinantropizării reprezintă una din cele mai actuale direcții de 
cercetare ale ecologiei moderne. În acest scop s-a întreprins studierea comunităților 
de rozătoare mici, determinând biotopuri de cercetare puternic antropizate situate în 
apropierea localității Durlești,  municipiul Chișinău.  Au fost stabilite 3 staţiuni de 
cercetare:  vița de vie neprelucrată, pădure forestieră și liziera pădurii, studiile fiind 
întreprinse  primăvara, vara și toamna anului 2013.  

Primăvara au fost determinate speciile:  Clethrionomys glareolus,  Apodemus 
uralensis, A.  sylvaticus,  A. flavicollis, A. agrarius și Mus musculus. Specia 
dominantă fiind  A. uralensis (46,8%), iar cea mai scăzută abundență la speciile M. 
musculus (4,3%) și A. agrarius (2,1%).  

Vara s-au identificat următoarele specii: Microtus sp., C. glareolus,  
A. uralensis, A. sylvaticus,  A. flavicollis și A. agrarius. La liziera pădurii, pădure și 
agrocenoză au fost determinate a câte 4 specii. Specia  A. flavicollis (55,3%) a fost 
semnalată ca dominantă în biotopul de pădure. În celelalte biotopuri specia 
dominantă a fost A. sylvaticus, la liziera pădurii 58,6%, iar în agrocenoză 43,5%.  

Toamna în agrocenoză au fost semnalate 5 specii, dominante fiind 
A. agrarius (36,5%) și Misrotus sp.(28,0%). La liziera pădurii au fost determinate 
doar două specii:  A. agrarius (75,0%) și Misrotus sp. (25,0%). 

Concluzie. Cel mai înalt efectiv numeric al rozătoarelor cu o diversitate de 5 
specii a fost înregistrat în agrocenoză. Pe parcursul studiilor speciile din genul 
Apodemus sunt determinate ca dominante în toate biotopurile cercetate.  
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОВЫХ 
ФЕРОМОНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ HELIOTHIS ARMIGERA Hbn. 

 
CHEPTINARI VALERIA 

 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AȘM 

 
В настоящее время проблема экологических мероприятий по защите 

растений имеет решающее значение. Это заставляет интенсифицировать 
поиск наименее разрушительных для природных сообществ и безопасных для 
человеческого организма путей защиты растений от вредителей 
сельскохозяйственных культур. 

Большой научный и практический интерес для защиты растений 
вызывают половые феромоны насекомых – привлекающие вещества, 
обеспечивающие встречу самцов с самками, и регулирующие брачное 
поведение насекомых. Синтетические аналоги этих веществ могут 
использоваться для наблюдений за динамикой развития вредителей, 
обнаружения очагов их распространения или для регулирования их 
численности, например, посредством метода дезориентации или массового 
отлова самцов. 

В Республике Молдова за последние 10 лет на сахарной кукурузе и на 
томатах резко возросла вредоносность хлопковой совки (Heliothis armigera 
Hbn.), которая раньше считалась опасным вредителем только в странах 
возделывания хлопка. Хлопковая совка занимает особое место среди 
вредителей овощных культур, поскольку повреждённые части растений в 
сильной степени поражаются грибными и бактериальными заболеваниями. 
Данный вредитель является широким полифагом, однако в условиях 
Республики Молдова наибольший ущерб хлопковая совка наносит томатам, 
кукурузе, нуту, люцерне, табаку и сое. Из-за большой вредоносности 
Heliothis armigera некоторые овощеводческие хозяйства теряют ежегодно до 
20%, а в отдельные годы и до 50-60% урожая. Высокая опасность данного 
вредителя обуславливает необходимость проведения мониторинга и 
картирования исследуемых территорий для выявления очагов его 
распространения. Одним из лучших способов осуществления этой задачи 
является использование феромонных ловушек. 

Применение половых феромонов в интегрированной защите растений 
позволяет значительно экономить инсектициды за счет точной локализации, 
сокращения кратности или отмены химических обработок, что дает 
возможность сохранить полезную энтомофауну агроценозов и окружающей 
среды в целом. 
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INFLUENŢA SURSELOR DE CARBON ASUPRA BIOSINTEZEI Β-
GLUCANILOR LA TULPINA DE LEVURI SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE CNMN-Y-20 
 

CHISELIŢA NATALIA 
 

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM 
 

Din literatura de specialitate se cunoaşte faptul că conţinutul de polizaharide 
din peretele celular şi productivitatea drojdiei Saccharomyces cerevisiae pot varia 
cu circa 50% în dependenţă de sursa de carbon, de limitarea mediului după azot, 
pH-ul mediului, temperatură, aeraţie şi de tipul cultivării.  

În calitate de surse de carbon pentru sinteza polizaharidelor pot servi diferite 
surse de carbon. Cantitatea de polizaharide şi productivitatea levurilor creşte o dată 
cu majorarea cantităţii de carbon în mediul de cultivare. Însă eficacitatea 
biosintezei polizaharidelor în acest sens are şi o limită anumită. 

În această ordine de idei, scopul cercetărilor a fost de a selecta sursa de 
carbon şi concentraţiile optime pentru sinteza β-glucanilor la tulpina de drojdie 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20.  În cercetări a fost utilizat mediul YPD şi 
sursele de carbon: glucoza, zaharoza, melasa, fructoza, manoza şi etanolul în 
concentraţie de 2%. Rezultatele au demonstrat că cantitatea de β-glucani în toate 
variantele cercetate are valori de 15,27...18,91 % la B.U., maximul înregistrându-se 
în varianta cu glucoză. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că glucoza serveşte 
drept material iniţial pentru procesul de biosinteză a moleculei de glucani. 

În cazul utilizării diferitor concentraţii de glucoză s-a observat creşterea 
cantităţii de β – glucani, odată cu majorarea concentraţiei de la 1%  la 4%. 
Conţinutul maximal de β – glucani (19,23-19,8 % la B.U.) s-a constatat în 
variantele cu 2-4% glucoză. Randamentul de producere a  β-glucanilor este   de  
1,34 g/L mediu de cultură în varianta cu 4% glucoză. 
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POLYGONUM SACHALINENSE  FR. SCHMIDT PLANTĂ CU 
PERSPECTIVĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

 
CÎRLIG NATALIA 

 
 Grădina Botanică (Institut), AȘM 

 
Polygonum sachalinense – specie originară din Răsăritul Îndepărtat și 

Japonia, introdusă în Grădina Botanica ca plantă furajeră cu un conținut înalt de 
substanțe biologic active. În flora spontană este răspândită pe câmpii și crânguri, 
păduri și prerii înalte. P. sachalinense este plantă perenă erbacee, din familia 
Polygonacea. Formează un sistem radicular pivotant, ce constă dintr-o rădăcină 
principală și câteva rădăcini laterale. Unele ajung la o adâncime de 65-70 cm. 
Înălțimea maximă a  plantei este de 3-4 m. În condiții climaterice satisfăcătoare, 
poate crește până la 15 cm pe zi, cu productivitate biologică și longevitate înalte. 
Tulpina erectă, netedă, cu internoduri îngroșate, goale în interior. În prima perioadă 
de vegetație este ierboasă, care spre maturizare se lignifică. Lăstarii tineri sunt 
cărnoși și subțiri. Frunzele simple, cu limbul foliar întreg, pețiolate, cu stipelele 
concrescute, largi-ovale. Baza limbului foliar este dințată, vârful acuminat, 
marginea ondulată, nervura penat-sectată. Frunzele sunt înzestrate cu trihomi, 
formați din 2-3 celule. Florile mici, multe la număr, actinomorfe cu periant simplu, 
adunate în infloriscențe panicul, care înfloresc în lunile iulie-septembrie. Fructul 
este o achenă triunghiulară, cu vârful ascuțit. Se maturizează în septembrie - 
octombrie. Semințele plantei sunt puțin fertile sau chiar sterile, din această cauză 
cea mai mare parte de reproducere în Europa, are loc prin propagarea vegetativă. 
Perioada de vegetație începe odată cu înregistrarea temperaturilor pozitive, sfârșitul 
lunii februarie, începutul lui martie, și se finalizează odată cu stabilirea 
tepmperaturilor negative, ce duce la formarea unei recolte impunătoare de masă 
verde. Cercetările efectuate anterior de unii savanți străini, au demonstrat, că P. 
Sachalinense  este o sursă bogată de macroelemente și microelemente. Conform 
datelor din literatură, specia este larg utilizată în diverse domenii. Ca plantă 
furajeră - deține cea mai mare valoare nutritivă în cadrul genului; în medicină – 
datorită conținutului de substanțe biologic active; ca plantă energetică, masa verde 
fiind ușor folosită ca substrat pentru fabricarea biogazului.  
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STAREA ACTUALĂ A SPECIILOR DE PĂSĂRI DIN ORDINUL 
FALCONIFORME DE PE TERITORIUL PĂDURII VĂRZĂREȘTI 

 
CRUDU VASILE 

 
Institutul de Zoologie, AȘM 

 
Modificările mediului natural sub influiența factorilor antropici și climatici se 

reflectă în primul rând asupra speciilor de animale răpitoare care sunt situate în 
vîrful piramidei trofice. Păsările răpitoare de zi în ultimii 50-60 de ani și-au redus 
considerabil efectivele, devenid vulnerabile și pereclitate.  

Scopul: elucidarea stării actuale a speciilor de păsări din ordinul falconiforme 
de pe teritoriul pădurii Vărzărești, obiective: - evaluarea efectivulor speciilor de 
răpitoare de zi de pe teritoriul pădurii. –distribuția speciilor de răpitoare clocitoare 
de pe teritoriul pădurii, din preajma satului Vărzerești  

Metode de cercetare: Pentru colectarea datelor au fost utilizate metode 
clasice: transect și observația din punct fix. Observațiile au fost efectuate în 
perioada de cuibărit în anii 2011-2014. 

În total au fost identificate 11 cuiburi cu maxim ocupare de 6 perechi, dintre 
care: 3 perechi de Șorecar comun(Buteo buteo), o pereche de Viespar (Pernis 
apivorus), o pereche de Uliul porumbar (Accipiter gentils), și o pereche de Acvilă 
pitică (Aquila pennatus). Așadar la o sprafață de 700 de hectare de pădure întîlnim 
o densitate de 1,7 indivizi la km2. 

Structura comunității  de păsări răpitoare variază în decursul timpului datorită 
gradului înalt de deranj în perioda nuptială, și tăierea arborilor cu cuiburi. 
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PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII GENERALE LA 
VARIETĂŢILE DE OCIMUM BASILICUM L. 

 
DOMBROV LUDMILA 
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Studierea biologiei dezvoltării varietăţilor de busuioc (O. basilicum L.) 

permite elucidarea posibilităţilor de adaptare ale acestora în condiţiile Republicii 
Moldova, evidenţierea ecotipurilor de perspectivă, capabile să parcurgă complet şi 
în termen scurt etapele principale de dezvoltare cu obţinerea seminţelor productive. 

Busuiocul este plantă a latitudinilor sudice, cu perioadă îndelungată de 
vegetaţie, care necesită temperatură medie diurnă nu mai joasă de +15°C, iluminare 
bună, umeditate suficientă şi sol fertil. Deficitul oricărui dintre aceşti factori are 
drept consecinţă inhibiţia creşterii şi dezvoltării plantelor. Iată de ce, observările 
anuale ale duratei şi deplinătăţii parcurgerii etapelor de dezvoltare a plantelor sunt 
importante.  

Gradul de adaptare al plantelor de busuioc la condiţiile Moldovei şi 
evidenţierea ecotipurilor de perspectivă pot fi stabilite în urma analizei duratei 
fazelor fenologice de bază (înflorirea şi coacerea seminţelor în masă). Perioada de 
coacere a seminţelor durează pînă la primele îngheţuri de toamnă, cînd temperatura 
aerului scade pînă la 0°C şi plantele mor.  

Este preferabilă creşterea varietăţilor de O. basilicum L. prin răsad, deoarece 
se observă trecerea timpurie a fazelor fenologice.  Seminţele sunt semănate în seră 
în a doua jumătate a lunii martie, răsadul este transplantat în cîmp după 15 mai, 
cînd trece pericolul îngheţurilor tîrzii. Înflorirea în masă se petrece la mijlocul lui 
iulie, cînd se finalizează perioada de adaptare la condiţiile terenului deschis şi 
creşterea organelor vegetative. Seminţele încep să se coacă la mijlocul lui august, 
coacerea în masă survine în septembrie. Seminţele se coc în tirsurile centrale ale 
inflorescenţelor principale şi laterale. La creşterea prin răsad se observă o diferență 
minimă (de 1-3 zile) după durata perioadelor de dezvoltare, între varietăţi (O. 
basilicum var. difforme, O. basilicum var. purpurescens). Putem vorbi despre 
parcurgerea relativ totală a ciclului de viaţă la varietăţile de O. basilicum L., care ia 
sfîrşit, în majoritatea cazurilor, la acţiunea temperaturii scăzute a aerului. 
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Interacțiunea cîmpului electromagnetic cu frecvență extra înaltă cu obiectele 
biologice este demonstrată de numeroase rezultate ale cercetărilor științifice în 
domeniu [Gargusha O., 2008; Hristov J., 2011; Gromozova E., 2007]. 

O particularitate de bază în studierea mecanismelor de influență a radiației 
electromagnetice cu sistemele vii, constituie evidenţierea acelei componente 
structurale care reacţionează nemijlocit la acţiunea factorului fizic dat, ceea ce 
poate iniția modificări însemnate ale proceselor funcționale în celulă. Pentru 
elaborarea procedeelor eficiente de sinteză orientată a substanțelor bioactive, este 
necesar de a obține rezultate experimentale noi privind interacţiunea undelor 
milimetrice cu microorganismele, stabilirea efectului de biostimulare şi rezolvarea 
problemelor de sporire a capacităţii biosintetice a tulpinilor producătoare. 

Scopul lucrării a constat în stabilirea efectelor undelor cu frecvență extra 
înaltă asupra conținutului de manoproteine la tulpina de levuri Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18 şi elaborarea strategiei de aplicare a radiației 
electromagnetice în biotehnologia producerii polizaharidelor parietale.  

În urma studiului de evaluare a acţiunii radiației milimetrice asupra levurii 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, selectată ca tulpină producătoare de 
manoproteine, s-a constatat că undele cu frecvență extra înaltă 60.12, 53.33, 42.19 
GHz pot provoca modificări importante la nivelul peretelui celular, efectul biologic 
depinde de frecvența aplicată şi durata de tratare.  

Conținutul de manoproteine sporește cu circa 30% față de proba martor, 
optimă fiind frecvența de 53.33 GHz și durata de iradiere 10 minute. Rezultatele 
ştiinţifice obținute au fost valorificate în elaborarea procedeului de sinteză orientată 
a manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 cu utilizare în 
calitate de factor stimulator a undelor milimetrice. 
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Unul din aspectele importante ale biologiei speciei Rana ridibunda din 
complexul ranidelor verzi îl constituie studiul parametrilor biometrici care, în 
totalitatea lor, determină specia, cât și gradul de plasticitate ecologică în procesul 
de adaptare la popularea diferitor habitate (Cozari ș.a., 2009; Bannikov ș.a., 1977). 

În rezultatul analizei morfometrice a 42 de indivizi ai speciei R. ridibunda 
(33–masculi, 9–femele) din zona de centru a Republicii Moldova, am stabilit că 
potrivit indicelui biometric (lungimea totală a corpului în raport cu lungimea 
membrelor posterioare) și a celor 15 parametri morfologici (lungimea totală – 
4,10–10,02 cm (M±m = 7,00±0,22); lungimea capului – 1,18–3,94 cm (M±m = 
2,64±0,10); lăţimea capului – 1,22–3,44 cm (M±m = 2,26±0,08); distanţa dintre 
nări şi ochi – 0,19–0,69 (M±m = 2,26±0,08); distanţa de la vârful botului şi până la 
ochi – 0,77–1,42 (M±m = 2,26±0,08); diametrul ochiului – 0,55–1,08 cm (M±m = 
0,74±0,04); lungimea trunchiului – 2,40–6,36 cm (M±m = 4,35±0,17); lungimea 
membrului anterior – 2,45–5,17 cm (M±m = 3,76±0,10); lungimea humerusului – 
0,69–2,46 (M±m = 2,26±0,08); lungimea radiusului și cubitusului – 0,74–1,81 
(M±m = 2,26±0,08); lungimea tuberulului membrului anterior la masculi – 0,35–
1,15 cm (M±m = 0,72±0,05); lungimea membrului posterior – 7,09–16,20 cm 
(M±m = 11,66±0,36); lungimea femurului – 1,90–4,86 (M±m = 2,26±0,08); 
lungimea tibiei și peroneului – 2,03–5,61 (M±m = 2,26±0,08); lungimea labei – 
2,04–6,60 (M±m = 2,26±0,08), această specie are cele mai mari dimensiuni, 
comparativ cu celelalte specii din complexul ranidelor verzi (Rana lessonae, Rana 
esculenta).  

Așadar, rezultatele analizei biometrice a speciei Rana ridibunda din zona de 
centru a Republicii Moldova, denotă că, diferențele între parametrii biometrici sunt 
determinați de dimorfismul sexual și specificul modului amfibiont de viață.  
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Viaţa pe planeta noastră fără apă este imposibilă, astfel problema privind 

evaluarea stării ecologice a ecosistelelor acvatice este o prioritate. Atât amfibienii, 
cât și fauna lor parazitară sunt purtători de informații obiective despre starea 
ecosistemului în ansamblu (Verșinin, 2004, Malâșev, 2006, Matveeva et al, 2009). 

În rezultatul cercetărilor helmintologice ale ranidelor verzi 
(Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana esculenta) 
colectate din lacurile artificiale și naturale din zona de 
centru a Republicii Moldova, s-a stabilit prezența în tubul 
digestiv (intestinul subțire) a agentului parazitar din clasa 
Trematoda, ordinul Plagiorchiida, familia Plagiorchiidae, 
genul Opisthioglyphe, specia Opisthioglyphe ranae (vezi 
figura). Ca aspect morfologic trematoda O. ranae are 
formă ovală cu lungimea de 1,57 mm, iar lățimea de 0,58 
mm. Tubul digestiv începe cu o ventuză bucală cu 
diametrul de 0,12x0,14 mm, urmat de un faringe musculos 
- 0,07x0,09 mm, esofag 0,13x0,04 mm, două ramuri 
intestinale și ventuza ventrală 0,14x0,11 mm. Sistemul 
genital masculin este alcătuit din două testicole: anterior - 
0,13x0,20 mm și posterior - 0,14x0,24 mm. Sistemul 
genital feminin este reprezentat de un ovar - 0,15x0,12 

mm, iar anterior de acesta, se află organul copulator - 0,18x0,05-0,08 mm. 
Glandele vitelogene constau din foliculi cu formă variabilă situate în câmpurile 
laterale ale corpului.  

Așadar, în rezultatul cercetărilor helmintologice ale ranidelor verzi (Rana 
ridibunda, Rana lessonae, Rana esculenta) s-a stabilit infestarea cu specia 
Opisthioglyphe ranae în 89 % cazuri. 

 
 
 
 

 

 
 

Fig.      
Opisthioglyphe 
ranae. Original 
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În ultimii ani, cercetările helmintologice sunt axate pe studiul  nivelului de 

infestare al animalelor domestice, sălbatice, de companie și om. Însă, în diverse 
regiuni ale lumii, unele specii de animale, inclusiv și amfibienii sunt studiați 
helmintologic insuficient (Erhan D. și colab., 2014). 

Unii autori menționează despre importanţa teoretico-științifică și medico-
veterinară a amfibienilor. Speciile de helminți ca, Alaria alata, Spirometra 
erinacei, Ascarops strongylina şi Eustrongylides sp. au un impact periculos pentru 
sănătatea oamenilor, provocând maladiile Alarioza, Strigeoza, Sparganoza, 
Spirometroza, Ascaropsoza şi Eustrongilidoza. La animalele domestice pot cauza 
Alarioza la câini, porci, Strigheoza la câini și pisici, Sparganoza la porci, 
Spirometroza la câini și pisici, Ascaropsoza la porci (Euzeby, 1984, Шималов 
В.В., 2009). 

În Republica Moldova amfibienii au o largă răspândire și constituie o 
componentă importantă în ecosistemele acvatice și terestre, naturale și antropizate 
(Cozari, Gherasim, 2014). De aceea, am considerat oportună realizarea unui studiu 
helmintologic al ranidelor verzi.  

Rezultatele cercetărilor helmintologice ale speciilor Rana ridibunda, R. 
lessonae și R. esculenta colectate atât din lacuri artificiale, cât și naturale din zona 
de centru a Republicii Moldova, au pus în evidență extensivitatea invaziei de 
86,1%. Astfel, s-a stabilit prezența a 9 specii de helminți din clasa Trematoda, 6 
specii - din clasa Nematoda și 2 specii din clasa Acanthocephala. 

Așadar, rezultatele cercetărilor helmintologice efectuate pentru prima dată în 
Republica Moldova, demonstrează despre un nivel înalt de infestare al amfibienilor 
cu diverse specii de helminți și reflectă necesitatea unui studiu al lor mai 
aprofundat în aspect parazitologic. 
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Implementarea recentă a tehnologiilor de secvențiere în masă în studiul unei 
serii de plante parazite prin demararea proiectului Parasitic Plant Genome Project 
(http://ppgp.huck.psu.edu/) a oferit un volum abundent de date privind transcripția 
genelor parazitului obligator Orobanche aegyptica la diferite stadii ontogenetice.  

Această resursă informațională prezintă o serie de oportunități în studiul 
domeniului dat prin:  

•  posibilitatea prezicerii funcțiilor genelor noi identificate la Orobanche pe 
baza comparării secvențelor proteice (translate) ale acestora cu cele ce aparțin altor 
plante (inclusiv unor specii-model ca Arabidopsis thaliana), genomul cărora este 
adnotat și în cazul cărora este cunoscută funcția genelor, astfel fiind posibilă 
extrapolarea cunoștințelor la planta-parazit. 

•  posibilitatea comparării seturilor de gene transcrise în fiecare etapă 
ontogenetică și, prin urmare, identificarea transcripților specific asociați cu anumite 
stadii (d.e. stadiul crucial de formare a haustorilor pentru penetrarea rădăcinii și 
conectarea cu sistemul vascular al plantei-gazdă). Aceasta va facilita înțelegere mai 
bună a mecanismului procesului de infecție și a actorilor implicați. 

•  pentru toate secvențele inclusiv pentru cele unice care nu au omologi 
cunoscuți în plante se poate recurge la identificarea secvențelor-semnal de 
localizare celulară (în special către regiunea extracelulară unde au loc fenomene 
determinante ce duc la expansiunea parazitului), la identificarea domenelor 
proteice, acestea permițînd prezicerea funcției moleculare a acestor gene. 

Astfel, tehnologiile de secvențiere în masă cuplate cu tehnicile de analiză 
bioinformatică vor revoluționa înțelegerea mecanismului de atac al plantelor 
parazite și a actorilor moleculari determinanți și vor facilita elaborarea strategiilor 
rezistenței genetice la paraziți.  
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În legătură cu încălzirea climei pe Terra, problema utilizării apei de către 

plante şi consecinţele fiziologice ale secetei, rămâne a fi cel mai important 
impediment în agricultură şi producerea alimentară la scară globală. Se știe, că 
evitarea afectărilor proceselor  funcţionale se realizează la nivel de organism prin 
închiderea stomatelor, ceea ce micşorează pierderea apei şi deshidratarea 
țesuturilor. În acelaşi timp inevitabil se micşorează asimilarea carbonului în 
corespundere cu starea stomatelor şi cu accesul CO2 la nivel de cloroplaste cu 
impact negativ asupra creşterii, organogenezei şi procesului de producere. Reieşind 
din cele relatate scopul investigaţiilor a constituit: de relevat caracterul impactului 
stresului hidric asupra conductibilității stomatelor, intensității fotosintezei, 
transpirației și eficienței utilizării apei de către plantele Glycine max,L.(Merr) cv. 
Indra, tolerant la secetă și Enigma, susceptibil la insuficiența de umiditate. 

Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea analizorului de gaze portativ 
LCA-4 în experienţe realizate în aceleaşi condiţii  de umiditate şi temperatură scote 
în evidenţă deosebiri statistic veridice ale modificării proceselor fiziologice la 
plante în funcție de potențialul de rezistență. S-a stabilit, că deshidratarea 
țesuturilor, cauzată de secetă, a provocat diminuarea fondului de pigmenți 
asimilatori în frunzele ambelor cultivare, cu precădere la plantele sensibile: în 
frunzele plantelor Indra conținutul Cl a și Cl b s-a redus cu 23,77 % și 6,88 % 
corespunzător - la plantele cv. Enigma aceste afectări au constituit respectiv: 26 și 
16,70% comparativ cu plantele martor. Seceta a provocat o diminuare mai 
semnificativă a intensității fotosintezei și transpirației la plantele sensibile la 
insuficiența de umiditate. Stresul hidric a condiţionat închiderea stomatelor şi 
inhibarea aproape completă a asimilării dioxidului de carbon de către frunze, 
asociate cu urmări negative asupra eficienței utilizării apei în procesul de producție. 
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Genul Rubus cuprinde numeroase specii de arbuşti şi subarbuşti, prezente în 

ambele emisfere ale Globului Pămîntesc.  
Aceste plante pomicole găsesc condiţii de sol şi climă favorabile cultivării pe 

suprafeţe mari în ţara noastră. Ele se cultivă în primul rînd pentru conţinutul ridicat 
în vitamine, săruri minerale şi alţi compuşi biologici activi ce se găsesc în fructe, 
care sunt indispensabili organizmului uman pentru o nutriţie echilibrată. Varietățile 
de soiuri, Arapaho și Polar sunt avantajoase cultivării  datorită productivității 
înalte  și aspectului atrăgător al fructelor, care cîntărec: Arapao 6-7g, Polar 8-10g. 
Ambele varietăţi sunt cu creștere erectă ceea ce nu necesită atîrnare pe spalier, 
ușurează  lucrările de îngrijire și recoltare. Varietatea Polar are o productivitate de 
18-20 t/ha, fructe  negre spectaculoase formă lungă, cilindrică. 

O metodă contemporană și avantajoasă pentru înmulțirea murului este cultura 
in vitro. Pentru introducerea în cultura in vitro a fost esențial sterilizarea 
materialului vegetal prelevat de la planta – donor. Mai întîi materialul vegetal a fost 
bine spălat apoi ținut sub apă curgătoare 2 ore.  A fost aplicat diacidul de 0,1% în 
calitate de agent sterilizant, precedat de o dezinfectare prealabilă cu KMnO4. 
Timpul optim de tratare cu diacid 7 minute, pentru toate tipurile de explante. 
Mediul pentru inoculare a fost MS-100%, solid agarizat 5g/l. Un mediu eficient 
pentru multiplicare este MS suplinit cu BAP 0,5mg/l. Pe acest mediu într-o 
perioadă de 50-55 zile, se obţine o cantitate de 20-24 lăstari adventivi, cu lungimea 
de 5-7 cm. 

Importanţa acestor specii pomicole ca surse de substanţe biologic active 
creşte mult şi datorită faptului că fructele lor se prestează foarte bine la diferite 
prelucrări în gospodărie şi în industrie rezultînd o serie de produse care îşi 
păstrează o mare parte din vitamine, săruri minerale, acizi, pectine, substanţe 
tanoide. Aceste produse sunt consumate în lunile de iarnă, cînd hrana omului este 
săracă în vitamine.  
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Androgeneza are la bază trei evenimente cruciale: inițierea diviziunilor 
celulare, restabilirea potențialului embriogen şi recuperarea integrității structurale. 
La prima fază sub acţiunea factorilor stresogeni are loc blocarea gametogenezei şi 
inducerea dediferenţierii. La cea de-a doua, în urma proliferărilor celulare în 
interiorul exinei se formează structuri multicelulare care ulterior conduc la structuri 
embriogene şi degenerarea exinei. Reprogramarea metabolismului celular se poate 
produce prin represia genelor asociate cu sinteza amidonului, proteinelor asociate 
stresului şi proteolitice. Este cunoscut efectul pozitiv al unor factori exogeni în 
sporirea viabilităţii, reprimarea maturării microsporilor şi formării grăuncioarelor 
de polen. Totodată rămâne neelucidat mecanismul declanșator al dediferențeri și  
inducerii embriogenezei microsporale, sarcină majoră în soluționarea androgenezei. 

Embriogeneza polinică a permis ameliorarea şi crearea a numeroase linii de 
culturi cerealiere, dar reuşita acestei tehnici este influenţată în primul rând de 
factori genetici, care determină frecvenţa formării calusurilor/embrionilor, 
regenerarea plantelor și obținerea liniilor haploide și dubluhaploide. Primul 
protocol la orz privitor inducerea haploizilor este expus de către Clapham încă în 
1973. Totodată, realizările în direcția inducerii haploizilor sunt obținute pe un 
număr limitat de soiuri dovedite cu o capacitate androgenetică mai sporită. 
Culturile cerealiere, în special orzul, sunt cunoscute drept specii recalcitrante, 
caracterizate printr-un nivel limitat al diversității caracterelor morfo-fiziologice. În 
acest context, androgeneza și obținerea haploizilor la orz constituie obiecte 
importante în cercetările orientate spre explorarea complexă a genomului și 
extinderea variabilității  acestei culturi. Reieșind din cele expuse se propune drept 
scop general evaluarea particularităților embriogene ale microsporilor de orz și 
stabilirea condițiilor de inducere a regeneranților de natură androgenă. 
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Acidul rosmarinic reprezintă un acid polifenolic larg răspîndit la plante, iar 

prezenţa compusului conferă plantelor medicinale un efect benefic de promovare a 
sănătăţii, asigurînd o gamă largă de aplicaţii de la industria alimentară pînă la 
industria cosmetică [1]. 

