
InternatIonal scIentIfIc conference

YesterdaY’s herItage – ImplIcatIons 
for the development of tomorrow’s 

sustaInable socIetY

held in the context of International women’s day
with activities in the field of science

dedicated to the 75th anniversary of the institutionalization 
of premiums academic research institutes and the 60th anniversary 

of its formation academy of sciences of moldova
program and theses of communications

chisinau, february 11-12, 2021, 3rd edition



International scientific conference „Yesterday’s heritage – implications for the de-
velopment of tomorrow’s sustainable society” (3rd edition), Chișinău, Academy of 
Sciences of Moldova, Chisinau, February 11-12, 2021. Event organized within the 
project 20.80009.16.06.19. A „The culture of promoting the image of the cities of 
the Republic of Moldova through art and mythopoetics”, strategic priority  „Societal 
challenges”, State University of Moldova.
The program and the theses of the communications are published under the auspices 
of the scientific journal „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Re-
search and Technique”, Iași, editor-in-chief professor Dr. habil. in the study of the 
arts, Nicoleta VORNICU

scientific committee: dr. hab. Liliana Condraticova (ASM), profesor, dr. habil. Ni-
coleta Vornicu (Metropolitan Research Center T.A.B.O.R, Iași), corr. mem. Svetlana 
Cojocaru (AȘM), dr. hab. Aurelia Hanganu (SUM), dr. hab. Aliona Grati (SUM), dr. 
Svetlana Codreanu (Institute of Microbiology and Biotechnology), dr. Natalia Pro-
cop (ASM), dr. Marius-Adrian Nicoară (European Institute for Multidisciplinary Re-
search, Buzău), Mihaela Eni (SUM) dr. Volodimir Konopka (Institute of Ethnology, 
Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine), Diana Nicorici (SUM).

organizing committee: dr. hab. Liliana Condraticova (ASM), dr. Natalia Procop 
(ASM), dr. habil. Nicoleta Vornicu (Metropolitan Research Center T.A.B.O.R, Iași), 
corr. mem. Svetlana Cojocaru (AȘM), dr. hab. Aurelia Hanganu (SUM), dr. hab. 
Aliona Grati (SUM), dr. Liliana Rotaru (SUM), dr. Ludmila Cojocaru (SUM), Ele-
na Pintilei (NLRM), Tatiana Bujorean (AMTFA), Inga Vasilache (ASM), dr. Tudor 
Braniște (ASM), dr. Ghenadie Sîrbu (ASM), Olena Fedorchuk (Institute of Ethnol-
ogy, Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine).

english text editors: Nicoleta Vornicu
design, the cover, concept and technical-artistic writing: Liliana Condraticova
translation/writing texts in english: Nicoleta Vornicu, Mihaela Eni

„Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable soci-
ety”, international scientific conference (2021; Chişinău). Patrimoniul de ieri – implicaţii 
în dezvoltarea societăţii durabile de mâine = Yesterday’s cultural heritage – contribution 
to the development of a sustainable tomorrow’s society = наследие прошлого – вклад в 
развитие стабильного общества в будущем: international scientific conference dedi-
cated to the International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, 
February 11-12, 2021. Iași-Chişinău, 2021. – p. 242. 

ISSN 2558 – 894X

© Liliana Condraticova
© Nicoleta Vornicu

conferInță ștIInțIfIcă InternațIonală

patrImonIul cultural de IerI – ImplIcațII 
în dezvoltarea socIetățII durabIle de mâIne

YesterdaY’s cultural herItage – contrIbutIon 
to the development of a sustaInable 

tomorrow’s socIetY

desfășurată în contextul zilei Internaționale a femeilor 
cu activități în domeniul științei

dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor 
institute de cercetare academică și aniversării a 60-a de la formarea 

academiei de științe a moldovei

program și tezele comunicărilor
chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a



International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11, 2021 5

InternatIonal scIentIfIc conference
„YesterdaY’s herItage – ImplIcatIons for 

the development of tomorrow’s sustaInable socIetY” 
chisinau, february 11-12, 2021, 3rd edition

held in the context of International women’s day
with activities in the field of science

dedicated to the 75th anniversary of the institutionalization 
of premiums academic research institutes and the 60th anniversary 

of its formation academy of sciences of moldova

organIzers and partners
academy of sciences of moldova

state university of moldova
metropolitan research center t.a.b.o.r, Iași, romania

national library of the republic of moldova
buzau city hall, romania

european Institute for multidisciplinary research, buzau
Institute of ethnology of the national academy of sciences of ukraine, lviv

february 11, 2021, at 10.00, academy of sciences of moldova
plenarY sessIon

moderator: liliana condratIcova

greetings from the organizers and partners
acad. Ion tIghIneanu, president of the academy of sciences of mol-
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liudmila burțeva, svetlana cojocaru, ludmila malahov, alexan-
dru colesnIcov, Platform for processing heterogeneous documents

nicoleta vornIcu (Romania), Interdisciplinarity and current approaches re-
garding the safeguarding of cultural heritage. Research, scientific investigation and 
authentication 

rodica sturza, Modern trends in the landscape of global consumption of wines
svetlana codreanu (Czech Republic), Smart specialization for a sustainable 

agriculture
liliana condratIcova, The woman and the jewel – The woman jeweler – 

Woman and jewelry research

sectIon I
female models In research, art and culture

moderators: liliana rotaru, Ion xenofontov

demir dragnev, Ion valer xenofontov, From the military radio opera-
tor to the university professor: Elena M. Podgradskaia 

mariana Şlapac, Woman architect in eastern Moldova
sidonia teodorescu (Romania), Architect Virginia Andreescu-Haret 

(1894–1962)
ruxandra nemțeanu (Romania), Architect Crizantema Stamatescu, follow-

er of the Art Deco Style
elena gheorghe (Romania), The ladies from the Brâncoveanu family
florentina nIțu (Romania), Eighteenth century women’s costume and symbolic 

options of construction of modernity in the romanian principalities
Ion gIurcă (România), An artist from Bassarabia and Ecaterina Teodoroiu, 

the heroine from Dealul Muncelului 
aliona gratI, Magda Isanos and Basarabia
aurelian dănIlă, Primadone and professor soprana Lidia Lipcovscaia
lilia zabolotnaIa, Anna Tumarkina (1875–1951) from Basarabia – first 

woman doctor in philosophy in Europe
marius mItrof (Romania), Eliza Leonida Zamfirescu, the first woman engi-

neer in Romania
gherghina boda (Romania), Mihaela Miroiu, hunedorean feminist personal-

ity
cristina păIușan-nuIcă (Romania), Nadia Russo-Bossie – pioneer of roma-

nian aviation, in some museum testimonies
tetiana KutsYr (Ukraine), Embroidery research in scientific heritage of Ka-

teryna Mateiko
liliana rotaru, Gender policy of the soviet state in and through higher educa-

tion in the Moldovan SSR

rodica ursachI, Female creation in determining the artistic profile from Mol-
dova

natalia procop, Chisinau in the creation of Valentina Brâncoveanu
elena musteață, The symbolism of the female face in the graphic art of Eu-

dochia Zavtur
diana vrabIe, Sanda Golopenția: cultural model of interdisciplinarity
liliana platon, The image of the woman in the painting of Valentine Rusu-

Ciobanu
valeria suruceanu, Master of the resurrection of matter (Master of the spiri-

tualization of matter)
anatol petrencu, The prisoners of the Gulag – the testimony for eternity
vasile fIlat, Wernerian school and the contribution of Karl and Maria Baisch
maria zInovII, Memoirs of Euphrosyne Kersnovsky – an essential contribution 

to the knowledge of stalinism
oleg danIlceac, Coupable de rien / Guilty of nothing
valentina enachI, Women in the republic of Moldova and democratization 

society in the ‚90s of the twentieth century
dumitru-cătălin rogojanu (Romania), Arethia Tătărescu and her role in 

promoting the cultural heritage of Gorj
cristina spIan, Female contribution in the development of geological sciences 

from the territory of the Republic of Moldova 

sectIon II
socIal scIences, economIcs, humanItIes and arts

panel artIstIc herItage In a natIonal context
and InternatIonal

moderators: natalia procop, victora rocacIuc

elena ploŞnIŢa, Cultural heritage and public interest. A point of view
dan IlIe (Romania), BNR Museum – treasure of knowledge
aurica IchIm (Romania), „Regina Maria” Municipal Museum Iași  – pages of 

history
mircea tănase (Romania), “Vasile Voiculescu” county library from Buzău – 

an objective of architectural and cultural heritage
emil dragnev, The feasts of the Virgin Mary in the mural painting of the 

churchesfrom Moldova from the 15th – 16th centuries
alla chastIna, Historiographic overview: the oeuvre of Bessarabia architects 

in scientific publications and archival sources in the second half of the XIX century. 
– 1917 year
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svetlana IlvItsKaYa, anna poYan (Russian Federation), The cultural heri-
tage of Chisinau in 1930–1950

marius – adrian nIcoară (Romania), Memorial of the heroes of the 48th 
Buzau infantry regiment, a monumental ensemble made in the city of Carpathian 
curvature

valentina ursu, Several historical monuments in the Danube Lande
natalia procop, Chişinău in painting his of Al. Bernardazzi
victoria rocacIuc, Illustrations in poetry in the artist’s book graphics plastic 

Iurie Braşoveanu
lilia dragnev, Artist Mark Verlan. The procession of values mediated from 

dreams and imaginary
liliana condratIcova, Chișinău. Unforgettable cultural experiences

panel ethnologIcal herItage
moderator: mariana cocIeru

mariana cocIeru, Documentation of customary manifestations caused by hu-
man existential transitions in Bessarabia

tatiana bujorean, The accessories of the folk costume in Bessarabia at the 
beginning of the 20th century

marina mIron, Tourist promotion of cities in the Republic of Moldova through 
ethno-cultural imagology

viorel gheorghe (Romania), The rural world of the old kingdom. Housing, 
food, clothing, superstitions

marina cercașIn, Wedding costume as a research subject
olena KozachevIcI (Ukraine), Women’s needlework in Galicia in the end of 

the 19th century – the beginning of the 20th century: lace-making, knitting
sidonia petronela olea (România), Funeral symbolistics in Transylvania. 

Zoomorphic and vegetable patterns
marina cercașIn, The capitalizing on the motifs of the traditional Moldovan 

costume in the wedding costume
olena fedorchuK (Ukraine), The hearth of folk artas a phenomenon ethnic 

artistic tradition
tatiana comendant, vasile comendant, Identification and dissemina-

tion of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural 
heritage by local public authorities

elena pIntIleI, Traditions of the Romanian population in southern Bessara-
bia: proposals for reconstitution and promotion

Irina IjboldIna, La Madame Panina: russian microspace noble family in the 
cycle of Mihai Sadovianu „Bessarabian roads”

Irina shIKhova, Jewish heritage of Onițcani

panel conservatIon and restoratIon of cultural herItage – 
experIence and good practIces

moderator: marina mIron

otilia mIrcea (Romania), Coins, decorations and clothing accessories from the 
collections of the Neamţ National Museum Complex. Interdisciplinary approaches

cristina maria cîmpIanu (Romania), State of conservation of two copies of 
the Ceaslov printed for doubles in 1794 located at the Huși Eparchial Museum

elena ardelean (Romania), Materials and techniques used for consolidation 
old paper supports

mina moșneagu (Romania), Contributions to the research, conservation and 
restoration of icons in the metropolis of Moldova and Bucovina

ana IschImjI, Processing of the leather presented on the territory of the RM
victoria danIla, Development of functional and sustainable products for chil-

dren with special needs
ana IschImjI, Evaluation of techniques and procedures for artistic processing 

of leathers present on the territory of the Republic of Moldova

panel phIlologIcal and lIterarY studIes
moderator: mihaela enI

elena prus, The ready of the plague: Albert Camus in search of the new human-
ism

aurelia hanganu, Anatol Eremia – „guardian” of toponymy
Igor cereteu, New contributions to the history of Suruceni Monastery
elisaveta Iovu, We and the others in the novel „Mara”. Literary imagology ex-

ercise
diana dementIeva, Julia Kristeva: the theory of intertextuality
emanuela IlIe (Romania), About cancer and other demons. Women’s crisis 

journalsor evidence of faith?
elisaveta Iovu, Image of the foreigner in the irish travel journal: M. R. Parkin-

son twenty years in Romania 
alina manolI, Hypostases of the female character in the lyrics of A. E. Bacon-

sky
nadejda albu, The face of the woman in the work of Cesar Baltag
mihaela enI, Linguistic pragmatics – theoretical aspects
rodica gotca, Digitalized lyrics – evolving species 
diana dementIeva, Louise Rosenblatt: transactional theory
doina bacIu, Digital poetry – the aesthetic challenge of the century
Irina lupașco, The Histories of the Romanian Literature contained in an an-

thology
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panel archaeologIcal herItage
moderator: ludmila bacumenco-pîrnău

senica țurcanu (Romania), Hairdressers and headboards in fine arts Cu-
cuteni-Tripolie

livia sîrbu, Bronze bracelets discovered in the Trinca settlement Luca’s source
vasilica-monica groza, luminiţa bejenaru, mariana popovIcI, oza-

na-maria petraru (Romania), Syphilis evidences on human skeletons discovered 
in the necropolis of 15th-19th centuries, at the Roman Catholic Cathedral of Iaşi

ludmila bacumenco-pîrnău, Medieval archaeological heritage from Ci-
uhurulu valley: research and valorization

mariana popovIcI, vasilica-monica groza, ozana-maria petraru, 
luminița bejenaru (Romania), Sex determination based on orbital index in me-
dieval human populations of Iaşi city, Romania

panel hIstorIcal, legal, economIc herItage
and educatIonal

moderator: olesea caftanatov

silvia corlăteanu-grancIuc, The issue of the treaty of Bessarabia in 
relations romanian-russian-italian in the period 1920–1927

lidia pădureac, Demographic transformations in the Moldavian RSS in the 
years 1946–1947

ludmila cojocaru, Children and the war: reflections on the period of forced 
sovietization of Transnistria and Bessarabia

natalia albu, Inclusive security – indicator of good governance and sustainable 
development

valentin arapu, Classification of pests: a historical and ethnocultural perspec-
tive