În cadrul cercetărilor au fost analizate, prin cromatografie în strat subţire 
(CSS), extractele a 28 genotipuri de Salvia sclarea L. [2], care includ 13 hibrizi şi 
formele parentale ale acestora. Astfel, a fost relevată prezenţa acidului rosmarinic, 
în conformitate cu etaloanele utilizate, la toate formele cercetate, fapt confirmat şi 
de analiza spectrofotometrică. Datele înregistrate au demonstrat specificitatea 
spectrului fitochimic pentru fiecare genotip, înregistrând deosebiri după intensitatea 
fracţiunilor (spoturi) de mărime şi culoare mare, medie şi mică.  

Rezultatele au relevă în cazul hibrizilor valori mai ridicate a compusului 
studiat, comparativ cu formele parentale, în cadrul următoarelor grupuri genetice: 
17, 19, 20, 24 şi 26. Hibrizii 22, 27 şi 28 au prezentat un nivel mai redus decît al 
ambelor forme parentale. În cadrul grupurilor: 18, 21, 27 şi 29 a fost evident un 
nivel mai sporit al compusului la formele materne faţă de restul genotipurilor. 
Hibridul 25 a etalat un profil foarte apropiat (după intensitatea benzilor reliefate cu 
profilurile formelor parentale. 

În concluzie, graţie potenţialui terapeutic înaltă al S. sclarea L., studiul 
compuşilor polifenolici au o importanţă deosebită în identificarea amprentei 
fitochimice, în deosebi acizii polifenol carboxilici, precum acidiul rosmarinic, 
caracteristic speciilor din familia Lamiacee.  
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1MARIUS ŞTEFAN, 2VICTOR ŞALARU 

 
1Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, 

 2Universitatea de Stat din Moldova 
   

Introducere. Fosforul (P) reprezintă unul dintre nutrienţii esenţiali creşterii şi 
dezvoltării plantelor, dar care se găseşte în sol în cantităţi limitate şi sub forme 
insolubile. Responsabile de solubilizarea fosfaţilor anorganici insolubili sunt 
microorganismele, în special bacteriile din rizosferă, care utilizează o serie de 
mecanisme precum acidifierea mediului, sinteza fosfatazelor etc. 

Materiale şi metode. Tulpinile bacteriene testate pentru capacitatea de 
solubilizare a P insolubil au fost izolate din rizosfera plantelor de fasole mare, 
cultivate în cadrul Fermei Experimentale a USAMV Iaşi. Potenţialul solubilizator al 
izolatelor a fost testat atât calitativ, utilizând mediul Pikovskaya (sursă de P insolubil 
– Ca3(PO4)2), cât şi cantitativ, în bulion PVK (Nautiyal, 1999). Identificarea 
mecanismelor utilizate de tulpinile rizobacteriene pentru solubilizarea P s-a realizat 
prin: măsurarea pH-ului mediului de cultură, determinarea activităţii fosfatazei acide 
şi alcaline (Jumba şi Tabatai, 1988), identificarea acizilor organici eliberaţi în mediul 
de cultură (prin analiză HPLC). 

Rezultate şi discuţii. Din cele 25 de tulpini bacteriene izolate din rizosfera 
plantelor de fasole mare, 11 tulpini au solubilizat fosfatul anorganic în urma 
screening-ului calitativ. Capacitatea acestora de a solubiliza fosfatul a  fost testată 
ulterior cantitativ în bulion PVK. În urma screening-ului cantitativ, tulpina Rzp 2.3 a 
avut cel mai mare potenţial de solubilizare a fosfatului tricalcic (19,8μg P/ml). pH-ul 
minim înregistrat pentru această tulpină a fost de 5.13, iar analiza HPLC a evidenţiat 
producerea de acid tartric, ca acid principal implicat în procesul de solubilizare. Nu 
au putut fi observate diferenţe semnificative între activitatea fosfatazelor acide şi 
alcaline în mediul de cultură suplimentat cu fosfat, comparativ cu cel fără sursa de 
fosfat. 

Concluzii.Mecanismul responsabil de solubilizarea fosfatului tricalcic în cazul 
tulpinii Rzp 2.3 se referă la scăderea pH-ului mediului de cultură ca urmare a 
producerii de acid tartric. 
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                          PRACTICA ÎNRĂDĂCINĂRII BUTAȘILOR DE  
                    HIBRID MUR X ZMEUR (RUBUS LOGANOBACCUS  
                         L.H.BAILEY HYBRIDBERRY) PRIMIȚI PRIN  
                              SCHIMB DE MATERIAL VEGETATIV 
 
                                                 MÎRZA ALEXANDRU 
 
                                   Grădina Botanică (Institut), AȘM 
 
În decembrie 2014 Grădina Botanică (I) AȘM a obținut prin schimb de 

material vegetativ 18 butași neînrădăcinați a 6 soiuri de hibrid mur x zmeur de la 
Centrul Național de Germoplasmă, SUA, Oregon (NCGR).  Cultivarele testate 
pentru înrădăcinare sunt: Olallie, Kotata, Chehalem, Phenomenal, Santiam, Lincoln 
Logan. 

Scopul aceastui experiment a fost determinarea condițiilor optime de 
înrădăcinare a butașilor enumerați mai sus. 

În studiu a fost luat fitohormonul “Cornevin” un amestec hormonal sub 
formă de pulbere a cărui substanță activă este IBA ( acidul indolilbutiric). 
Înrădăcinarea s-a realizat în două variante: în prima s-a presărat baza butașului cu 
amestec hormonal sub formă de talc  (cu o concentrație a IBA de 5gr/kg) și plantați 
în substratul umed, variantă doua - butași exponați în soluție de „Cornevin” cu 
concentație de 1,3gr/l timp de 24 ore şi plantați în amestec perlită/nisip umed și 
acoperiți cu o carcasă transparentă, pentru menținerea umedității. 

După 1,5 luni în I-a variantă din 12 butași s-au format rădăcini de circa 3 cm 
la 2 exemplare a varietății Lincoln Logan și la una de Olallie. Un butaș de 
Chehaleam a format rădăcinițe de 0,5cm de la un mugure în vârful butașului. 
Aceste rădăcinițe au fost încorporate în mici containere cu turbă pentru dezvoltare 
ulterioară. 

Varianta exponată în soluție de „Cornevin” enumărând 6 unități, s-au format 
rădăcini la Kotata, Chehalem și Olallie.  

Butașii cu rădăcinele de mărimea 3,0cm au fost plantați în ghivece cu 
substrat, sol:turbă 1:1. 

Așadar rata de înrădăcinare în I-a variantă a fost de 33,3%, iar la cea cu 
butașii exponați timp de 24 ore în soluție de IBA rata a fost de 50%. 
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MOTIVE DE INTERACȚIUNE PROTEICĂ CU ROL ÎN 
REZISTENȚA PLANTELOR LA OROBANCHE 

 
VIOREL MUNTEANU 
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Infectarea rădăcinilor la planta Arabidopsis thaliana cu parazitul obligator 

Orobanche ramosa reprezintă un model util de studiu al răspunsului plantei gazde 
la atacul parazitului. Modelul permite utilizarea instrumentelor bioinformatice și a 
bazelor de date (BD) pentru analiza sistemică a procesului. Scopul studiului a fost 
identificarea motivelor de interacțiune proteină-proteină (PP) cu rol în rezistență 
contra atacului patogen utilizînd modelul A. thaliana – O. ramosa. Setul de gene 
implicate în rezistența la atacul paraziților a fost colectat din PubMed și îmbogățit 
cu genele de interacțiune din BD Biogrid. Vizualizarea și analiza rețelei de 
interacțiune a fost efectuată în Cytoscape. În rezultatul analizei a fost obținută o 
rețea de interacțiune PP cu 64 noduri și 100 interacțiuni. Rețeaua obținută prezintă 
4 clustere de interacțiune relevante. Clusterul 1 (GST6, GST7 și o lectină) 
reprezintă un sistem de recepție asociat cu membrana plasmatică, conectat cu căile 
de inducere de sinteză a camalexinei și a răspunsului hipersenzitiv orientat spre 
apoptoza celulară. Clusterul 2 conține subunitatea compelxului mediator, MED25, 
ceea ce indică că mecanismele de rezistență și apărare sunt controlate la nivelul 
reglării transcripției bazale. Clusterul 3 întrunește opt proteine puternic conectate 
cu EDS1. Interacțiunea cu PAD4 funcționează independent de calea mediată de 
acidul salicilic în apărarea contra patogenilor, iar interacțiunea cu RPS4 și RPS6 
declanșează apoptoza. Clusterul 4 include două enzime PAL care catalizează 
primele etape ale căii fenilpropanoide și controlează fluxul de carbon spre lignina 
din structura peretelui celular. Clusterele identificate includ clase de familii de 
proteine care au funcții de recepție a paternelor patogene, transmitere a semnalelor, 
modificarea transcripției genelor, biosinteza metaboliților de rezistență și 
declanșarea apoptozei, care împreună ajustează procesele fiziologice spre apărare și 
rezistență. 

 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 



Şcoala Doctorală 
Ştiinţe Biologice şi Agricole 

 
 

ASPECTE BIOINFORMATICE ÎN STUDIUL MECANISMELOR 
FILOGENETICE ALE PARAZITISMULUI LA PLANTE 
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Parazitismul reprezintă o strategie de viață de înalt succes întâlnindu-se în 

toate regnurile vii. Presiunea înaltă a selecției asociată cu coevoluția gazdei 
influențează morfologia și fiziologia parazitului spre noi direcții, făcînd paraziții 
subiecte valoroase pentru studiul diversificării și evoluției modificărilor genetice și 
fenotipice asociate cu heterotrofia.  

Dintre taxoanele de plante parazite numai familia Orobanchaceae conține 
reprezentanți în toate etapele de trecere spre parazitism (semiparazit facultativ, 
semiparazit obligator și holoparazit obligator), ceea ce permite investigarea 
tranzițiilor evolutive în vederea simplificării funcțiilor organismului în anumite 
direcții (d.ex. fotosinteză), dar și a apariției unor funcții total noi cum ar fi 
capacitatea de recunoaștere, de invadare a plantei gazdă, capacitatea de 
contracarare a răspunsurile defensive ale acesteia.  

Analiza genomică funcțională comparativă la nivelul transcripților poate fi 
aplicată cu succes plantelor parazite din familia Orobanchaceae (Triphysaria, 
Striga și Orobanche) cu scopul de a identifica modificările la nivelul transcripției 
genomurilor asociate cu tranziția spre parazitism. Această metodă permite studiul 
modificărilor structurilor și funcțiilor genelor precum și identificarea tiparelor 
reglatoare noi impuse genelor existente pentru a acomoda noi structuri sau procese 
biologice în plantele parazite. La fel, pot fi studiate modificările din căile 
metabolice principiale și de semnalizare a fitohormonilor pentru a determina 
specificul acestora pentru acomodarea la noul stil de viață. 

Analiza statistică a datelor poate conduce la identificarea factorilor specifici 
cheie (gene de virulență) responsabili de depășirea barierelor imune ale plantei 
gazdă și care pot servi ca ținte ale strategiilor de creare a speciilor agricole 
rezistente (inclusiv prin metode de inginerie genică). 
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EVALUAREA POLIMORFISMULUI GENETIC LA  
HYSOPUSS OFFICINALIS 
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Evaluarea polimorfismului genetic prezintă o importanţă deosebită în 

aspectul descrierii diversităţii genetie intraspecifice. În acest context, în lucrarea de 
faţă, s-a propus ca scop evidenţierea particularităţilor genetice sopecifice speciei 
Hyssopus officinalis, în baza metodei RAPD-PCR. Materialul studiat a inclus  6 
genotipuri, criteriul de selecţie fiind culoarea florilor din inflorescenţă (flori albe, 
albasrtre şi roz), care au fost colectate din trei locaţii: Gradina Botanică (Institut) a 
AŞM, Republica Moldova (GB), CCB Stejarul, Piatra-Neamţ, România (RO) şi 
SCDA Secueni, RO. 

Analiza spectrelor electroforetice a permis descrierea comparativă a plantelor 
conform criteriului de selecţie. Astfel, a fost evidenţiat că cele mai multe rezultate 
de amplificare se constată la   Isopul cu flori albe, Piatra Neamţ, RO - 96 % 
primeri, urmat de Isopul cu flori roz de la GB şi Isopul cu flori albe de la 
Secuieni, RO cu cîte 92% . În acelaşi timp, cele mai puţine rezultate au fost obţine 
în cazul genotipului Isop flori albe de la GB - 46%. Numărul cel mai înalt de 
ampliconi a fost obţinut în cazul primerului OPJ01 (20 benzi). Astfel, a fost atestat 
că în H.officinalis 89 % dintre cei 27 primeri testaţi sunt informativi, dintre care 
UBC215, OPA9 şi OPB01, care evidenţiat produşi ai amplificării pentru toate 
genotipurile analizate, fiind un indicator de determinare al speciei studiate. 

Rezultatele obţinute au demonstrat un total de 693 fragmente de amplificare, 
222 fragmente specifice (32 %) şi 64 (9%) de fragmente comune pentru 
genotipurile din cele trei locaţii. Se evidenţiază 3 fragmente OPA9

450, OPB01
600 şi 

UBC215
500 comune, identificate la cele 9 genotipuri analizate.  

În concluzie, rezultatele obţinute se constată o heterogenitate înalte a 
meterialului testat - după numărul de locus-uri, dimensiune şi conţinut, iar benzile 
specifice depistate în baza primerilor testaţi, pot fi analizate în scopul elaborării 
unor markeri moleculari pentru identificarea acestor genotipuri. 
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UNELE  ASPECTE  ALE  SITUAŢIEI EPIZOOTOLOGICE  
PARAZITARE  LA  OVINE  ÎN REPUBLICA  MOLDOVA 

 
NAFORNIȚA NICOLAE 
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În cadrul lumii animale, paraziții prezintă unul din componentele 

indispensabile ale ecosistemelor, populând cele mai diverse habitate naturale şi 
antropizate de tip terestru sau acvatic. Rezultatele cercetărilor din ultimii ani ne 
demonstrează că parazitozele la animale și om din Republica Moldova au o largă 
răspândire, aducând mari prejudicii economice şi sociale (Zgardan, 2002, 2008, 
Erhan, 2010, 20013, Cercel, 1997-2005). Posibilitățile de infestare a ovinelor, dar 
și a altor specii de rumegătoare, cresc cu mult în perioada de pășunare, care sunt 
poluate cu diverși agenți parazitari. Unele parazitoze sunt frecvent depistate la 
animale în Republica Moldova, altele sunt înregistrate numai în anumite 
anotimpuri și zone climaterice. Rezultatele științifice publicate în anii precedenți de 
diverși autori (Zgardan, 1985, 2001, Bondari, 1992, Tălămbuță, 1995, Cercel, 
1997), demostrează că atât meii și tineretul ovin an precedent, căt și ovinele adulte 
sunt infestate în 90-95%, iar în unele gospodării cu helmintoze gastro-intestinale – 
în 100% cazuri. 

Studiul situației epizootolgice s-a efectuat la un numar de 1308 ovine adulte 
și 540 capete de tineret an precedent și mei în perioada vară-toamnă-iarnă a aa. 
2013-2015, din gospodării de creștere a ovinelor, cu diverse tehnologii de 
întreținere, din zona de nord, centru și sud a republicii. Cercetările parazitologice 
au demonstrat o extensivitate a invaziei de 90-98% în toate zonele, la toate 
categoriile de vârstă cu diverși agenți paraziti provocând Fascioloza, Dicrocelioza, 
Strongiloidoza, Strongilatoza, Trichostrongilidoze, Dictiocauloza, Nematodiroza, 
Hemonchoza, Moniezioza, Coccidioza. Aceste specii de paraziți formau diverse 
asociații, producând fenomenul de poliparazitism.  
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Fiecare zonă geografică a Republicii Moldova are particularitațile sale 

pedologice și climaterice, la care se adaptează animalele și paraziții. În funcție de 
acești factori variază și diversitatea helmintofaunei. Studierea ei are o mare 
importanță teoretică și practică pentru planificarea rațională, pe bază științifică, a 
măsurilor de combatere și prevenire a helmintozelor. Infestarea ovinelor este în 
diverse asociații, provocând fenomenul de poliparazitism, care a fost studiat de 
numeroși cercetători atât din republică (Zgardan, 1974-2008, Erhan, 1983-2013, 
Cercel, 1997 -2013, Tălămbuță, 1995-2013), căt și din țarile vecine: România 
(Olteanu, 1956-2005), Ucraina (Traci, 1986, Șevțov, 1990, 1995), Russia 
(Colesnicov, 1992, Didenco, 1993). Conform datelor prezentate de acești 
cercetători, infestarea ovinelor era, în medie, cu Trematode în 51,1% cazuri, 
Cestode - 19,6% și cu Nematode în 100% cazuri.  

Cercetările noastre ovoscopice au fost efectuate pe un lot de 1308 ovine 
adulte şi berbeci, 540 capete tineret an precedent şi mei. Au fost depistate 10 specii 
de paraziți (moniezii, fasciole, dicrocelii, strongiloizi, dictiocauli, strongilide, 
trichostrongylus, nematodirus, haemonchus, coccidii). Ovinele adulte erau infestate 
cu trematode în 40-63% cazuri, nematode - 100%, cestode - 37% și protiști în 88% 
cazuri, iar tineretul ovin an precedent şi miei respectiv - 54%, 95%, 38,5% și 85% 
cazuri.  

Așadar, analiza rezultatelor obținute denotă că în zona de nord a republicii 
incidenţa trematodozelor hepatice (fascioloza, dicrocelioza) era în 42-63% cazuri, 
zona de centru - 40-55%, iar în zona de sud - în 14,5%-18,8% cazuri.  
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CULTURA CARTOFULUl ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 
 

Cultura de cartof este foarte costisitoare și de aceea trebuie să existe o 
strategie de dezvoltare a producţiei de cartof, adaptată pentru Republica Moldova 
şi, în primul rând, soiuri pentru condiţiile din ţara noastră.  

Începând cu anul 2004 și până în prezent (excepție 2007, 2012), recolta a 
crescut, atingând și valori de peste 10t/ha. 

Potrivit datelor furnizate de FAOSTAT, în ultimii ani (2013, 2012, 2011. 
2010, 2009) producția de cartof din Republica Moldova a constituit aproximativ 
0,07, 0,05, 0,09, 0,08 și respectiv 0,08 % din producția globală și 0,21, 0,16, 0,27, 
0,26 și 0,21% din producția la nivel european 

Fară îndoială, cartoful trebuie să rămână una din culturile de importanță 
națională pentru Republica Moldova, a carei valoare poate crește semnificativ dacă 
se stimulează urmatoarele activități: 

- asigurarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru producerea 
materialului inițial liber de agenți patogeni; 

- îmbunătățirea tehnologiei de producere, păstrare, condiționare și livrare a 
cartofului prin asigurarea echipamentelor și instalațiilor adecvate; 

- organizarea producerii cartofului extratimpuriu și timpuriu pentru piața 
europeană; 

- dezvoltarea industrializarii cartofului (amidon, fulgi, chips și pommes 
frites) și organizarea producerii cartofului pentru scopurile amintite; 

- dezvoltarea activității de instruire teoretică și practică. 
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FLORA GORUNETELOR DIN REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ 
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Rezervaţia Peisagistică “Pădurea Hânceşti” are o suprafață de 4499 ha. Se 

află în gestiunea a două ocoale silvice Ocolului silvic Mereşeni şi Ocolul Silvic 
Logăneşti din Întreprinderea Silvică Hânceşti. Flora gorunetelor din Rezervaţie a 
fost cercetată pe parcursul perioadei de vegetație în anul 2014 prin metoda de 
itinerar.  

Suprafaţă totală a arboretelor de gorun (Quercus petraea) din rezervaţie este 
de 853.6 ha. Parcelele:12 (A,B,H), 13 (A,B,C,D,E), 14(A,F,H,S), 18 (I,J), 20 A, 22 
A, 28 (C,J,Q,W), 29 E, 30 (B,E), 33(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,S,T,U,V), 35 
(A,D), 37 D, 38 A, 39 (A,J,E), 42A, 43 (B,G,L,N,V), 45 T,Q, 47 C, 50 C, 54 
(S,V,W). 

În rezultatul cercetărilor efectuate în gorunete au fost evidențiate   103  specii 
de plante vasculare dintre care: 13 specii de arbori, 10 specii de arbuști și 80 specii 
de plante ierboase. 

Arbori: Jugastru (Acer campestre), paltin de camp (Acer platanoides), arţar 
tătăresc (Acer tataricum), arţar negru (Acer negundo), carpen (Carpinus betulus), 
cireş (Cerasus avium), frasin (Fraxinus excelsior), gorun (Quercus petraea), stejar 
pedunculat (Quercus robur), scoruş (Sorbus aucuparia), sorb (Sorbus torminalis), 
tei roşu (Tilia cordata), tei argintiu (Tilia tomentosa).  

Arbuşti: Corn (Cornus mas), scumpie (Cotinus coggygria), 
păducel(Crataegus monogyna), salbă moale (Eonymus europaeus), salbă râioasă 
(Euonymus verrucosa), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), soc (Sambucus nigra), 
clocotiş (Staphylea pinnata), sânger (Swida sanguinea), drmoz (Viburnum 
lantana). 

Au fost întâlnite specii de plante rare incluse în Lista plantelor  ocrotite de 
stat ca: sorbul (Sorbus torminalis (L.) Crantz), scoruş (Sorbus aucuparia L.) care 
intră în categoria VIII a rarităţi ca specie nepericlitată, clocotiş (Staphylea pinnata 
L.),umbra iepurelui (Asparagus tenuifolius Lam.)- categoria II specie periclitată, 
linte azurie (Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.)- categoria IV specie rară**. 

Comunităţile de plante din gorunete din cadrul Rezervaţiei peisagistice 
Pădurea Hânceşti au fost atribuite la 3 asociaţii: Cotino (coggygria)-Quercetum 
petraeae; Staphyleo pinnata - Quercetum petraeae; Tilio tomentosae-Fraxineto-
Quercetum petraeae. 
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Plantele pot dezvolta mecanisme de rezistență durabile, sistemice și active la un 
spectru larg de factori biotici și abiotici. Răspunsul plantei la stres este un proces foarte 
complex, implicând coordonarea regulată a mii de gene din diferite procese metabolice 
ale celulei, ce duc la reorganizarea structurilor celulare și modificarea fluxurilor de 
substanțe metabolice. Studiile anterioare au abordat ideea existenței unui ciclu 
adaptativ general de răspuns la stres generat de diferiți factorii biotici, întrucât în 
majoritatea cazurilor se activează unele și aceleași gene și proteine, cum ar fi 
proteinele PR (pathogen-related), enzimele de sinteză a fitoalexinelor și enzime 
implicate în îngroșarea peretelui celular – prima barieră împotriva patogenilor etc. În 
cazul patosistemului H. annus – O. cumana, la nivelul rădăcinilor plantei-gazdă au loc 
modificări esențiale determinate de formarea haustoriilor. Astfel, peretele celular al 
gazdei acumulează lignină și caloză. Caloza reprezintă un polizaharid care este produs 
la acțiunea factorilor biotici și mecanici. Lignina umple spațiile libere dinte 
componenții principali ai peretelui celular și reduce pierderile de apă. Cu ajutorul 
sistemelor bioinformatice au fost elaborate rețele de gene implicate în căile de 
biosinteză a metaboliților secundari. Studierea expresiei genelor corelată cu analizele 
histochimice va permite elucidarea mecanismelor de răspuns activ în acest patosistem.  

Cercetările histochimice a rădăcinilor de floarea-soarelui infectate artifical cu 
Orobanche, permit evidențierea calozei și ligninei în dinamică temporală. Cu ajutorul 
tehnicilor de biologie moleculară va fi studiată expresia a 4 gene implicate în sinteza 
calozei și 5 gene ale căii metabolice ale ligninei. Cercetările vor include trei hibrizi 
rezistenți și trei sensibili la atacul patogenului în dinamică temporală la trei nivele de 
răspuns defensiv: faza imediată de apărare, faza activă de apărare și faza de stabilizare 
și acomodare a plantei-gazdă infectată cu Orobanche. 

Elucidarea acestor mecanisme va permite transpunerea la alte sisteme gazdă-
parazit și va facilita ameliorarea rezistenței plantelor de cultură.  
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This is the first study to focus on feeding ethology on a species belonging to 

Euscorpius genus. Prey selection and capture behavior of the Carpathian scorpion 
Euscorpius carpathicus (Scorpiones: Euscorpiidae) was observed in the lab over a 
period of 12 weeks.  

Specimens were kept individually in terraria (22x12 cm) with substrate 
gathered from the collecting site. Natural habitat conditions (daylight period, 
humidity and temperature) were simulated. The behavioral components involved in 
prey capture were identified and an ethogram was generated. We analyzed the 
occurrence of prey acceptance in three different types of prey. The occurrence of 
different prey capture components used by each scorpion after the acceptance 
phase were recorded and analyzed. 

The Carpathian scorpion like most scorpions is nocturnal and hunts prey by 
the use of a sit and wait strategy, where prey is either located in the opening of the 
scorpion’s burrow/hiding place or, on some occasions, actually bumps into the 
scorpion. Like most members of Euscorpius genus the Carpathian scorpion relies 
mostly on its strong pedipalps to capture prey whereas the sting is seldom used for 
defense purposes. Its preferred food type is comprised of isopoda individuals 
although if hungry or threatened it can attack and consume larger more aggressive 
types of prey. 
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Substanţele biologic active constituie o componentă importantă în sistemul 
de reglare a organismului vegetal şi sunt capabile în cantităţi foarte mici de a 
stimula procesele vitale în plantă. Din aceste considerente, se acordă o deosebită 
atenţie extinderii spectrului de noi surse potenţiale de substanţe biologic active.  

În acest context, scopul cercetărilor constă în determinarea influenţei tratării 
seminţelor de castraveţi înainte de semănat cu glicozide extrase din speciile fam. 
Scrophulariaceae şi stabilirea acţiunii lor asupra germinaţiei în dinamică a 
seminţelor în câmp deschis şi productivităţii culturii. Pentru aceasta, seminţele de 
castraveţi înainte de semănat au fost expuse tratării, timp de 24 de ore, cu soluţiile 
apoase de glicozide: ∑-scrofulariozidică (din Scrophularia nodosa L.), 
verbascozidă (Verbascum sp.) şi  ∑-melampirozidică (Melampyrum nemorosum 
L.).Ulterior, seminţele au fost uscate şi semănate în câmp deschis, unde începând 
cu a 8-a zi au fost efectuate evidenţe asupra dinamicii germinaţiei acestora, iar în 
perioada recoltării au fost evaluate componentele productivităţii - numărul şi masa 
fructelor de castraveţi de pe parcela experimentală.  

În rezultatul investigaţiilor sa stabilit că soluţiile apoase ale glicozidelor 
testate manifestă acţiune stimulativă asupra germinaţiei seminţelor de castraveţi.  
Astfel, o acţiune mai sporită a manifestat ∑-scrofulariozidică, valoarea germinaţiei 
aflându-se în continuă creştere pe parcursul perioadei de evidenţă - de la 74% la 
89%. Ulterior, în urma recoltării, sa stabilit o acţiune stimulativă a glicozidei 
verbascozidă asupra productivităţii culturii. Pe sectoarele înfiinţate cu seminţele 
tratate cu verbascozidă a fost obţinut un adaos la recoltă de 2,4 t/ha sau 23% 
comparativ cu martorul, ceea ce evident relevă efectul stimulativ al glicozidelor 
studiate asupra productivităţii plantelor de castraveţi.  
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CARACTERIZAREA CLIMATICĂ  A DATEI DE TRECERE A 
TEMPERATURILOR MEDII DIURNE SUB 15 ºC CE SEMNIFICĂ 

APARIŢIA TOAMNEI 
 

     ALCAZ  ADELINA 
 

 Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM  
 

Îceputul sezonului de toamnă  din punt  de vedere  meteorologic are loc odată 
cu  trecerea stabilă   a  temperaturii  medii  zilnice a aerului  prin  +15ºC   în  
direcția  scăderii  ei.  

Conform  datelor  multianuale pentru ultimii 50 ani, pe  teritoriul  Republicii  
Moldova  toamna  apare între 12 septembrie  la nord (Briceni) și   23 septembrie la 
sud (Cahul), cu  durata  de manifestare de  80 de  zile. Însă, in ultimii  ani, termenul  
de începere a acestui anotimp se poate abate  esențial de la  datele multianuale, una 
din cauzele principale fiind schimbările climatice. 

În  cazul   toamnelor  calde data  trecerii temperaturilor  diurne sub  +15ºC  
se petrece in luna  octombrie. Cel mai devreme pe 8 octombrie toamna se 
instalează în partea de nord a republicii, peste o saptămînă ea se semnalează în 
partea centrală (15 octombrie) şi peste 9 zile aceasta se manifestă în partea de sud a 
republicii.  

În concluzie constatăm, că cunoașterea manifestării toamnei din punct de 
vedere meteorologic este foarte importantă, deoarece de aceasta în mare măsură 
depind lucrările agricole legate de semănăturile de toamnă.         

Estimarea  in aspect spațial a datelor medii, devreme și cele mai tîrzii privind 
trecerea  temperaturii diurne prin +15ºC, va contribui la efectuarea lucrărilor de 
toamnă în mod diferențiat, asigurînd astfel, utilizarea adecvată a potențialului 
agroclimatic din cadrul acestui anotimp, în contextul  schimbării  climei  actuale.  
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Anotimpul de primăvara se caracterizează prin instabilitatea mare a vremii ( 

cu precădere în luna martie), ce contribuie la creşterea temperaturii medii diurne de 
la valori de 00C pîna la valorile de +150C.   

În baza cercetărilor datelor instrumentale, colectate de la Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat constatăm, că data medie de  trecere a temperaturilor 
peste15ºC, are loc  la 10 mai, în partea de centru și sud, și cu o întirziere  de 7 zile 
in partea  de  nord (17 mai).  