Irina ceacîr, Organizational culture during the pandemic period of coronavi-
rus COVID-19

natalia melnIc, Major importance of time management in curricular manage-
ment

amalia enache, Experiencial learning in preschool age
lilia graneŢKaIa, The role of musical thinking in the creation of artistic im-

age in the pianistic study
cătălina bîrtă, Methods of developing musical hearing in the piano class
elena-rodica popa, Interdisciplinarity as a factor in correlating the areas of 

child development in early education
ludmila franțuzan, School learning: findings and premises for development 

in the context of new social challenges

olesea caftanatov, Intelligent Interfaces
victoria postolache, Re-engineering business processes as an instrument to 

ensure the economic security of the enterprise
natalia branașco, “Green economy”: social-economic opportunities and 

challenges
ana pascaru, The perspective of the transformation of the party in full mani-

fested in the becoming society
eugenia bogatu, Meanings of rationality in american pragmatist philosophy
rodica cIobanu, The legal research in transition from traditionalism to tech-

nological modernism 

sectIon III. lIfe scIences
moderators: rodica sImInIuc, valeria vrabIe

Ştefan rusu, Level of infestion of parasites in variety deer types of stress reactiv-
ity

oleg chIhaI, Diversity of the musculus parasitophone in the natural and an-
thropised ecosystems of the Republic of Moldova

aliona ghendov-moșanu, Natural dyes in the concept of healthy eating
liliana popescu, Principles of the dairy processing correlated to food safety 

objectives
liliana popescu, Alternative approaches to traditional cheese preservation 

methods
raisa chIŢan, Particularities of species microcloning vitcinium vitis-idaea L. 

and vaccinium macrocarpon aiton
maricica colțun, Preservation and research of aromatic plants in the Botani-

cal Garden
alina cutcovschI-muŞtuc, In vitro culture of medicinal plants in the Bo-

tanical Garden
elena tofan, natalia chIselIța, oleg chIselIța, alina beșlIu,    

nadejda efremova, ana lozan, marina danIlIș, Optimization of the 
waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from 
yeast biomass

rodica sImInIuc, Study of the impact of biotechnological strategies on the 
toxic fraction of gluten

mirela-fernanda zaltarIov, nicoleta vornIcu (Romania), Metal com-
plexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis

alina beșlIu, nadejda efremova, natalia chIselIța, Evaluation of the 
action of chitosan-iron nanocomposite on the biochemical composition of yeast rho-
dotorula gracilis CNMN-Y-30
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alina beșlIu, natalia chIselIța, nadejda efremova, oleg chIselIța, 
elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, The effect of autolysis procedures 
on protein content and enzymatic activity in manoprotein extracts of brewer’s yeast

elena Iurcu-străIstaru, alexei bIvol, ștefan rusu, cristina ando-
nI, Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple 
orchards in different areas of the Republic of Moldova

nadejda efremova, alina beșlIu, natalia chIselIța, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, The characteristic 
of the protein extract obtained from brewer’s yeast  

nina cIorchInă, Conservation and maintenance of rare plants through vit-
roculture

tatiana sîrbu, Ornamental plants collections – national heritage with scien-
tific, cultural and educational value

maria tabăra, Mechanism of cytokinins in microcloning of fruit shrubs
Irina sfeclă, International seed exchange (index seminum) in the National 

Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru”
victoria bogdan, valeria vrabIe, Microbiological studies of enterococcus 

faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the 
restoration of the microbial balance

svetlana dIacova, Management of medium otitis in children
tatiana ghelmIcI, Iulianna lupașco, harea gheorghe, liudmila go-

lovatIuc, zinaida spînu-guzovatîI, Importance of the assessment of lipid 
metabolism indicators in chronic viral hepatitis

elena chIrvas, vlada-tatiana dumbrava, Iulianna lupașco, Choles-
terol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection

olga bulat, Effect of nutrition on the body›s immune status

february 12, 2021, 12.00
academy of sciences of moldova

state university of moldova
culture department of chisinau city hall

chisinau city history museum
organize photo exhibition and public lecture

„on the steps of lIfe” (scales, steps, balusters from Chisinau)
(„pe treptele vIețII”, scări, trepte, baluștri din chișinău) supported 

by a doctor habilitat in the study of arts and culturology
liliana condratIcova (așm/sum)

event broadcast online by the Institute for the development of the Infor-
mation society and available at link-ul https://www.youtube.com/watch?v=o

drdksfear0&feature=youtu.be&ab_channel=IdsItv 

conferInță ștIInțIfIcă InternațIonală 
„patrImonIul de IerI – ImplIcațII 

în dezvoltarea socIetățII durabIle de mâIne” 
chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a

desfășurată în contextul zilei Internaționale a femeilor cu activități 
în domeniul științei

și dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor 
institute de cercetare academică și aniversării a 60-a de la formarea 

academiei de științe a moldovei

organIzatorI șI partenerI
academia de științe a moldovei

universitatea de stat din moldova
centrul mitropolitan de cercetări tabor, Iași, românia

biblioteca națională a republicii moldova
primăria orașului buzău, românia

Institutul european pentru cercetări multidisciplinare, buzău
Institutul de etnologie al academiei naționale de științe a ucrainei, lviv

11 februarie 2021, ora 10.00, academia de științe a moldovei
ședInța plenară

moderator: liliana condratIcova

mesaje de salut din partea organizatorilor și partenerilor
acad. Ion tIghIneanu, președinte al academiei de științe a moldovei
dr. Igor șarov, rector ales al universității de stat din moldova
dr. habil. nicoleta vornIcu, director al centrului mitropolitan                        

de cercetări tabor, Iași
constantin toma, primar al municipiului buzău, românia
dr. svetlana codreanu, Institutul de microbiologie și biotehnologie
dr. oleg chIhaI, președinte al comitetului sindical „ștIInța”

expozIțIe virtuală de artă plastică „vis și realitate în viziunea artiștilor 
plastici din republica moldova” (realizatori Natalia Procop, Tatiana Bujorean)

expozIțIe virtuală de fotografie „femeia în cercetare” (realizator Liliana 
Condraticova)

liudmila burțeva, svetlana cojocaru, ludmila malahov,              
alexandru colesnIcov, Platformă pentru procesarea documentelor eterogene

nicoleta vornIcu (România), Interdisciplinaritate și abordări actuale privind 
salvgardarea patrimoniului cultural. Cercetare, investigare științifică și autentificare
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rodica sturza, Tendințe moderne în peisajul consumului global de vinuri 
svetlana codreanu (Cehia), Specializarea inteligentă pentru o agricultură 

durabilă
liliana condratIcova, Femeia și bijuteria – Femeia bijutier – Femeia       

și cercetarea bijuteriei

secțIunea I
modele femInIne în cercetare, artă șI cultură

moderatori: liliana rotaru, Ion xenofontov

demir dragnev, Ion valer xenofontov, De la operator radio militar 
la profesor universitar: Elena M. Podgradskaia

mariana șlapac, Femei arhitect în Moldova răsăriteană
sidonia teodorescu (România), Arhitecta Virginia Andreescu-Haret 

(1894–1962)
ruxandra nemțeanu (România), Arhitecta Crizantema Stamatescu,    

adeptă a stilului Art Deco
elena gheorghe (România), Doamnele din familia Brâncoveanu
florentina nIțu (România), Costumul feminin de secol XVIII și opțiuni     

simbolice  de construcție a modernității în Principatele Române
Ion gIurcă (România), O artistă din Basarabia și Ecaterina Teodoroiu,    

eroina de pe Dealul Muncelului
aliona gratI, Magda Isanos și Basarabia
aurelian dănIlă, Primadonă și profesor Soprana Lidia Lipcovscaia
lilia zabolotnaIa, Basarabeanca Anna Tumarkina (1875–1951) – prima 

femeie doctor în filozofie în Europa
marius mItrof (România), Eliza Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer 

din România
gherghina boda (România), Femei hunedorene în cercetarea minieră                

a Universității din Petroșani
cristina păIușan-nuIcă (România), Nadia Russo-Bossie – pionier                   

al aviației românești, în câteva mărturii muzeale
tetiana KutsYr (Ucraina), Embroidery research in scientific heritage of     

Kateryna Mateiko
liliana rotaru, Politica de gender a statului sovietic în și prin învățământul 

superior din RSS Moldovenească
rodica ursachI, Creația feminină în determinarea profilului artistic din   

Republica Moldova
natalia procop, Chișinăul în creația Valentinei Brâncoveanu
elena musteață, Simbolismul chipului feminin în arta grafică a Eudochiei 

Zavtur

diana vrabIe, Sanda Golopenția: model cultural de interdisciplinaritate
liliana platon, Imaginea femeii în pictura Valentinei Rusu-Ciobanu
valeria suruceanu, Meșter al învierii materiei
anatol petrencu, Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate
vasile fIlat, Școala Werneriană și contribuția lui Karl și Maria Baisch
maria zInovII, Memoriile Eufrosiniei Kersnovski – o contribuție esențială      

la cunoașterea stalinismului
oleg danIlceac, Coupable de rien
valentina enachI, Femeile din Republica Moldova și democratizarea 

societății în anii ’90 ai secolului al XX-lea
dumitru-cătălin rogojanu (România), Arethia Tătărescu și rolul său       

în promovarea patrimoniului cultural gorjenesc
cristina spIan, Aportul feminin în dezvoltarea științelor geologice de pe teri-

toriul Republicii Moldova

secțIunea II
ștIInțe socIale, economIce, umanIstIce șI arte

panel patrImonIul artIstIc în context naŢIonal 
șI InternaŢIonal

moderatori: victoria rocacIuc, natalia procop

elena ploșnIŢa, Patrimoniul cultural și interesul public. Un punct de vedere
dan IlIe (România), Muzeul BNR – tezaur de cunoaștere
aurica IchIm (România), Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași – pagini   

de istorie
mircea tănase (România), Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” din      

Buzău – un obiectiv de patrimoniu arhitectonic și cultural
emil dragnev, Sărbătorile mariale în pictura murală a bisericilor 

moldovenești din secolele XV–XVI
Алла ЧАСТИНА, Историографический обзор: творчество архитекто-

ров Бессарабии в научных публикациях и архивных источниках во второй 
половине ХIХ в. – 1917 г.

Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, Анна ПОЯН (Federația Rusă), Культурное 
наследие Кишинева 1930–50 гг.

marius – adrian nIcoară (România), Memorialul eroilor regimentului 48 
infanterie Buzău, ansamblu monumental realizat în orașul de la curbura Carpa-
ţilor

valentina ursu, Сâteva monumente de istorie din ținuturile dunărene
natalia procop, Chișinăul lui Al. Bernardazzi în pictură
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victoria rocacIuc, Ilustraţii la poezii în grafica de carte a artistului plastic 
Iurie Brașoveanu

lilia dragnev, Mark Verlan. Procesiunea valorilor mediate din visuri             
și imaginar

liliana condratIcova, Chișinău. Experiențe culturale de neuitat

panel patrImonIu etnologIc
moderator: mariana cocIeru

mariana cocIeru, Documentarea manifestărilor cutumiare prilejuite de tre-
cerile existențiale umane în Basarabia

tatiana bujorean, Podoabele costumului popular în Basarabia la începutul 
secolului al XX-lea

marina mIron, Promovarea turistică a orașelor din Republica Moldova prin 
intermediul imagologiei etno-culturale

viorel gheorghe (România), Lumea rurală a Vechiului Regat. Locuințe, 
alimentație, îmbrăcăminte, superstiții

marina cercașIn, Costumul nupțial ca subiect de cercetare
Олэна КОЗАКЕВИЧ (Ucraina), Женское рукоделие в Галичине конца XIX 

– начала XX вв.: кружевоплетение, вязание
sidonia petronela olea (România), Simbolistica funerară în Transilvania. 