Cel mai devreme, în condițiile Republicii Moldova, data trecerii temperaturii 
medii diurne prin 15ºC, are loc în partea centrală în data de 14-15 aprilie, 
determinată în mare măsură de circulaţia generală a atmosferei caracteristică în 
ultima perioadă de timp, iar în partea de nord şi sud acestea apar  mai tîrziu cu 7-8 
zile (corespunzător pe 21-22 aprilie). 

Trecerea întirziată a datei cu temperaturi  prin 15ºC s-au inregistrat  in partea 
de sud  a republicii pe 2 iunie , in centrul - pe 4 iunie, iar in partea de nord acestea  
pot avea o intirziere de peste doua saptamini (18 iunie). 

În concluzie constatăm, că schimbarea climei la etapa actuală influenţează 
semnificativ manifestarea în timp şi spaţiu a datei de trecere a temperaturii medii 
diurne prin 15ºC, care semnifică anotimpul de primăvară. Estimarea în aspect 
spațial a acestui parametru ar putea contribui la corectarea datelor privind 
semănatul anumitor grupuri de culturi agricole, ceea ce în mare măsură va 
determina utilizarea adecvată a condițiilor termice și de umiditate în decurgerea 
normală sau optimă a fazelor de dezvoltare ale acestora.    Aceste rezultate vor 
contribui la utilizarea corectă a potențialului agroclimatic în limitele Republicii 
Moldova, în contextul schimbării climei actuale.  
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În condițiile actuale, nu putem afirma că trăim doar într-un mediu sau o 
realitate fizică, trăim în concepția pe care o avem asupra acestui mediu, cu alte 
cuvinte trăim într-un anumit peisaj. Peisajul, la rândul său, include abordarea fizică 
și mentală, naturală și culturală. 

Provocările majore cu care se confruntă societatea în ziua de azi: schimbările 
climatice, riscurile și hazardele naturale, urbanizarea și migrațiile, securitatea 
alimentară, necesarul de energie, sănătatea, etc., sunt integrate nemijlocit în peisaj. 
De aceea, e necesar să se efectueze studii cu privire la structura, tipologia și 
dinamica peisajului, cercetări care să ofere anumite răspunsuri vizavi de 
provocările secolului în care trăim. 

Până în anii ‛90 ai secolului trecut problematica peisajului geografic 
(landșaftului) a fost abordată într-un mod clasic, prin analiza componentelor 
studiate şi cartate în teren, etapă ce a lăsat nerealizate un șir de probleme. 
Cercetările peisagistice se confruntă cu inaccesibilitatea datelor necesare pentru 
sistematizarea informației, iar adepții acestor cercetări sunt, de multe ori, divizați 
de barierele disciplinare. Este foarte necesară consolidarea unor abordări 
integrative între științele naturale, fizice, sociale și umane. 

În prezent, țara noastră ia parte la Convenţia Europeană a Peisajului (CEP), 
(Florenţa 2000), ratificată prin Legea nr. 321-III din 12 noiembrie 2001, care 
impune recunoașterea juridică a peisajelor ca o componentă esențială a cadrului de 
viață, stabilirea de instrumente aferente în scopul protecției, managementului și 
amenajării acestuia, integrarea peisajul în politicile de amenajare a teritoriului și în 
cele culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, stabilirea de măsuri de 
conștientizare a societății, de participare a populației și de formare a specialiștilor 
în domeniu. 

Astfel, putem pe drept constata că cercetarea peisajului reprezintă un 
domeniu de cercetare integrată orientată atât spre studierea percepțiilor cât și a 
materialității, atât spre studierea naturii cât și a culturii, atât spre studierea stării 
actuale cât și a transformărilor ce au loc în cadrul peisajului. 
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În ultima perioadă de timp se observă, pe plan internațional, o creștere a 

numărului de lucrări care tratează subiectul utilizării imaginilor satelitare în studiile 
de climatologie. Cele mai frecvente folosesc produsele MODIS (Moderate-
resolution Imaging Spectroradiometer) datorită numeroaselor avantaje pe care le 
prezintă acest instrument. Acest lucru este determinat, în principal, de 
diversificarea și creșterea instrumentelor de observare a Pământului. Spre deosebire 
de mijloacele de măsurare clasice care din cauza repartiției spațiale neuniforme nu 
surprind cu fidelitate anumite procese și fenomene, metodele satelitare completează 
acest lucru prin creșterea gradului de acoperire a teritoriului analizat. Lucrarea de 
față își propune o trecere în revistă a celor mai recente metode de prelucrare și 
analiză a imaginilor MODIS prin derivarea unor indici bioclimatici care ulteriror 
vor fi spațializați la nivelul întregii Câmpii a Moldovei. Pentru lucrarea prezentă se 
vor analiza toate imaginile satelitare zilnice din perioada anilor 2003-2012. Pentru 
a compune imaginea termică zilnică se va avea în vedere faptul că teritoriul 
României este tranzitat de către cei doi sateliți ce compun constelația MODIS, 
Aqua respectiv Terra, de două ori pe zi. Ca orice alt produs saltelitar, imaginile 
MODIS au avantaje și dezavantaje. Dezavantajul major este dat de faptul că 
imaginile aferente lunilor sezonului rece sunt contaminate de prezența norilor 
stratiformi. Dintre avantaje, amintim faptul că datele sunt gratuite, disponibile 
imediat, la cerere.  
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОГЕНЕЗА В КАРПАТСКОЙ 
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РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ 
 

ВЛАДЛЕН КАРДАНЕЦ 
 

Институт Геологии и Сейсмологии АНМ 
 
Цель этого исследования – определение основных типов сейсмогенных 

разрывов, их приуроченность к определённым участкам Карпатской дуги и 
влияние на макросейсмический эффект для территории Республики 
Молдовы. 

В ходе работы были исследованы механизмы очагов наиболее сильных 
вранчских землетрясений, происшедших за период 1940-2014 гг. Анализ дал 
чёткое разделение механизмов очагов по трём основным типам сейсмогенеза. 

Тип 1. Наклонные плоскости ориентированы в направлении северо-
запад – юго-восток, параллельно к простиранию Восточных Карпат. Оси 
сжатия близгоризонтальны и ориентированы в северо-восточном 
направлении. Этот тип механизмов очагов является преобладающим у 
исследованных землетрясений. Макросейсмический эффект проявляется в 
увеличении интенсивности колебаний почвы в северной части республики. 

Тип 2. Наклонные плоскости ориентированы в направлении запад – 
восток, т.е. параллельно оси Южных Карпат. Оси сжатия близвертикальны и 
направлены близмеридионально. Увеличение интенсивности колебаний 
почвы наблюдается в восточной части республики. 

Тип 3. Сочетание крутой и пологой плоскостей с направлением разрыва 
параллельно касательной к изгибу горной дуги. Оси сжатия 
близгоризонтальны и ориентированы в северо-западном направлении. 
Интенсивность колебаний увеличивается в северо-восточном направлении и 
наблюдаемый макросейсмический эффект проявляется сильнее. Механизмы 
этого типа наиболее опасны для территории Республики Молдовы, что 
проявилось при сильнейших землетрясениях ХХ века: 10 ноября 1940 г., 4 
марта 1977 г., 31 августа 1986 г. и 30 мая 1990 г. 
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Cel mai important parametru al umezelii aerului pentru starea ecologică a 

pădurilor este umezeala relativă. Prezentăm rezultate parţiale ale cercetărilor 
efectuate asupra umezelii relative a aerului în bazinul montan superior al Moldovei, 
în amonte de Câmpulung Moldovenesc. Apa este necesară proceselor fiziologice şi 
biochimice din organismele vii. Prin activităţile lor, transpiraţie, respiraţie, excreţie, 
plantele şi animalele realizează un echilibru între păstrarea apei şi eliminarea ei.  

Umezeala relativă cunoaşte un maxim noaptea şi este mai ridicată în pădure 
ca în câmp deschis. Pe latitudine creşte  din zona  temperată către zona polară mai 
ales în sezonul rece când temperatura scade. Pentru păduri umezeala relativă 
ridicată încetineşte evapotranspiraţia, protejând vegetaţia forestieră în perioadele de 
secetă. Scăderea umezelii aerului este un factor deranjant pentru multe specii de 
plante. Umiditatea influenţează procesul de pierdere a apei de către organisme şi de 
către sol (Doniţă N. 1977).  

Folosind datele staţiei meteo Rarău (1536m) şi datele staţiei meteo 
Câmpulung Moldovenesc (660 m) pe un şir de 53 ani, respectiv 48 ani,  s-a putut 
observa regimul multianual al umezelii relative. Media anuală a umezelii la Rarău 
87%, iar la Câmpulung 78%. Măsurată la orele 1,7,13,19, umezeala minima apare 
la Câmpulung în luna martie, iar la Rarău mai ales iarna şi toamna.  

În perioada 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2014, au funcţionat 6 staţii dotate cu 
senzori de umezeala şi temperatură la Mestecăniş (1120 m), Moldova Suliţa (980 
m), Cucoş (921 m), Colacu (780 m), Pojorâta (720 m) şi Câmpulung Moldovenesc 
(660 m). Umezeala relativă cunoaşte pe parcursul perioadei variaţii de la o staţie la 
alta, iar pe baza acestor date s-a realizat în GIS harta distribuţiei umezelii în arealul 
studiat. Important pentru vegetaţie fiind orele şi zilele cu scăderi ale acesteia sub 
30%, procent ce poate determina uscarea, deshidratarea respectiv apariţia unor 
dăunători de scoarţă la arbori. 
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FAUNA DE MOLUŞTE VOLHYNIENE DIN SATUL BURSUC 
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Aflorimentul este aşezat la marginea sud-vestică a satului Bursuc pe malul 
drept al râuleţului Nămâlvii care curge direct spre râul Nistru. Râuleţul întretaie 
adânc rocile bazale formând astfel o vale în formă de canion. Versanţii râuleţului 
sunt acoperiţi de vegetaţia contemporană şi doar pe alocuri aflorează rocile 
sarmaţiene. Aflorimentul este format din 24 de strate. După conţinutul de moluşte, 
stratele 1 şi 2 sunt atrinuite subetajului Badenian, stratele 3-23 – Volhynianului, iar 
stratul 24 – Basarabianului (Sarmaţianul mediu). 

Din stratul 6, îndeosebi din partea inferioară a sa au fost determinate 
următoarele cochilii de: Ervilia pusilla trigonula Socolov, Abra reflexa (Eichwald), 
Musculus naviculoides (Kolesnikov), Mactra eichwaldi Laskarev. Var. buglovensis 
Laskarev, Monhresternia inflata (Andrusov), M. angulata (Eichwald), Hidrobia 
frauenfeldi Hilbert, Gibbula cf. angulata (Eichwald), Neritina (Teodoxus) aff. 
Politioanei Jekelius, Acteocina (Acteocina) lajoncaireana (Basterot), Potamides 
(Pirenella) mitralis (Eichwald), Dorsanum duplicatum (Sowerby).  

Din stratul 15, care reprezintă partea superioară a orizontului inferior al 
volhinianului, au fost colectate o gamă largă de restul vegetale. (A. Negru) Din 
acest strat bogat în floră fosilă, precum şi din stratul 14 şi 16 au fost determinate 
cochilii de: Potamides (Pirenella) mitralis (Eichwald), Cerithium rubiginosum 
(Eichwald), Mactra (Sarmatimactra) eichwaldi Laskarev, Abra reflexa  ş.a. 

Studiind fauna depistată, precum şi particularităţile ecologice şi 
fitogeografice ale analogilor actuali ai florei şi faunei sarmaţianului inferior se 
poate presupune, că clima zonei cercetate era similară cu clima actuală a regiunii 
Mediteraneene de Vest şi Lencoran: temperatura medie anuală fiind de cca +15◦C, 
temperatura celei mai calde luni era de +25◦C, a celei mai reci era de la +3◦C până 
la +6◦C; suma anuală de precipitaţii era ce cca 1000 mm. În mod similar drept 
indicator climatic pot servi genurile vegetale subtropicale  Symplocos, Bumelia, 
Sterculia, Sapindus, Cedrela, Marsdenia.  
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THE GEOPHYSICAL STRUCTURE MODEL FOR REPUBLIC OF 
MOLDOVA TERRITORY: THE CENTER PART, LEOVA-CHISINAU 

PROFILE 
 

SANDU ILIE, TURCAN DANIELA 
  

Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM 
 
Analysis of geological and geophysical data in the center of Republic of 

Moldova territory, along the Leova and Chisinau cities geologic profile, allows to 
develop new geophysical model, which reflects the local soil conditions by 
reference parameters: density, velocity of seismic wave and quality factor.   

The geological reference levels setting are based on 50 boreholes, with 200-
2500m depth, in which the Cenozoic, Maesozoic, Paleozoic, and sedimentary 
formations of Precambrian as Proterozoic and Archeozoic were identified. The 
Precambrian (Proterozoic and Archean) sedimentary layers forms the crystalline 
foundation of the Moldovian Platform.  

The Cenozoic and Paleozoic formation thickness tends to increase on West 
direction, whereas Proterozoic and Mesozoic horizonts keeps a constant level of 
sendimentation along the profile. 

Based on the level of laying for crystalline foundation of the platform, this 
new geophysical model of the investigated area can be connected with regional 
models for a subsequent application in the study of seismic hazard in Republic of 
Moldova territory. 
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ESTIMAREA VARIABILITĂŢII CONDIŢIILOR DE FORMARE A 
PRODUCTIVITĂŢII VIŢEI DE VIE ÎN RM 

 
SÎRBU RODICA 

 
 Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 

 
Variabilitatea semnificativă a condiţiilor de iernare de pe teritoriul Republicii 

Moldova a condiţionat estimarea complexă a acestora cu scopul evidenţierii 
gradului de influenţă asupra iernării ochiurilor. Astfel, s-a constat, că datorită 
procesului continuu de încălzire a iernilor durata moinelor a crescut cu 3-4 zile, a 
scăzut cu 2 cm înălţimea stratului de zăpadă la fel şi cu 10 cm adîncimea maximă 
de îngheţ a solului. În acelaşi timp, în unele ierni (2006, 2010) valurile de frig au 
fost substanţiale.  

Conform datelor regionale, au fost calculaţi şi evidenţiaţi indicii climatici ce 
caracterizează locul Republicii Moldova în cuantificarea claselor climatelor 
viticole. Modelarea  cartografică a indicelui heliotermic (HI) relevă, că teritoriul 
ţării se încadrează în grupul 1700 < HI ≤ 2400. 

În baza coeficientului pretabilităţii climei pentru calitatea strugurilor din luna 
august (CNR) elaborat la nivel naţional, s-a constatat, că datorită încălzirii 
regimului termic din luna august, începînd cu 2004 calitatea strugurilor a fost 
înaltă. În cazul păstrării tempoului actual de majorare a valorilor acestui coeficient 
în viitorii ani apropiaţi, calitatea strugurilor va continua să crească, necătînd la 
faptul, că se păstrează o tendinţă de scădere a recoltei acestei culturi. A fost 
efectuată analiza complexă a acestui coeficient cu condiţiile nefavorabile de 
iernare, care relevă, că în unii ani (2006, 2010) deşi valorile recoltei au fost scăzute, 
calitatea strugurilor s-a înregistrat înaltă. În acelaşi context, a fost calculat şi 
elaborat modelul cartografic ce reflectă repartiţia spaţială a variabilităţii climatice a 
recoltei viţei de vie. S-au evidenţiat arealele favorabile şi mai puţin favorabile de 
cultivare. S-a constatat, că cea mai mică variabilitate climatică a recoltei este 
înregistrată în partea de sud, sud-vest şi sud-est unde valorile variabilităţii climatice 
constituie 38%, iar cea mai mare variabilitate climatică a recoltei este înregistrată 
în partea de nord şi nord-est (70%) unde condiţiile agrometeorologice de formare a 
productivităţii viţei de vie sunt cele mai vulnerabile pe parcursul întregului an 
viticol, inclusiv şi condiţiile de iernare. 
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CONSIDERAŢII ASUPRA PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE ÎN 
DEPRESIUNILE HUŞI ŞI ELAN-HORINCEA 

 
ŞOITU DANIEL 

 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 

 
Element climatic ce-şi pune cel mai bine amprenta asupra peisajului 

geografic de ansamblu, precipitaţiile atmosferice au, în acelaşi timp, prin variaţiile 
cantitative spaţio-temporale pe care le prezintă, un deosebit impact în domeniul 
vieţii economice din regiunea de studiu, cu predilecţie în sectorul agricol.(Clima 
României, vol. I, 1962). 

În realizarea analiza acestui element climatic au fost utilizate date ale 
cantităţilor lunare de precipitaţii înregistrate la staţiile meteorologice Huşi, Leovo, 
Cahul şi posturi pluviometrice (Şuletea, Măluşteni, Drânceni, Olteneşti, 
Fălciu,Creţeşti), cu perioade analizate diverse, situate în depresiunile Huşi şi Elan-
Horincea sau în regiunile limitrofe. 

Influenţa suprafeţelor forestiere şi a centrelor urbane asupra cantităţilor medii 
anuale a precipitaţiilor este nesemnificativă datorită suprafeţelor restrânse ale 
pădurilor şi dimensiunilor reduse ale oraşelor Huşi şi Murgeni. 

În urma analizei datelor privind precipitaţiile medii anuale, pentru aceleaşi 
perioade, se poate observa cu uşurinţă existenţa unei distribuţii evidente, a 
cantităţilor acestora, în funcţie de altitudine, Şuletea cu Măluşteni, Huşi cu Vaslui. 
Aceleaşi diferenţe altitudinale se observă şi între mediile de la Huşi, Leova şi 
Cahul. 

Repartiţia spaţială a cantităţilor medii anuale scoate în evidenţă scăderi 
dinspre vest spre est, din zona mai înaltă a depresiunii, la contactul cu Dealurile 
Fălciului spre zona joasă a culoarului Prutului şi pe văile inferioare ale afluenţilor.  

Uscăciuniunea caracteristică regiunii, datorită temperaturilor medii anuale de 
peste 9°C şi a precipitaţii medii anuale de sub 500 mm, face din depresiunile Huşi 
şi Elan Horincea un areal care se aseamănă mai degrabă cu estul Câmpiei Române 
decât cu restul zonei Podişului Bârladului. 
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CONSIDERAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI TEMPERATURII AERULUI 
ÎN PODIȘUL CENTRAL MOLDOVENESC 

 
TIRON MIHĂIŢĂ  

 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 

 
Întrucât temperature aerului este unul din parametrii principali in 

determinarea zonelor climatice, și influențează direct procesele și activitățile atât 
mediului natural cât și a mediului social, este necesar studiul asupra acestui 
parametru. Drept urmare, această lucrare este dedicată studiului temperaturii 
aerului pentru  Podișul Central Moldovenesc. 

Pentru realizarea acestei lucrări am utilizat date ale temperaturii de la 
Administrația Națională de Meteorologie, din intervalul cuprins între anii 1961 și 
2013, datele fiind reprezentate de valorile medii zilnice.   

Pentru ca studiul să fie cât mai coerent, am utilizat nu doar  temperatura 
medie a aerului, ci și valorile medii ale temperaturii minime, maxime precum și  a 
temperaturii aerului la nivelul solului, toți acești parametri înregistrând valorile 
medii zilnice. Stațiile de la care am utilizat datele climatice sunt centrele urbane 
principale de pe arealul podișului și sunt dispuse de la est către vest după cum 
urmează: Huși, Vaslui și Negrești. 

Pentru determinarea rezultatelor am utilizat metodele  clasice oferite de  
Microsoft Office și metode statistice pentru medierea valorilor și transpunerea lor 
in grafice pentru o vizualizare a tendinței și asupra evoluției temperaturii aerului 
pentru Podișul Central Moldovenesc. 
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CONSIDERAȚIUNI PRIVIND ROLUL ALGELOR ÎN UTILIZAREA 

UNOR GAZE CU EFECT DE SERĂ DIN EMISIILE TRANSPORTULUI 
AUTO 

 
ANDRIAN ŢUGULEA, VLADIMIR MOGÎLDEA, CONSTANTIN BULIMAGA 

 
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 

 
Transportul auto este principala sursă de poluare a aerului atmosferic în 

condiţiile urbane. Paralel cu emisiile nocive, transportul elimină cantităţi enorme de 
dioxid de carbon- principalul compus responsabil de efectul de seră (circa 55% din 
potenţialul efectului de seră de pe Tera). Este ştiut că automobilele întroduc în 
atmosferă în medie circa 4 t CO2 – pa an şi km2. 

În scopul  testării toxicităţii emisiilor auto asupra ecosistemelor acvatice ne-
am propus să cercetăm la prima etapă gradul de influienţă a emisiilor asupra speciei 
de alge verzi Scenedesmus sp. 

Experienţele au fost efectuate în laborator. În varianta martor, cultura de algă 
se barbota cu aer cu ajutorul unui microcompresor, iar în varianta experimentală 
barbotarea  se efectua cu acelaş volum de emisii de eşapament de la arderea 
motorinei. 

Se măsurau zilnic densitatea optică și numărul de celule. Rezultatele sunt 
prezentate în figura 1. 

  
Fig. 1 Dinamica densității optice (a) și numărului de celule (b) a algei 

Scenedesmus sp  sub influiența emisiilor transportului auto   
Rezultatele experiențelor au demonstrat, că emisiile de la arderea motorinei 

intensifică creșterea algei Scenedesmus sp. Aceasta se datorează utilizării 
dioxidului de carbon de către alge, fapt demonstrat de observațiile efectuate asupra 
bilanțului acestui gaz în experiențele efectuate.  
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ŞCOLILE PRIMARE PENTRU FETE DIN SUDUL BASARABIEI  
(1857-1878) 

 
ARGINT ALEXANDRU 

 
Institutul de Istorie, AŞM 

 
Învățământul primar pentru fete din cele trei județe sud-basarabene: Cahul, 

Bolgrad şi Ismail, în perioada anilor 1857-1878 devine o prioritate încă de la 
debutul administrației de la Iași. Implementat cu succes în anii 1858-1859, când 
apar primele școli primare pentru fete în orașele Bolgrad şi Ismail, el înregistrează 
o evoluție ascendentă în anii ‘60 ai secolului al XIX-lea. Ca şi învățământul primar 
pentru băieți și cel mixt, educația primară pentru fete era susținută de către 
comunitățile sătești și orășenești, care aveau o tradiție mai veche, cu preponderență 
în orașe, prin școlile particulare din perioada imperială rusă, fapt care explică şi 
procesul rapid de înființare a școlilor în sudul Basarabiei. Pe lângă școlile mixte 
rurale, în care erau încadraţi atât băieții, cât şi fetele, se punea tot mai des problema 
înființării școlilor primare rurale de fete. În anii 1862 şi 1864 au fost instituite alte 
două școli primare pentru fete în orașele Chilia și Reni. Aplicarea Legii 
Instrucțiunii Publice din 1864 şi implementarea principalelor sale prevederi, printre 
care figurau obligativitatea, egalitatea şi dreptul tuturor copiilor la educație 
indiferent de sex, va impulsiona dezvoltarea învățământului primar pentru fete în 
județele sud-basarabene. Din momentul aplicării respectivei legi şi până în anul 
1878 în sudul Basarabiei au mai fost înființate în afară de școala de fete din Cahul, 
încă 30 de şcoli primare rurale, care au avut o activitate mai lunga sau mai scurtă, 
lucru influențat de diverși factori. Administrația română a aplicat cu consecvenţă 
prevederile legii din 1864, care stipulau ca în fiecare comună să existe câte o școală 
mixtă, iar în comunele sătești mai mari să fie înființate şi câte o instituție primară 
de învăţământ de fete.  

Ca urmare a unei politici consecvente a statului român în domeniul 
învăţământului primar pentru fete, către sfârșitul anului 1878, în sudul Basarabiei 
funcţionau 30 de școli primare rurale pentru fete, 5 instituții de învățământ primare 
urbane şi 97 de școli primare comunale de băieți şi mixte care încadrau la sate – 
1022 de eleve, iar la orașe – alte 332 fete. 
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ROLUL COMUNITĂȚII ÎN CONSTRUCȚIA IDENTITĂȚII 
RELIGIOASE 

 
BARCARI DINA 

 
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Comunitatea joacă un rol important în construcția identităţii religioase prin 

impunerea unor norme, valori, semnificaţii, credințe, dogme religioase. Folosirea 
valorilor religioase în cadrul comunității duce la stabilirea unor strategii prin care 
credincioşii tind să-şi conserve identitatea ca grup sau popor, în faţa unui real sau 
presupus atac al celor care aparent îi ameninţă. Uneori asemenea atitudini defensive 
se pot transforma în acţiuni politice ofensive care duc la alterarea mediului social, 
politic şi chiar a celui economic. 

Aderarea la o comunitate religioasă, se înscrie în mod tradițional într-o 
tradiție religioasă și se transmite din generație în generație. Fiecare religie 
presupune o mobilizare permanentă a memoriei colective. În societățile 
tradiționale, în cazul în care lumea simbolic-religioasă este structurată pe un mit 
reflectând atât despre originea lumii cât și despre cea a grupului, memoria colectivă 
este complet conținută, de fapt, în structurile, organizarea, limba, practicile de zi cu 
zi. 

Într-o zonă de conviețuire a diferitelor culturi și confesiuni religioase, acestea 
sunt capabile să creeze situații comunicative în care participanții recunosc în mod 
reciproc alteritatea și diversitatea. Pluralismul, una dintre caracteristicile specifice 
ale societății contemporane, insuflă individului o negociere a identității religioase 
care este capabil de a construi identitatea religioasă în baza diferitor tradiții 
religioase fiind un pericol pentru comunitate, dacă nu se ajunge la un consens în 
recunoașterea reciprocă a valorii acestora. 

Astfel, comunitatea construiește identitatea religioasă a omului în baza unor 
tradiții, norme, valori, relații sociale conservate și transmise din generație în 
generație. 
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ENGLEZISMELE ÎN PRESA PERIODICĂ DIN R.M.  
 

CARUNTU-CARAMAN LIVIA 
 

Institutul de Filologie, AŞM 
 

Limba este un fenomen  social complex, ce se află într-o continuă evoluție în 
conformitate cu progresul societății umane și transformările din viața materială și 
spirituală a unei colectivități lingvistice. În aceste condiții, modernizarea lexicului 
unei limbi este un proces fundamental și ineluctabil.  

Datorită acestui fapt, de-a lungul istoriei limba a permis pătrunderea continuă 
a neologismelor, începând cu slavonismele, maghiarismele, turcismele, grecismele, 
turcismele, franțuzismele și mai recent englezismele. În prezent, mai ales datorită 
procesului de europenizare, influența limbii engleze devine fenomen lingvistic 
internațional.  

Deoarece această tendință, de a fi în pas cu moda timpului, persistă și pe plan 
lingvistic, mass-media încurajează tot mai mult frecvența folosirii împrumuturilor 
de origine engleză. În acest fel, în ultimii ani, pe paginile periodicelor apar tot mai 
multe englezisme, dar, de cele mai multe ori, necunoașterea normelor literare de 
ortografie și ortoepie ale acestora favorizează utilizarea lor în diverse forme 
eronate.  

Astfel, mai ales pe noi, specialiştii, ar trebui să ne pună în gardă acest 
fenomen. Să acceptăm cuvintele străine necesare, dar să le lăsăm să se impună ele 
singure în comunicarea noastră, fie că  sunt asimilate, autohtonizate, fie păstrându-
și forma lor sonoră maternă pentru a ne demonstra un nivel ridicat de cultură 
lingvistică. 

Așadar ne propunem ca scop analiza lingvistică complexă a împrumuturilor 
de origine engleză în periodicele din Republica Moldova și România în ultimii ani. 
Vrem să stabilim corectitudinea și frecvența utilizării lor în presa scrisă de la noi și 
să efectuăm un studiu comparativ al acestui fenomen lingvistic în publicațiile din 
cele două țări.  

Sperăm ca această lucrare să fie un ajutor sigur pentru specialiștii în diverse 
ramuri lingvistice la studierea lexicologiei, foneticii, gramaticii, istoriei limbii și 
etimologiei.   
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ROLUL COMUNITĂȚILOR ALOGENE DIN SPAȚIUL ROMÂNESC ÎN 

RAPORTURILE ECONOMICE DINTRE ȚARA MOLDOVEI ȘI IMPERIUL 
RUS LA SFÂRȘITUL SEC. AL XVIII-LEA – ÎNC. SEC. AL XIX-LEA 

 
IRINA CEREȘ 

 
Universitatea de Stat din Moldova     

Universitatea din București 
 

Problema rolului comunităţilor alogene (greci, armeni, evrei) din spaţiul 
românesc în cadrul raporturilor economice dintre Ţara Moldovei şi Imperiul Rus pe 
parcursul secolelor XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea constituie o prioritate pentru 
istoriografia contemporană. În primul rând, din considerentul că problema 
contribuției comunităților alogene din spaţiul românesc la menținerea și 
dezvoltarea relațiilor comerciale dintre aceste ţări a fost abordată unilateral şi 
tendenţios în istoriografia sovietică, sau de cele mai multe ori fiind omisă conștient 
de către cercetători. Explicația cea mai plauzibilă a unei asemenea abordări, 
probabil, constă în faptul că tematica referitoare la comunitățile alogene reprezintă 
un subiect susceptibil de controverse şi polemici.  

Un aspect important al problemei abordate ţine de ponderea negustorilor 
pământeni şi a celor alogeni în cadrul raporturilor economice moldo-ruse. Remarcăm 
că băștinașii nu se implicau activ în cadrul comerţului. Nu știm sigur ce i-a 
împiedicat pe negustorii autohtoni să se implice activ în comerț și să se folosească de 
metodele aplicate de negustorii alogeni, ireverenţa faţă de negoț, lipsa capitalului 
comercial, demnitatea, mândria și prestanța sau faptul că negustorii alogeni se 
bucurau de privilegii comerciale, protecţie juridică şi economică din partea domnului 
în Ţara Moldovei.  