Motive zoomorfe și vegetale
marina cercașIn, Valorificarea motivelor costumului tradițional moldove-

nesc în costumul nupțial
Олэна ФЕДОРЧУК (Ucraina), Очаг народного искусства как феномен 

этнической художественной традиции
tatiana comendant, vasile comendant, Identificarea și diseminarea 

bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național     
de către autoritățile publice locale

elena pIntIleI, Tradiții ale populației românești din sudul Basarabiei:         
propuneri de reconstituire și promovare

Ирина ИЖБОЛДИНА, La Madame Panina: микропространство русской 
дворянской семьи в цикле Михаила Садовяну «Бессарабские дороги»

Irina shIKhova, Jewish heritage of Onițcani

panel conservarea șI restaurarea patrImonIuluI 
cultural – experIență șI bune practIcI

moderator: marina mIron

otilia mIrcea (România), Monede, obiecte de podoabă și accesorii vestimen-
tare din colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț. Abordări interdisciplinare

cristina maria cîmpIanu (România), Starea de conservare a două exempla-
re ale Ceaslovului tipărit la Dubăsari în anul 1794 aflate la Muzeul Eparhial Huși

elena ardelean (România), Materiale și tehnici utilizate pentru consolida-
rea suporturilor papetare vechi

moșneagu mina (România), Contribuții la cercetarea, conservarea și resta-
urarea icoanelor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

ana IschImjI, Tehnicile şi procedeele de prelucrare artistică a pieilor
victoria danIla, Dezvoltarea de produse funcționale și durabile pentru copiii 

cu necesități speciale
ana IschImjI, Evaluarea tehnicilor și procedeelor de prelucrare artistică           

a pieilor prezente pe teritoriul Republicii Moldova

panel studII fIlologIce șI lIterare
moderator: mihaela enI

elena prus, Relectura „Ciumei”: Albert Camus în căutarea noului umanism
aurelia hanganu, Anatol Eremia – „strajer” al toponimiei
Igor cereteu, Noi contribuții la istoria bibliotecii Mănăstirii Suruceni
elisaveta Iovu, Noi și Ceilalți în romanul „Mara”. Exercițiu de imagologie 

literară
diana dementIeva, Julia Kristeva: teoria intertextualității
emanuela IlIe (România), Despre cancer și alţi demoni. Jurnale feminine       

de criză sau probe de credinţă?
elisaveta Iovu, Imaginea străinului în jurnalul de călătorie irlandez:                    

M. R. Parkinson „Douăzeci de ani în România”
alina manolI, Ipostaze ale personajului feminin în lirica lui A. E. Baconsky
nadejda albu, Chipul femeii în opera lui Cezar Baltag
mihaela enI, Pragmatica lingvistică – aspecte teoretice
rodica gotca, Lirica digitalizată – specii în evoluție
diana dementIeva, Louise Rosenblatt: teoria tranzacțională
doina bacIu, Poezia digitală – provocarea estetică a secolului
Irina lupașco, Istoriile literaturii române cuprinse într-o antologie

panel patrImonIu arheologIc
moderator: ludmila bacumenco-pîrnău

senica țurcanu (România), Coafuri și podoabe pentru cap în arta plastică 
Cucuteni-Tripolie

livia sîrbu, Brățări de bronz descoperite în așezarea Trinca Izvorul lui Luca
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vasilica-monica groza, luminiţa bejenaru, mariana popovIcI, oza-
na-maria petraru (România), Syphilis evidences on human skeletons discovered 
in the necropolis of 15th-19th centuries, at the Roman Catholic Cathedral of Iaşi

ludmila bacumenco-pîrnău, Patrimoniul arheologic medieval din       
valea Ciuhurului: cercetare și valorificare

mariana popovIcI, vasilica-monica groza, ozana-maria petra-
ru, luminița bejenaru (România), Sex determination based on orbital index          
in medieval human populations of Iași city, Romania

panel patrImonIu IstorIc, jurIdIc, economIc 
șI educațIonal

moderator: olesea caftanatov

silvia corlăteanu-grancIuc, Chestiunea tratatului Basarabiei în     
cadrul relațiilor româno-ruso-italiene în perioada 1920–1927

lidia pădureac, Transformările demografice din RSS Moldovenească           
în anii 1946–1947

ludmila cojocaru, Copiii și războiul: reflecții asupra perioadei de sovieti-
zare forțată a Transnistriei și Basarabiei

natalia albu, Securitatea inclusivă – indicator al bunei guvernări și dezvol-
tării durabile

valentin arapu, Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Irina ceacîr, Cultura organizațională în perioada pandemiei de coronavirus 

COVID-19
natalia melnIc, Importanţă majoră a managementului timpului în manage-

mentul curricular
amalia enache, Învăţarea experienţială la vârsta preșcolară
lilia graneŢKaIa, Rolul gândirii muzicale în crearea imaginii artistice        

în studiul pianistic
cătălina bîrtă, Metode de dezvoltare a auzului muzical în clasa de pian
elena-rodica popa, Interdisciplinaritatea ca factor în corelarea domeniilor   

de dezvoltare a copiilor în educația timpurie
ludmila franțuzan, Învățarea școlară: constatări și premise de dezvoltare 

în contextul noilor provocărilor societale
olesea caftanatov, Intelligent Interfaces
victoria postolache, Reingineria proceselor de business ca instrument 

pentru asigurarea securității economice a întreprinderii
natalia branașco, „Economia verde”: oportunități și provocări social-eco-

nomice
ana pascaru, Perspectiva transformării părții în întreg manifestată în socie-

tatea în devenire

eugenia bogatu, Sensuri ale raționalității în filosofia pragmatistă americană
rodica cIobanu, Cercetarea juridică în tranziție de la tradiționalism spre 

modernism tehnologizat

secțIunea III. ștIInțe ale vIețII
moderator: rodica sImInIuc, valeria vrabIe

Ştefan rusu, Nivelul de infestare cu paraziţi la cervide cu variate tipuri               
de stresreactivitate

oleg chIhaI, Diversitatea parazitofaunei la „mus musculus” din ecosistemele 
naturale şiantropizate ale Republicii Moldova

aliona ghendov-moșanu, Coloranți naturali în concepția alimentației 
sănătoase

liliana popescu, Principii de procesarea produselor lactate corelate obiecti-
velor de siguranţă alimentară

liliana popescu, Abordări alternative ale metodelor tradiționale de conser-
vare a brânzeturilor

raisa chIŢan, Particularităţile microclonării speciilor vacciniumvitis-idaea l. 
și vaccinium macrocarponaiton

maricica colțun, Conservarea și cercetarea plantelor aromatice în Grădina 
Botanică

alina cutcovschI-muștuc, Cultura in vitro a plantelor medicinale în 
Grădina Botanică

elena tofan, natalia chIselIța, oleg chIselIța, alina beșlIu,    
nadejda efremova, ana lozan, marina danIlIș, Optimizarea procede-
ului de prelucrare a deșeurilor industriei  de bere și obținere din biomasa de levuri 
a preparatelor lipidice

rodica sImInIuc, Studiul impactului strategiilor biotehnologice asupra 
fracțiunii toxice a glutenului

mirela-fernanda zaltarIov, nicoleta vornIcu (România), Metal 
complexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis

alina beșlIu, nadejda efremova, natalia chIselIța, Evaluarea 
acțiunii nanocompozitului chitosan-fier asupra compoziției biochimice a levurii 
Rhodotorulagracilis CNMN-Y-30

alina beșlIu, natalia chIselIța, nadejda efremova, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, Efectul procedee-
lor de autoliză asupra conținutului de proteine și activității enzimatice în extractele 
manoproteice a levurilor de bere

elena Iurcu-străIstaru, alexei bIvol, ștefan rusu, cristina          
andonI, Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in inten-
sive apple orchards in different areas of the Republic of Moldova
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nadejda albu
PhD student, State University of Moldova

Email: nadina.albu@gmail.com

the face of the woman In the worK of cesar baltag

The theme of the communication is the image of women in the work of Cezar 
Baltag. The corpus of texts on which the analysis will take place consists of the 
poems „She”, „The Girl from Dafin”, „The Bride” and the essay „Mother of God 
or the burning bush”. In his poems, Cezar Baltag presents the woman as a mys-
terious being who must be discovered, understood. In the poem „The Girl from 
Dafin” the woman’s face is outlined as gentle, open to knowledge and endowed 
with wisdom. The young woman comes out of the bay tree, being curious what 
another world looks like, the unknown one. The constellation of symbols that 
outline the image of the woman is completed by elements such as fountain, rays, 
snake, wood. The rays signify light, the sign of knowledge, life itself, the happi-
ness given by God. Wood means warmth, wisdom, fountain means life, eternal 
youth. The serpent has a doubled symbol, he is able to reveal wisdom, at the same 
time, „sleeping”. In the poem „The Bride” Cezar Baltag depicts a young woman 
in the soul, but who is seen by others as an old woman „And everyone takes me 
as an old woman.” The goddess of daily work, the woman, can only be young 
and beautiful. In his essay, Cezar Baltag has as his subject the life of the Mother 
of God in her capacity as a mother. He is interested in the ways in which it is 
presented in folklore. In the popular imaginary, the mother is an essential figure.

nadejda albu
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Email: nadina.albu@gmail.com

chIpul femeII în opera luI cezar baltag

Comunicarea are ca temă imaginea femeii în opera lui Cezar Baltag. Corpusul 
de texte pe care se va desfășura analiza se compune din poemele „Ea”, „Fata din 
Dafin”, „Mireasa” și eseul „Maica Domnului sau rugul ce nu se mistuie”. În poeziile 
sale, Cezar Baltag prezintă femeia ca o ființă misterioasă care trebuie descoperită, 
înțeleasă. În poezia „Fata din Dafin” chipul femeii este conturat ca fiind gingaș, 
deschis spre cunoaștere și dotat cu înțelepciune. Tânăra iese din arborele de dafin 
fiind curioasă cum arată o altă lume, acea necunoscută. Constelația de simbo-
luri care conturează imaginea femeii se completează elemente ca fântână, raze, 
șarpe, lemn. Razele semnifică lumină, semnul cunoașterii, însăși viața, fericirea 
dată de Dumnezeu. Lemnul înseamnă căldură, înțelepciune, fântâna semnifică 

nadejda efremova, alina beșlIu, natalia chIselIța, oleg 
chIselIța, elena tofan, ana lozan, marina danIlIș, Caracteristica 
extractului proteic obținut din levuri de bere

nina cIorchInă, Conservarea și menținerea plantelor rare prin vitrocultură
tatiana sîrbu, Colecțiile de plante ornamentale – patrimoniu național cu va-

loare științifică, culturală și educațională
maria tabăra, Mecanismul citochininelor în microclonarea arbuștilor fruc-

tiferi
Irina sfeclă, Schimbul internațional de semințe (index seminum) în Grădina 

Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru”
victoria bogdan, valeria vrabIe, Studii microbiologice ale biomasei       

de Enterococcusfaecium pentru eliminarea efectelor nefaste ale antibioterapiei și 
restabilirea echilibrului microbian

svetlana dIacova, Managementul otitelor medii la copii
tatiana ghelmIcI, Iulianna lupașco, harea gheorghe, liudmila 

golovatIuc, zinaida spînu-guzovatîI, Importanța aprecierii indicato-
rilor metabolismului lipidic în hepatite cronice virale

elena chIrvas, vlada-tatiana dumbrava, Iulianna lupașco, Evalu-
area colesterolului la pacienții cu astm bronșic și infecție cronică VHB

Ольга БУЛАТ, Влияние питания на иммунный статус организма

12 februarie 2021, ora 12.00
academia de științe a moldovei

universitatea de stat din moldova
direcția cultură a primăriei municipiului chișinău

muzeul de Istorie a orașului chișinău
organizează

expoziție de fotografii și prelegerea publică 
„pe treptele vIețII” (Scări, trepte, baluștri din Chișinău)
susținută de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie

liliana condratIcova (secretar științific general al așm / cercetător 
științific principal usm)

eveniment transmis online de către Institutul de dezvoltare a societății 
Informaționale și disponibil la link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=odrdksfear0&feature=youtu.
be&ab_channel=IdsItv  

mailto:nadina.albu@gmail.com
mailto:nadina.albu@gmail.com
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viață, tinerețe veșnică. Șarpele are un simbol dedublat, el este în stare să destăinu-
iască înțelepciunea, în același timp, „doarme”. În poemul „Mireasa” Cezar Baltag 
înfățișează o femeie tânără în suflet, dar care este văzută de ceilalți ca una bătrână 
„Și toți mă iau drept femeie bătrână”. Zeița muncii de zi de zi, femeia, nu poate 
fi decât tânără și frumoasă. În eseul său Cezar Baltag are ca subiect viața Maicii 
Domnului în ipostaza ei de mamă. Este interesat de felurile în care este prezentat 
în folclor. În imaginarul de tip popular, mama alcătuiește o figură esențială. 

natalia albu
PhD of political science, associate professor.

Institute of Political and Sociological Legal Research
 „Alexandru cel Bun” Military Academy of the Armed Forces

Email: albunatali@gmail.com

InclusIve securItY – IndIcator of good governance 
and sustaInable development

Defined by the ONU, „inclusive security” refers to the principle that peace 
negotiations and conflict resolution processes are necessary fundamental social 
changes to ensure a high quality of life for all human beings. In this context, 
it is important to transform conflict relations into productive, democratic and 
political relations. For this to happen, the government must focus not only on 
traditional definitions of national interest, but also at the same time, focusing 
on security necessary for the survival and well-being of its citizens. Respectively, 
sustainable peace, security and stability are ensured only when the whole society 
is represented and free to participate in the construction of its own well-being.

In this context, it is particularly important to ensure inclusive security repre-
sents the 17 objectives of the 2030 Agenda, in particular SDG 5 Gender Equality 
and SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions on Achieving Gender Equality 
and Empowering All Women and Girls and Promoting Peaceful and Inclusive 
Societies for Sustainable Development, ensuring access to justice for all and cre-
ating effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

At the same time, in the current security environment, in the context of the 
pandemic type COVID-19, highlights the debates on the role of women in the 
crisis management process. There are already studies that show that countries 
with women-led governments better provide basic human needs, a component of 
the social progress index, which considers aspects of basic health care, sanitation, 
shelter and personal safety. Countries with female leadership are among the top 
countries with a high indicator on good governance and the performance score 
on the Women, Peace and Security Index. Thus, gender-sensitive policies and 
practices should be considered a precondition for responding to challenges and 

will become a reflection for decision-makers involved in crisis management, pre-
paredness, response and mitigation. All the more so as a transformative vision of 
a post-COVID-19 world will be centered on people, prevention, peace, coopera-
tion and human security. In this context, empathy, trust and solidarity are needed 
for a better understanding of different security needs.

natalia albu
doctor în științe politice, conferențiar universitar

Institutul de Cercetări Juridice Politice și Sociologice
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Email: albunatali@gmail.com

securItatea InclusIvă – IndIcator al buneI guvernărI 
șI dezvoltărII durabIle

Definită de ONU, „securitatea incluzivă” se referă la principiul care eviden-
ţiază că în negocierile de pace și procesele de soluţionarea conflictelor sunt ne-
cesare schimbări sociale fundamentale pentru a asigura o înaltă calitate a vieţii 
pentru toate fiinţele umane. În acest cadru este important de transformat relaţiile 
conflictuale în relaţii productive, democratice și politice. Pentru ca acest lucru 
să se întâmple, guvernul trebuie să se concentreze nu numai asupra definiţiilor 
tradiţionale de interes naţional, dar și, în același timp, axându-se pe preocupările 
de securitate necesare pentru supravieţuirea și bunăstarea cetăţenilor săi. Respec-
tiv, pacea sustenabilă, securitatea și stabilitatea sunt asigurate doar atunci când 
întreaga societate este reprezentată și liberă să participe la construcţia propriei 
bunăstări.

În acest cadru, o importanță deosebită privind asigurarea unei securități in-
cluzive reprezintă cele 17 obiective ale Agendei 2030, în special ODD 5 Egalita-
tea de Gen și ODD 16 Pacea, Justiția și Instituții Puternice ale privind Realizarea 
egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor precum și Promovarea 
unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigu-
rarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficace, responsabile și 
favorabile incluziunii, la toate nivelurile. 

În același timp, în mediul actual de securitatea, în contextul pandemiei de 
tip COVID-19, se evidențiază dezbaterile privind rolul femeilor în procesul 
de gestionare a crizelor. Deja există studii care evidențiază că țările cu guverne 
conduse de femei furnizează mai bine nevoile umane de bază, o componentă a 
indicelui de progres social, care are în vedere aspecte ale îngrijirii medicale de 
bază, salubritate, adăpost și siguranță personală. Țările cu leadership feminin se 
regăsesc în topul țărilor cu-n indicator ridicat privind buna guvernare și scorul 
performanțelor privind indexul Femeile, Pacea și Securitatea. Astfel, politicile și 
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practicile sensibile la gen ar trebui considerate o condiție prealabilă pentru a răs-
punde provocărilor și va deveni un reflex pentru factorii de decizie implicați în 
gestionarea crizelor, pregătirea, răspunsul și atenuarea. Cu atât mai mult că o 
viziune transformatoare a unei lumi post-COVID-19 va fi centrată pe oamenii, 
prevenție, pace, cooperare și securitatea umană. În acest context, empatia, în-
crederea și solidaritatea sunt necesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor 
diferite de securitate. 

valentin arapu
PhD of History

Institute of Cultural Heritage
Email: valarapu@gmail.com

classIfIcatIon of pests: a hIstorIcal and 
ethnocultural perspectIve

plague epidemics and pandemics in the past of humanity have been named 
according to various criteria, meeting in their classification: a) anthroponyms - 
Plague of Galen [Antonian Plague] (165–180), Cyprian Plague (251–266), Justin-
ian Plague (541–542), Plague of Cumbati (1795), Plague of Caragea (1813–1814); 
b) toponyms – Plague in Athens (430–429 BC), Great Plague in London (1665), 
The Great Plague of Marseilles (1720); c) chromatic elements of the symptom-
atology plague - Black plague / Black death / Black fish (1347–1351).The horrors 
of the plague have left their mark on literary creation, the authors associating the 
plague with the most petty human qualities. hypocrisy, easy life and pride”. For 
Stefan Zweig, chauvinism is a „cursed plague”, and racial discrimination is associ-
ated with „the plague of racial dementia”. In his short story „Scarlet Plague” (pub-
lished in 1912) Jack Londona predicted for humanity the outbreak of a plague 
pandemic in 2013 as a result of which human civilization will be destroyed, leav-
ing only small groups of people alive.

At the same time, for propaganda purposes, the exponents of totalitarian in-
terwar regimes they launched plagued labels on each other, arising from the ide-
ologies of the far left – red plague (Bolshevism, communism) and, respectively, of 
the far right – brown plague (Nazism, fascism).

Currently, we find that the biological plague has been eradicated, but the trau-
matic memory of the enormous loss of people, reaped by this plague, reappears 
periodically in the media by comparing the AIDS virus with the plague of the 
twentieth century, respectively, the pandemic caused by SARS-CoV-2 with the 
plague of the 21st century.

valentin arapu
doctor în istorie, cercetător știinţific

Institutul Patrimoniului Cultural
Email: valarapu@gmail.com

clasIfIcarea cIumelor: o perspectIvă IstorIcă 
șI etnoculturală

Epidemiile și pandemiile de ciumă din trecutul umanității au fost denumi-
te după varia criterii, întrunind în clasificarea lor: a) antroponime – Ciuma lui 
Galenus [Ciuma Antoniană] (165–180), Ciuma lui Ciprian (251–266), Ciuma lui 
Iustinian (541–542), Ciuma lui Cumbati (1795), Ciuma lui Caragea (1813–1814);         
b) toponime – Ciuma din Atena (430–429 î.Chr.), Marea ciumă din Londra 
(1665), Marea ciumă din Marsilia (1720); c) elemente cromatice ale simptoma-
tologiei molimei – Ciuma neagră / Moartea neagră/ La peste noire (1347–1351).

Ororile ciumei și-au lăsat amprenta asupra creației literare, autorii asociind 
ciuma cu cele mai meschine calități umane. Marcus Aurelius scria că o ciu-
mă mult mai gravă decât cea biologică este coruperea intelectului căreia îi cad 
victimă oamenii care au simțit „gustul minciunii, al oricărei ipocrizii, al vieții 
ușuratice și al orgoliului”. Pentru Stefan Zweig șovinismul reprezintă o „ciumă 
blestemată”, iar discriminarea rasială este asociată cu „ciuma demenței rasiale”. În 
nuvela sa „Ciuma stacojie” (editată în 1912) Jack London a a prezis pentru uma-
nitate declanșarea în anul 2013 a unei pandemiei de ciumă în rezultatul căreia 
va fi distrusă civilizația umană, rămânând în viață doar grupuri mici de oameni. 

Totodată, în scopuri propagandistice, exponenții regimurilor totalitare inter-
belice și-au lansat reciproc etichetări ciumate, reieșite din ideologiile extremei 
stânga – ciumă roșie (bolșevismul, comunismul) și, respectiv, ale extremei dreap-
ta – ciumă brună (nazismul, fascismul). 

Actualmente, constatăm că ciuma biologică a fost eradicată, dar amintirea tra-
umatizantă a pierderilor enorme de oameni, secerați de această molimă, reapare 
periodic în spațiul mediatic prin compararea virusului SIDA cu ciuma secolului 
XX, respectiv, a pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 cu ciuma secolului 
XXI.

mailto:valarapu@gmail.com
mailto:valarapu@gmail.com


Yesterday’s heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11, 202126 27

elena ardelean
University lecturer, doctor

Faculty of Orthodox Theology, „Al. I. Cuza ”, Iași
Email: elardelean@yahoo.fr 

materIals and technIQues used 
for consolIdatIon old paper supports

In the field of restoring old books and paper documents, a common situation 
is when paper needs to be consolidated because it has lost some of the gluing 
agent used in its manufacture. The loss of the gluing agent of the paper, conse-
quence of the action of humidity, of the microbiological degradation, of the solu-
bilization of the gluing agents after the wet cleaning operation, has serious effects 
on the physical integrity and on the physical-mechanical properties of the paper 
documents. The paper whose gluing agent has been affected becomes absorbent, 
brittle, is much more exposed to physical, chemical and biological degradation 
factors, and in the absence of proper consolidation, it risks irreversible damage.

Over time, the attention of restorers has turned to cellulose ethers, which 
through their composition, structure and properties have proven effective in pre-
serving and restoring collections of paper in archives, libraries and museums. 
However, cellulose ethers do not give the paper antimicrobial protection, so other 
proposals have emerged regarding materials that could be used in consolidation 
treatments. One of these materials is chitosan.

Chitosan is biodegradable, biocompatible and non-toxic with many medical 
applications. Studies have shown the effectiveness of chitosan as a multifunc-
tional additive in papermaking, with positive effects on both the manufacturing 
process and the properties of the paper (improving the adhesion and increasing 
the tensile strength of the paper). In addition to these effects of chitosan in the 
manufacture of paper, attention is drawn to the antimicrobial activity of it and its 
derivatives. This last property of chitosan is particularly important in document 
restoration treatments, the results of studies conducted so far being particularly 
promising.

elena ardelean
lector universitar, doctor

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
Email: elardelean@yahoo.fr 

materIale șI tehnIcI utIlIzate pentru consolIdarea 
suporturIlor papetare vechI

În domeniul restaurării cărților vechi și a documentelor cu suport papetar, o 
situație frecvent întâlnită este aceea în care hârtia trebuie consolidată, deoarece 
și-a pierdut o parte din agentul de încleiere folosit la fabricarea sa. Pierderea agen-
tului de încleiere a hârtiei, consecinţă a acţiunii umidităţii, a degradării microbi-
ologice, a solubilizării agenţilor de încleiere în urma operaţiei de curăţire umedă, 
are efecte grave asupra integrității fizice și asupra proprietăților fizico-mecanice 
ale documentelor cu suport papetar. Hârtia al cărei agent de încleiere a fost afec-
tat devine absorbantă, fragilă, este mult mai expusă factorilor de degradare fizici, 
chimici și biologici, iar în lipsa unei intervenții de consolidare corespunzătoare, 
riscă să se deterioreze ireversibil.

De-a lungul timpului, atenția restauratorilor s-a îndreptat asupra eterilor de 
celuloză care prin compoziţia, structura și proprietăţile lor și-au dovedit eficiența 
în conservarea și restaurarea colecţiilor de suport papetar în arhive, biblioteci și 
muzee. Totuși, eterii de celuloză nu conferă hârtiei o protecție antimicrobiană, 
așa încât au apărut și alte propuneri referitoare la materialele care ar putea fi uti-
lizate în tratamentele de consolidare. Unul dintre aceste materiale este chitosanul.

Chitosanul este biodegradabil, biocompatibil și ne-toxic având numeroase 
aplicaţii medicale. Studiile au demonstrat eficienţa chitosanului ca aditiv mul-
tifuncţional la fabricarea hârtiei, având efecte pozitive atât asupra proceselor de 
fabricaţie cât și asupra proprietăţilor hârtiei (îmbunătăţirea gradului de încleiere 
și mărirea rezistenţei la tracţiune a hârtiei). Pe lângă aceste efecte ale chitosanului 
la fabricarea hârtiei, atrage atenţia activitatea antimicrobiană a acestuia și a deri-
vaţilor săi. Această ultimă proprietate a chitosanului este deosebit de importantă 
în tratamentele de restaurare a documentelor, rezultatele studiilor efectuate până 
în prezent fiind deosebit de promițătoare.
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dIgItal poetrY – 
the aesthetIc challenge of the centurY

The prefix „cyber” is often found in the 21st century literature. When we 
speak about „digital literature” we refer to the narrative or poetic form that uses 
the characteristics of a computer device.  As the text anchors digitally, the pos-
sibilities of  synchronization direct the images to sound, video, painting, mu-
sic. The multimedia interferences give the literary work a cinematic connection, 
the flexible properties of the technical system transform the poetic reality into 
a cybernetic agreement. The existence of cinematic elements, such as: camera 
angles, camera movement, film light allow the interpenetration of stimulating 
aspects of poetic production. Thus, within these components we identify a series 
of techniques that are used to relate certain events, description or expression of 
emotions, feelings. The intervention of any type of mechanism, in order to create 
an image as real as possible urges the reader-viewer to participate voluntarily and 
inventively in the act of creation. 