Contribuţia comunităţilor alogene la dezvoltarea raporturilor economice 
dintre Moldova şi Imperiul Rus a fost semnificativă. Deseori, în mod inevitabil 
calităţile le-au fost ignorate, iar defectele exagerate, însă, prin natura activismului 
lor economic, comunităţile alogene de armeni, greci şi evrei stabilite în Moldova, s-
au dovedit un factor cert de progres al economiei locale, de maturizare a 
burgheziei, ceea ce a dus la accelerarea „occidentalizării” și la progresul general al 
societăţii româneşti. 
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CU PRIVIRE LA PROBLEMELE REALITĂȚII SOCIALE DIN 
SATELE BASARABENE CERCETATE MONOGRAFIC DE INSTITUTUL 

SOCIAL ROMÂN DIN BASARABIA 
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CHICIUC LIUDMILA 

 
 Institutul de Istorie, AȘM 

 
O direcție însemnată în activitatea  Institutului Social Român din Basarabia 

(1934-1940) a fost cercetarea monografică a satelor basarabene, devenită cu timpul 
„preocuparea științifică de căpetenie” a instituției. Adoptând, de la bun început, 
„atât orientarea programatică cât și metoda monografică” ale școlii sociologice de 
la București, Institutul a cercetat, în decursul celor aproape 6 (șase) ani de 
activitate, 6 (șase) sate basarabene: Iurceni (1935) și Nișcani (1936), jud. Lăpușna; 
Copanca (1937), jud. Tighina; Popeștii de Sus (1938), jud. Soroca; Vâprova și 
Dâșcova (1939), jud. Orhei.  

Studiile întreprinse au permis detectarea, în fiecare dintre satele supuse 
cercetăriii,  atât a problemelor tipice satului basarabean din această perioada, cât și 
a problemelor specifice anumitor localități.  

Monografiștii au evidențiat problemele stringente, între care: problema 
mortalității premature a olarilor din satul Iurceni determinată de inhalarea vaporilor 
de plumb, component folosit la prepararea smalțului pentru oale, meseria fiind 
practicată casnic, în lipsa atelierelor amenajate corespunzător; problema degradării 
și dispariției unor importante monumente etnografice (între care vechea biserică din 
lemn ce data din sec.XVII, construcțiile din bârne, exemplarul unicat al celei mai 
vechi case din sat) și ale naurii (pâlcul forestier pitoresc) în satul Nișcani; problema 
pierderilor enorme  de fructe suportate de producătorii din satul Copanca, regiune 
considerată pe drept cuvânt California Romîniei, neputând fi valorificate din cauza 
lipsei căilor de comunicație; problema pulverizării proprietăților funciare, problema 
lipsei de mijloace necesare pentru întreținerea Căminului Cultural, în satul Popeștii 
de Sus; etc., propunând soluții posibile și contribuind, în măsura posibilităților, la 
diminuarea sau înlăturarea lor.  
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COMPOZITORUL GHEORGHE NEAGA  
ÎN VIZIUNEA MUZICOLOGILOR DIN MOLDOVA  

 
CHICIUC NATALIA  

 
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

 
Gheorghe Neaga este unul dintre exponenţii care dovedesc realitatea istorică 

a şcolii muzicale autohtone şi un compozitor ce demonstrează, prin întreaga sa 
operă muzicală, posibilitatea creării unor lucrări reprezentative, în baza 
ataşamentului constant la ideea artei naționale. Figura sa artistică reprezintă un 
fenomen aparte în arta muzicală națională, or, compozițiile neaghiene semnalează 
un profil creator reprezentativ, marcat în primul rând de libertatea utilizării 
limbajului muzical, a tehnicilor componistice variate, precum și de diversificarea 
mijloacelor de expresie muzicală, utilizate nu ca scop în sine, ci ca o condiție 
esențială pentru formularea unor concepții artistice originale. Fiecare opus semnat 
de Gheorge Neaga poate fi perceput în mod individual drept o lucrare cu trăsături 
distincte, fie că autorul a continuat tradițiile componistice de secole, fie că a 
comportat tentative de implementare a unor noi tehnici de compoziție.  

Simfonice, vocal-simfonice, instrumentale sau vocale de cameră, creațiile 
sale reprezintă o celulă de valoare a patrimoniului cultural național, fapt relatat și 
demonstrat și în cercetările muzicologiei din Moldova semnate de autori precum A. 
Abramovici, I. Miliutina, E. Cletinici, Z. Stolear, E. Tkaci, V. Axionov, S. 
Țîrcunova, T. Berezovicova, P. Rotaru, V. Mircos, O. Vlaicu, N. Kozlova, etc. 
Fundamentale, exhaustive, științifice sau de popularizare a științei, de generalizare 
sau de cronologie, investigațiile muzicologice au drept obiecte de studiu fie 
activitatea de violonist, compozitor și pedagog a lui Gheorghe Neaga, fie una sau 
mai multe lucrări neaghiene cercetate în mod separat sau alături de alte creații 
semnate de alți compozitori autohtoni. Iar, într-un fel sau altul, toate laolaltă 
contribuie la o percepere potrivită a repertoriului neaghian și a autorului acestuia.  
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METODE DE CERCETARE LA OBIECTIVELE ARHEOLOGICE DIN 
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 Universitatea de Stat din Moldova 

 
În regiunea Nistrului Mijlociu în prezent sunt cunoscute circa 82 de 

monumente arheologice, dintre care 21 sunt așezări fortificate și 61 așezări 
nefortificate. Majoritatea siturilor arheologice din zona menționată au fost cercetate 
prin metodele tradiționale: perigheză, metoda stratigrafică, metoda tipologică, 
metoda comparativă, metoda topografică și metoda cartografică. Actualmente în 
arheologie sunt implementate cu succes metode noi de cercetare a siturilor 
arheologice care scot în evidență rezultate care nu sunt obținute prin metodele 
clasice de cercetare. Dintre așezările din zona Nistrului Mijlociu se remarcă situl 
Saharna Mare. Începând cu anul 2001 echipa Universității de Stat efectuează 
cercetări de amploare la cetatea Saharna Mare și la așezările din zonă combinând 
metodele clasice și metodele noi. Datorită Google Earth și Fondului Național  de 
date geospațiale arheologii dobândesc un instrument util în cercetarea siturilor. 
Imaginile de rezoluție înaltă oferă anomalii care nu sunt vizibile cu ochiul liber, 
asemeni obținute mai sunt și materialele topografice-geodezice, cartografice. Prin 
coroborarea datelor geospațiale s-a obținut ortofoplanurile pentru  regiunea 
Nistrului Mijlociu a siturilor: Saharna Mare, Saharna Mică, Saharna ”La Șanț”, 
Buciușca, Horodiște ”La Șanț”, Horodiște ”La Cot”, etc. În anul 2010 la situl 
Saharna Mare s-au realizat prospecțiuni magnetometrice care au acoperit 
aproximativ suprafața de 5 ha. În urma cărora s-a realizat o hartă magnetometrică 
finală find conturată mai multe anomalii, cauzate de intervențiile antropice din 
preistorie. În urma cercetărilor interdisciplinare și a investigațiilor arheologice de la 
Saharna Mare s-a constatat că prima fază de fortificare aparține sec. X înc. IX a. 
Chr., când a fost ridicată ”citadela” cu incinta adiacentă, în a doua jumătate a sec. 
VIII-VI/V a. Chr. așezarea a fost apărată de o palisată construită în partea de vest. 
În a treia fază fază sec. V/IV – III așezarea a fost fortificată cu un sistem defensiv 
complex de jur-împrejur. Edificarea succesivă a sistemului de apărare a cetății 
Saharna construită după metodele inginerești și adaptată la relieful din zonă. 
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SOCIALITATEA ŞI INTERTEXTUALITATEA ÎN ŞTIINŢA TEXTULUI 
 

DIACON OXANA 
 

Institutul de Filologie, AŞM 
 

Opera literară – ca produs estetic – este un fapt social, rezultat din condiţii 
materiale, sociale şi instituţionale scriiturii. De-a lungul timpului, textul literar 
cunoaşte însă multiple perspective de interpretare care fie că percep societatea în 
strânsă corelaţie cu opera, fie că o analizează independent, ca pe o structură pur 
lingvistică detaşat de orice element exterior. Cert este faptul că odată cu studiile lui 
Bahtin, Mukarovsky sau Voloşinov se reabilitează dimensiunea socială a textului, 
ca ulterior perspectiva sociologică şi sociocritica să îşi asume acest deziderat în 
cercetare. 

Pornind de la ideile promovate de formalismul rus, Bahtin elaborează o teorie 
care se raportă atât la structura textului, cât şi la contextul în care este produs. 
Având la bază ideea că orice obiect este social, teoria dialogismului postulează 
instituirea unui dialog între texte. 

Ulterior, prin extensie, această teorie nu se referă doar la acel dialog dintre 
enunţuri dar şi la acel care se practică între autor şi destinatari, diferiţi locutori şi 
contextele de enunţare, dintre text şi societate.  

Cuvântul are încărcătură semantică, el este putătorul contextului din care a 
luat naştere, prin urmare, inserate în texte prin anumite procedee literare: citaţii, 
discurs indirect liber, referinţe de orice gen, ele trimit la contextul socio-istoric în 
care a fost creată opera. 

Intertextualitatea, având la bază noţiunea de dialogism permite această 
corelaţie dintre text literar-context social, care devine relevantă şi autentică. În 
consecinţă, aşa cum era şi firesc, atributul social redevine inerent actului artisitic. 
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PRELUCRAREA PIELII ÎN ORAŞELE ŢĂRII MOLDOVEI ÎN SEC. 

XVI-XVII 
 

DUDNICENCO NICOLAE 
 

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 
 

Unul dintre cele mai importante meşteşuguri din Ţara Moldovei a fost 
prelucrarea pielii, în istoriografie el mai puţin a fost tratatat. De aceea ne-am 
propus  să elucidăm câteva aspecte ale acestui subiect cu referire la sec. XVI-XVII 
în oraşe. Creşterea animalelor furniza materie primă din plin pentru a asigura 
dezvoltarea diverselor meşteşuguri în oraşe, în special a celor legate de prelucrarea 
pieilor şi producerea obiectelor necesare oamenilor. 

Cei mai importanţi meşteri specializaţi în prelucrarea pielii erau – pielarii, 
cizmarii, ciubotarii, curelarii, cojocarii, a căror activitate a fost analizată de către 
cercetătorii C. Şerban, Ş. Olteanu [2]. Pe parcursul secolelor XVI-XVII Ţara 
Moldovei exporta peste hotare mai multe produse din  piele [3, p. 124]. O pondere 
însemnată avea între ele safianul, principalii lui producători fiind Iaşul şi Suceava. 
Safianul respectiv era de obicei de culoare galbenă şi avea o cerere considerabilă pe 
piaţa din Rusia [4, p. 62]. În sec. al XVII-lea prelucrarea pieilor era practicată în: 
domeniul feudal (boieresc), sate şi oraşe. La oraşe, datorită gradului mai înalt al 
progresului tehnologic produsele erau de o calitate mai bună [1, p. 155]. Produsele 
de pielărie erau făcute la comandă, urmând a fi valorificate pe piaţa oraşelor [1, p. 
156]. 

Analizând în acest context şi obiectele din piele păstrate în Muzeul Naţional 
de Etnografie şi Istorie Naturală afirmăm că prelucrarea pielii în oraşele din Ţara 
Moldovei a atins un nivel înalt. 
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USCAREA LEMNULUI PRECONIZAT CONFECȚIONĂRII 

DIVERSELOR OBIECTE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC 
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Printre cele mai utilizate materii prime încă din preistorie şi până în prezent a 
fost lemnul care are multe calităţi eficient valorificate de către comunităţile umane 
din spațiul românesc. Odată cu dezvoltarea vertiginoasă a noilor materii prime 
sintetice cunoştinţele populare de prelucrare a lemnului, foarte valoroase  ca 
experienţă colectivă, se pierd. În acest context cercetarea recuperează aceste 
informaţii, incluzându-le în circuitul ştiinţific. Am ales din numeroasele operațiuni 
de prelucrare a lemnului, ce preced confecționarea diverselor obiecte, uscarea 
esenţelor lemnoase, proces ce permite eliminarea substanţelor care periclitează 
păstrarea îndelungată a obiectelor făcute din lemn.  

Era supus uscării îndelungate lemnul destinat confecţionării vaselor pentru 
păstrarea şi transportarea lichidelor. Dogarii sau polobocarii uscau lemnul de stejar 
pentru vasele cu doage cât mai mult timp posibil în aer liber, trecând prin toate 
tipurile de condiţii climatice: ploaie, vânt, ger şi căldură naturală. Această etapa, 
care durează cel puţin 2 ani, e necesară ca lemnul de doagă să elimine esenţele 
amare din tanini [3]. A. Tiţa, a constatat faptul că în Transilvania lemnul pentru 
ciubere (căldare din doage) era uscat timp de 2-3 luni, altfel vasele făcute din doage 
verzi se desfac [2, p.166]. Etnologul român I. Godea relata despre confecționarea 
lăzilor (cufărilor). Tăierea copacilor din fag era efectuată de obicei în lunile 
februarie şi martie când arborele  avea cea mai mică cantitate de mâzgă (sevă). Cu 
cât cantitatea de apă era mai mare în lemn la tăierea acestuia, cu atât lada era 
atacată mai repede de carii. Urma apoi uscarea scândurilor în aer liber timp de o 
săptămână [1, p.311-312]. Considerăm că subiectul tratat prezintă valoare ştiinţifică 
deorece perimite valorificarea numeroaselor obiecte din lemn aflate în patrimoniul 
MNEIN și a altor muzee. 

 
Bibliografie: 
1. Godea Ioan. Meşteşugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (Judeţul 

Arad). În: Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973. Cluj, 
1973, p. 309-323. 

2. Tiţa Aurelia. Vase de lemn în colecţia Muzelui Etnografic al Transilvaniei. 
În: Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973. Cluj, 1973, p. 
159-168. 
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115 

 

http://unicom-group.ro/woodprod/butoaie.html


Şcoala Doctorală 
Ştiinţe Umaniste 

 
 
IMAGINEA FIINȚEI DIALOGALE ÎN ROMANUL „ZBOR FRÂNT” 
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Natura ființială a protagonistului din romanul Zbor frânt de Vladimir 

Beșleagă a fost intuită odată cu cercetarea romanului prin prisma unui nou mod de 
gândire artistică – gândirea dialogică. În acest context, accentele nu cad pe ființă, 
pe interioritate sau pe exterioritate (natură, societate), ci pe relația nemijlocită 
dintre ele.  

Evenimentul ontologic care merită cea mai mare atenție este „relația”, fiindcă 
„spațiul ei este locul de manifestare a Spiritului, dimensiunea principală a existenței 
umane”(M. Buber). Astfel, fundamentală pentru înțelegrea omului din Isai este 
deschiderea lui către altul. Raporturile vocilor lui interioare (maturul și copilul) 
sunt cu atât mai complexe, cu cât implică interacțiunile lor cu alte voci. Isai-copilul 
contactează vocea bunelului, a mamei, a lui Timoșa, a ofițerului german, a 
căpitanului rus ș.a., pe care le racordează la sine sau le respinge; Isai-maturul intră 
în interacțiune cu altă rețea de voci: a soției, a fiului, a fratelui, a sătenilor ș.a. 
Astfel, firea lui se evidențiază în reacțiile semnificative la stimulii ideologici, 
morali, spirituali etc., care vin din exterior, adică, în accederea lui „dincolo de 
sine”(M. Buber). Coliziunile de opinii, ideologii, viziuni, care implică vocea lui 
Isai, pun în lumină trăsăturile lui umane. 

Lumea interioară a protagonistului se conturează, pe de o parte, la granița 
diluată dintre realitate și potențialitate, dintre lumea existentă și cea imaginată de 
el, iar pe de altă parte, se dezvăluie în spațiul relațiilor dialogale ale întregului 
sistem de voci. Conștiința lui Isai oglindește concepțiile despre lume și existență, 
care derivă din relația lui cu bunelul, cu familia, neamul, comunitatea, din dialogul 
lui cu natura și cu Dumnezeu. Axiologia pe care o apără instinctiv și aproape 
inconștient protagonistul, conține fundamentele mentalității originare a poporului. 
Isai rămâne vertical în fața forței dominatoare a deviantului totalitar prin vigoarea 
interioară, prin capacitatea excepțională de interacțiune, opoziție, rezistență și prin 
sacrificiul „zborului” său în numele spiritualității strămoșești.  
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FOTOPLANUL ÎN CERCETAREA ARHEOLOGICĂ 
 

HEGHEA SERGHEI 
 

Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM 
 

Arheologia ca ştiinţă, pe lângă metodele ei clasice – stratigrafică şi 
tipologică, mai utilizează şi procedee proprii altor ramuri ştiinţifice. Tendinţele 
actuale de digitizare a informaţiei influenţează şi metodele de fixare şi prelucrare a 
datelor cu caracter arheologic. Eficientă în acest sens este metoda fotoplanului. 

În anii ’70-’80 ai secolului XX, în procesul de cercetare a aşezării tripoliene 
târzii Brînzeni-Ţiganca, com. Brînzeni, raionul Edineţ, Vsevolod Marchevici 
foloseşte imaginile foto pentru fixarea şi reconstituirea grafică a imaginilor 
complexelor de locuit. Utilizarea acestui procedeu era dictată de volumul mare de 
lucru şi necesitatea de înregistrare şi cercetare a situaţiilor de şantier într-un timp 
relativ scurt. În anul 2012, pe parcursul cercetării aşezării tripoliene Ojevo-Ostrov, 
reg.Cernăuţi, Ucraina (suprafaţa descoperită era de peste 2500 m2), aceleaşi 
circumstanţe au determinat echipa condusă de Dmitrii Chernovol (cercet. şt. în 
cadrul Institutului de Arheologie al ANŞ a Ucrainei) să folosească fotoplanul. 
Imaginile digitale ale rastrului (sectorul fixat a fost divizat în carouri cu 
dimensiunile de 1x1 m) urmau a fi printate într-un exemplar de lucru, pe care apoi 
erau introduse date privind contextul şi circumstanţele descoperirilor. 

Astfel, fotoplanul reprezintă un instrument auxiliar foarte util de lucru, folosit 
în paralel cu planul tehnic al şantierului. Este eficient în cazurile când au loc 
săpături arheologice pe o suprafaţă mare, limitate într-un timp foarte scurt – 
condiţii specifice investigaţiilor arheologice de salvare. De asemenea, în coroborare 
cu datele privind altitudinea complexelor, poate fi creată o imagine tridimensională 
a şantierului, fapt ce facilitează însuşirea informaţiei inclusiv şi de către persoanele 
care nu sunt iniţiate în domeniul arheologiei. 
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PARADIGME ALE FILOSOFIEI LUI  P.P. NEGULESCU 
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Filosofia ,,maiorescienilor” are o deosebită importanţă în tezaurul filosofiei 
româneşti, aceasta având un pronunţat caracter raţionalist, atunci când vorbim de 
P.P. Negulescu, C. Rădulescu-Motru, M. Florian şi un caracter spiritualist, în cazul 
filosofiei lui I. Petrovici. 

Filosofia lui P.P. Negulescu cercetează probleme de natură gnoseologică 
(Critica apriorismului şi empirismului, Problema cunoașterii), cosmologică 
(Problema cosmologică), ontologică (Destinul omenirii, Problemă ontologică).  

Filosofia sa pune accent pe empirismul realist, autorul acceptă existenţa lumii 
externe într-o formă independentă de membrii societăţii şi de senzaţiile acestora; el 
consideră religia rezultat al egoismului uman, cercetând problemele religioase cu 
un profund scepticism. 

Spre deosebire de M. Florian, P.P.Negulescu consideră că știinţele se bazează 
pe noţiuni care nu sunt cercetate fundamental de către ştiinţă, acest rol oferindu-l 
filosofiei. Intelectul omenirii se află doar la un început care va avea o continuitate 
reuşită. P.P.Negulescu rămâne în filosofia românească şi ca un mare istoric al 
filosofiei, Filosofia Renaşterii este opera care are valoare  incontestabilă până 
astăzi, autorul aducând argumente faptului că istoria poate fi garant al progresul 
omenirii. 

Putem afirma cu certitudine că paradigma gnoseologică, ontologică, 
cosmologică, scientistă, pozitivistă şi evoluţionistă a lui P.P.Negulescu a jucat un 
rol important în filosofia românească a secolului XX. 
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JOCUL IDENTITAȚILOR IN ROMANUL NUNTĂ IN CER DE  
MIRCEA ELIADE 

 
IACOB NADEJDA  

  
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Spațiu consacrat al identității personale (în construire și redimensionare 

succesivă), discursul narativ din romanul Nuntă în cer fixează paradigma esențială 
a personajului feminin de a fi situat între două dimensiuni, în termenii lui Paul 
Ricoeur : idem-identitatea (unicitate, permanență temporală) și ipseitatea/sineitatea 
(alteritate, dinamicitate). Studiul romanului vizat urmăreşte să dezvăluie 
originalitatea conturării  sinelui protagonistei, precum şi a identităţii ei au dedans 
(C. Dubar) la nivelul naratorilor și prin prisma lectorului. Personajele 
autodiegetice, Mavrodin și Hasnaș, operează o transpunere a sinelui în relatările lor 
autobiografice, descoperindu-se într-un dialog al conștiințelor. Nucleul demersului 
lor reflexiv devine proba de foc a existenței noastre (Șt.Augustin-Doinaș) – 
întîlnirea cu Celălalt (Ileana/Lena). Marcați de o criză identitară, naratorii își 
depășesc recluziunea printr-o ordine narativă temporală marcată de memoria lor 
intens afectivă, fracturată prin inversiunea cronologicului (de la Ileana, femeie 
deplină, la Lena în devenire). Finalitatea e evidentă - cogniția deplină a sinelui și a 
alter-ului.      

Dragostea, percepută antinomic, drept apropiere și reificare a alter ego-ului 
feminin, relevă ecceitatea eroinei, care derivă dintr-o inaccesibilitate interioară în 
raport cu percepția personajelor masculine. Astfel, identitățile construite de  ambii 
naratori capătă pregnanță în unitatea izotopiilor semantice dominante (nunta/ 
moartea/ singurătatea). Dubla retrospecție a lui Mavrodin  subliniază nucleele 
conceptuale ale discursului narativ, definite atât în confesiunea făcută lui Hasnaș, 
cât și în romanul pe care l-ar fi scris primul ca omagiu al ”unirii desăvîrșite: te 
regăsești pe tine în clipa în care te pierzi”. La nivelul lectorului, identitatea au 
dehors a protagonistei se decupează din imaginile subiectiv-mitice construite de 
către naratori, conjugând idem-identitatea, desemnată în planul verbalizării de 
ocurența replicii (”Gîndește-te bine ce faci”), şi ipseitatea ei implicită. În fine, toate 
etapele căutării de sine sunt reflectate în ceea ce am numi, în termenii lui M. Pütz, 
o fabulă a identității.  
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STRUCTURA EVOLUŢIEI GÂNDIRII FILOSOFICE 
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 Institutul de Istorie, AŞM 
 

Evoluţia cunoaşterii filosofice este una din problemele de bază ale 
metafilosofiei. Reconstrucţia conceptuală a acestei evoluţii presupune apelarea la 
diferite strategii metodologice, elaborate în cadrul ştiinţelor istorice. Printre 
strategiile metodologice recunoscute de reconstrucţie a devenirii istorice s-a afirmat 
abordarea paradigmatică. Fiind elaborată pentru descrierea dezvoltării cunoaşterii 
ştiinţifice, abordarea paradigmatică s-a ancorat şi în ştiinţele socio-umanistice 
(politologie, pedagogie, sociologie ş. a.). Considerăm oportună apelarea la această 
strategie metodologică de reconstrucţie istoriografică cu referire la evoluţia gândirii 
filosofice. În acest context, evoluţia gândirii filosofice se prezintă ca o succesiune 
de paradigme metafilosofice. Prin conceptul de paradigmă metafilosofică înţelegem 
un ansamblu de viziuni general recunoscute, retrospective şi prospective, asupra 
naturii filosofiei, fundamentelor şi obiectivelor acesteia. Pe lângă aceasta, 
paradigma metafilosofică poartă un caracter implicit şi aprioric, fiind împărtăşită de 
comunitatea academică pe parcursul unor perioade îndelungate de timp. 
Transformările din filosofie sunt întotdeauna însoţite de schimbări la nivel de 
concepţie metafilosofică, întrucât se modifică viziunea asupra metodelor, 
obiectivelor şi funcţiilor filosofiei. Paradigma metafilosofică, în evoluţia sa, trece 
prin câteva etape de bază: etapa preparadigmatică, etapa paradigmatică, criza 
paradigmei metafilosofice şi pierderea statutului de paradigmă. Emergenţa noilor 
orientări în filosofie şi afirmarea acestora presupune apariţia unei paradigme 
metafilosofice noi şi criza celei vechi. La orice etapă de dezvoltare, filosofia se 
caracterizează prin dominarea unei paradigme metafilosofice care coexistă cu 
diferite concepţii metafilosofice ce nu au statut de paradigmă. Din punct de vedere 
structural, dezvoltatea filosofiei presupune un caracter monoparadigmatic, adică 
coexistenţa a două paradigme, care se contrazic, se exclude.  

Astfel, abordarea paradigmatică cu referire la istoria filosofiei este relevantă, 
atât din punct de vedere logico-metodologic, cât şi din punct de vedere 
metafilosofic.  
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REMODELAREA CADRELOR DIDACTICE DIN RSSM –UN PROCEDEU 

EFFICIENT DE DEZNAȚIONALIZARE ȘI RUSIFICARE A TINERII 
GENERAȚII (1944-1953) 

 
IEȘANU IRINA 

 
Universitatea de Stat din Moldova 

 
După reinstaurarea regimului sovietic de ocupație în RSSM, se resimte lipsa 

acută a cadrelor didactice în instituțiile de învățământ primar și secundar din ținut. 
Sute de profesori au fost deportați în Siberia de către regimul comunist în iunie, 
1941. Alte câteva sute de profesori au preferat să se refugieze în România, 
salvându-se în felul acesta, de ororile regimului comunist.  

În mai multe școli din RSSM, din cauza unei lipse acute de cadre didactice, 
se recurgea la antrenarea în procesul de predare a cetățenilor cu studii primare sau 
medii incomplete. Majoritatea cadrelor didactice din RSSM erau obligate să 
urmeze cursuri de perfecționare, unde le erau inoculate dogmele comuniste. În 
consecință, în cadrul procesului de predare, atare cadre didactice  erau folosite mai 
lesne pentru falsificarea adevărului cu privire la limba vorbită de populația 
majoritară și istoria adevărată a acesteia.   

Disciplinele școlare Istoria românilor și Limba română au fost eliminate din 
învățământul școlar, fiind substituite cu disciplinele de Limba „ moldovenească” și 
Istoria Moldovei, Istoria URSS.  

În cadrul predării disciplinei  Istoria Moldovei profesorul trebuia să le 
povestească elevilor fapte eronate „ despre frăția de veacuri a poporului rus cu cel 
moldovenesc”, despre ajutorul „ dezinterersat” de care au profitat moldovenii din 
partea poporului- frate rus de-a lungul ultimelor două secole. Cadrele didactice care 
au fost aduse de prin alte regiuni ale Rusiei și acele care dispuneau de studii 
primare urmau să instruiască  tânăra generație în spirit comunist, după dogmele și 
principiile regimului totalitar al lui Stalin. Unul din obiectivele majore  pe care 
aceștia urmau să-l atingă  era remodelarea conștiinței naționale a tinerii generații, a 
populației majoritare în spirit antiromânesc. 
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EROSUL MISTIC ȘI EXPRESIA DUALITĂȚII ÎN ROMANUL 
DOMNIȘOARA CHRISTINA 

IVANOV NADEJDA 

Institutul de Filologie, AȘM 

„Domnișoara Christina” reprezintă o țesătură narativă, în care Mircea Eliade 
a plasat o serie de personaje feminine preocupate să prindă bărbați ce-și recunosc 
neîmplinirea spirituală și caută posibilitatea ieșirii din universul lor. Castelul, 
noaptea, femeia, moartea – toate împreună alcătuiesc o lume misterioasă,  din care 
poate izbucni o taină care, rezonând cu adâncimile sufletului, așteaptă parcă să se 
integreze în Marele Tot. De aici pornește interesul bărbaților pentru  familia 
doamnei Moscu. Fiecare din ei, dl. Nazarie, arheolog, și pictorul Egor, vede în 
fetele plictisite o speranță, o complementaritate interioară. Astfel că, pe parcursul 
narațiunii, bărbații, pe neobservate, sunt cuprinși de ceața misterului concomitent 
cu jocul ieșirii din labirintul acestui mister. Din cauza firii lor sensibile la frumos, 
sunt duși ușor în eroare, mințiți printr-o evaluare excesivă a valorii lor spirituale. 
Arheologul, de exemplu, își găsește mângâierea în aprecierea exagerată a femeii–
mamă, iar acest analgezic împotriva suferințelor omului ratat îl orbește definitiv, 
lăsându-se pradă ușoară în fața forțelor feminine. Egor trăiește iluzia că n-a rămas 
mult până va realiza cea mai impresionantă operă de artă, pictând un alt portret al 
domnișoarei Christina, moartă de 30 ani, însă simțită vie, atât prin tablou, cât și 
prin habitatul din camera ei păstrată și îngrijită de celelalte femei. Pictorul trece 
printr-o stare nelămurită și-și simte chemarea în realizarea operei de artă, datorită 
forței energetice de atracție yin – yang. Femeia din imagine l-a copleșit într-atât 
încât a devenit o parte componentă a sufletului ce dădea de știre prin visele erotice. 
În rezultat, principiul masculin și feminin s-au contopit unul în unul, devenind un 
tot întreg. Bărbatul nu mai este stăpân pe propriul său trup și suflet, și prin dorința 
afectivă, deschide ușa spre celălalt tărâm, al morții, care mai târziu îl îngrozește. 
Egor, se zbate să iasă din plasa vrăjii, însă dragostea forței feminine ce-l domină 
este necruțătoare și până la urmă,  rămână în întuneric, cuprins de nebunie.  
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VOCAŢIA CA ELEMENT DE CONSTITUIRE A ELITEI 
 

LUCA SERGIU 
 

Institutul de Istorie, AŞM 
 

Elitele prin definiţie sunt persoanele cele mai competente, dar şi cele mai 
privilegiate în plan social şi material  – „elita parte a societăţii ai cărei membri, 
având o poziţie avantajoasă se consideră superiori maselor – aleşi, deosebiţi”. 
Oficialităţile fac parte din elită şi tot ele sunt acele care trebuie să facă acest 
clasament a elitei şi să o răsplătească. Istoric această problemă era rezolvată de regi 
şi împăraţi – se referă nu numai la funcţii, ci şi la posturi din academii – 
universităţile şi academiile fiind direct conduse de monarhi, ştiinţa realizându-se în 
cadrul „societăţilor ştiinţifice regale”. 
         Elita trebuie să făurească idealuri, fiecare să facă ceia ce ştie mai bine. 
Această contribuţie faţă de societate a fiecărui individ, prin realizarea a ceea ce ştie 
mai bine, poate să se manifeste doar prin vocaţie. Doar vocaţia este în stare să 
identifice în individ calităţile speciale şi performante şi să direcţioneze activitatea 
cu maximă eficienţă. Numai vocaţia permite utilizarea eficientă a resurselor 
personale.  
         Evident că persoanele cu vocaţie, necesită să fie din timp selectate conform 
aptitudinilor sale şi create condiţii benefice pentru formarea şi perfecţionarea lor 
profesională, pentru realizare-a capacităţilor lor de creaţie. Societatea trebuie să fie  
responsabilă de potenţialul său intelectual, şi ca urmare de condiţiile de formare şi 
selectare a elitei. 
         Formarea cadrului elitar dirijat de autorităţi, şi selectarea conform  „selecţiei 
naturale”, dacă nu sunt în concurenţă diametrală, ci se suprapun, creează 
posibilitatea formării unei conştiinţe de „intelectual de elită”. Este importantă 
pentru această elită nu doar situaţia materială şi socială, dar şi valoarea supremă pe 
care o au cunoştinţele adevărate. Aceste cunoştinţe veritabile sunt unicele capabile 
să conducă spre progresul tehnico-ştiinţific. Din istorie se ştie că popoarele, care au 
promovat mai mulţi oameni de vocaţie, acelea au progresat mai mult.  

    Este necesar de a crea un instrument de dirijare  a procesului de formare şi 
recrutare a elitei şi să fie utilizat de către stat  în strategia sa de formare a elitei 
conform criteriului meritocraţiei.  
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ÎN CĂUTAREA EXACTITĂŢII TRADUCERILOR  
EMINESCIENE ÎN LIMBA RUSĂ 

 
MIROSLAVA LUCHIANCICOVA 

 
Institutul de Filologie, AŞM 

 
Analizând traducerile poemului „Luceafărul” în spaţiul rus noi constatăm o 

evoluţie a interpretării textului conform resurselor lingvistice, influenţelor 
ideologice, cunoaşterii limbilor, istoriei şi culturii populare  în forme fascinant-
arhaice, de la simplă imitaţie a manierei arhaice a basmului românesc (traducerea 
lui Grigore Perov, 1975), formelor romantice occidentale (traducerea Mirimski – 
Kojevnikov, 1958, continuată în a doua versiune a lui Iurie Kojevnikov, 1979), 
până la o încercare de a interpreta poemul în mod psihanalitic ca o creaţie cu 
punctul genetic în inconştientul individual (traducerea lui David Samoilov, 1968), 
suplimentată de o viziune mai pragmatică contemporană (traducerea lui Alexandru 
Brodski, 1975). 

Pentru prima dată constatăm că în mult preţuita traducere de pionerat de largă 
circulaţie în România a duetului Mirimski– Kojevnikov n-au fost traduse două 
strofe din Eminescu, înlocuite de redactor cu a lor traducere cuvânt la cuvânt. 
Făcând comparaţie cu versiunile mai târzii, ne-am convins că acest moment nu era 
întâmplător, dacă luăm în cosideraţie înaltul grad de profesionalism al 
traducătorilor. 

Versiunele anterioare ale lui Kojevnikov, a lui Perov, Samoilov şi Brodski au 
arătat că aceste două strofe eminesciene au fost o adevărată piatră de obstacol din 
punct de vedere nu numai a polisemanticii cuvântului eminescian ci şi de ruptură 
dintre spiritul contemporan pozitivist de leagănul mitic şi poetic omenesc.  

Cu cea mai mare fidelitate s-a apropiat de marele poet român, un poet vestit 
rus David Samoilov, fapt care este o dovadă că un poet trebuie să fie tradus de alt 
poet. Intuiţia – condiţia sine qua non a talentului autentic de traducător a jucat în 
acest caz un rol principal.    Luceafărul” rămâne trista poveste a scindării interioare 
a omului modern, turnată într-o formă derutantă prin aparenţa de simplitate a 
versului focloric şi prin tradiţionalismul înşelător a imaginii. 
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ASPECTE TRANSCULTURALE ȘI TRANS-TEMPORALE ÎN 
NARATOLOGIA FORMALĂ 

LUPAȘCO SERGIU 

Universitatea de Stat din Moldova 

Traducerea este una dintre modalităţile esenţiale, fundamentale şi adecvate 
ale transferului intercultural. Diferenţele de ordin cultural constituie serioase 
dificultăţi pentru traducătorii tuturor timpurilor, or cultura impune întotdeauna 
anumite limite în procesul traducerii. În absenţa unor „universalii culturale” 
comunicarea interumană între exponenţi ai unor culturi diferite ar fi extrem de 
dificilă sau aproape imposibilă. La fel de implauzibilă ar fi şi traducerea unui text 
dintr-o limbă în alta. Universaliile culturale se datorează fondului genetic şi 
axiologic al omenirii, or experienţa umană este universală, valabilă pentru toate 
culturile şi toate timpurile. Cel care a sugerat aplicabilitatea unor asemenea tipare 
de guvernare ale experienţei umane şi în cazul naratologiei formale a fost  savantul 
rus Vladimir Propp. Opera sa revoluţionară „Morfologia Basmului”(1928) are la 
bază postulatele arhetipale ale psihologului Carl Jung care milita pentru conceptul 
că întreaga rasă umană are la bază experienţe şi trăsături de caracter comune care 
sunt uşor de recunoscut şi care sunt considerate subliminal drept puncte de reper 
pentru experienţe ulterioare. Studiind basmele şi poveştile populare ale poporului 
rus, Propp a depistat trăsături recurente care compun structura naratologică a 
basmelor sintetizându-le în 31 de „narateme” la care a mai adăugat 8 tipare pe care 
le pot adopta personajele. Nu toate basmele şi povestirile conţin toate cele 31 de 
narateme, şi nu neapărat în ordinea propusă de către savantul rus, totuși majoritatea 
operelor conţin o mare parte a trăsăturilor identificate. În cercetările noastre 
contrastiv-comparative am identificat că naratemele lui Propp nu sunt rezervate 
exclusiv culturii ruse sau exclusiv genului basmului. Acestea constituie scheletul 
narativ al multor poveşti de autor (poveştile fraţilor Grimm sau Harap-Alb), al 
operelor genului fantasy (seria Harry Potter, trilogia Stăpânul Inelelor, Hobbit-ul, al 
filmelor gen western şi chiar al romanelor lui Ian Flemming. Acest lucru ne permite 
să afirmăm că naratemele lui Propp constituie veritabile universalii transculturale şi 
trans-temporale care au facilitat dintotdeauna comunicarea interculturală şi 
traducerea adecvată. 
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FENOMENUL HIPONIMIEI ÎN TERMINOLOGIA ECOLOGICĂ 
 

DORINA MACOVEI 
 

 Institutul de Filologie,  AȘM 
 

Hiponimia este un fenomen ce caracterizează lexicul specializat al 
terminologiei ecologice deoarece reprezintă o modalitate de ordonare a conceptelor 
într-un sistem bine ierarhizat. Hiponimia exprimă ideea de subordonare a unor 
termeni cu sensuri apropiate (hiponime) față de un termen cu sens supraordonat, 
central (hiperonime), de unde și definirea de „relație de incluziune”. Hiperonimele 
includ toate hiponimele într-o categorie mai generală, iar hiponimele conțin 
caracterele conceptului generic și se deosebesc unele de altele prin cel puțin o 
trăsătură distinctivă. La rîndul lor, hiponimele se află într-o relație de coordonare și 
se numesc co-hiponime sau izonime. Un exemplu ce ar ilustra explicit această 
relație este seria de hiponime ce au ca supraordonat termenul lac. Lacurile sunt 
clasificate în funcție de conținutul în săruri: lacuri oligotrofe, lacuri eutrofe, lacuri 
distrofe și sunt hiponimele termenului lac deoarece reprezintă niște specii ale 
genului superior lac și ale cărui caracterele le conțin (întindere mai mare de apă 
stătătoare, închisă între maluri, uneori cu scurgere la mare sau la un râu). La 
rîndul lor, termenii hiponimi au trăsături specifice fiecărui concept. Luînd în 
considerație relațiile logice care stau la baza sistemelor conceptuale (teorie 
concepută de E. Wuster și mai apoi preluată de T. Cabre, L. Depecker), observăm 
că cele mai frecvente relații ierarhice în TER sunt generice sau „tip de„/ specie-gen 
și partitive sau „parte din”/ parte-întreg.  

În cazul limbajului ecologic, hiperonimul este un termen simplu sau 
sintagmă, iar hiponimele sunt termeni simpli sau sintagme care conțin obligatoriu 
hiperonimul. O altă particularitate a terminologiei ecologice evidențiază faptul că 
hiperonimul face parte din domenii interdisciplinare cu ecologia (biologie, 
geografie etc), iar hiponimele sunt specifice  terminologiei ecologice.  

Ca rezultat, putem evidenția că organizarea hiponimelor în jurul 
hiperonimelor în domeniul studiat este o activitate de ordonare a cunoștințelor bine 
determinată fiind realizată de specialiștii din domeniu. 
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EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ PRIN PRISMA TEORIEI LUI DONALD SUPER 

MALDUR INGA  

Universitatea de Stat din Moldova 

Carieră - traseul de dezvoltare al unei persoane prin învăţare şi muncă (G. 
Lemeni, 2004). 

Carieră - promovare, urcare în ierarhia unei ocupaţii sau organizaţii, respectiv 
obţinerea succesului (E.H. Schein, 1977). 

Cariera profesională – obţinerea unui statut social prin recunoaşterea 
măiestriei profesionale de către mediul social, precum şi autorealizarea prin 
profesie (O. Dandara, 2009). 

D. Super dezvoltă o teorie a imaginii de sine implicată în comportamentele 
specifice alegerii profesionale. În viziunea lui Super, opţiunile unui individ sunt 
influenţate de imaginea de sine a acestuia şi de informaţiile pe care le are despre 
lumea profesiilor. Super porneşte de la faptul că opţiunea unui individ pentru o 
anumită ocupaţie este un proces şi o succesiune de alegeri şi decizii intermediare 
făcute treptat pe parcursul vieţii, aflate în legătură cu diferite etape de creştere, 
dezvoltare, învăţare şi exersare a aptitudinilor, abilităţilor şi deprinderilor în diferite 
situaţii de activitate sau muncă. 

Teoria lui D. Super este puternic influenţată de principiile dezvoltării, 
însemnând că alegerea unei profesii nu apare ca un comportament profesional 
caracteristic unui stadiu al existenţei umane (Jigău, M., 2001 apud Super, D., 
1963). 

Procesul dezvoltării carierei parcurge mai multe stadii: a) stadiul de creştere; 
b) stadiul de explorare; c) stadiul de stabilizare; d) stadiul de menţinere; e) stadiul 
declinului. 

Evoluţia în carieră a persoanei presupune atingerea unei maturităţi 
profesionale şi menţinerea acesteia o perioadă de timp cît mai îndelungată. În 
concepţia lui Super, preferinţele profesionale ale unei persoane reflectă concepţia ei 
despre sine. Etapele cristalizării imaginii de sine sunt şi etapele evoluţiei 
profesionale a persoanei. Efectuarea unei alegeri profesionale se află într-o strînsă 
interdependenţă cu felul în care persoana se vede pe sine. În acest mod, oamenii 
obţinînd satisfacţii profesionale şi personale. 
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UTOPIA ŞI DISTOPIA RURALĂ INTERDEPENDENŢĂ ÎN PEISAJUL 
CULTURAL RURAL 

DORINA ONICA 

Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM 

La întemeierea, organizarea, şi continuitatea comunităţilor rurale mereu s-a 
ţinut cont de norme materiale şi spirituale pe care comunitatea a depus sârguinţă să 
le apropie de perfecţiune pentru a asigura un bun trai. Prezenta teză abordează 
legătura conceptuală dintre esenţa utopie-distopie rurală şi peisajul cultural rural. În 
esenţa sa generală, termenul de utopie este înţeles şi încadrat în domeniul 
sociopolitic, filozofic, fiind înţeles ca încercarea umană de a crea o societate 
perfectă. Dar odată cu evoluţia şi diversificarea tendinţelor de cercetare şi abordare 
a fenomenelor, proceselor lumii înconjurătoare, conceptul de utopie şi distopie este 
ataşat şi altor domenii, precum în cel de landshaftologie rurală.  

Astfel conform conceptului de utopie rurală, oamenii din mediul rural sunt 
văzuţi ca oameni promotori a valorilor tradiţionale, şi rămîn fideli modului lor de 
viaţă. Utopia rurală validează esenţa conceptului de peisaj cultural rural veritabil, 
autentic, prin care oamenii respectă armonia  natură-om. Dacă utopia rurală vine să 
ne prezinte un peisaj rural ideal, de partea cealaltă- distopia rurală vine să ne pună 
în prim plan problemele, situaţia reală a peisajului rural, care nu este atât de 
pozitivă. Distopia rurală descrie o situaţie negativă şi în mare măsură nestabilă, şi 
ataşează omului din mediul rural etichetă (apartenenţă) locală. Concluzionăm că, 
utopia rurală oferă o viziune prospectivă asupra peisajului cultural rural, 
asigurându-i continuitatea şi o dezvoltare durabilă; şi nu în ultimul rând îi păstrează 
statutul de model ce reflectă armonios legătura om-natură. Prezenţa distopiei rurale 
prezintă criza prin care trece astăzi spaţiul rural, fiind pus în faţa unor probleme de 
existenţă, de reconturare şi reconcepere a funcţiei şi rolului acestuia pentru întreaga 
comunitate. 
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PROFETUL/PROFEŢIA  ÎN  TEXTELE  GRECEŞTI 
ANTICE  ŞI  MEDIEVALE 

PROHIN ANDREI 
 

 Universitatea de Stat din Moldova 
 

Cuvintele profet/profeţie, în română şi alte limbi europene, provin din greacă 
(προϕήτης/προϕητεία). Studiul evoluţiei şi semnificaţiilor acestor lexeme relevă 
complexitatea fenomenului profeţiei, în conştiinţa autorilor antici şi medievali.  

În greaca veche, προϕήτης („cel care anunţă, proclamă”, „prezicător”) 
denumea slujitorul unui sanctuar, care interpreta sau reproducea mesajele zeilor. 
Acest titlu l-au deţinut, în special, slujitorii Oracolului din Delfi. Profeţia denumea 
generic anunţarea voinţei zeului, inclusiv a viitorului. Împărtăşindu-se din 
omniscienţa divină, profetul ştia „cele trecute, prezente şi viitoare” (Homer). 

În Septuaginta, sec. III-II î.Hr., προϕήτης a înlocuit ebraicul nabi şi, în unele 
cazuri, lexemele ro’eh şi hozeh („văzătorul”). În Noul Testament, προϕήτης 
însemna „predicator, învăţător inspirat”, iar προϕητεία – „darul de a interpreta 
Scripturile, a vorbi şi a predica inspirat de Duhul Sfânt”. 

Unii scriitori creştini au derivat προϕήτης din προϕάναι „a prezice”, iar alţii 
au propus etimonul προϕαίνειν „a revela (viitorul, misterele)”. În scrierile 
patristice, titlul de profet a revenit, în special, profeţilor biblici, deşi sursele atestă 
că acelaşi nume l-au mai deţinut prezicătorii păgânii şi unii dintre creştinii 
„schismatici” (montaniştii ş.a.). Sfinţii Părinţi au inclus între profeţi şi personalităţi 
care nu s-au numit astfel (Adam, Fecioara Maria, apostolii, martirii), considerându-
le însă idealuri morale, părtaşe ale harului divin. 

Potrivit Cronicii lui George Hamartolos, din sec. IX, profeţia poate fi 
„duhovnicească”, „diabolică”, „naturală”, „artificială”, „comună”. Sursa atestă 
varietatea uzajurilor cuvântului προϕητεία, în greaca medievală, privilegind profeţia 
duhovnicească care oferă „limba drept ajutor harului duhovnicesc”. Cuvântul 
profetic deţinea autoritate, fiind un mesaj al divinităţii, o cunoaştere inaccesibilă 
muritorilor. Disputele privind profeţia autentică, în lucrările creştine, reflectă 
concurenţa pentru autoritate religioasă şi socială. 
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LOCUL PROBLEMEI ROMÂNEȘTI ÎN CADRUL NEGOCIERILOR 
FRANCO-RUSE 1855-1856 

 
SCLIFOS EUGEN-TUDOR 

 
Universtitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România 

 
Problema românească în context internațional a suscitat în permanenţă atenţia 

cercetătorilor și prezintă un interes aparte, în continuare, pentru istoricii de pe 
ambele maluri ale Prutului. Această chestiune era menită de la bun început să fie o 
„piatră de încercare” a sentimentelor marilor puteri față de Principatele Danubiene, 
care în ultima vreme s-au aflat sub „protectoratul binefăcător” al țarului.  

Prezentarea de față are drept scop scoaterea în evidență a impactului 
raporturilor franco-ruse asupra soluționării problemei românești în perioada anilor 
1855-1856. Această perioadă este sugestivă prin faptul că în aceşti ani au avut loc 
două conferințe internaționale, care a luat în discuție problema românească, privind 
unirea Principatelor Române într-un singur stat și la scară mai redusă, precum şi 
problema cedării celor trei județe din sudul Basarabiei Principatului Moldova. Este 
interesant de urmărit „prestația” diplomației ruse la aceste două foruri europene de 
la Viena și Paris, care dorea să colaboreze „în tandem” cu diplomații francezi, 
pentru a propune o soluție definitivă problemei românești, chestiune care se afla în 
acea perioadă pe „agenda” externă a marilor puteri 

În prezentare este abordată, de asemenea, și problemei Basarabiei între 
diplomația rusă și cea franceză. În preliminariile păcii stabiliseră ca Rusia să 
cedeze cele trei județe din sudul Basarabiei, pentru a i se tăia accesul la Dunăre. 
Rusia va miza pe sprijinul necondiționat al Franței pentru a reuși să păstreze 
teritoriul din sud al Basarabiei. 
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MICROZONA TRINCA ÎN CONTEXTUL LOCUIRII MILENARE 
(SCHIŢĂ CULTURAL-ISTORICĂ) 

 
SÎRBU LIVIA 

 
Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM 

 
Microzona Trinca a fost definită în baza unui conglomerat de monumente 

arheologice, atestate pe teritoriul comunei Trinca, r-nul Edineţ, amplasată din punct 
de vedere fizico-geografic în Podişul Moldovei de Nord. Condiţiile climaterice 
favorabile, formele de relief prielnice şi diversitatea florei şi faunei au condiţionat 
stabilirea mai multor formaţiuni culturale şi locuirea continuă a zonei. Astfel, 
arheologii au identificat în zonă situri ce aparţin mai multor perioade istorice, de la 
paleoliticul mijlociu (200-35 mii de ani) până în epoca medievală (sec. X-XII e.n.). 

Un interes aparte prezintă diversitatea tipurilor de monumente arheologice şi 
specificul fiecăruia în parte. În aşa fel, au fost atestate grote (Trinca I, II, III), unde 
surprindem o continuitate a locuirii din paleoliticul mijlociu până în mezolitic. Un 
alt tip îl reprezintă aşezarea fortificată Trinca „La Şanţ”, atribuită începutului 
etapei târzii a culturii Cucuteni-Tripolie. Cel mai reprezentativ tip îl constituie 
aşezarea cu mai multe nivele de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”, unde nivelul 
hallstattian timpuriu este cel mai consistent şi a oferit materiale-cheie pentru 
completarea imaginii de ansamblu a epocii. Dar, totodată au fost sesizate şi alte 
nivele, mai timpurii cât şi mai târzii nivelului hallstattian timpuriu. Următorul tip 
este reprezentat prin necropola tumulară Trinca „Drumul Feteştilor”, care aparţine 
epocii hallstattiene târzii. 

În concluzie, susţinem că microzona Trinca reprezintă o perlă a arheologiei, 
ce joacă un rol important în urmărirea unei locuiri milenare şi permite completarea 
situaţiei cultural-istorice din zonă, subtil coraportată la cea est-carpatică în general. 
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PLASTICA ZOOMORFĂ ŞI ANTROPOMORFĂ DIN PERIOADA TÂRZIE 

A EPOCII BRONZULUI (COMPLEXUL CULTURAL NOUA-
SABATINOVKA-COSLOGENI) 

SÎRBU MARIANA   

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 

Reprezentările antropomorfe şi zoomorfe prezintă un interes deosebit în 
vederea reconstituirii spiritualităţii şi într-o anumită măsură a credinţei 
comunităţilor din perioada târzie a epocii bronzului. La fel ca în perioadele 
anterioare ale acestei epoci, şi în perioada târzie plastica este tratată destul de 
neglijent. Tehnologic figurinele zoomorfe şi antropomorfe erau realizate din lut, 
prin modelare plastică, fiind lucrate destul de stilizat, în unele cazuri aceasta 
păstrând urme de cereale sau pleavă.  

În arealul geografic al complexului cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, la 
momentul actual este cunoscut un număr redus de reprezentări, cele mai multe 
dintre ele fiind zoomorfe. Majoritatea din ele provin din descoperiri efectuate în 
cadrul unor depuneri cu caracter votiv (sub/langă vatră, în gropi rituale), găsite în 
unele cazuri, împreună cu piese ovale, sferice, semisferice cu adâncitură mediană, 
sau în formă de covrig sau turtiţă, din pastă de lut similară celei folosite pentru 
modelarea figurinelor.  

Ocupaţia de bază - creşterea animalelor, care asigura subzistenţa 
comunităţilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni, sugerează o anumită legătură 
spirituală între om şi animal. Plasica antropomorfă este în multe cazuri păstrată 
fragmentar, fapt ce permite presupunerea spargerii rituale a acesteia, în cadrul 
anumitor practici cultice. Reprezentările antropomorfe pot fi privite şi ca o dovadă 
existenţei la comunităţile Noua-Sabatinovka-Coslogeni a unui cult legat de credinţa 
în idoli creaţi după asemănarea omului sau divinizării de persoane. 

Prezenţa figurinelor zoomorfe şi antropomorfe în depuneri rituale ne vorbeşte 
despre semnificaţia votivă a acestor piese, folosite probabil ca jertfe sau accesorii 
în anumite practici de natură cultică. 
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ACTELE DE VORBIRE ÎN LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

SÎMBOTEANU TATIANA 
 

 Institutul de Filologie, AŞM 
 
Actul de vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situaţii de 

comunicare concrete: secvenţa produsă de vorbitor cu o anumită intenţie 
comunicativă, într-un context determinat. Luând cuvântul nu pronunţăm pur şi 
simplu fraze construite după reguli gramaticale, sintactice şi semnatice, ci ajungem 
a realiza anumite acte, ceea ce semnifică că ne implicăm într-o formă de 
comportament guvernată de reguli, nu doar de natură lingvistică, ci şi socio-
culturală, caracteristice unei comunităţi într-o anumită perioadă a existenţei sale. 

Cel care a descoperit categoria de act lingvistic şi care a relevat-o sistematic, 
a fost filosoful englez J.L. Austin, care explică că în timpul vorbirii, au loc 
simultan trei acte:  

Actul locuţionar  corespunde faptului de „a spune” ceva, rostirii unei expresii 
fine construite din punct de vedere sintactic şi dotată de un semnificat (tot ceea ce 
constituie obiect de studiu pentru sintaxă şi semantică). 

Actul ilocuţionar corespunde acţiunii care este de facto realizată prin rostirea 
enunţului (afirmaţie, ordin, promisiune, avertisment, confirmare, etc). Notă: acelaşi 
enunţ poate fi utilizat pentru a îndeplini acte ilocuţionare diferite între ele. 

Actul ilocuţionar este nivelul decisiv al actului linvistic, este nivelul la care 
se operează o schimbare a contextului şi care precizează substanţial ideea 
limbajului ca acţiune. 

Searle, discipolul lui Austin mai distinge: acte lingvistice directe - care au loc 
atunci cand forma gramaticală şi valoarea ilocuţionară coincid (de exemplu: forma 
declarativă şi afirmaţia, forma imperativă şi ordinul, forma interogativă şi 
întrebarea) şi  acte lingvistice indirecte – care au loc atunci cand forma gramaticală 
şi valoarea ilocuţionară nu coincid.  

Interpetarea corectă a actelor de vorbire permite persoanelor să înţeleagă ceea 
ce este comunicat dincolo de conţinutul literal, fapt ce permite vorbitorilor de a 
spera că vor înţeleşi în orice situaţie comunicativă. 
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ANALIZA PERTINENŢEI UNOR ABATERI LINGVISTICE 
ÎNREGISTRATE LA ORELE DE    TRADUCERE CONSECUTIVĂ 
DIN LIMBA ENGLEZĂ (LIMBĂ STRĂINĂ SECUNDĂ) ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ   

SÎTNIC INA 
  

Universitatea de Stat din Moldova 
        

Analiza abaterilor de la normele lingvistice sunt la ordinea zilei în contextul 
formării traducătorilor în cadrul orelor de traducere consecutivă, acestea fiind un 
indicator de evaluare în procesul de formare şi dezvoltare a competenţelor  
lingvistice şi de traducere ale studenţilor. În domeniul lingvisticii aplicate 
înregistrăm diverse opinii asupra noţiunii de abatere de la normele lingvistice, în 
special în interpretarea termenilor de greşeală şi eroare. Lingvişti precum D. 
Gouadec, Ch. Nord, Ch. Waddington ş.a., operează cu noţiunea de eroare şi o 
percep ca fiind o neconcordanţă sau o distorsionare nejustificată în procesul 
transpunerii unui text sursă într-un text în limbă ţintă, cu un impact negativ asupra 
calităţii traducerii.  

Alţi specialişti însă, înscriu aceste noţiuni în contexte speciale. Astfel, 
cercetătorul R. Gefen defineşte greşeala drept o lacună la nivel funcţional, ea fiind 
ocazională şi cauzată cel mai des de factori extra-lingvistici cum ar fi oboseala, 
graba sau zgomotele de fundal, pe când eroarea are la origine discrepanţe 
semantice, lexicale, gramaticale, etc. între textul original şi cel tradus şi reflectă o 
incompetenţă lingvistică sau o învăţare defectuoasă. Având în vedere că sursa unor 
greşeli de exprimare precum: frumoase discurse sau duri bătălii, este vorbirea într-
un tempou prea rapid, probabil pentru a obţine un volum informativ foarte apropiat 
de original, considerăm că acestea pot fi uşor remediate prin exerciţii de rostire 
corectă şi fluentă. Pe de altă parte, erorile cauzate, să zicem, de transpunerea 
incorectă a grupurilor atributive ţin de dificultăţi de ordin gramatical. Printre erorile 
lexicale amintim cele de tipul calchierilor, structurilor pleonastice sau tautologice, 
însă cele mai grave sunt considerate a fi erorile semantice, întrucât acestea 
denaturează mesajul. În procesul traducerii, erorile sus-menționate pot fi evitate 
prin exerciţii de semantizare adaptate etapei de formare a competenţelor de 
traducere.  
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ПОЛИТИКА  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ПРАВОСЛАВНОЙ  ОБРЯДНОСТИ  В  МССР  1961-1991ГГ 
 

TUMANOV  DMITRI 
 

 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
 

В  данном  исследовании,  мы  попытаемся  показать  положение 
обрядности в сельской и городской  местности на территории МССР. С  1961 
г. начинается переход от закрытого преследования церкви к тотальной 
атеистической пропаганде на территории всех советских республик. Здесь  
мы  приведем  ряд  статистических  исследований  относительно  политики  
партии в  этом  регионе,  на  территории  между  Прутом  и  Днестром. Мы  
попытаемся  доказать, что  жители   Пруто-Днестровского  междуречья  не  
приветствовали  политику  партии,  и  стремились  самостоятельно  
проводить  все  религиозные  ритуалы. Мы стремимся продемонстрировать 
последствия  действий   политических  органов  КПСС в  отношении  
православной  религиозной  деятельности  с  1961  года  по  1991  года, т.е.  
до  обретения  независимости  Республики  Молдова.  Доказать,  что  после  
событий «Тысячелетию  христианства – 1988г.»  изменилась  идеологическая  
борьба  со  стороны партийных  и  секретных  служб  безопасности  СССР. 