The genres and subgenres of digital poetry are constantly emerging due to 
the development of Information Communication Technologies, social networks, 
great opportunities and free access to the Internet. The priority of digital litera-
ture considerably increases the potential of inventiveness towards the use of dif-
ferent information technologies, and the text is developed through new strategies 
and ways to expose the innovative, comfortable, pleasant, useful and accessible 
thoughts to any internet user. Poetry acquires new forms, meanings, reactions 
that arouses  interest in reading, watching, listening, imaginary palpation. Forms 
of digital poetry transform words and letters into objects that can be manipulated 
through the effects produced by technology. The text initially appears as a form 
of knowledge, then, it is organized in new forms of art: visual, plastic, decorative, 
applied. Eighty and twentieth-century poets, with notable representatives such 
as Pier Paolo Pasolini, Ernst Ingmar Bergman, Luis Buñuel Portolés, Lawrence 
Donald Clark, Mircea Cărtărescu, Emilian Galaicu-Păun, ŞtefanManasia, Hen-
drik Jackson, Roberto Bolaño, etc., were concerned  of cinematic poetry or cin (e) 
poetry, were attracted by the effects its products.

doina bacIu
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
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poezIa dIgItală – provocarea estetIcă a secoluluI

Prefixul ,,cyber” este des întâlnit în literatura secolului XXI. Când vorbim de 
„literatură digitală” ne referim la forma narativă sau poetică care folosește carac-
teristicile unui dispozitiv informatic. Pe măsură ce textul ancorează în digital, 
posibilitățile de sincronizare îi direcționează imaginile spre sonor, video, pictură, 
muzică. Interferențele multimedia redau lucrării literare racordare cinematogra-
fică, proprietățile flexibile la sistemului tehnic transformă realitatea poetică într-
un acord cibernetic. Existența elementelor cinematografice, precum: unghiurile 
camerei, deplasarea camerei, iluminarea filmului permit interpătrunderea aspec-
telor stimulatoare de producere poetică. Astfel, în cadrul acestor componente 
identificăm un șir de tehnici care sunt utilizate pentru relatarea anumitor întâm-
plări, evenimente, descrierea sau exprimarea emoțiilor, sentimentelor, trăirilor 
sufletești. Intervenirea oricăror tipuri de mecanisme, pentru a crea o imagine cât 
mai real posibilă, îndeamnă lectorul-telespectator să participe volitiv și inventiv 
la actul de creație. 

Genurile și subgenurile poeziei digitale sunt în continuă apariție datorită 
dezvoltării Tehnologiilor Informaționale de Comunicare, rețelelor de socializa-
re, oportunităților mari și libere de accesare a internetului. Prioritatea literaturii 
digitale sporește considerabil potenţialul de inventivitate spre utilizarea diferitor 
tehnologii informaţionale, iar textul se dezvoltă prin noi strategii și modalităţi 
de a expune gândurile inovativ, comod, plăcut, util și accesibil oricărui interna-
ut. Poezia capătă noi forme, sensuri, reacții ce stârnesc interesul pentru lectura-
re, vizionare, audiere, palpare imaginară. Formele de poezie digitală transformă 
cuvintele și literele în obiecte care pot fi manipulate prin intermediul efectelor 
produse de tehnologie. Textul apare iniţial ca formă de cunoaștere, apoi, este or-
ganizat în noi forme de artă: vizuală, plastică,decorativă, aplicată. Poeţii optze-
ciști și douămiiști, cu reprezentanţi de seamă, precum Pier Paolo Pasolini, Ernst 
Ingmar Bergman, Luis Buñuel Portolés, Lawrence Donald Clark, Mircea Cărtă-
rescu, Emilian Galaicu-Păun, Ștefan Manasia, Hendrik Jackson, Roberto Bolaño 
etc., s-au preocupat de poezia cinematografică sau cin(e)poezie, au fost atrași de 
efectele care le produce. 
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medIeval archaeologIcal herItage from cIuhurulu 
valleY: research and valorIzatIon

Reconstructing a comprehensive picture of the traces of medieval living struc-
tures, the use of natural resources, the practice of cult rites and rituals, handi-
craft production, defense, etc., is a necessity as a result of the accumulation of 
archaeological discoveries and sources. historical over the decades and the grow-
ing interest in the national cultural heritage. The purpose of this communication 
is to present the results of the analysis of data on medieval archaeological sites in 
northern eastern Moldova, located in the Ciuhur River Valley, with special refer-
ence to field research and systematic archaeological excavations in the postwar 
period and their impact on the course knowledge of rural realities in Moldova 
during the Middle Ages.

Among the first post-war land surveys of the habitat in the Ciuhur river ba-
sin, is the one conducted by N. Chetraru in 1958, which led to the identifica-
tion of 46 settlements in this area, attributed to different historical periods from 
prehistory to the late Middle Ages. In the group of settlements based on the 
river Ciuhur, medieval archeological vestiges were discovered at Grinăuți, Pala-
dea (Ocnița district), Pociumbeni, Druță, Horodiște, Văratic, Hucea, Stâncăuți, 
Mălăiești (Râșcani district) etc., of which the last two settlements have been par-
tially studied by archaeological excavations. The first archaeological research was 
carried out in the years 1960–1961 by the team led by P. P. Bîrnea, bringing new 
clarifications about the medieval habitat in this area, especially about the internal 
structure of the settlements, planimetry and the dimensions of the dwellings, the 
fire installations, both simple and with decorated tiles, food resources, dishes and 
kitchen utensils, etc. Also, certain contributions to the study of medieval settle-
ments in the Ciuhur valley belong to archaeologists medievalists E. Abâzova and 
A. Gorodenco, who carried out extensive excavations in 1988 and 1989, complet-
ing the database with new archaeological evidence on the problem of chronology 
and material culture of the rural population in northern Moldova in the second 
half of the fourteenth century.

 ludmila bacumenco-pîrnău
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patrImonIul arheologIc medIeval dIn valea cIuhuruluI: 
cercetare șI valorIfIcare 

Reconstituirea unei imagini cuprinzătoare asupra urmelor structurilor de 
locuire medievală, de utilizare a resurselor naturale, de practicare a riturilor și 
ritualurilor de cult, de producţie meșteșugărească, de apărare ș.a., este o nece-
sitate apărută ca rezultat al acumulărilor de descoperiri arheologice și surse is-
torice de-a lungul deceniilor și interesul în creștere pentru patrimoniul cultural 
național.

Scopul comunicării de față este de a prezenta rezultatele analizei datelor refe-
ritoare la siturile arheologice medievale din nordul Moldovei răsăritene, ampla-
sate în valea râului Ciuhur, cu referire specială la cercetările de teren și săpăturile 
arheologice sistematice din perioada postbelică și impactul lor asupra parcursu-
lui cunoașterii realităților rurale din Moldova în perioada evului mediu.

Între primele prospectări de teren postbelice a habitatului din bazinul râului 
Ciuhur, este cea efectuată de N. Chetraru în anul 1958, care a dus la identificarea a 
46 de așezări în această zonă, atribuite diferitor epoci istorice din preistorie până 
în evul mediu târziu. În grupul de așezări întemeiate pe cursul râului Ciuhur au 
fost descoperite vestigii arheologice medievale la Grinăuți, Paladea (r. Ocnița), 
Pociumbeni, Druță, Horodiște, Văratic, Hucea, Stâncăuți, Mălăiești (r. Râșcani) 
ș.a., dintre acestea fiind studiate parțial prin săpături arheologice ultimele două 
așezări. Primele cercetări arheologice au fost desfășurate în anii 1960–1961 de 
echipa condusă de către P. P. Bîrnea, aducând noi clarificări despre habitatul me-
dieval din această zonă, mai ales despre structura internă a așezărilor, planimetria 
și dimensiunile locuințelor, instalațiile de foc, atât simple, cât și cu cahle decorate, 
resursele alimentare, vasele și ustensilele de bucătărie ș.a. De asemenea, anumite 
contribuții la studierea așezărilor medievale din valea Ciuhurului aparțin arheo-
logilor medieviști E. Abâzova și A. Gorodenco, care au efectuat săpături extinse 
în anii 1988 și 1989, completând baza de date cu noi mărturii arheologice privind 
problema cronologiei și a culturii materiale a populației rurale din nordul Mol-
dovei în a două jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVII-lea.

* Comunicarea este realizată în cadrul Proiectului „Cercetarea și valorificarea patrimo-
niului arheologic medieval din Republica Moldova – CVPAM”, cifrul 20.80009.1606.06
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evaluatIon of the actIon of chItosan-Iron 
nanocomposIte on the bIochemIcal composItIon 

of Yeast rhodotorula gracIlIs cnmn-Y-30

The paper provides new information on the degree of action of the chitosan-
iron nanocomposite in concentrations of 30-70 mg / L on the yeast Rhodotoru-
lagracilis CNMN-Y-30. It was established that the protein and carbohydrate con-
tent of the strain under study varies depending on the concentrations used. It 
was found that under the action of the chitosan-iron nanocomposite increases 
the amount of protein compared to the control, the determined indices recorded 
values of 15-33%. Promising results were also obtained in the case of evaluating 
the carbohydrate content in yeast biomass. Experiments on the application of the 
chitosan-iron nanocomposite stimulated the biosynthesis of carbohydrate con-
tent by up to 13%.

The results of modeling the biochemical processes of the yeast Rhodotorula-
gracilis CNMN-Y-30 with the application of the chitosan-iron nanocomposite 
have a high potential for use in various fields, especially in biotechnology, phar-
maceuticals, biomedicine, environmental protection and agriculture.

* The results were obtained within the State Program Project (2020–2023) 
20.80009.5107.16. Contracting Authority – ANCD.
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evaluarea acțIunII nanocompozItuluI chItosan-fIer 
asupra compozIțIeI bIochImIce a levurII RHODOTORULA 

GRACILIS cnmn-Y-30

Lucrarea oferă informații noi despre gradul de acțiune a nanocompozitului 
chitosan-fier în concentrații de 30-70 mg/L asupra levurii Rhodotorula graci-
lis CNMN-Y-30. S-a stabilit că conținutul de proteine și carbohidrați la tulpi-
na în studiu se modifică în funcție de concentrațiile utilizate. S-a constatat că 
sub acțiunea nanocompozitului chitosan-fier crește cantitatea de proteine com-
parativ cu martorul, indicii determinați au înscris valori de 15-33%. Rezultate 
promițătoare s-au obținut și în cazul evaluării conținutului de carbohidrați în 
biomasa levuriană. Experiențele de aplicare a nanocompozitului chitosan-fier au 
stimulat biosinteza conținutului de carbohidrați cu până la 13%.

Rezultatele modelării proceselor biochimice a levurii Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 cu aplicarea nanocompozitului chitosan-fier prezintă un potențial 
înalt de utilizare în diverse domenii, în special, în biotehnologie, farmaceutică, 
biomedicină, protecția mediului și agricultură.

* Rezultatele au fost obținute în cadrul Proiectului Program de Stat (2020–2023) 
20.80009.5107.16. Autoritatea Contractantă – ANCD.
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natalia chIselIța, PhD of biology
Email: chiselita.natalia@gmail.com

nadejda efremova, PhD of biology
Email: efremova.nadejda@gmail.com

oleg chIselIța, PhD of biology
Email: chiselita@mail.ru

elena tofan, PhD of biology
Email: biotehnol_asm@mail.ru

ana lozan, trainee scientific researcher
Email: nutza_14@mail.ru 

marina danIlIș, trainee scientific researcher
Email: marinuskka@yahoo.com

Institute of Microbiology and Biotechnology
Email: besliu.imb@gmail.com

the effect of autolYsIs procedures on proteIn content 
and enzYmatIc actIvItY In mannIprote extracts 

of brewer’s Yeast

This paper describes the effects of the influence of different autolysis condi-
tions on the protein content and activity of the antioxidant enzyme catalase in 
manoprotein extracts from biomass in brewer’s yeast sediments. Autolysis was 
performed using, as factors of induction of glacial acetic acid and sodium phos-
phate buffer, at a temperature of + 37 ° C and + 45 ° C, lasting 8 hours and with 
periodic stirring. As a result of the study, it was established that the maximum 
protein content and catalase activity was recorded in the experimental variant in 
which sodium phosphate buffer was used at a temperature of + 45 ° C. The pro-
tein content was found to be 67.7 ± 0.09% U.S., and the catalase activity was 822 
± 5.0 mmol / min per mg / protein. The results of the study highlight the potential 
of the application process in biotechnology for obtaining mannoprotein extracts 
from brewer’s yeast biomass and their use in various fields, especially in the live-
stock, food and agriculture sectors.