Это  исследование  подкреплено  материалами  из Центрального  архива  
Республики  Молдова, Архива  общественно-политических  наук  Республики  
Молдова, а  так же  ряд  монографий молдавского, румынского и 
иностранного происхождения. 
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RECURS ISTORIC PRIVIND CERCETĂRILE FLORII-SOARELUI ÎN 
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Floarea-soarelui, cultivată pentru seminţele bogate în ulei, este considerată 

una dintre cele mai profitabile culturi de cîmp.  
Cultivarea comercială a florii-soarelui pe teritoriul actualei Republici 

Moldova datează din anul 1840. Primele dovezi ale producției de ulei din semințele 
de floarea-soarelui s-au atestat în 1867. La momentul actual, floarea-soarelui este 
una dintre culturile oleaginoase de bază în Republica Moldova și este a treia plantă 
agricolă cea mai cultivată, după porumb și grîu. În RM sunt 76 de producători, 19 
exportatori, un mare procesor de floarea-soarelui și altele 590 mai mici. 
 Luînd în considerare importanța economică majoră a florii-soarelui, pe 
parcursul ultimilor 60 ani Strategia Guvernului a fost focusată pe crearea și 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a capitalului științific uman. Astfel, în 
prezent, există 11 instituții de cercetare care activează în domeniul florii-soarelui, 
inclusiv: 3 universități, 6 institute de cercetare și 4 companii private. 
 Eforturi considerabile au fost realizate pentru a dezvolta, atrage și reține 
cercetătorii calificați. În acest sens, Republica Moldova a înregistrat un progres 
foarte bun. Începînd cu anul 1964 în țară au fost elaborate mai mult de 33 de teze 
de doctorat. Majoritatea sunt axate în principal pe Ameliorarea plantelor, Genetică, 
Fiziologia plantelor, Fitotehnologie, Agrochimie și Biochimie. Rezultatele 
științifice cele mai relevante au fost incluse în mai mult de 1000 de lucrări 
remarcabile și 12 brevete.  

Cunoştinţele acumulate constituie un fundament trainic şi durabil pentru 
dezvoltarea ramurii în ascensiune, cu un randament economic pe potriva 
aşteptărilor savanţilor, oamenilor de afaceri din agricultură şi industrie, dar şi a 
consumatorilor. Pentru a cunoaște în amploare particularitățile complexe ale acestei 
culturi, inclusiv pe teritoriul RM, se impune un excurs istoric referitor la floarea-
soarelui. 
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FILOSOFIA MENTALULUI: CONCEPTE ȘI ORIENTĂRI 

VRABIE VICTORIA  

Universitatea de Stat din Moldova 

Filosofia mentalului (minţii) este de fiecare dată raportată la corp, 
corporalitate. Filosofia minţii are drept scop fundamentarea metodologică a 
ştiinţelor cognitive din care fac parte: behaviorismul, filosofia psihologiei, ştiinţe 
ale cogniţiei. Obiectul de studiu al filosofiei minţii este redus la interpretarea şi 
înţelegerea naturii conştiinţei, raportul minte-corp şi a reprezentărilor tuturor 
stărilor mentale. Temele de bază ce formează interesul ştiinţific al filosofiei 
mentalului sunt legate şi reprezintă orice manifestare a spiritului uman. Un interes 
vădit al filosofiei minţii îl satisface obiectivarea şi problematizarea raportului 
minte-corp, minte-creier, corp-suflet etc. Asupra acestor întrebări au reflectat marii 
gînditori antici ca de exemplu: Platon, Aristotel, Socrate Descartes,  etc.  

Conform definiţiei oferite de Dicţionarul de Filosofie, Filosofia mentalului 
este o disciplină filosofică care studiază natura ontologică şi epistemologică a 
domeniului ştiinţific derivat din ştiinţele cognitive. Ştiinţele cognitive luate în 
particular cercetează structurile şi procesele mintale, acestea la rîndul său fiind 
derivate epistemologice ale ştiinţelor sociale. Orientările de bază ale filosofiei 
mentalului sunt: natura conştiinţei, coraportul minte-corp, orientarea naturalistă a 
filosofiei minţii. Mintea find o parte naturală a corpului uman, se dovedeşte astfel a 
fi constituită ca raport şi reprezentare al lumii. În epistemologia modernă termenul 
„minte” posedă un sens tehnic ce implică în sinea sa atît un sistem al proceselor 
mentale superioare cum ar fi actele de gîndire propriu zise, cît şi senzaţiile vizate 
de stările mentale sau sentimentele acestea formînd la rîndul său formele 
necognitive ale conştiinţei. 
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Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Gestionarea bunurilor imobile este un proces complex, prin care proprietarul 
sau utilizatorul încearcă să profite la maxim de avantajele proprietăților, în același 
timp, încercînd să majoreze durata de utilizare, dar și valoarea lor. Pentru o 
exploatare adecvată a obiectivelor de imobil, este necesar de a lua în considerație 
etapa ciclului de viață la care ele se află.  

Ciclul de viață a bunurilor imobile este similar celorlalte bunuri economice, 
însă are și trăsături specifice. Principalele faze ale vieții bunurilor imobile sunt 
următoarele: conceperea, construcția, exploatarea și lichidarea proprietății. La 
rîndul lor, fiecare dintre aceste etape include o consecutivitate de procese care au 
drept scop mărirea calităților de consum, precum și diminuarea cheltuielilor de 
exploatare a bunului la fiecare etapă de existență a acestuia. 

Pentru înțelegerea corectă a existenței bunurilor imobile, este necesar de 
menționat tipurile de viață pe care le poate avea. În context, pot fi enumerate 
următoarele: durata de viaţă fizică, vîrsta cronologică, vîrsta efectivă, durata de 
viață economică. Indicatorii dați sunt variabili în dependență de tipul bunului 
imobil, gradul de capitalizare, factorii externi, dar și de modalitatea de utilizare. 

Atît etapele ciclului de viață a bunurilor imobile, cît și duratele de viață se 
află într-o interconexiune permanentă, astfel încît, în cazul modificării uneia dintre 
aceste componente, neapărat se schimbă și celelalte. 

Sarcina primordială a proprietarului reprezintă studierea corectă a ciclului de 
viață a bunului său pentru determinarea etapei la care se află acesta, în vederea 
realizării măsurilor adecvate care ar asigura păstrarea sau majorarea rentabilității 
obiectivului. 
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MIGRAȚIA INTERNAȚIONALĂ A TINERILOR DIN JUDEȚUL 
BOTOȘANI, DUPĂ 1989 

BUNDUC PETRU 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Bucureşti 

Abstract:  
 
Migrația internațională a tinerilor reprezintă o problemă destul de delicată cu 

care se confruntă România în ultimele două decenii. Mobilitatea masivă a tinerilor 
a condus la dispariția de specialiști în numeroase domenii, medicină, învățământ, 
inginerie, economie, etc. Populația județului Botoșani a fost captată de acest 
fenomen, cu un ”boom” în anul 2000 și mai ales după 2002 când legile de 
regularizare italiene (Napoletano-Turco, Bossi Fini) și chiar spaniole au devenit 
mai permisive pentru imigranți. Efectul acestui ”exod de creiere” din județul 
nostru, se datorează în primul rând lipsei de oportunități a tinerilor, a sărăciei, stării 
socio-economice precare, a lipsei locurilor de muncă, (județul Botoșani fiind 
printre primele județe din țară cu o pondere foarte ridicată a șomajului). Dacă 
efectele sunt pozitive pe termen scurt prin cadrul remitențelor, pe termen lung 
situația poate deveni catastrofală mai ales din punct de vedere socio-demografic, 
(mediul rural fiind afectat de o îmbătrânire și o depopulare ridicată). Din altă 
perspectivă, migrația tinerilor poate fi văzută ca oportunitate sau ca o resursă, de 
care județul Botoșani trebuie să beneficieze și să creeze condiții optime de 
desfășurare, pentru o relansare economică mult dorită.  

 
Cuvinte cheie: exod de creiere, migrație, consecințe, educație, integrare, 

cultură, resursă. 
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EXODUL POTENȚIALULUI INTELECTUAL AL REPUBLICII 
MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE MIGRARE 

 
CAVCALIUC LUCIA 

 
Institutul Național de Cercetări Economice, AȘM 

 
Exodul potențialului intelectual al unui stat este un fenomen controversat 

deoarece se generează efecte atât negative cât și pozitive. În Republica Moldova 
procesele emigraționale conturează anumite tendințe și caracteristici specifice care 
definesc fenomenul exodului de intelect. Migrația și anume exodul potențialului 
intelectual contrazice interesele de dezvoltare economică a Republicii Moldova. 
Pentru a elucida efectele acestui fenomen și de a estima care este pierderea de 
potențial intelectual este necesar de a analiza emigrarea și imigrarea, într-un 
context comun ceea ce va face posibilă o aprecierea reală. 

Globalizarea și circulația internațională a forței de muncă face ca migrația 
personalului calificat sa fie și mai ușor de realizat.  

Spre deosebire de numărul imigranților din Republica Moldova care este în 
creștere (peste 66 de persoane anual), conform statisticii oficiale numărul 
emigranților din Republica Moldova este în descreștere (peste 284 de persoane 
anual). Astfel obținem un spor migratoriu pozitiv (aprox.764 persoane anual). Însă 
dacă operăm cu datele anchetei de muncă, conform căreia în anul 2013, peste 
hotarele țării în scopul găsirii unui loc de muncă, se aflau 332450 moldoveni, ne 
dăm bine seama că un spor migratoriu negativ este ceea ce oglindește realitatea din 
Republica Moldova. 

În prezent se conturează o nouă situație în care cota imigranților cu studii 
superioare este în creștere, ajungând la 51% în anul 2013. Totuși, acest „câștig” 
modest de creieri pe care îl are Republica Moldova pe seama forțelor de muncă 
străine nu se poate compara cu pierderile. Problema gestionării adecvate a 
emigrației și migrației economice  devine tot mai actuală mai ales în necesitatea de 
a compensa deficitul de forță de muncă internă în anumite sectoare și de a diminua 
pierderea de potențial intelectual. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В 
КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИДЕМПИНГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И.А. ЧЕРВИНСКАЯ 

Институт экономики НАН Беларуси 

В теоретическом плане значимость исследования концептуальных 
оснований защиты внешнеэкономических интересов посредством реализации 
потенциала антидемпингового регулирования определена тем, что позволяет 
проследить динамику реального процесса развития внешнеэкономической 
деятельности, определить основные тенденции и проблемы, а также выявить 
возможности внесения изменений в выбранные направления, формы и 
методы корректировки системы государственной антидемпинговой политики. 
Стратегия институциональных преобразований экономики с целью 
формирования системы предупреждения возможных антидемпинговых 
санкций в отношении отечественных товаропроизводителей в условиях 
наращивания объемов экспорта, становится насущной необходимостью. 
Реализация предложенной стратегии предполагает: 

- развитие административных условий с целью более широкого 
использования потенциала естественных союзников предприятий – 
компаний-переработчиков и различных ассоциаций потребителей, 
заинтересованных в поставках продукции. В этом направлении в числе 
приоритетных мероприятий требуется создание системы раннего 
предупреждения в структуре МИД; 

- создание условий для проведения серии семинаров для 
производителей и экспортеров по комплексу прикладных проблем 
антидемпингового регулирования, а также обучения специалистов в 
зарубежных организациях, имеющих лучшие практические результаты в 
антидемпинговых расследованиях; 

- разработку в рамках учебных программ высших учебных заведений 
специальных курсов по проблеме минимизации вероятности введения 
антидемпинговые санкции по отношению к отечественным 
товаропроизводителям. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

ЧЕРВИНСКИЙ Е.А. 

Институт экономики НАН Беларуси 

Совершенствование механизмов политики импортозамещения 
Разработка методологических оснований динамики импортозамещающих 
процессов выступает актуальной задачей теоретического анализа одного из 
наиболее важных сегментов экономической науки. Приоритеты в 
регулировании этих процессов должны сместиться от директивных к 
мотивационным, и быть направленными на создание условий, в которых 
отечественные предприятия смогут гибко и оперативно реагировать на 
потребности внутреннего рынка. Важным является обеспечение более тесной 
взаимосвязи между политикой импортозамещения и 
экспортноориентированным развитием национальной экономики, включая 
поддержку предприятий, осуществляющих переход от поставок продукции на 
внутренний рынок к экспорту ее за рубеж. 

В современных условиях любое производство, как правило, не является 
уникальным, а каждый товар имеет аналог, поэтому потребитель имеет 
возможность выбора, и важной составляющей успешности политики 
импортозамещения является стимулирование спроса на отечественные 
товары и снижение его на импортные, что требует привлечения таких 
механизмов как эффективный менеджмент, контроль качества, 
маркетинговые исследования, рекламные акции, системы скидок.  

Реализация импортозамещающей политики подразумевает 
непосредственное государственное участие, выражающееся в 
финансировании конкретных проектов, предоставлении льгот в получении 
кредитов и выплате налогов, защите от конкуренции со стороны импортной 
продукции. В тоже время основной объем работы по организации выпуска 
новых товаров, безусловно, должен оставаться непосредственно за 
предприятиями, в том числе и имеющими государственную и смешанную 
формы собственности.  
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PROBLEMA EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
GARABAJII ECATERINA 

 
 Institutul Naţional de Cercetări Economice, AŞM 

 
Societatea modernă, care se autoevaluează a fi una civilizată, întreprinde 

măsuri de a soluţiona problemele cauzate de schimbările demografice şi 
socioeconomice, luând în considerare potenţialul personal al subiecţilor sociali. 
Printre aceste probleme se numără şi excluziunea socială a persoanelor în vârstă, 
atrăgând asupra sa o atenţia deosebită în situaţia îmbătrânirii catastrofale a 
omenirii, ceea ce presupune o creştere semnificativă a ponderii persoanelor 
vârstnice în structura societăţii. Astfel, conform datelor Biroului Naţional de 
Statistică, la începutul anului 2014 în Republica Moldova locuiau 559,5 mii 
persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ce constituie circa 15 la sută din numărul total 
al populaţiei stabile.  

Problema excluderii individului din fluxul vieţii sociale active după criteriul 
de vârstă este legată, deseori, de restrângerile spaţiului său social şi ale activităţii 
sociale. Atare limitări au consecinţe negative atât pentru societate, cât şi pentru 
individ. 

Problema diminuării excluziunii sociale este agravată pentru societăţile în 
tranziţie, precum Republica Moldova, întrucât dezideratul de a corespunde unui stil 
de trai al ţărilor dezvoltate se confruntă cu un nivel scăzut de prosperitate materială. 
Ca urmare, „ajungerea la o vârstă înaintată” se desfăşoară pe fondalul diminuării 
nivelului de bunăstare, deprivaţiunii sociale mulditimensionale şi a excluziunii 
sociale pronunţate a persoanelor vârstnice. 

Principalul factor, care provoacă apariţia şi menţinerea excluziunii sociale a 
persoanelor vârstnice este problema ocupării forţei de muncă. Conform datelor 
statistice din anul 2012 în Republica Moldova aproximativ 18% din numărul total 
de pensionari sunt angajaţi. Însă în perioada crizei economice pensionarii devin cea 
mai vulnerabilă categorie de angajaţi – concedierile încep anume cu ei. Astfel  se 
confruntă două tendinţe opuse, simultan existente: aspiraţia de a utiliza experienţa 
persoanelor în vârstă, sesizarea valorii acestei experienţe şi excluderea vârstnicilor 
din sistemul activităţii sociale active.  
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ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CERTIFICAREA 
PRODUSELOR ECOLOGICE 

 
GOROBIVSCAIA OLGA 

 
 Institutul Naţional de Cercetări Economice, AŞM 

În condiţiile diversificării şi înnoirii rapide a ofertei de mărfuri şi a 
mondializării pieţelor, a apărut necesitatea introducerii unor practici noi, care să 
asigure creşterea încrederii între partenerii comerciali din diferite ţări şi, în special, 
a încrederii consumatorului privind calitatea produselor pe care le achiziţionează. 

Certificarea reprezintă o modalitate de atestare a conformităţii produselor, 
serviciilor, proceselor, sistemului calităţii unei organizaţii, cu un referenţial 
prestabilit, atestare pe care o realizează un organism neutru, independent de 
producător şi beneficiar, denumit organism de certificare - organism, indiferent de 
forma de proprietate, acreditat, in modul stabilit, pentru efectuarea certificării 
conformității. 

Recunoaşterea oficială a competenţei unui organism de certificare se 
realizează prin acreditare. 

Acreditarea reprezintă „procedura prin care un organism, reprezentând o 
autoritate, recunoaşte formal că un organism sau o persoană este competentă să 
îndeplinească sarcini specifice”. 

Scopul principal al acreditării este de a ţine sub control organismele de 
certificare. Acest control poate fi exercitat direct de către stat sau de un organism 
care se ocupă de toate aspectele tehnice ale acreditării. 

Certificarea produselor şi serviciilor reprezintă atestarea, de către organismul 
de certificare, a conformităţii acestora cu un anumit standard sau cu un alt 
document normativ. 

În condiţiile armonizării procedurilor de certificare şi utilizării unor 
referenţiale identice sau comparabile, certificarea poate contribui la înlăturarea 
barierelor tehnice din calea comercializării libere a produselor şi serviciilor. Ţinând 
seama de toate aceste avantaje, furnizorii sunt interesaţi să-şi îmbunătăţească 
continuu calitatea produselor şi serviciilor, pentru a putea asigura satisfacerea 
condiţiilor certificării.  
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IMPLICAȚIILE MANAGEMENTULUI SUSTENABIL ÎN 
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI ALIMENTARE DIN REPUBLICA 
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CORINA GRIBINCEA 
 

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AŞM 
 

În comparație cu ultimele decenii, când industria alimentară din R.Moldova 
se baza în principal pe ramuri care determină profilul general al economiei, 
dezvoltarea strategică actuală a industriei alimentare se bazează pe un concept unic 
de asigurare a competitivității pe piața națională și internațională. În procesul 
cercetării au fost formulate recomandări concrete privind o utilizare mai largă a 
formelor de integrare la nivel de intra-companie a întreprinderii industriale, 
inclusiv externalizarea și subcontractarea. Pentru a evalua calitatea de 
reengineering s-a recomandat să se utilizeze conceptul de raționament economic, 
care implică o evaluare a eficienței constrângerilor calitative sintetice în termeni de 
resurse. Particularitățile raționamentului economic au fost reformulate ca un sistem 
de evaluare a eficienței: precizia sarcinilor de lucru, disponibilitatea unor 
alternative și soluții multivariate, precizia avantajelor și aplicarea conceptului 
"smart". Pentru analiza relației "competitivitate-cost-preț”, s-a utilizat metoda 
expert care s-a concentrat asupra întreprinderilor în funcție de rolul în aplicarea 
noilor concepte manageriale de costuri și tipuri strategice.  

Concluzii. Gestionarea eficientă a costurilor de producție este posibilă atunci 
când se utilizează un sistem de monitorizare eficient al costurilor. Astfel, un factor 
care influențează calitatea managementului costurilor de producție și asigură 
competitivitatea este dependența companiei de furnizorii de energie. Acest factor 
are un impact asupra producției non-uniforme și utilizarea sistemelor de bază non-
corecte de alocare a costurilor; iar analiza comportamentului întreprinderilor 
clasificate pe tipuri strategice de nivel I și II după numărul de parametri de 
activitate, a permis diferențierea politicilor de gestionare a energiei pentru 
asigurarea un management bazat pe relația preț-cost-eficiență. 
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UNELE ABORDĂRI CU PRIVIRE LA STUDIEREA 
DIFERENȚIERILOR SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII 

GRIGORAȘ ECATERINA  

Institutul Naţional de Cercetări Economice, AŞM  

În prezent nașterea unui copil este cel mai des un rezultat al alegerii raționale, 
multitudinea factorilor sociodemografici, economici și culturali determină 
comportamentul reproductiv al familiilor. Printre cei mai semnificativi se 
evidențiază nivelul de educație al mamei, implicarea în activitatea economică, 
mediul de reședință, apartenența etnică. Un șir de cercetări au demonstrat existența 
unor corelații semnificative dintre diferite caracteristici ale femeilor și fertilitatea 
descendentă. Astfel, rolul caracteristicilor socio-economice ale femeilor (Kulu H., 
2007), cum ar fi angajarea acestora în câmpul muncii (Andersson 2000, Engelhardt 
și colab., 2004), nivelul educației, mediul de reședință (Hoem și colab. 2006a, 
2006b), precum și atitudinea rolurilor de gen (Surkyn și Lesthaeghe 2004, Van de 
Kaa 2001), au fost de asemenea implicate în explicarea intențiilor și 
comportamentul reproductiv. 

Nivelul de studii exercită o presiune descendentă asupra fertilității, deoarece 
deschide oportunități pentru femei, dincolo de rolul matern (Kravdal 1992). Mediul 
urban-rural înregistrează diferențe semnificative a fertilității, ratele de fertilitate 
sunt percepute a fi semnificativ mai mici în mediul urban și mai înalte în mediul 
rural (Kulu 2007). Studiile europene demonstrează că fertilitatea suburbană 
contemporană continuă să fie mai mare decât în mediul urban și, în unele cazuri, 
chiar mai mare decât în mediul rural. Kulu și colab. arată că în țările nordice rata 
fertilității în suburbiile orașelor și orașelor mici au crescut aproape ca cele din 
mediul rural (2007a).  
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PROCESUL DE URBANIZARE DIN REPUBLICA MOLDOVA  

LA ETAPA ACTUALĂ 

GUŞAN VICTOR 

 Academia de Studii Economice din Moldova  

După obţinerea independentei, prima reformă administrativ-teritorială a 
Republicii Moldova a fost adoptată în 1994. Principalele modificări legislative 
aplicate pentru aşezările urbane au fost: lichidarea statutului administrativ de 
aşezare de tip orăşenească şi includerea acestor localităţi în categoria oraşelor, 
astfel numărul acestora a crescut în republică de la 21 în 1988 la 66 în 2014. La 
data de 28 martie 2013, Parlamentul Republicii Moldova adoptă legea cu privire la 
acordarea statutului de oraș - localității Tvardița, raionul Taraclia. A doua 
modificare aprobată de către Parlament a fost instituirea funcţiei de municipiu 
pentru cele mai importante orașe ale republicii - Chişinău, Bălţi, Tighina (Bender), 
Tiraspol.  

Ca urmare a apariției multor orașe a sporit rapid numărul populației urbane și 
respectiv, ponderea acestui indicator în numărul total al populației. Astfel, din anul 
1950 pînă în anul 2013 acest indicator a sporit de 5,7 ori, fapt ce a fost determinat 
de creșterea economică și ritmurile înalte ale migrației externe. Iar ponderea 
populației urbane a evoluat de la 17% în anul 1950 la 45% în anul 2013.  

Ca urmare a nivelului diferit de industrializare, procesul de urbanizare în 
cadrul republicii a decurs neuniform. Cea mai înaltă pondere a populației urbane în 
totalul numărului de locuitori este caracteristic pentru Unitatea Teritorial-
Administrativă din Stânga Nistrului (69,1%). A doua regiune urbanizată este 
Regiunea Centrală (54,8%). Acest indicator se explică prin prezența municipiului 
Chișinău și a localităților urbane mici din apropiere, care au cunoscut o creștere a 
numărului de locuitori în ultimii ani. Sub media pe Republica Moldova - 45,3% 
(2013), indicatorul respectiv este caracteristic pentru regiunea de Nord (34,3%), iar 
cel mai mic- pentru cea de Sud (28,7%). 

După anul 1990 populația urbană cunoaște o tendință de reducere ușoară. În 
același timp, numărul populației rurale nu s-a schimbat semnificativ, aceasta fiind 
determinată de migrația populației spre localitățile urbane. 
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Prosperitatea actuală a statului contemporan este dependentă de istoria 
propriului sistem fiscal, de modul în care acesta a fost conceput şi cum a 
funcţionat.  

Fiscalitatea – în calitate de instrument de redistribuire a veniturilor pentru 
formarea finanţelor publice, dar totodată ca parte componentă a politicilor publice, 
este recunoscută drept un factor major în deciziile investiţionale, întrucât constituie 
un cost al afacerii, indiferent de tipul, mărimea sau locaţia geografică a acesteia. 
Eficienţa şi certitudinea impunerii, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului fiscal 
reprezintă principii esenţiale pentru o economie viabilă. Sistemele fiscale ale ţărilor 
din Est, care au aderat la UE, au fost reformate în cadrul proceselor de transformări 
economice şi politice. În cadrul finanţelor publice şi economico-financiare ale unei 
ţări, fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere şi încasare a impozitelor şi 
taxelor precum şi un ansamblu coerent de surse de drept care reglementează 
impunerea contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele şi taxele.  

În România, abundenţa legislativă, dublată de modalităţile sofisticate de 
aplicare a legilor fiscale, împing la disperare pe contribuabil. Raţionalitatea 
gradului de fiscalitate va permite o mai bună receptivitate a contribuabilului faţă de 
sarcina fiscală. Fiscalitatea este o integrare a contribuabilului într-un circuit 
economic în care el, pe de o parte, contribuie la alimentarea sistemului iar pe de 
altă parte este beneficiar al politicilor publice. Măsurile de rigoare urmează a fi 
complexe, complementare şi conforme unui program structurat şi sincronizat, 
coordonate cu partenerii de dezvoltare (UE, FMI, BM). În primul rând, se impune 
reconstrucţia fiscalităţii, iar în al doilea rând, deciziile politice urmează a fi 
racordate la agenda de parteneriat cu organismele internaţionale corelate la 
parametrii fiscali bugetari aferenţi obiectivului de stabilitate şi sustenabilitate 
macrofinanciară. 
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Human papillomavirus, or HPV, is a sexually transmittable virus infection, 

which is necessary risk factor for developing cervical cancer - first most common 
type of cancer in working age women in Moldova. We observe both behavioral 
change (sexuality increase) and demographical change (population ageing). The 
main goal is the authoritative analysis of the costs and losses of potential 
epidemiological control strategies and identifies potential problems that health care 
will have to face in the future. We run computer simulation to prepare cost/benefit 
analyze for different vaccination strategies, various screening programs and 
preventive programs (using condoms) for Moldova, based on its own demography 
and sexual behavior. We used data since 1998 to adjust model parameter and we 
project till 2031. We use mathematical and sociological concepts within complex 
system methodology. Moldovan cervical cancer perspective looks much better, 
than in central/western Europe countries, because of relatively young society. In 
our setup, obligatory vaccination seems to not be so crucial (for none of realistic 
scenarios increase of cancer cases is possible) for public health, as in most 
countries in European Union. However, screening practice could be verified in 
terms of efficiency, when cost/benefit calculation would be done. We propose more 
optimal screening guidelines, which could provide saving perspective in 10-15 year 
in range 100-300k EUR yearly. Targeted vaccination could be also consider, 
because costs are similar to high frequencies screening schema with the same 
cancer cases projection. However, some positive side effects of vaccination as 
reduction of pathogen circulation in society, will cause decrease of other 
pathologies related to HPV like genital warts and other cancer. 
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INTERPRETAREA PRESIUNII FISCALE 

 V. COCIUG, A. PĂDUREAN 
 

Academia de Studii Economice a Moldovei 
 

Presiunea fiscală nu trebuie considerată doar o presiune a statului asupra 
economiei, ci şi ca o redistribuire a veniturilor colectate, întrucât acestea se întorc  
în circuitul economic prin intermediul cheltuielilor publice.  

Rata presiunii fiscale exprimă, în mod relativ, sarcinile publice care presează 
asupra economiei, reflectând partea din PIB – creat într-o perioadă determinată – 
care este preluată la bugetul public în scopul acoperirii cheltuielilor publice.1   

Economistul american Arthur Laffer a transpus grafic în anul 1980 – 
cunoscută sub numele de „Curba Laffer”, o idee exprimată în 1776 de către Adam 
Smith, conform căreia rate ale fiscalităţii prea înalte distrug baza asupra căreia 
acţionează fiscalitatea.  

Curba Laffer este un grafic care înfăţişează relaţia dintre ratele impozitelor şi 
veniturile totale din impozite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gica Gheorghina Negrea, op. cit., pag. 147 
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MECANISME DE ACŢIUNE A  INSTRUMENTELOR FISCALE 
 

V. COCIUG, A. PĂDUREAN  
 

Academia de Studii Economice a Moldovei 
 

Acţiunea cu cel mai mare impact, a tuturor categoriilor de intrumente fiscale, 
se realizează printr-o politică fiscală de parteneriat, între stat şi contribuabil. 

La baza mecanismului de acţiune a instrumentelor fiscale trebuie să existe 
argumentele exprimate la nivelul teoriei cererii agregate şi, respectiv, al ofertei 
agregate.  

Din perspectiva cererii, instrumentele fiscale au ca scop stimularea acesteia 
în timpul recesiunii, prin creşterea cheltuielilor bugetare şi/sau reducerea 
impozitelor (o parte a impozitării afectează economiile şi nu consumul)2. 

 În perioadele inflaţioniste, mecanismul este invers, în sensul reducerii cererii 
agregate, printr-o creştere a impozitelor şi o reducere a cheltuielilor bugetare, care 
are ca scop diminuarea consumului şi, în consecinţă, scăderea cererii şi implicit a 
preţurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 McConnell, C.R. şi S.L. Brue, “Economics – Principles, Problems and Policies”, McGraw-Hill, 
Inc. Thirteenth Edition, 1996. 
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DEZVOLTAREA EFICIENTĂ A ÎMM-URILOR ÎN BAZA CLUSTERELOR ÎN 

ŢĂRILE UE ŞI POSIBILITATEA IMPLEMENTĂRII ACESTOR PRACTICI 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

DORIN ROŞU 
 Institutul Naţional de Cercetări Economice, AŞM 

În prezent întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM) constituie baza 
economiei moderne a UE: încadrând mai mult de 99% din totalul 
întreprinderilor europene. Deseori resursele lor sunt limitate, dar punctul slab 
al ÎMM-urilor nu constă în dimensiunea ci în izolarea acestora3. Modul 
separat al dezvoltării ÎMM-urilor implică deseori dificultăţi în accesul la 
finanţare, eficientizare şi specializare a diviziunii muncii, evaluare şi 
promovare pe noi pieţe, implementare a inovaţiilor tehnologice sau logistice.  

Practicile ţărilor UE, precum Marea Britanie, Germania sau Franţa au 
demonstrat eficacitatea diferitelor modele de dezvoltare a ÎMM-urilor pe bază de 
clustere ce implică colaborarea între companii, universităţi, instituţii de cercetare, 
furnizori şi clienţi, diferenţiindu-se prin mecanisme de sprijin din partea statului 
precum finanţarea directă, creare fondurilor de implementare a inovaţiilor, scutirea 
de impozite pentru întreprinderi, etc. 

Dezvoltarea ÎMM-urilor din R. Moldova în baza clusterelor ar conduce la 
creşterea competitivităţii lor şi prin urmare a regiunii şi a ţării în general. Aceasta, 
fiind cea mai eficientă posibilitate a ÎMM-urilor de a pătrunde pe pieţele externe, 
dat fiind potenţialul extrem de limitat al resurse umane şi financiare de care acestea 
dispun4. 

În urma aprobării „Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al 
R.M.” din 2013, ar fi de dorit ca statul să înceapă a lucra la creşterea gradului de 
conştientizare şi sensibilizare a antreprenorilor IMM-urilor referitor la importanţa 
formării clusterelor şi orientării lor spre dezvoltarea exporturilor. Iar managerii 
asociaţiilor de afaceri să dezvolte activităţi de sporire a cooperării ÎMM-urilor. 
 
 
 
 
 

3 Gilles Béville ; Brochure de l’ONUDI sur le développement de clusters et de réseaux de PME, 
2001. 2p. 
4 IEFS. Raport ştiinţific. „Identificarea problemelor principale ale ÎMM din Moldova şi elaborarea 
materialelor metodice pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor” Proiect de cercetare aplicată AŞM 
№ 10.817.08.04А. Director de proiect E.Aculai, Chişinău, 2010. - 121p. 
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ÎNTRE HAOS ȘI STABILITATE 
”BALANȚA PUTERILOR” VS. ”HAOSUL DIRIJAT” 

 
AVDEEV ALEXANDRU 

  
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AȘM 

 
Tema acestei lucrări a fost formulată inițial controversat, astfel încât ar putea 

obliga pe cineva care o va dezvolta, să ia o anumită poziție cu privire la problema 
în cauză. Totodată, după compararea acestor două opțiuni, acționînd în materie 
clasică, mecanică, autorul acestei lucrări, desigur, ar fi încercat să explice încît este 
de necorespunzătoare teoria balanței puterilor în lumea contemporană. Dacă să 
studiem schimbări enorme în relațiile social-politice, în domeniul tehnologic, în 
domeniul comunicării, în cultură, în modul de comunicare între oameni și state, în 
sistemul de organizare socială vom produce o nouă imagine a relațiilor 
internaționale. Analiza acestor modificări și va fi un răspuns bun la subiectul 
formulat în denumirea temei. 

Astăzi, haosul a devenit aproape strategia fundamentală, prin care poate fi 
explicată complexitatea tulburărilor globale, și stabilitatea - nu este nimic mai mult 
decât consecință și niciodată nu poate fi un scop. Dezvoltarea lumii moderne face 
imposibilă utilizarea clișeelor vechi. Viteza de transfer a datelor și viteza 
translărilor mass-media la nivel mondial, internetul, afecteaza viteza de viață și 
viteza politicii externe, iar economia, tot mai globală, finisează aceasta operă. S-ar 
părea că aducerea haosului la logica lui absolută va crea o catastrofă planetară pe 
scară largă, un război al tuturor împotriva tuturor cu consecințe imprevizibile. La 
prima vedere, așa și este. Dacă se va continua de a crede clișeelor învechite. Dacă 
se va accepta și se va înțeleage realitatea contemporană altfel, nu va fi haos, vor fi 
doar încercări reușite de a-și ajusta întreaga lume sine însuși. 

  
 Bibliografia: 
  1. Suricov А. „Haosul gestionat”. http// zavtra. ru/ cgi// veil/ data/ 
zavtra/05/593/43/ html. 
 2.   Semenco V.P. În fața „haosului gestionat”. 
 3.  Mann S.R. Chaos Theory in Strategic Thought // Parametes. Autum 
1992. P. 62. Cit.: M.S.G. Nitzschke. United States Marine Corps Vietnam: A 
Complex Adaptive Perspective  
 4.  Mann M. The Reaction to Chaos. — In : Complexity, global Politics, 
and National security. Ed. by D. Aberts and Th. J. Czerwinekl. 
Washington:National Defense Univesity.  
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POLITICA DE CLEMENȚĂ – O NOVAȚIE EUROPEANĂ PENTRU 
CONSILIUL CONCURENȚEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

DUMITRIȚA BOLOGAN 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice, AȘM 

- Noua legea a concurenței nr. 183 introduce abia în anul 2012 noțiunea de 
politică de clemență, pentru a fi pusă în aplicare de Consiliul Concurenței 
pentru întreprinderile care solicită exonerare completă sau reducere a 
cuantumului amenzii 

- Prevederile legii reflectă fidel prevederile generale ale politicii europene de 
clemență 

- Politica de clemență este menită să asigure un mecanism de luptă împotriva 
cartelurilor dure  

- Pentru a face politica de clemență funcțională pe deplin în Republica 
Moldova, trebuie revăzute prevederile art. 246 ale Codului penal care 
stabilesc aplicarea pedepsei cu închisoarea persoanelor fizice care, prin 
încheierea unui acord au dus la limitarea concurenței 

- Personalul Consiliului Concurenței necesită o mai bună pregătire și instruiri 
în materie 

- Este necesar de a introduce conceptul de “marker” ce poate fi solicitat de 
întreprinderi pentru a-și “rezerva”, anticipat, locul care le-ar permite 
obţinerea imunităţii, până la strângerea informaţiilor necesare pentru a face o 
aplicaţie completă 

- Cultura concurenței trebuie mai bine definită în Republica Moldova 
- Este necesar de a spori nivelul de conștientizare în mediul de afaceri 
- În acest domeniu, la moment există următoarele tendințe europene: repararea 

prejudiciului colectiv, existența acțiunilor private de despăgubire 
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UNELE ASPECTE PRIVIND SCOPUL INFRACȚIUNII DE HĂRȚUIRE 
SEXUALĂ 

 
BOTNARENCO MIHAELA  

 
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Textul incriminatoriu prevăzut la art.173 din Codul penal al Republicii 

Moldova (în continuare CP RM) [1] consacră expres existența unui scop special la 
săvârșirea hărțuirii sexuale, care consistă în determinarea unei persoane la raporturi 
sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite. În absența unui atare scop, 
comportamentul manifestat de făptuitor nu va putea fi încadrat în temeiul art.173 
CP RM. Deopotrivă, precizăm că scopul enunțat în textul normativ analizat 
constituie premisa plasării normei privind hărțuirea sexuală în Capitolul IV 
„Infracțiuni privind viața sexuală” al Codului penal al Republicii Moldova.  

Susținem că, deși autoritatea legislativă autohtonă a formulat la plural 
expresiile „raporturi sexuale” și „alte acțiuni cu caracter sexual” în ipoteza 
comiterii hărțuirii sexuale, este de ajuns ca făptuitorul să urmărească determinarea 
victimei la un singur raport sexual ori la o singură altă acțiune cu caracter sexual. 
Altminteri, interpretând ad litteram locuțiunea „raporturi sexuale ori alte acțiuni cu 
caracter sexual nedorite”, în sensul că comportamentul manifestat de făptuitor este 
îndreptat spre determinarea victimei la mai multe raporturi sexuale ori la mai multe 
alte acțiuni cu caracter sexual, nu ar corespunde finalității normei de incriminare și 
cel mai probabil nici voinței legiuitorului.  

Într-un alt context, consemnăm că scopul consacrat la art.173 CP RM poate 
viza atât beneficiul făptuitorului, cât și al unei terțe persoane. Or, norma 
incriminatorie a hărțuirii sexuale nu stipulează explicit că făptuitorul săvârșește 
fapta urmărind realizarea scopului în beneficiul personal.  

In fine, concretizăm că hărțuirea sexuală este o infracțiune cu componență 
formală. În acest sens, calificarea hărțuirii sexuale este determinată de stabilirea la 
comiterea faptei a scopului special prevăzut în textul incriminatoriu, însă nu și de 
realizarea acestuia. 

 
Referințe: 
1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129. 
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Concurența bazată pe principiul bunei-credințe și uzanțelor oneste reprezintă 

unul din pilonii fundamentali pentru asigurarea unei economii competitive în 
Republica Moldova. Nerespectarea procedeelor oneste de desfășurare a activității 
de întreprinzător, încălcarea normele privind deontologia profesională și principiul 
liberei concurențe generează apariția fenomenului de concurență neloială. Prin 
Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012, concurenţă neloială este definită ca fiind 
orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenţei, care este contrară 
uzanţelor oneste în activitatea economică.5 

Referindu-ne la faptele de concurență neloială, menționăm că literatura de 
specialitate evidențiază următoarele: imitarea, dezorganizarea și denigrarea.6 
Imitarea ca act de concurență neloială poate să privească un produs, serviciu, 
precum și întreprinderea concurentă. Dezorganizarea se caracterizează prin 
utilizarea unor prețuri anormal de joase, creînd astfel un mediu nefavorabil pentru 
continuarea activității întreprinderii concurente, avînd ca rezultat final diminuarea 
capacității de activitate a acesteia. Denigrarea reprezintă acțiunea de raspîndire cu 
rea-credință a unor informații false cu scopul descreditării imaginii întreprinderii 
concurente. 

Studierea formelor de manifestare a concurenţei neloiale este cu atît mai 
importantă cu cît acestea reprezintă un fenomen de mare amploare, cu o diversitate 
şi o răspîndire largă, îndeosebi în economiile de piaţă în devenire, cum sunt 
economiile în tranziţie. 

Astfel, concurența neloială manifestată ca încălcare a obligației 
antreprenorului de a utiliza în cadrul activității sale de procedee și uzanțe 
comerciale oneste reprezintă încălcarea principiului securității și stabilității 
raporturilor juridice. 
 
 
 
 
 

5 art.4 din Legea concurenței Republicii Moldova nr. 183 din 11.07.2012, Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 
193-197 art Nr : 667 Data intrarii in vigoare : 14.09.2012 
6 Gheorghiu Gh., Niță M., Dreptul concurenței interne și europene, București, Universul Juridic, 2011, p.67. 
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Consacrarea dreptului fundamental la proprietate şi garantarea realizării 

acestuia reprezintă încă un indiciu că Republica Moldova se conformează 
standardelor internaţionale prin care o societate se defineşte ca fiind democratică. 
Or, garantarea juridică a dreptului fundamental la proprietate a fost şi va constitui 
întotdeauna una dintre cele mai importante probleme ale oricărui sistem de drept 
din orice ţară. 

În literatura de specialitate se opinează că nu există drept mai susceptibil de 
îngrădire decât dreptul de proprietate, însă relativizarea acestui drept nu înseamnă 
că garantarea sa de către puterea publică este afectată. Dimpotrivă, intervenţia 
statului se preconizează a fi de excepţie şi numai în limitele exacte stabilite prin 
legi.  

Necesitatea asigurării unui mecanism eficient de garantare a dreptului de 
proprietate este dictată de mai multe raţionamente, dar şi din considerentul că în 
multe din cauzele intentate contra Moldovei, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a constatat încălcarea dreptului la protecţia proprietăţii. În aceste condiţii se 
reclamă necesitatea ajustării cadrului instituţional şi legal în vederea eficientizării 
modalităţilor de garantare a dreptului fundamental la proprietate. 

Totodată, analiza hotărârilor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului  împotriva Moldovei denotă că un rol principal în garantarea realizării 
dreptului fundamental la proprietate îl au autorităţile publice; aici fiind remarcabil 
rolul instanţelor judecătoreşti, care sunt chemate să reacţioneze prompt la orice 
atentare a drepturilor şi libertăţilor omului şi care reprezintă un instrument şi mijloc 
de contracarare a abuzurilor şi exceselor de putere. 

De rând cu instanţele judecătoreşti, garantarea realizării dreptului 
fundamental la proprietate este asigurată şi de alte autorităţi publice, care împreună 
contribuie la edificarea unui stat de drept, în care drepturile omului, inclusiv dreptul 
la proprietate, sunt baza juridică a societăţii. 
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SOCIAL NETWORKS AS FACTORS FOR INNOVATION 
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This thesis addresses the importance of social networks for innovation, with a 
special focus on the regional nuances of the innovation process. 

Scholars in the social sciences refer to networks, scholars talk about them as 
multiple ties (Simard and West, 2006). These multiple ties can reflect formal 
collaboration or informal ties between individuals built through past collaborations. 
Networks are considered part of the organization’s institutional environment and 
can transmit knowledge from one entity to another (Simard and West, 2006:1).  

Innovation is any knowledge that is new or existing, introduced into and used 
in socially relevant process (Spielman, Davis, Negash and Ayele, 2011). It can be 
regarded as a good example of the interconnection between different layers of 
development. Innovations are increasingly important research topic due to their 
pervasive influence on even the smallest entaties and also on big organizations, 
regions or even countries. They lead to the appearance of new products, markets, 
but also to commercial or financial success (Fassin, 2000). 

We develop a model with a strong potential for application in the explanation 
of the innovation process in the context of the regional development and test it with 
fuzzy-set method. 
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Pentru asigurarea opozabilității față de terți a contractului de vînzare-

cumpărare a terenurilor în Republica Moldova, a fost instituită obligativitatea 
cumpărătorului terenului de a prezenta contractul de vînzare-cumpărare la Oficiul 
Cadastral Teritorial în al cărui rază de activitate este situat terenul, pentru 
înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. Această mențiune este desprinsă 
din prevederile alin. 3 art.5 al Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-
cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25.07.19977.     

Articolul 124 Cod Civil al Republicii Moldova8, stabilește obligația de 
înregistrare a actelor juridice civile care au ca obiect bunurile imobile, inclusiv 
terenurile. Conform prevederilor art. 290 Cod Civil, sunt prevăzute regulile 
referitoare la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Astfel, dreptul de 
proprietate și alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, 
apariția, modificarea și încetarea lor sunt supuse înregistrării de stat în conformitate 
cu prevederile Legii Republicii Moldova a cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 
din 25.02.19989 unde, potrivit articolelor 4,5 se stipulează obligativitatea 
înregistrării bunurilor imobile și drepturile asupra lor în Registrul bunurilor imoble. 
Drepturile reale asupra bunurilor imobile vor lua naștere doar în cazul în care vor fi 
înregistrate în registrul bunurilor imobile, inclusiv și în cazurile de modificare și 
încetare a acestor drepturi. 

Pentru înregistrarea de stat a sectorului de teren și a dreptului asupra lui, la 
Oficiul Cadastral Teritorial  se prezintă documentele prevăzute în art.20 Cod 
funciar10 ce confirmă dreptul asupra lui.   

Dreptul de proprietate neînregistrat asupra sectorului de teren se consideră 
nul în relațiile cu terții, inclusiv cu statul, care prezumă că nu știu de existența 
acestui drept.  
 
 
 

7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 147-149 din 06.12.2001 
8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002 
9 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998 
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107 din 04.09.2001. 
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Delincvența juvenilă, la nivel național, reprezintă un fenomen care a 
determinat, în ultimele decenii, orientarea cercetătorilor din mai multe domenii de 
studii (sociologie, psihologie, criminologie, medicină, pedagogie, etc.) în vederea 
explicării și predicției comportamentelor deviante și delincvente la minori, precum 
și în scopul declarat (în repetate rânduri) de combatere a acesteia. 

În literatura de specialitate se apreciază că delincvența este „o formă severă 
de devianță socială care afectează valorile și relațiile sociale protejate de normele 
juridice cu character penal”11 și desemnează „ansamblul faptelor care încalcă legea 
penală”12

. 
Fenomenul delincvenței juvenile a fost perceput ca exploziv după anul 1990 

nu numai datorită creșterii amplorii și intensității acestuia, cât și datorită aspectelor 
calitative noi pe care le-a cunoscut față de perioada anterioară, concretizate în 
creșterea gravității infracțiunilor comise, în special a celor comise cu violență și 
agresivitate, precum și în tendința minorilor de a se asocia în grupuri mai mult sau 
mai puțin organizate în vederea săvârșirii de infracțiuni.  

O creștere, a numărului de cazuri infracționale în care sunt implicați minorii, 
ne arată și datele statistice afișate de către Portalul Guvernamental al datelor 
deschise13. Conform acestora în anul curent au fost săvârșite 722 de infracțiuni cu 
implicarea minorilor, cu 5, 25% mai mult comparativ cu anul precedent- 686 
cazuri. Dacă este să analizăm tipurile de infracțiuni, în care au fost implicați 
minorii, atunci se constată o creștere a furturilor cu circa 12, 27 %, comparativ cu 
anul precedent. O creștere semnificativă se atestă și la alte tipuri de infracțiuni 
precum infracțiunile legate de droguri cu 25% și infracțiunile săvârșite în stare de 
ebrietate 42,86 %. 

 
 
 
 
 

11 Abraham P., Nicolăescu V., Iasnic S. B. Introducere în probațiune. Supraveghere, asistența și consiliere a infractorilor 
condamnți la sanțiuni neprivative de libertate. București: Editura Național , 2001. p. 13. 
12 Brezeanu O. Minorul și legea penală. Bucuresti: Editura All Beck, 1998. p. 2-3. 
13http://date.gov.md/ckan/dataset/4699-delicventa-juvenila/resource/41b4fc48-8f06-4387-b724-
9d659f87c917?inner_span=True (vizitat 27. 12. 2014). 

160 
 

                                                           

http://date.gov.md/ckan/dataset/4699-delicventa-juvenila/resource/41b4fc48-8f06-4387-b724-9d659f87c917?inner_span=True
http://date.gov.md/ckan/dataset/4699-delicventa-juvenila/resource/41b4fc48-8f06-4387-b724-9d659f87c917?inner_span=True


Şcoala Doctorală 
Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologice 

 
 

ASPECTE GENERALE ŞI PARTICULARE ALE MODERNIZĂRII 
SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
ION CIOBANU 

  
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Problema democratizării şi modernizării sistemului politic în contextul 

globalizării, reprezintă un subiect care nu a fost pe deplin valorificat de ştiinţa 
politologică din ţara noastră. 

Astfel, importanţa subiectului de faţă derivă şi din necesitatea de a înţelege 
cât mai exhaustiv procesele democratizării şi modernizării sistemului politic din 
RM, cu atât mai mult, că aceste proces determina eficienţa şi funcţionalitatea 
acestuia. 

Modernizarea sistemului politic este, în concepția cercetătorilor, nimic 
altceva decît paradigma contemporană a organizărilor complexe, o strategie de 
dezvoltare şi modernizare sistemică a statelor, un model de analiză 
transdisciplinară a societăților organizate.  

Paradigma principală cu care voi cerceta sistemul politic din ţara noastră este 
relaţia dintre aspectele generale si particulare ale modernizarii şi cum acestea au 
modelat sistemul politic. 

Considerăm că există o serie de lacune în funcţionarea  sistemului politic 
moldovenesc şi acestea se datorează în primul rînd caracterului ambiguu şi 
necoerent al democratizării şi modernizării instituţiilor şi proceselor politice. 

Totodată, de la declararea Independenţei şi fondarea statului Republica 
Moldova, sistemul politic, economic şi cel de securitate, sunt strîns legate şi inter-
dependente de fenomenul globalizării.  

Astfel, democratizarea şi modernizarea sistemului politic din Moldova este 
inclusiv şi rezultatul globalizării care a dus la o integrare şi cooperare tot mai 
profundă şi intensă între state. 
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MIGRAŢIA CETĂŢENILOR MOLDOVENI ÎN ITALIA  
DIN PERSPECTIVA „GENERAŢIILOR SECUNDE” 

 
ECATERINA DELEU   

 
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM 

 
Fenomenul „generaţiilor secunde” reprezintă o nouă dimensiune în cadrul 

problematicilor legate de migraţia cetăţenilor moldoveni. Spre deosebire de alte ţări 
cu o experienţă mai îndelungată de migraţie, Republica Moldova a înregistrat 
primele valuri de migraţie în a doua jumătate a anilor ’90. Putem afirma deci că în 
prezent se prefigurează deja primele „generaţii secunde” de migraţie. Prezenţa 
numerică considerabilă (anual, 25 mii de elevi moldoveni în instituţiile de 
învăţământ din Italia), faptul că deţin cetăţenia Republicii Moldova şi că o parte din 
ei sunt vizaţi de proiectele părinţilor de a reveni în ţara de origine sunt câteva 
argumente în favoarea cercetării fenomenului.   

Conceput în sens larg, termenul „generaţii  secunde”, se referă la copiii 
migranţilor născuţi în ţara de origine, dar şi pe cei născuţi în ţara-gazdă. În primul 
caz, putem vorbi de „minori imigraţi” sau „migranţi involuntari” pentru că au făcut 
acest parcurs nu din proprie voinţă, ci la îndemnul adulţilor. În sens restrâns, 
„generaţia secundă” reprezintă aşa-numiţii „migranţi fără migraţie”, născuţi şi 
crescuţi dincolo de hotarele ţării de origine a părinţilor, faţă de care şi legislatorii 
naţionali au o atitudine diferită. Fenomenul „generaţiilor secunde” este unul 
complex, cu problematici foarte diferite, ca şi categoriile de persoane pe care le 
include. O clasificare complexă, elaborată de cercetătoarea italiană G. Favaro, 
propune drept categorii distincte minorii născuţi în Italia, minorii veniţi prin 
reîntregirea familiei, minorii neînsoţiţi (preluaţi de către proiecte educative din 
Italia), minorii refugiaţi, minorii sosiţi prin adopţie internaţională şi copiii 
familiilor mixte.   

Sunt câteva aspecte importante care trebuie luate în considerare în cazul 
examinării parcursului minorilor migranţi în ţara de reşedinţă, mai precis, a 
adaptării sociale în Italia. acești tineri au trăit împreună cu părinţii lor aşa-numitul 
şoc cultural (social, psihologic etc.), unii au trăit experienţa dramatică a emigrării 
ilegale.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 
 

ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНСКАЯ   
 

Институт Правовых и Политических Исследований, AHM 
 

Представляется, что основными тенденциями развития науки 
налогового права должны являться: 

1. Уменьшение количества подзаконных нормативных актов; 
2. Исключение норм, устанавливающих презумпцию вины 

налогоплательщика и замена этих норм нормами, устанавливающими 
презумпцию невиновности налогоплательщика. 

3. Исключение двойной ответственности за одно и то же правонарушение 
(и юридического лица и его работника), установив, что ответственность 
несёт либо физическое, либо юридическое лицо; 

4. Сокращение 6-летнего срока исковой давности, установленного частью 
(1) статьи 265 НК РМ до 3 лет; 

5. Применение административной ответственности не налоговыми 
органами, а судами; 

6. Отмена части (4) статьи 34 Кодекса Республики Молдова о 
правонарушениях №218-XVI от 24.10.2008 года, позволяющей заменить 
штраф арестом. 

7. Перераспределение налогового бремени путём снижения ставок налогов 
предприятиям малого бизнеса и среднеоплачиваемым работникам и 
увеличения ставок налогов для крупных предприятий и 
высокооплачиваемых работников. 
Сегодняшние тенденции налогового законодательства не всегда 

соблюдают данные тенденции. Конфликт норм между законными и 
подзаконными актами – это сегодняшняя проблема исполнения налогового 
законодательства. Подзаконные акты имеют функцию организации 
исполнения законов, принятых Парламентом РМ. Проблема состоит в том, до 
каких пределов подзаконные акты могут интерпретировать Налоговый 
кодекс. Потому что в нашей практике бывают случаи, когда интерпретация 
подзаконного акта противоречит самому закону или его интерпретации. 
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OPORTUNITĂȚI DE APLICARE A EXPERIENȚEI VEST-EUROPENE 
POSTBELICE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN 

 
VICTORIA LISNIC  

 
Institutul de Cercetări Juridice și Politice, AȘM 

      
In contextul schimbărilor regionale și internaționale, în special, în contextul 

semnării de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană, pe de o parte, și  anexarea Crimeii de către Federația Rusă soldată cu  
declanșarea  conflictului armat în raioanele de Est ale Ucrainei, pe de altă parte, 
readuc în prim plan problema separatismului și conflictelor politice. Separatismul 
devine o problemă cu care se confruntă din ce în ce mai multe state ale lumii în 
diferite regiuni ale globului pământesc, iar consecinţele acestui flagel poartă un 
caracter politic, economic şi social destabilizator atât pentru statul care se confruntă 
cu separatismul cât şi pentru întreaga regiune. Modificarea factorilor interni și 
externi influențează nemijlocit asupra situației în zonele de conflict.                         

Această temă este, în special, actuală pentru Republica Moldova având în 
vedere faptul, că pe teritoriul ei există de mai mult de douăzeci de ani un conflict 
înghețat, care conform teoriilor și experienței internaționale poate degenera în orice 
moment într-o fază violentă.  

Experiența internațională în vederea asigurării integrității teritoriale și 
soluționării conflictelor reprezintă un interes major pentru Republica Moldova, în 
deosebi, experiența statelor dezvoltate ale Uniunii  Europene precum Marea 
Britanie, Italia, Spania, care, din punct de vedere a mai multor analiști politici, 
experți naționali și internaționali, au reușit, într-un fel sau altul, să soluționeze și să 
mențină într-o manieră pozitivă integritatea și suveranitatea teritorială a țărilor, prin 
utilizarea unui mecanism complex de măsuri.  

În cercetarea propusă se va pune accent pe studiile realizate de către  
cercetătorii autohtoni și cei din străinătate vizând problematica rezolvării 
conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova, luând în vedere și 
practicile rezolvării conflictelor în unele state membre ale UE. Studiul va fi 
efectuat în baza actelor normative și documentelor de arhivă atât din Republica 
Moldova cât și din Occident, vor fi înaintate sugestii si propuneri referitoare la 
soluționarea pașnica a conflictului înghețat din regiunea de est a țării noastre. 
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EXAMINAREA PRELIMINARĂ A MICROOBIECTELOR ÎN 
CRIMINALISTICA  

 
PISARENCO CONSTANTIN  

 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

 
În prezent, sunt multe posibilităţi pentru cercetarea preliminară a 

microobiectelor, care au o legătură cu infracțiune comisă, la etapa iniţială a 
urmăririi penale. 

Dezvoltarea permanentă a metodelor şi mijloacelor ştiinţifico-tehnice pentru 
producerea rapidă a cercetărilor urmelor materiale ale infracțiunilor condiționează 
necesitatea determinării formei procesuale şi importanţei probatorii a acestora.  

Este necesar de avut în vedere că cercetarea preliminară, în afară de faptul că 
sunt urgente, pot avea şi un caracter irepetabil. Este foarte important ca informaţia 
astfel obţinută să fie sigur fixată documental (procesul-verbal al cercetării la faţa 
locului).  

Cercetarea preliminară a microobiectelor poate fi definită ca cercetarea 
obiectelor microscopice, care au o legătură cu infracțiune comisă, efectuată de 
specialist în condiţiile acţiuniilor de urmărire penală sau activității operative de 
investigații, purtînd un caracter urgent şi orientată spre obţinerea informaţiei de 
importanţă criminalistică despre infractor şi circumstanţele infracțiunii, precum şi 
spre identificarea obiectelor care au o legătură cauzală cu infracțiunea concretă. 
informaţia orientativă despre subiecţii, circumstanţele infracțiunii cercetate, 
mijloacele şi metodele folosite la comiterea acesteia. 

După cum confirmă convingător practica de urmărire penală, utilizarea activă 
în procesul probatoriu în cazurile penale a rezultatelor cercetării preliminare a 
microobiectelor influențează pozitiv soluționarea infracțiunilor.  

Practica arată totuşi că este mai bine de efectuat cercetarea preliminară a 
microobiectelor în condiţii de laborator staţionar, întrucît, de regulă, pentru 
obţinerea informaţiei necesare, importante pentru soluţionarea infracțiunii sunt 
necesare metode şi mijloace staţionare.  
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CERCETAREA TRASEOLOGICĂ A MICROOBIECTELOR ÎN 
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ 

 
PISARENCO CONSTANTIN  

 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

 
Obiecte independente ale cercetării traseologice pot fi numai microparticulele 

şi microurmele, ale căror formă, dimensiuni, particularităţi externe şi elemente de 
structură se supun identificării prin metode traseologice.  

Expertul-traseolog trebuie să cunoască informaţia despre posibila origine a 
microobiectelor, metodele şi mijloacele detectării şi ridicării lor, condiţiile de 
păstrare pînă a ajunge la expertiză. 

Aplicarea metodelor traseologice permite soluţionarea următoarelor sarcini: 
detectarea microparticulelor şi microurmelor pe obiectul-purtător; individualizarea 
obiectelor cercetate după identificarea unui şir de particularităţi ale lor; apartenenţa 
obiectelor cercetate la un tot întreg în cazul existenţei unor linii comune de separare 
şi coincidenţei particularităţilor externe; diagnosticarea mecanismului de separare a 
microparticulelor, apariţia microurmelor, tipului de microparticule cercetate; 
identificarea obiectului concret (instrument, unealtă) după microurme şi 
fragmentele lui. 

Pentru cercetarea traseologică a microobiectelor se foloseşte tehnica 
microscopică: microscoape stereoscopice, comparative şi cu raster, etc. Succese 
considerabile pot fi obţinute în expertiza traseologică a microobiectelor, folosind 
microscopia electronică cu raster. Cu ajutorul ei, în baza microrumelor şi 
microparticulelor se stabileşte mecanismul de formare a urmelor şi deteriorărilor, 
tipul armei, starea filamentului lămpii electrice a automobilului sau de alt gen în 
momentul distrugerii, se identifică unealta după urmele muşcăturii sau tăieturii. 