* The results were obtained within the State Program Project (2020–2023) 
20.80009.5107.16. Contracting Authority – ANCD.
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efectul procedeelor de autolIză asupra conțInutuluI 
de proteIne șI actIvItățII enzImatIce în extractele 

manoproteIce a levurIlor de bere

În prezenta lucrare sunt descrise efectele influenței  diferitor condiții de au-
toliză asupra conținutului de proteine și activitatea enzimei antioxidante catala-
za în extractele manoproteice din biomasa din sedimentelor levurilor de bere. 
Autoliza a fost realizată cu utilizarea, ca factori de  inducția acidul acetic glacial 
și tamponului fosfat de sodiu, la temperatura de +37°C și +45°C, cu durata de 8 
ore și cu agitare periodică. În rezultatul studiului s-a stabilit că conținutul maxim 
de proteină și activitatea a catalazei  a fost înregistrată în varianta experimentală 
în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de +45°C. 
S-a constatat că conţinutul de proteine a fost de 67,7±0,09% S.U., iar activitatea 
catalazei de 822±5,0 mmol/min la mg/proteină. Rezultatele studiului evidențiază 
potențialul procedeului de aplicare în biotehnologie pentru obținerea extractele-
lor manoproteice din biomasa levurilor de bere și utilizarea lor în diverse dome-
nii în special, în sectorul zootehnic, alimentație și agricultură.

* Rezultatele au fost obținute în cadrul Proiectului Program de Stat (2020–2023) 
20.80009.5107.16. Autoritatea Contractantă – ANCD.
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cătălina bîrtă
Piano teacher, teaching degree I

Music school, Drochia, Moldova
Email: birtacatalina@gmail.com

methods of developIng musIcal hearIng 
In the pIano class

The problem of the development of musical hearing is conceived as a central 
one in music pedagogy and, in particular, in piano pedagogy. The appeal to the 
auditory sphere in the process of musical interpretation fortifies, streamlines and 
guarantees the artistic result of the pianist-performer.

The activity of musical hearing is also closely related to the process of creat-
ing and re-creating the artistic image – an indispensable stage in the process of 
interpretive realization of musical creation. The ability to listen to music from 
the positions of music psychology and pedagogy is analyzed. Musical hearing is 
seen as an integral phenomenon that includes different manifestations: melodic, 
harmonic, polyphonic hearing, timbre hearing, dynamic, modal hearing (inner 
sense), inner hearing. The author demonstrates the close relationship between 
the activity of hearing and imagination, musical thinking and musical memory.

The communication argues the need and possibility to develop this skill in 
the piano class. The author reviews the progressive methods of the pedagogues-
pianists of the 20th and 21st centuries.

cătălina bîrtă
profesoară de pian, grad didactic I

Școala de muzică, or. Drochia
Email: birtacatalina@gmail.com

metode de dezvoltare a auzuluI muzIcal în clasa de pIan

Problema dezvoltării auzului muzical este concepută ca una centrală în peda-
gogia muzicală și, în special, în pedagogia pianistică. Apelarea la sfera auditivă 
în procesul interpretării muzicale fortifică, eficientizează și garantează rezultatul 
artistic al interpretului-pianist. 

Activitatea auzului muzical este strâns legată și de procesul de creare și re-cre-
are a imaginii artistice – etapă indispensabilă în procesul de realizare interpreta-
tivă a creației muzicale. Este analizată aptitudinea auzul muzical de pe pozițiile 
psihologiei și pedagogiei muzicale. Auzul muzical este privit ca fenomen integru 
care cuprinde diferite manifestări: auzul melodic, armonic, polifonic, auzul tim-
bro-dinamic, auzul (simţul) modal, auzul interior. Autoarea demonstrează relația 

strânsă între activitatea auzului cu imaginația, gândirea muzicală și memoria 
muzicală.

În comunicare este argumentată necesitatea și posibilitatea de dezvoltare a 
acestei aptitudini în clasa de pian. Autoarea trece în revistă metodele progresive 
ale pedagogilor-pianiști ai secolelor XX și XXI. 

gherghina boda
Scientific researcher I, PhD habilitat of  history

Museum of Dacian and Roman Civilization Deva, „George Emil Palade” University 
of Medicine, Pharmacy, Science and Technology in Târgu Mureş, Romania

Email: ginaboda15@gmail.com

mIhaela mIroIu, hunedorean femInIst personalItY

Born in Hunedoara on March 10, 1955, Mihaela Miroiu distinguish hed 
herself as one of the most valuable and complex contemporary personalities in 
contemporary Hunedoara in the field of feminism and gender studies. She has 
been active in Bucharest’s university education since 1994, the range of scientific 
concerns being very wide, distinguishing herself as a true researcher of politics, 
ethics and political ideology, feminist philosophy and gender policy, education 
and education theory, being known as the initiator of the first courses in feminist 
theories, of the first master’s degree in gender studies and of the first doctoral 
program in Political Science in Romania. She also distinguished herself as a par-
ticularly active human rights activist, making important contributions in jour-
nalism and literature.

Her scientific activity is concretized in several books, the most important be-
ing: The Thought of the Shadow: Feminist Approaches in Contemporary Phi-
losophy (1995), Convenio: About Nature, Women and Morality (1996), The In-
valuable Women. Feminist journalism (2006), The road to autonomy: feminist 
political theories (2004), Gender equity policies: a guide for university education 
in Central and Eastern Europe (2003), etc. He coordinates the collection of POLI-
ROM Publishing House, Gender Studies, has edited textbooks, written numerous 
studies and scientific articles in national and international publications, standing 
out and establishing himself as a true personality of contemporary Romanian 
culture, education, research and science.
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femeI hunedorene în cercetarea mInIeră 
a unIversItăŢII dIn petroșanI

Universitatea din Petroșani este continuatoarea Institutului de Mine care a 
funcţionat în București mai bine de 80 de ani și care, începând cu anul univer-
sitar 1957–1958, a funcţionat la Petroșani. În anul 1991, Institutul de Mine din 
Petroșani devine Universitate Tehnică, iar din 1995, prin lărgirea domeniilor de 
studii, se transformă în Universitatea din Petroșani. În cadrul acestei instituţii de 
învăţământ superior s-au remarcat de-a lungul timpului mai multe cadre didacti-
ce femei, care prin activitatea de cercetare și publicistică s-au înscris cu succes în 
lista personalităţilor hundorene. Dintre aceste femei dedicate domeniului tehnic 
se pot aminti: prof. univ. dr. ing. Irimie Sabina care, paralel cu activitatea de pro-
ducţie din industria constructoare de mașini miniere a desfășurat și o prolifică 
activitatea didactică în domeniul managementului la catedra de Mașini minie-
re, prof. univ. dr. ing. Lazăr Maria, specialistă în exploatări miniere și ingineria 
mediului și prof. univ. dr. ing. Kraus Sanda Mihaela, care s-a remarcat printr-o 
activitate didactică desfășurată pe o perioadă de 48 de ani și printr-o îndelunga-
tă colaborare cu institute de cercetare și unităţi industriale. Prin activitatea de 
cercetare și didactică universitară, precum și prin studiile publicate în reviste de 
specialitate din ţară și străinătate, acestea au reușit să se impună într-un dome-
niu care a constituit dintotdeauna apanajul bărbaţilor, demonstrând o deosebită 
capacitate intelectuală.

eugenia bogatu
Phd, associate professor

Department of Philosophy and Anthropology
Faculty of History and Philosophy

State University of Moldova
Email: bogatue@yahoo.com

meanIngs of ratIonalItY In amerIcan pragmatIst 
phIlosophY

The contribution of the classical philosophers of American philosophy is 
very valuable to the entire contemporary universal philosophy. Ideas and expe-
rience were a whole for the essence of pragmatist philosophy. Effective actions, 

so important to the context of the public sphere, are determined in the most 
direct sense by the role of rationality. The dynamics of philosophical reflection 
are influenced by the participation of reason in the process of interrogation and 
problematization of the most valuable thematizations. In the context of pragma-
tist philosophy are analyzed the rational meanings of some words. Concepts are 
thus defined in relation to the rational meanings which they implicitly contain in 
them. Rational significance is considered as the totality of phenomena included 
in mental experiences. Between the multiple meanings of rational meanings and 
behaviour is a close interdependence. The meanings of rationality are expressed 
by the terms ‚coherent’ and ‚logical’, and the empirical side is expressed by the 
terms ‚applicable’ and ‚appropriate’.

* This study was developed within the framework of the project „Epistemological ap-
proach to personal development and education for society: from transdisciplinary strat-
egies to the pragmatic ends of the current society in the Republic of Moldova”, cipher 
20.80009.1606.08.

eugenia bogatu
doctor, conferențiar

Departamentul Filosofie și Antropologie
Facultatea Istorie și Filosofie

Universitatea de Stat din Moldova
Email: bogatue@yahoo.com

sensurI ale rațIonalItățII în fIlosofIa 
pragmatIstă amerIcană

Contribuția filosofilor clasici ai filosofiei americane este foarte valoroasă pen-
tru întreaga filosofie universală contemporană. Ideile și experiența au reprezentat 
un tot întreg pentru esența filosofiei pragmatiste. Acțiunile eficiente, atât de im-
portante pentru contextul sferei publice sunt determinate în sensul cel mai direct 
de rolul raționalității. Dinamica reflecției filosofice este influențată de participarea 
rațiunii în procesul de interogație și de problematizare a celor mai valoroase tema-
tizări. În contextul filosofiei pragmatiste sunt analizate semnificațiile raționale a 
unor cuvinte. Conceptele sunt definite, astfel, în raport cu semnificațiile raționale 
pe care, implicit, le cuprind în ele. Semnificația rațională este considerată ca tota-
litate a fenomenelor incluse în experiențele mentale. Între sensurile multiple ale 
semnificațiilor raționale și comportament se include o strânsă interdependență. 
Sensurile raționalității sunt exprimate prin termenii „coerent” și„logic”, iar latura 
empirică este exprimată prin termenii „aplicabili” și „adecvat”

* Studiul este elaborat în cadrul proiectului 20.80009.1606.08 „Abordarea epistemolo-
gică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplina-
re la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova”.
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mIcrobIologIcal studIes of enterococcus faecIum 
bIomass for the elImInatIon of the adverse effects 

of antIbIotherapY and the restoratIon 
of the mIcrobIal balance

In the experiments, guinea pigs weighing 1200g ± 150g were used, acclima-
tized for 3 days to the vivarium conditions, previously selected by eliminating 
the specimens with gastrointestinal disorders. The animals were divided into 4 
groups of 5 animals numbered as follows: Group 1 – control, Group 2 – control 
– where antibiotics were administered, Group 3 – probiotic treatment based on 
biomass of Enterococcus faecium, Group 4 – treated with Lactiferm. To eliminate 
the adverse effects of antibiotic therapy and restore the balance of this ecosys-
tem, strains of microorganisms with probiotic properties Enterococcus faecium 
were administered, which transit the digestive tract alive, temporarily colonize 
this place and through direct mechanisms (microbial antagonism, enzymatic ac-
tion) or indirect (stimulation of host immunity) lead to the restoration of local 
flora both in structure and number. Within 24 hours of the administration of 
the probiotic treatment based on biomass Enterococcus faecium and Lactiferm, 
respectively, the following were observed: restoration of appetite, normalization 
of stool and weight gain.

victoria bogdan
 doctorand, Școala Doctorală Științe Biologice

valeria vrabIe
doctor în științe biologie, conferențiar universitar

Email: victoriabogdan@gmail.com

studII mIcrobIologIce ale bIomaseI de ENTEROCOCCUS 
FAECIUM pentru elImInarea efectelor nefaste ale antIbIo-

terapIeI șI restabIlIrea echIlIbruluI mIcrobIan

În experimente s-au utilizat porci de Guineea cu greutate 1200g ± 150g, acli-
matizaţi timp de 3 zile la condiţiile de vivariu, selecţionaţi în prealabil prin elimi-
narea exemplarelor cu tulburări gastro – intestinale. Animalele au fost repartizate 
în 4 loturi a câte 5 animale numerotate după cum urmează: Lotul 1 – martor, Lo-

tul 2 – martor – la care s-au administrat antibiotice, Lotul 3 – tratat cu probiotic 
pe bază de biomasă de Enterococcus faecium, Lotul 4 – tratat cu Lactiferm. Pentru 
a elimina efectele nefaste ale antibioterapiei și a restabili echilibrul acestui ecosis-
tem s-au administrat tulpini de microorganisme cu proprietăţi probiotice Entero-
coccus faecium, care tranzitează în stare vie tubul digestiv, colonizează temporar 
acest loc și prin mecanisme directe (antagonism microbian, acţiune enzimatică) 
sau indirecte (stimularea imunităţii gazdei) conduc la refacerea florei locale atât 
ca structură cât și ca număr. În termen de 24 de ore de la administrarea tratamen-
tului probiotic pe bază de biomasă Enterococcusfaecium și, respectiv, Lactiferm, 
s-au observat următoarele: restabilirea poftei de mâncare, normalizarea scaunu-
lui și creșterea în greutate.

natalia branașco
Doctor of Economics

„Alecu Russo” State University of Balti
Email: natali_bran@yahoo.com

„green economY”: 
socIal-economIc opportunItIes and challenges

According to experts from the United Nations Environment Program, the 
green economy is defined as an economy that improves the living standards of 
the population and ensures social justice, while significantly reducing environ-
mental risks. The most important features of this economy are the efficient use 
of natural resources, the preservation and increase of natural capital, the reduc-
tion of pollution, the prevention of biodiversity loss, the increase of income and 
employment. The green economy is being researched in the context of the fight 
against climate change and as a solution to overcoming financial and economic 
crises. The green economy is based on clean and green technologies, and the de-
velopment of this economy will allow states and regions of the world to avoid an 
ecological crisis, which has already affected many post-industrial countries. This 
determines the need to modernize the economy, whose ultimate goal, in addition 
to economic growth and competitiveness, is to improve the living standards of 
the population and ensure favorable conditions for future generations. Achieving 
this goal is only possible if sustainable development is ensured on the basis of the 
„green economy” principles.

mailto:natali_bran@yahoo.com


Yesterday’s heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11, 202142 43

natalia branașco
doctor în științe economice

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Email: natali_bran@yahoo.com

„economIa verde”: oportunItățI 
șI provocărI socIal-economIce

Potrivit experților din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, 
economia verde este definită ca o economie ce îmbunătățește nivelul de trai al 
populației și asigură justiția socială, în același timp reducând semnificativ riscu-
rile pentru mediu. Cele mai importante caracteristici ale acestei economii sunt 
utilizarea eficientă a resurselor naturale, păstrarea și majorarea capitalului natu-
ral, reducerea poluării, prevenirea pierderii biodiversității, creșterea veniturilor 
și a ocupării forței de muncă. Economia verde este cercetată în contextul luptei 
împotriva schimbărilor climatice și ca soluție pentru depășirea crizelor financi-
are și economice. Economia verde se bazează pe tehnologiile curate și verzi, iar 
dezvoltarea acestei economii va permite statelor și regiunilor lumii să evite o criză 
ecologică, care a afectat deja multe țări postindustriale. Aceasta determină nece-
sitatea modernizării economiei, al cărei scop final, pe lângă creșterea economică 
și competitivitate, este îmbunătățirea nivelului de trai al populației și asigurarea 
condițiilor favorabile generațiilor viitoare. Realizarea acestui obiectiv este posibi-
lă doar dacă dezvoltarea durabilă este asigurată pe baza principiilor „economiei 
verzi”.

tatiana bujorean
University lector

Academy of Music, Theater and Fine Arts, Chisinau
Email: tbujorean@gmail.com

the accessorIes of the folK costume In bessarabIa 
at the begInnIng of the 20th centurY

Our investigation is driven by the increased interest of the society towards the 
components of the Moldovan folk costume and the accessories worn in the daily 
life, on holidays or on ceremonial occasions. Through this communication we in-
tend to introduce in the scientific circuit unique field materials, identified in field 
expeditions: liturgical pieces (baptismal crosses, processions) and personal items 
(rings, earrings). They were made of precious raw materials (gold) and metal al-
loys, which reflected the importance of the social and civil status of the wearer. 
These aspects contribute to the initiation of an analytical-descriptive research ap-

proach of the raw material, the use and the significance of the ceremonial acces-
sories created through the traditional techniques of local artisans.

The research starts from the initial hypothesis that at a certain stage accesso-
ries were symbols of recognition of members who belonged to a social category. 
Through the process of being displayed in various circumstances, they were be-
coming true markers of identity and position in an urban or rural society.

The identification, selection, systematization and processing of materials of 
recent field expeditions will allow us to analyze Bessarabian society in terms of 
the evolution of ceremonial accessories, which is part of the traditional practices, 
beliefs and customs. These accessories have a considerable purpose and signifi-
cance for the members of that society in the specific time and mark the socio-
cultural space where they come from.

tatiana bujorean
lector universitar

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
Email: tbujorean@gmail.com

podoabele costumuluI popular în basarabIa 
la începutul secoluluI al xx-lea

Demersul nostru investigațional este motivat de interesul sporit al societății 
față de componentele portului popular moldovenesc, în general, și a podoabelor 
purtate în viața cotidiană, de sărbători sau în ocazii ceremoniale, în particular. 
Prin această comunicare ne propunem să introducem în circuitul științific ma-
teriale inedite, identificate în expedițiile de teren: piese liturgice (cruciuliţe de 
botez, de procesiune) și articole personale (inele, cercei)confecționate din ma-
terii prime prețioase (aur) și aliaje metalice, obiecte care reflectau importanţa 
statutului social și civil al purtătorului. Aceste aspecte contribuie la inițierea unui 
demers de cercetare analitico-descriptiv a materiei prime, modului de utilizare și 
a semnificaţiei obiectelor de podoabă ceremoniale create prin intermediul tehni-
cilor tradiţionale ale artizanilor locali. 

Cercetarea pleacă de la ipoteza de lucru că la o anumită etapă podoabele au 
constituit simboluri de recunoaștere ale membrilor care aparţineau unei catego-
rii sociale, fiind etalate în diverse circumstanțe, devenind adevărați markeri ai 
identității și ai poziției într-o societate din mediul urban sau rural.

Identificarea, selectarea, sistematizarea și prelucrarea materialelor expedițiilor 
recente de teren ne va permite să analizăm societatea basarabeană inclusiv prin 
prisma evoluției podoabelor ceremoniale, parte componentă a practicilor, cre-
dinţelor și cutumelor tradiționale, care au scop și semnificație pentru membrii 
societăţii respective la momentul istoric respectiv prin a marca spațiul socio-cul-
tural de unde provin.
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effect of nutrItIon on the bodY’s Immune status

Nutrition is one of the main factors that determine the metabolic processes in 
the body. Significant changes in the components of the diet can have a negative 
impact on various aspects of metabolism, as well as on other body functions and 
on the formation of immunity. Food components have modifying properties in 
relation to cellular, humoral, and non-specific immunity. Of great importance in 
the immunomodulatory function of nutrition is not only the composition and 
quality of nutrients, but also their quantity.

So overeating and, in turn, obesity, can lead to chronic diseases, including 
atherosclerosis, diabetes, inflammatory diseases of the respiratory tract, fatty-
hepatosis, have a negative effect on the body’s immune response, and reduce its 
resistance to infections.

For malnutrition and / or protein-energy insufficiency is characteristic a de-
crease in the number of lymphocytes in the peripheral blood, there are changes 
in humoral immunity (antibody production decreases), the proliferative activity 
of lymphocytes is inhibited.

With long-term restriction of lipids in the diet, changes are observed in the 
physiological state of the body, the activity of the central nervous system is dis-
rupted, immunity decreases, and life expectancy is reduced.

Adequate intake of all nutrients is essential for the optimal functioning of the 
immune system.

Ольга БУЛАТ
научный сотрудник 

Института физиологии и санокреатологии
Email: bulatolga@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ИммУННый СТАТУС ОРгАНИЗмА

Питание является одним из основных факторов, которые детермини-
руют метаболические процессы в организме. Значительные изменения 
компонентов рациона питания может оказывать негативное влияние на 
различные аспекты метаболизма, а также и на другие функции организма, 
в частности на формировании иммунитета. Компоненты пищи обладают 
модифицирующими свойствами в отношении клеточного, гуморального, 
и неспецифического иммунитета. Большое значение, в иммуномодулятор-
ной функции питания, имеет не только состав и качество питательных ве-
ществ, но и их количество.

Так переедание и в свою очередь ожирение, могут привести к хрони-
ческим заболеваниям, включая атеросклероз, диабет, воспалительные за-
болевания дыхательных путей, жировому гепатозу, оказывать негативное 
влияние на иммунный ответ организма, снижать сопротивляемость его к 
инфекциям.

Для мальнутриции и/или белково-энергетической недостаточности, ха-
рактерно снижение количества лимфоцитов в периферической крови, на-
блюдаются изменения со стороны гуморального иммунитета (снижается 
антителообразование), угнетается пролиферативная активность лимфо-
цитов.

При длительном ограничение липидов в питании наблюдаются изме-
нения в физиологическом состоянии организма, нарушается деятельность 
центральной нервной системы,снижается  иммунитет, сокращается про-
должительность жизни.

Адекватное поступление всех питательных веществ играет важнейшую 
роль в оптимальном функционировании иммунной системы.
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platformă pentru procesarea documentelor eterogene

Majoritatea documentelor (istorice sau contemporane, scrise de mână sau 
tipărite) au un caracter eterogen, de rând cu textul propriu-zis conținând și ele-
mente de altă natură: formule matematice și chimice, partituri muzicale, scheme, 
diagrame, imagini etc. În cercetarea noastră vom opera cu documente, pentru 
componentele non-textuale ale cărora există unul sau mai multe limbaje de scrip-
ting ce permit reprezentarea digitală a acestora. 

Dat fiind faptul că o automatizare completă a procesării documentelor ete-
rogene este dificil sau poate chiar imposibil de efectuat, ne propunem drept 
scop crearea unei platforme, care ar îmbina module de prelucrare automată, 
semi-automată și manuală. Astfel, în mod automatizat putem realiza scanarea, 
recunoașterea segmentelor documentului în funcție de tipul acestora, asambla-
rea prezentărilor în limbaj de scripting cu integrarea metadatelor, reconstruirea 
imaginii paginii în baza scriptului, verificarea în anumite limite. În mod semi-au-
tomatizat se va efectua îmbunătățirea calității imaginii,analiza aspectului paginii, 
distribuirea sarcinilor pentru verificarea manuală. Pentru cazurile, când nu au 
putut fi aplicate proceduri automatizate sau semi-automatizate de verificare, 
aceasta va fi operată în mod manual, platforma oferind un anumit suport și pen-
tru această modalitate.

Arhitectura platformei, propuse în lucrare, este orientată spre maximizarea 
suportului pașilor menționați prin crearea „ghișeului unic” de acces către toate 
instrumentele de procesare și prin reducerea operațiilor manuale. 

* Lucrare realizată în cadrul proiectului 20.80009.5007.22. Sisteme informatice in-
teligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și 
volumelor mari de date.
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platform for processIng heterogeneous documents

Most documents (historical or contemporary, handwritten or printed) have 
a heterogeneous character because, along with the text itself, they also contain 
other elements: mathematical and chemical formulas, musical scores, diagrams, 
images, etc. In our research, we will operate with documents the non-textual 
components of which permits their digital representation in one or more script-
ing languages.

Given the fact that a complete automation of the processing of heterogeneous 
documents is difficult or maybe even impossible to perform, we aim to create a 
platform that would combine automatic, semi-automatic and manual processing 
modules. Thus, we can automatically perform scanning, recognizing document 
segments according to their type, assembling presentations in scripting language 
with metadata integration, reconstructing the page image based on the script, 
checking within certain limits. In a semi-automated way, the image quality will 
be improved, the page layout will be analyzed, tasks will be distributed for manu-
al verification. For cases where automated or semi-automated verification proce-
dures could not be applied, it will be operated manually, the platform providing 
some support for this mode as well.

The architecture of the platform proposed in the paper is aimed at maximiz-
ing the support of the mentioned steps by creating the “single window” for access 
to all processing tools and by reducing manual operations.

* Acknowledgement. This paper was written as part of the re-search project 
20.80009.5007.22 „Intelligent information systems forsolving ill-structured problems, 
processing knowledge and big data”.
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IntellIgent Interfaces

problem statement: The educational field and life in general has become in-
creasingly dependent on internet, web apps and mobile phones. Over the last five 
decades, information technologies have evolved at a steady pace and, in order 
to stay up with the information society, it is necessary to raise the overall effec-
tiveness of training, starting with primary schools. Nowadays, schools with still 
crowded classes are preserved in Moldova, with pupils having to continue their 
studies at home because the time spent in schools is too short in relation to the 
overloaded program. Taking into account the current situation in the country, 
traditional schooling often does not provide the time, space or resources needed 
for decent training. Often it is still reduced to “frontal lessons” that are gener-
ally tedious and boring, which end up trivially with compelling demands such 
as “Memorize the X stamp from Y poem”. Not to mention the fact that teach-
ers often treat their students differently, not in the good sense of this word. In 
any class, there are three categories of students: those with low level of success, 
medium level and high level. Low-level students are often devoid of proper atten-
tion, being considered “lazy” people who “do not want to learn” and the exposure 
orientation being often above the average level of perception of subjects.

A solution for removing the gaps in the traditional training system would 
be the differentiation (in the good sense of this word) by individualization and 
motivation of learning under the conditions of differentiated directed training in 
the classroom and in compensatory programs. It is well known that any normally 
born pupil has all the psychic abilities required for learning, but not all students 
apply their capabilities in the same way. In other words, not every student has the 
same experiences, abilities, qualities, attitudes, skills. Each student is a personal-
ity that must be treated appropriately because “anyone can learn anything at any 
age, provided that content is presented in an accessible form” (J. Bruner). In this 
context, another aspect of the problem is not the students’ unwillingness to learn, 
but the lack of information presentation in a way more accessible to their abilities.