Cel mai adesea următoarele microparticule sunt supuse examinării 
traseologice: fragmente de sticlă; fragmente de vopsele şi lacuri şi alt fel de 
acoperemînt; praf, substanţe pulverulente; rumeguş, aşchii; fibre, fire de păr, blană 
de animale; resturi de diferite materiale (metal, materiale de construcţie și altele); 
fragmente de unghii etc.  
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PROBLEMA IMPORTANŢEI MICROOBIECTELOR CA SURSE DE 
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Problema importanţei microobiectelor (M) ca surse de informaţie 

criminalistică rămîne în centrul intereselor ştiinţifice şi practice ale multor 
specialişti (savanţi, scriminalişti, experţi etc.). 

Studiul M are un rol important în știința şi practica cercetării criminalistice, 
sub toate aspectele, începând de la procesul de formare, aspectul sub care se 
prezintă, continuând cu metodele şi mijloacele tehnice de căutare, fixare, ridicare 
de la locul faptei şi finalizând cu examinarea lor în condiții de laborator, respectiv 
cu concluziile expertului. 

Actualmente se depun eforturi pentru unificarea terminologiei şi clasificarea 
M, elaborarea metodelor cercetării de expertiză. Este în curs de constituire 
abordarea prin care M ca probe materiale reprezintă o sursă importantă de 
informații criminalistice.  

Cu toate acestea, în criminalistica modernă nu există un punct de vedere unic 
privind conținutul conceptului de M şi temeiurile în baza cărora unele probe 
materiale intră în categoria lor, iar altele nu; unele şi aceleași obiecte sunt numite în 
mod diferit de către diferiți autori. Pînă în prezent nu sunt elucidate definitiv 
noțiunea M, bazele clasificatoare de delimitare a M de celelalte tipuri de urme ale 
crimei.  

Criminalistica nu a ajuns la o concluzie definitivă în privința expertizei M. În 
pofida atenției suficiente din partea savanților acordată problemelor folosirii M. 
Pînă în prezent, problema dată rămîne nesoluționată atît în plan teoretic, cît şi în 
practica.  

Lipsa unei păreri unice despre conținutul conceptului de microobiecte creează 
probleme de natură procesuală, întrucît în absența conceptului lipsește şi motivația 
stabilirii unei ordini procesuale speciale de introducere a lor în procesul probatoriu.  

Toate acestea condiționează necesitatea examinării problemelor utilizării M 
în investigarea crimelor, ţinînd cont de nivelul actual al științei criminalistice.  
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AUTOÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII: ARGUMENTE 
CONTRA INCRIMINĂRII 

ALIONA PLOP  

Universitatea de Stat din Moldova 

Deoarece produsul concepţiei este parte integrantă din corpul femeii 
însărcinate, considerăm că incriminarea autoîntreruperii sarcinii ar însemna 
sancţionarea pentru o acţiune îndreptată împotriva propriei persoane, altfel spus 
pentru autolezare, ceea ce în principiu este inacceptabil; or, autorul leziunii este şi 
titularul dreptului lezat. 

Nu putem să nu remarcăm că în contextul autolezării manifestate prin 
autoîntreruperea cursului sarcinii lipseşte însuşi obiectul juridic al infracţiunii. Oare 
există relaţii sociale dintre o femeie însărcinată cu ea însăşi? Evident că nu. Unii ar 
putea să reproşeze asupra acestei vizi-uni, invocând de exemplu situaţiile în care 
legiuitorul intervine pentru a supune răspunderii penale faptele de autolezare 
concretizate în auto-mutilare (art.353, 355, 372 CP RM). Sintetizând asupra laturii 
obiec-tive a celor trei componenţe de infracţiune, conchidem că de una sin-gură 
automutilarea nu poste să angajeze răspunderea penală a persoa-nei. Tocmai 
inacţiunea principală care însoţeşte acţiunea adiacentă, constând în automutilare, în 
cadrul faptelor prejudiciabile conferă o fizionomie deosebită autolezării, întrucât pe 
lângă interesul propriu al autorului vătămării, există şi un interes străin care este 
lezat. Astfel, deznodământul polemicii ridicate se contopeşte în textura obiectului 
apărării penale consacrat în art.159 CP RM. Deoarece elementul struc-tural al 
obiectului apărării penale este nu un interes colectiv, dar un interes particular, fiind 
reprezentat de interesul femeii însărcinate de a realiza întreruperea cursului sarcinii 
în condiţii de siguranţă pentru viaţa şi sănătatea acesteia, nu există temei de 
incriminare a autoîntre-ruperii cursului sarcinii după modelul Codul penal al 
Spaniei, Elveţiei, Austriei etc. Dacă nu se poate vorbi de infracţiune în cazul 
autolezării, este alogic de a consacra în legea penală o cauză specială de nepedep-
sire a femeii însărcinate care îşi întrerupe cursul sarcinii. Intrarea aces-tei fapte în 
sfera ocrotirii penale nu poate fi justificată nici de ideea de a acoperi penalmente 
faptele persoanelor care contribuie la autoîntre-ruperii cursului sarcinii în calitate 
de organizator, instigator sau comp-lice. Altminteri, am intra în contradicţie 
serioasă cu regula potrivit căreia în lipsa autorului nu exită participaţie.  
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              REPERELE DIALOGULUI SOCIAL 
 

MADALINA MANOLESCU-CRICIU 
 

            Universitatea de Stat din Moldova 
 

Procesele care marchează vectorul mișcării societăților postsocialiste - 
edificarea  statului de drept și devenirea societății civile – determină conținutul și 
formele noi în care se manifestă interacțiunea umană. În mod firesc, dinamica și 
optimizarea tuturor sferelor de activitate umană dictează necesitatea perfecționării 
și reînnoirii permanente a culturii interacțiunii interpersonale, a regulilor 
comunicării. Astfel, formele de interacțiune comunicativă sunt configurate de 
societate, iar comunicarea socială, la rândul său, influențează și construiește 
formele existenței sociale.  

Dialogul social ca un dat al comunicării sociale are o importanță enormă 
pentru stabilizarea și dezvoltarea proceselor sociale. În fond, contribuția 
edificatoare a dialogului este exprimată prin rolul său de reper socializant, 
stabilizator și chiar civilizator. Este adevărat, totodată, că funcționalitatea 
dialogului nu este lipsită de contradicții, cea mai importantă din ele exprimând 
conflictul dintre necesitatea conștientizată a încetățenirii unui sistem eficient de 
reglementare socială, pe de o parte, și o exploatare insuficientă a potențialului a 
comunicării sociale, pe de altă parte. 

Edificiul social devine consolidat prin exercițiul dialogului social, care 
formează la cetățeni sentimentul apartenenței la socium, la grupul social, contribuie 
la asimilarea valorilor sociale, la asumarea rolurilor sociale și la fortificarea unei 
anumite identități sociale. Funcțiile dialogului social în cadrul comunicării sociale 
pot să se manifeste într-un mod diferit. Important este ca acest dialog să fie capabil 
să contribuie la armonizarea relațiilor sociale, adică la transferul de experiență, la 
coordonarea, motivarea și stimularea mediului social comunicațional, la 
împărtășirea valorilor sociale între partenerii de dialog în procesul interacțiunii 
sociale. Dialogul social, ca factor al stabilității sistemului social, contribuie la 
asigurarea participării echitabile în viața societății a tuturor subiectelor, fapt care 
configurează dezvoltarea constructivă a proceselor sociale, spre deosebire de 
situațiile în care lipsește egalitatea dialogică.  
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CALIFICAREA SUBIECŢILOR CONTRACTULUI DE CREDIT BANCAR 
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Universitatea de Stat din Moldova 
 
Conform art.1236 alin. (1) a Codului Civil al Republicii Moldova, părţile 

contractului de credit bancar sunt: ”Banca (Creditorul)” pe de o parte şi 
”Persoana (Debitorul)” pe de altă parte. Doctrina autohtonă examinată, nu 
contestă această poziţie, căzând astfel de acord cu formularea propusă de lege. 
Codul Civil al Federaţiei Ruse (în continuare – CC FR) la art. 819 specifică faptul 
că participanți la încheierea contractului de credit sunt: ”Banca sau o altă 
organizaţie de creditare (Creditorul)” pe de o parte şi ”Împrumutatul” pe de altă 
parte. Doctrina rusească la fel ca și cea autohtonă, nu apreciază critic componența 
subiecților contractului de credit rusesc, unii cercetători postându-l pe acesta în 
specia contractelor de împrumut nu în ultimul rând pentru faptul că potrivit CC FR, 
”Împrumutatul”, este parte și la contract de împrumut. Codul Civil al României (în 
continuare – CC Rom), a denumit relația de creditare: ”Facilitate de credit”, 
plasând-o pe banca contractelor încheiate între: ”Instituția de credit, o instituţie 
financiară nebancară sau orice altă entitate autorizată prin lege specială” pe de o 
parte și ”Client” pe de altă parte. Doctrina și legislația franceză, l-a determinat pe 
”Client” ca participant la relația de creditare, mult mai devreme de intrarea în 
vigoare a prevederilor CC Rom. Clientul”francez, încheia contract cu 
”Bancherul”. 

În prezent, ”Bancherul” este parte și la contractul de credit guvernat de 
legislația Angliei, pe când cealaltă parte a creditului englez, este numită 
”Împrumutat” și nu ”Client” . 

În pofida naturii, esenţei şi caracterului consensual al contractului de credit 
care produce efect juridic din momentul semnării, beneficiarul creditului autohton, 
nu poate fi calificat ca fiind ”Debitor” iar cealaltă parte contractantă ca fiind 
”Creditor”. În contextul celor expuse, considerăm că la încheierea contractului de 
credit bancar autohton participă: ”Banca” și „Clientul”.  
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Transformările sectorului economic, subordonate vectorului orientat spre 

afirmarea economiei de piață, au determinat fenomenul comercializării intense a 
activității instituțiilor mediatice în Republica Moldova, ca și în alte state post-
socialiste. În aceste circumstanțe s-a produs o adevărată modificare a ierarhiei 
funcțiilor sociale ale presei: funcția recreativă a început să se manifeste mult mai 
hotărât decât mai înainte, subminând funcțiile tradiționale, ocupând uneori chiar 
primul loc în agenda diverselor media. 

Aserțiunea cercetătorului american Neil Postman despre pericolul real al 
tiraniei show business-ului, exprimat în formula care a constituit titulatura 
cunoscutei sale cărți: „Amusing ourselves to death” a început, de la un timp 
încoace, să fie valabilă și pentru realitățile moldovenești, fiind determinată de 
frecvența sporită a intervențiilor jurnalistice cu conotații de divertisment. Aceasta 
reduce calitatea producției jurnalistice, substituind informația de ordin „serios” prin 
secvențe „relaxante”, canalizate spre „destinderea” cititorilor și spectatorilor.  

În acest context, poate fi observată sporirea volumului informaţiei politice, 
realizate într-o nouă formă de infotainment (derivare de la information şi 
entertainment, distracție), în care informaţia este prezentată cu o uşoară doză de 
ironie, sau nuanțe distractive, relevând, în primul rând, aspectele de fapt divers ale 
evenimentului relatat. De remarcat că ponderea acestor emisiuni în grila tv, mai 
ales, sporește vizibil în ultimul timp. Predilecția publicului spre a „evada” în 
divertisment, după cum confirmă măsurările auditoriului, înseamnă că în 
confruntarea infotainment vs jurnalism a învins tendința jurnalismului relaxant. 
Simplificarea informației, accentuarea modalităților distractive de prezentare a 
știrilor, atenția exagerată acordată detaliilor (aparențelor) în detrimentul esențelor 
caracterizează, în mare măsură, maniera televizuală a zilelor noastre. 
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PROVOCĂRILE IMPLEMENTĂRII POLITICILOR DE INCLUZIUNE  
SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ÎN RM 

PARASCOVIA MUNTEANU 

 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM 

Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt circa 179 
mii de persoane cu dizabilităţi, care reprezintă peste 5% din populaţia ţării. Aceste 
persoane se confruntă cu o multitudine de probleme precum discriminarea, sărăcia, 
şomajul, accesul redus la servicii publice de toate nivelurile, instituţionalizarea şi 
marginalizarea.  

Studiul sociologic ”Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind 
fenomenul discriminării” efectuat în perioada martie-septembrie 2010 în cadrul 
Programului Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova, reflectă că persoanele 
cu dizabilităţi mintale şi fizice (68% şi respectiv 66%) sunt cel mai frecvent 
discriminate. Situaţiile de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi se manifestă cel 
mai des la angajarea în câmpul muncii (-63 %), la locul de muncă (-51%) şi în 
instituţiile educaţionale (-31%). 

În anul 2010 Republica Moldova a ratificat Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 166 din 
09.07.2010) care impune o serie de măsuri pentru a garanta drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi.  

În pofida măsurilor întreprinse de Guvern în ultimii ani, Comitetul ONU 
pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale manifestă o îngrijorare sporită 
privind situaţia copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi în Republica Moldova în ceea ce 
priveşte rata înaltă a instituţionalizării, şomajul, nivelul înalt de sărăcie, practicile 
violente şi discriminatorii în unităţile medicale şi de psihiatrie, ratele descrescânde 
de şcolarizare din ciclurile primar şi secundar şi calitatea educaţiei copiilor cu 
dizabilităţi (E/C.12/MDA/CO/2 Observaţii finale ale Comitetul ONU pentru 
Drepturi Economice, Sociale şi Culturale pentru Republica Moldova-sesiunea din 
mai 2011).  
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PERSPECTIVA ETIOLOGICĂ A FAPTEI DE DISTRUGERE SAU 
DETERIORARE INTENŢIONATĂ A BUNURILOR SĂVÂRŞITĂ DIN 

MOTIVE DE URĂ SOCIALĂ, NAŢIONALĂ, RASIALĂ SAU RELIGIOASĂ 

LUDMILA NEGRITU 

Universitatea de Stat din Moldova 

Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor săvîrşită din motive de 
ură socială, naţională, rasială sau religioasă este incriminată la lit.b) alin.(2) art.197 
CP RM, apărând pe post de variantă agravată, întucât prezintă riscuri grave pentru 
siguranţa şi ordinea publică, dat fiind potenţialul înalt de provocare a tulburărilor 
sociale. Oportunita-tea incriminării faptei de distrugere sau deteriorare intenţionată 
a bunurilor având ca motivaţie ura, se explică prin relaţiile de confor-mare 
comprehensive, cu emiterea unui mesaj elocvent de promovare a egalităţii, 
toleranţei şi non-discriminării în societate; or, faptele comise din ură pot exacerba 
tensiunile existente între grupuri şi pot contribui la tulburări interetnice sau sociale.  

Infracţiunile motivate de ură au o diversă proiecţie etiologică, fiind 
determinate fundamental de prezenţa unor stereotipuri, prejudecăţi în evaluarea 
unor grupuri sociale. Prejudecăţile sunt analizate ca „expresii ale unei atitudini 
sociale sau ale unei credinţe defavorabile, ale unor sentimente negative sau ale 
manifestării unui comportament ostil şi discriminatoriu faţă de membrii unui grup, 
ca urmare a faptului că aceştia fac parte din grupul respectiv. Prejudecăţile iau 
forme dife-rite: rasismul, xenofobia, antisemitismul, în funcţie de caracteristicile 
grupului-ţintă. 

Pornind de la perspectiva etiologică a faptelor cercetare, distingem două 
forme de manifestare a acestora, şi anume: modelul ostilităţii şi modelul selecţiei 
prin discriminare (se aplică şi infractorilor care nu simţeau ostilitate faţă de 
victime, ci le-au ales în baza prejudecăţilor sau stereotipurilor referitoare la 
vulnerabilităţile acestora).  

Odată cu evaluarea nivelului de stereotipizare a societăţii şi a facto-rilor ce 
conduc la conturarea prejudecăţilor este posibilă elaborarea unor măsuri eficiente 
de prevenire a infracţiunilor motivate de ură, mai cu seamă a faptelor de distrugere 
sau deteriorare intenţionată a bunurilor săvârşite din motive de ură socială, 
naţională, rasială sau religioasă. 
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NATURA JURIDICĂ A PROPRIETĂȚII PERIODICE 
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        Conceptul proprietății periodice, cunostută și sub denumirea de proprietate în 
sistem “time-sharing” sau coproprietatea spațio- temporală, a condus la apariția a 
numeroase opinii doctrinare privind natura juridică a acesteia, și anume din motivul 
contradictoriu privind aplicabilitatea și reglementarea acesteia în legislația 
internațională. 
        Cele mai importante ipoteze, privind natura juridică a proprietății periodice 
consimt că aceasta reprezintă o modalitate a dreptului de proprietate, un drept de 
folosința pe timp partajat, o variantă a proprietății comune sau o formă a 
coproprietății forțate. Proprietatea periodica nu cunoște o reglementare expresă în 
actualul Cod Civil al Republicii Moldova, nici într-o altă lege specială, din 
considerentul că aceasta își are aplicabilitatea mai vastă în statele în care turismul și 
investițiile imobiliare cunosc o dezvoltare mai semnificativă, iar în RM nu sunt 
create premizele apariției unei astfel de instituții.  
        Esența proprietății periodice constă în aceea că suntem în prezența a mai 
multor titular, care își exercită atributul de folosință în mod succesiv și repetat în 
interval de timp determinate. Astfel, analizînd evoluția apariției proprietății 
periodice, practica judiciară internațională în materie cît și modalitatea de 
implementare a reglementărilor juridice ajungem la concluzia că nu există 
unanimitate privind natura juridică a acesteia, iar mai exact că există discrepanțe 
privind încadrarea dreptului de proprietate periodică și dacă aceasta din urmă 
constituie o modalitate sau o varietate a dreptului de proprietate. 
        Cele mai semnificative aspecte privind natura juridică a proprietății periodice, 
au fost  analizate sub forma unei comparații cu alte modalități și forme a dreptului 
de proprietate, ajungîndu-se la concluzia că aceasta, în contextul reglementării 
juridice constituie o formă a coproprietății forțate, însă sub aspect a teoretic se 
prezintă ca o modalitate a dreptului de proprietate. 
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BRANDING DE ȚARĂ: ASPECTE DEFINITORII 
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Brandingul de țară reprezintă o preocupare constantă a oricărei guvernări. 
Acțiunile de construcție și de promovare a brandului trebuie să se bazeze pe o 
conceptualizare clară a misiunii asumate, pe elucidarea prealabilă a multiplelor 
aspecte care configurează, în definitiv, imaginea țării. 

Este recunoscut că potenţialul brandului naţional rezidă în substanţa 
identităţii pe care o degajă. Drept sursă a identităţii brandului serveşte ansamblul de 
idei, valori, însemne caracteristice ale culturii, reprezentări verbale şi vizuale care, 
în totalitatea lor, stimulează în percepţia audienţei-ţintă formarea anumitor asocieri 
cu ţara respectivă. Cu alte cuvinte, identitatea este acel „set de asocieri care 
urmează a fi creat ori menţinut”. 

Mecanismul construcţiei brandului se axează, astfel, pe „identificarea, 
dezvoltarea şi comunicarea acelor părţi ale identităţii care sunt favorabile unor 
grupuri-ţintă clare". Sunt esenţiale, în acest sens, următoarele acţiuni, realizate cu 
consecvenţă, în vederea transformării identităţii într-o realitate „palpabilă”: 
elaborarea unei „oferte” concretizate a identităţii;  comunicarea şi proiectarea 
identităţii într-o manieră adecvată; determinarea valorilor, caracteristicilor şi 
atributelor care s-ar asocia cu brandul; definirea identităţii brandului.  

La baza brandului naţional trebuie să se afle o idee centrală, capabilă să 
producă diferenţierea ţării în raport cu altele. O astfel de idee, acceptată drept bază 
pentru forţa unui brand, trebuie să integreze şi să profileze caracteristicile ţării într-
un mod eficient şi atractiv. O atare „mare idee” trebuie să se regăsească în 
următoarele exigenţe: să opereze la nivelul afectiv şi raţional, pentru a sensibiliza 
atât inima cât şi raţiunea audienţei; să fie marcată de relevanţă sufucientă pentru 
toate publicurile vizate; să deţină gradul necesar de  difierenţiere; să fie plauzibilă – 
exprimând într-un mod original esenţa brandului şi accentuând viziunea promovată 
drept realistă şi generatoare de încredere.  
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REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR VIITOARE. BUNURILE CARE 
DEVIN IMOBILE ŞI BUNURILE MOBILE PRIN ANTICIPAŢIE 

STOIANOV LUDMILA  
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În orice perioadă a dezvoltării societăţii statul, persoanele fizice şi juridice au 
fost preocupate de prosperarea sa economică. Patrimoniul persoanei confirmă 
capacitatea de plată a acesteia şi serveşte tuturor creditorilor drept gaj al executării 
creanţelor. Zi de zi fiecare din noi îşi asumă obligaţii sau devine creditor al unui 
raport juridic obligaţional. La constituirea raportului obligaţional se ia în 
consideraţie capacitatea de plată a persoanei, iar la etapa executării obligaţiilor 
creditorii chirografari îndreaptă executarea asupra activului patrimonial (averii) 
debitorului. Activul patrimonial al persoanei se constituie din bunurile şi creanţele 
acestuia. 

Pînă în sec. XX bunurile (şi mai ales bunurile imobile) au fost considerate ca 
singurele adevărate elemente constitutive ale averii unei persoane.  

Noţiunea de „bun” întrebuinţată în textele Codului civil şi a legilor speciale a 
fost suplinită de literatura de specialitate. Bunurile sunt clasificate în diverse 
categorii potrivit numeroaselor criterii. Unul din criterii este cel al fixităţii, care 
este calificat drept o distincţie fundamentală care include practic toate bunurile şi le 
grupează în: bunuri mobile şi bunuri imobile. 

O realizare a ştiinţei este acceptarea bunurilor viitoare drept element 
constitutiv al activului patrimonial al persoanei. Printr-o ficţiune legiuitorul le 
consideră bunuri viitoare mobile sau imobile(în funcţie de destinaţia lor viitoare) şi 
oferă posibilitate subiecţilor să încheie acte juridice asupra acestor bunuri prin 
anticipaţie.  

Codul civil al RM nu defineşte această categorie de bunuri, însă prezintă 
reglementări ce vizează bunurile viitoare şi actele juridice obiect al cărora sunt 
acestea. Noul Cod civil al României reglementează bunurile care devin imobile, 
bunurile mobile prin anticipaţie, ceea ce prezintă un interes deosebit în dreptul 
civil. 
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FEDERALISMUL CA PROBLEMĂ POLITOLOGICĂ 
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Federalismul reprezintă unul din principiile aplicate în practica relațiilor 
dintre puterea centrală și puterea exercitată în teritoriile statului respectiv. Este nu 
doar o formă de organizare statală, un principiu de desfășurare a relațiilor dintre 
centru și regiunile sale, dar și un concept cuprinzător, o viziune particulară, la baza 
căreia se află capacitatea de a descoperi potențialul de dezvoltare a unui stat în 
diversitatea lui și în acordarea autonomiei regiunilor componente. Viziunea 
federalistă se manifestă în căutarea posibilităților dialogului, a soluțiilor reciproc 
acceptabile, în împărtășirea responsabilității. Tocmai de aceea, federalismul în 
lumea contemporană este (sau ar putea fi, în anumite circumstanțe, bază a 
stabilității social-politice). 

Experiența federalismului în lume oferă un material bogat pentru reflecție, în 
vederea evidențierii celor mai reușite practici și extragerea elementelor pozitive în 
eventualitatea implementării lor în practica politică. Realitățile politice din ultimul 
timp dezvăluie în mod manifest avansarea problemei federalismului în prim-planul 
practicii politice internaționale și, totodată, al dezbaterilor științifice actuale. 
Elucidarea particularităților aplicării acestui principiu în practica politică a actorilor 
internaționali reprezintă un punct de atracție pentru politologi. Cu toată atenția 
acordată chestiunii federalismului, rămâne o serie întreagă de aspecte neelucidate. 
În această ordine de idei, abordarea problemei funcționalității și non-funcționalității 
federalismului ar putea dezvălui un șir de trăsături relevante ale fenomenului, 
generând anumite soluții viabile în depășirea crizelor existente. 

Materialul empiric, care necesită o sistematizare și o reevaluare, este destul 
de bogat și oferă posibilitatea unor aprofundări, elucidând avantajele și 
dezavantajele structurii federative. printre beneficiile pe care le poate aduce 
adoptarea opțiunii federaliste, faptul că elementele structurii federative se pot 
constitui drept laboratoare veritabile ale democrației. 
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MANIFESTĂRI ALE CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE. SINTEZE 
TEORETICE ȘI PRELIMINARII PENTRU STUDIUL EMPIRIC  

ȘAITAN VIORICA 

Universitatea de Stat din Moldova 

Conflictul muncă-familie, derivat din nevoia de a integra în mod optim 
solicitările legate de rolul familial şi cele ale rolului profesional, reprezintă o temă 
de interes pentru cercetările recente. Studiile relevă că acest tip de conflict poate fi 
o sursă considerabilă de distres (Lourel et al., 2009 şi se soldează cu stări 
emoţionale preponderent negative (Ilies, 2012). În această ordine de idei, problema 
echilibrării şi integrării solicitărilor familiale cu cele ale muncii reprezintă o 
provocare atât pentru individ, cât şi pentru organizaţie.  

Primele studii cu această tematică au fost realizate în anii ’80 ai secolului 
trecut. Cercetările s-au axat atât pe investigarea fenomenului, cât şi pe elaborarea 
unor strategii de intervenţie. Cele mai multe studii au fost realizate în Europa de 
Vest, SUA şi Asia (Aryee et al., 1999; Hill et al., 2004; Lu et al., 2010 ş.a.) şi mai 
puţin în Europa de Est sau chiar deloc în mediul organizaţional autohton.  

Luând în considerare faptul că o asemenea investigaţie nu a fost realizată în 
RM, ne propunem un studiu complex privind interferenţa dintre aceste domenii. 
Sintezele teoretice ne vor permite cunoaşterea multiaspectuală a fenomenului şi 
clarificarea unor preliminarii pentru un studiu empiric raport la realităţile 
organizaţionale locale. În vederea identificării specificului conflictului muncă-
familie vor fi administrate un şir de scale (Family Supportive Organization 
Perceptions Scale, Boundary Flexibility Scale, Work Family Conflict Scale ş.a.) pe 
un lot de 350 subiecţi din diverse domenii ocupaţionale, din organizaţii publice şi 
private, asigurându-se reprezentativitatea lotului după diverse criterii – vârstă, gen, 
statut marital, program de lucru ş.a. Studiul mai prevede şi delimitarea unor 
recomandări destinate managerilor şi psihologilor practicieni pentru implementarea 
unor programe de intervenţie organizaţională. 
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ROLUL CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE 
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Orice sistem judecătoresc, dar și procesul de înfăptuire a justiției este un 
mecanism viu, în permanentă modificare, atît a formei, cît și a conținutului. Forma 
este determinată de ansamblul legilor care stabilesc organizarea sistemului 
judecătoresc, iar conținutul este exprimat în legile materiale și procesuale care 
prevăd competența instanțelor judecătorești, reglementează conduita participanților 
la proces și impun rigorile față de actul de justiție. 

În scopul asigurării conexiunii între diferitele categorii de instanțe 
judecătorești și realizarea uniformă a justiției, trebuie să existe un factor în 
interiorul sistemului care să se prezinte atît ca element component a acestuia, care 
să înfăptuiască nemijlocit justiția, cît și ca un supraorgan cu competențe de 
supraveghere și impunere a supremației legii și securității raporturilor juridice, 
indiferent de teritoriu și gradul instanței. Scopul înființării și existenței unui astfel 
de element reprezintă, printre altele, necesitatea de autoreglare a sistemului și 
posibilitatea înlăturării lacunelor legislative, fără a apela la puterea legislativă.  

Potrivit Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, aceasta este 
împuternicită cu unificarea soluțiilor practice, adoptate de instanțele naționale și 
generalizarea acestora prin emiterea unor acte care nu sunt cazuistice, ci conțin 
norme abstracte, destinate tuturor subiecților raporturilor sociale. Singura diferență 
între acestea și actul normativ constituie caracteristica de recomandare a actelor 
emise de CSJ, în calitate de organ superior în sistemul național al instanțelor 
judecătorești. Prin emiterea actelor respective a CSJ are loc intrepretarea legii 
materiale și procesuale în scopul asigurării pronunțării unor hotărîri similare în 
cazuri similare. În concluzie, considerăm că actele explicative emise de CSJ, sunt 
necesare și utile în condițiile unei practici neuniforme, care nu asigură securitatea 
raporturilor juridice și provoacă incetitudinea justițiabilului atît în conduita aleasă, 
cît și în actul de justiție. 
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REŢINEREA INFRACTORULUI ÎN DREPTUL PENAL: 

REGLEMENTĂRI NAŢIONALE ŞI DE DREPT COMPARAT 
 

ANA ZABULICA (ŢURCAN) 
 

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AȘM 
 

În conceptul juridic, libertatea este o valoare a societăţii, avînd rolul 
primordial într-o societate democrată fiind trasată de normele juridice. 
 Conform art. 165, alin 1 CPP al RM „constituie reţinere privarea persoanei de 
libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 ore, în locurile şi în 
condiţiile stabilite de lege”. Pot fi supuse reţinerii următoarele categorii de 
persoane: 1) persoana bănuită de săvîrşirea unei infracţiuni, pentru care legea 
penală prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an; 2) 
învinuitul, inculpatul care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative de 
libertate, luate în privinţa lui, dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare; 3) 
condamnaţii în privinţa cărora au fost adoptate hotărîri de anulare a condamnării cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau de anulare a liberării 
condiţionate de pedeapsă înainte de termen. (art 165, alin. 2) CPP al RM.   

În virtutea celor expuse în cadrul studiului întreprins putem constata că, 
reținerea infractorului constituie reținerea fizică a persoanei care a comis o 
infracțiune, însoțită de cauzarea unor daune în limita admisă de lege în legătură cu 
opunerea de rezistență în vederea transmiterii acesteia organelor de drept.  
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