The object of research and development: 
The development of mobile technologies give us the opportunity to analyze 

and understand user’s behaviour. This is important, because without user behav-
ior analysis we cannot make a good educational application orientated on indi-
vidual user. In addition, using Intelligent Interface approach offers the possibility 
of anticipating user’s preferences, adapting, customizing and guiding. These fea-

tures of smart interfaces can increase the effectiveness of the teaching process in 
educational systems, thus contributing to progressive learning.

The results: 
We analyzed different aspects of interfaces in general that are used in educa-

tions, such as affective interface, adaptive and personalized interfaces, we made 
few experiments to identify user’s preferences in evaluating educational software. 
In addition, we developed few versions of GeoME application and research user’s 
behaviour by integrating with Google Analytics Tools. 

* Acknowledgement. This paper was written as part of the re-search project 
20.80009.5007.22 „Intelligent information systems forsolving ill-structured problems, 
processing knowledge and big data”.

Irina ceacîr
PhD of political science

Institute of Legal, Political and Sociological Research
Email: i.a.ceacir@gmail.com

organIzatIonal culture durIng the pandemIc 
perIod of coronavIrus covId-19

Organizational culture is the system of values and concepts, shared by mem-
bers of all hierarchical levels within an organization and determines the character 
and behavior of employees. The period of the COVID-19 coronavirus pandemic 
changed an essential part of the existing reality in the daily practice of organiza-
tions of all types.

In order to clarify some basic aspects regarding the situation of employees 
at work during the COVID-19 coronavirus pandemic, a qualitative study was 
conducted, in which public sector employees participated 85.2% and private sec-
tor 18.5% from different categories age (28.9% 18 - 35 years, 27.4% 36 - 45 years, 
43.7% 46 years and more) from urban and rural areas (92.6% urban and 7.4% 
rural). According to the results of the study, it was found that the values of orga-
nizational culture were affected in the pandemic. Most specified that they lacked 
communication direct and suffered from elements that form the organizational 
culture, such as: empathy, collaboration, unity, a sense of collective responsibility, 
trust, security, stability, etc. However, respondents believe that the complicated 
situation that arose due to the coronavirus pandemic has given them the chance 
to make some changes at the level of activities, which lead to the improvement of 
some aspects of organizational culture, such as: new trends in decision-making, 
other ways of working together and streamlining distance work. In conclusion, 
we state that online work, as a result of the coronavirus pandemic, has created 
new skills and new skills for interested employees, and those who did not make 
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the effort to meet the new requirements were left without sources of income or 
low performance. has an impact on the values of the culture of the organization 
to which they belong. Any action or inaction, either individually or organization-
ally will provide a perspective result: positive or negative.

Irina ceacîr
doctor în științe politice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Email: i.a.ceacir@gmail.com

cultura organIzațIonală în perIoada pandemIeI 
de coronavIrus covId-19

Cultura organizațională reprezintă sistemul de valori și concepte, partajat de 
către membrii tuturor nivelurilor ierarhice în cadrul unei organizații și determi-
nă caracterul și comportamentul angajaților. Perioada de pandemie de corona-
virus COVID-19 a schimbat o parte esențială din realitatea existentă în practica 
zilnică a organizațiilor de toate tipurile. 

Pentru a clarifica unele aspecte de bază referitor la situația angajaților la locul 
de muncă în timpul pandemiei de coronavirus COVID-19 s-a realizat un studiu 
calitativ, la care au participat angajați din sectorul public 85,2% și privat 18,5% 
din diferite categorii de vârstă (28,9% 18 – 35 ani, 27,4% 36 – 45 ani, 43,7% 46 ani 
și mai mult) din mediul urban și rural (92,6% urban și 7,4% rural).

Conform rezultatelor studiului s-a constatat că valorile culturii organizaționale 
au fost afectate în pandemie. Majoritatea au specificat că le-a lipsit comunicarea 
directă și au avut de suferit elemente ce formează cultura organizațională, pre-
cum: empatia, colaborarea, unitatea, sentimentul de răspundere colectivă, încre-
dere, siguranță, stabilitate etc. Cu toate acestea respondenții consideră că situația 
complicată care a apărut din cauza pandemiei de coronavirus le-a oferit șansa 
să facă unele schimbări la nivel de activități, care duc spre îmbunătățirea unor 
aspecte ale culturii organizaționale, precum: noi tendințe la nivel decizional, alte 
căi de conlucrare și de eficientizare a muncii la distanță. 

În concluzie, afirmăm că munca online, rezultat al pandemiei de corona-
virus, a creat noi abilități și noi deprinderi pentru angajații interesați, iar cei 
care nu au depus efort să se încadreze noilor cerințe au rămas fără surse de ve-
nit sau cu performanță scăzută, ceea ce are impact asupra valorilor culturii din 
organizația din care fac parte. Orice acțiune sau inacțiune, fie la nivel individual, 
fie organizațional va oferi un rezultat în perspectivă: pozitiv sau negativ. 

marina cercașIn
Chisinau City History Museum
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weddIng costume as a research subject

In this paper we will reflect on the wedding costume as a research topic, reiter-
ating the need to list, describe, preserve and capitalize on the pieces as an integral 
part of the country›s cultural heritage. The pieces of the wedding costume have a 
special weight as actors of the entire wedding ceremony held in urban and rural 
areas. The wedding suit has become ameans of non-verbal communication, vi-
sual translation of valuable information related to material and spiritual culture, 
as well as the socio-economic status of the owners in a certain society.

The need to approach the study of the Moldovan wedding costume is argued 
by the lack of specialized literature to present this complex subject, as well as the 
need to systematize the existing information. Pieces of the wedding dress and ac-
cessories have been identified by us in several field expeditions, including those 
in recent years. In the collections of MNIM, MNEIN, MNAM, the Museum of 
History of Chisinau and in some local museums, clothing and accessories are 
kept, which require repertoire, authentic restoration and conservation, to be later 
promoted, including in thematic exhibitions.

Of particular relevance to our research are the vintage photographs which are 
a true source of bridal pieces characteristic of a certain period. We also mention 
the value of interviews with respondents from several localities. In conclusion, 
we emphasize that in order to systematize the documented information, it is nec-
essary to approach a certain algorithm for researching the wedding costume.

Studying the literature mainly related to the history of folk costume, they 
opted for the typology and description of the wedding costume, given gender 
issues (wedding suit, groom costume), headdresses, ornaments, and we set out to 
examine diachronic wedding suit,following the evolution of its components from 
the end of the 19th century to the beginning of the 21st century.

marina cercașIn
muzeograf

Muzeul de Istorie a orașului Chișinău
Email: marinacerkashina@mail.ru 

costumul nupțIal ca subIect de cercetare

În comunicarea de față vom reflecta asupra costumului de nuntă ca subiect de 
cercetare, reiterând necesitatea repertorierii, descrierii, conservării și valorificării 
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pieselor ca parte integrantă a patrimoniului cultural al țării. Piesele costumu-
lui nupțial au o deosebită pondere în calitate de actanți ai întregului ceremonial 
nupțial desfășurat în mediul urban și cel rural. Costumul de nuntă a devenit un 
mijloc de comunicare non-verbală, de translare vizuală a informației prețioase ce 
ține de cultura materială și spirituală, precum și de statutul social-economic al 
posesorilor într-o anumită societate. 

Necesitatea abordării studierii costumului nupțial moldovenesc este argu-
mentată de lipsa literaturii de specialitate care să prezinte acest subiect com-
plex, precum și de necesitatea de sistematizare a informației existente. Piese ale 
costumului nupțial și accesorii au fost identificate de noi în mai multe expediții 
de teren, inclusiv și cele din ultimii ani. În colecțiile MNIM, MNEIN, MNAM, 
Muzeului de Istorie a orașului Chișinău și în unele muzee locale, se păstrează 
piese vestimentare și accesorii, care necesită repertoriere, restaurare autentică și 
conservare, pentru a fi ulterior promovate, inclusiv, în cadrul unor expoziții te-
matice. O deosebită relevanță pentru cercetarea noastră constituite fotografiile 
de epocă care reprezintă o sursă veritabilă a pieselor nupțiale caracteristice unei 
anumite perioade. Menționăm și valoarea interviurilor cu respondenții din mai 
multe localități.

În concluzie, subliniem că pentru sistematizarea informațiilor documentate, 
este necesară abordarea unui anumit algoritm de cercetare a costumului nupțial. 
Studiind literatura de specialitate ce ține preponderent de istoricul costumului 
popular, au optat pentru tipologizarea și descrierea costumului nupțial, având în 
vedere aspecte de gen (costum de mireasă, costum de mire), acoperămintele de 
cap, podoabele, și ne-am propus să examinăm costumul nupțial în plan diacro-
nic, urmărind evoluția și a componentelor sale de la finele secolului al XIX-lea 
până la începutul secolului al XXI-lea.

Igor cereteu
PhD habilitat of  history

Institute of History
Email: igor.cereteu@gmail.com

new contrIbutIons to the hIstorY of surucenI monasterY

Suruceni Monastery, an old spiritual center in Moldova, was founded as a 
hermitage in 1785 by the boyar Casian Suruceanu on his estate, being supported 
by some peasants and the hieromonk Iosif of Montenegro. The founder offered 
the place for the hermitage, the financial means and endowed it with the neces-
sary ones for the officers of the divine services. Among the goods donated by the 
founder are the books for the service. Unfortunately, many disappeared with the 
closure of the monastic settlement during the Soviet regime. From the previously 

published sources we identified the first books donated to the hermitage by Ca-
sian Suruceanu: an Anthology (Bucharest, 1777), a Pentecostal (Bucharest, 1783) 
and the Order of the sanctification of the church (Chisinau, 1820).

From the Suruceni hermitage from 1817 we find that in the first half of the 
19th century there were more than 10 service books in the library. In the mon-
astery there is a Nomocanon (ms) from the 18th century, from the Vorona mon-
astery, which has not survived to the present day, but was used in the interwar 
period.

In the 1830s the number of books is higher and we attest some of the spiritual 
reading. According to archival data at the end of the 19th century, there were five 
gospels in the library in Suruceni. In the first half of the twentieth century the 
number of books increased considerably, being attested to the middle of it123 
century printed books and some manuscripts. After the closure of the monastery, 
the church inventory and books disappeared. Following the recent research, I 
identified some of them among the books of the Noul Neamț monastery, de-
posited at the National Agency of Archives of the Republic of Moldova. From 
these sources we can roughly reconstruct the list of books from the library of the 
Suruceni monastery, from different printing centers in Romania and abroad. The 
books preserved to date are valuable pieces of heritage, which need to be restored 
and preserved in proper conditions.

Igor cereteu
doctor habilitat în istorie
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noI contrIbuțII la IstorIa mănăstIrII surucenI

Mănăstirea Suruceni, vechi centru duhovnicesc din Moldova, a fost ctitorită cu 
statut de schit prin 1785 de boierul Casian Suruceanu pe moșia sa, fiind susținut 
de unii țărani răzeși și de ieromonahul Iosif de Muntenegru. Ctitorul a oferit 
locul pentru schit, mijloacele financiare și l-a înzestrat cu cele necesare oficierii 
serviciilor divine. Printre bunurile dăruite de ctitor se numără și cărțile pentru 
slujbă. Spre regret, multe au dispărut odată cu închiderea așezământului monahal 
în timpul regimului sovietic. Din sursele publicate anterior am identificat primele 
cărți dăruite schitului de Casian Suruceanu: un Antologhion (București, 1777), un 
Penticostarion (București, 1783) și Rânduiala sfințirii bisericii (Chișinău, 1820). 
Din condica schitului Suruceni din 1817 aflăm că în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea în bibliotecă existau mai mult de 10 cărți de slujbă. În mănăstire exista un 
Nomocanon (ms) din secolul al XVIII-lea, provenit de la mănăstirea Vorona, care 
nu a ajuns până în zilele noastre, însă a fost valorificat în perioada interbelică. 
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În condica din 1830 numărul cărților este mai mare și atestăm unele de lectură 
duhovnicească. Potrivit unor date de arhivă la sfârșitul secolului al XIX-lea în 
biblioteca de la Suruceni existau cinci evanghelii. În prima jumătate a secolului 
al XX-lea numărul cărților crește considerabil, fiind atestate către mijlocul aces-
tui secol 123 de cărți tipărite și câteva manuscrise. După închiderea mănăstirii 
inventarul bisericesc și cărțile au dispărut. În urma cercetărilor din ultimul timp 
am identificat o parte din ele printre cărțile mănăstirii Noul Neamț, depozitate 
la Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova. Din aceste surse putem 
reconstitui cu aproximație lista cărților din biblioteca mănăstirii Suruceni, prove-
nite din diferite centre tipografice din spațiul românesc și de peste hotare. Cărțile 
păstrate până în prezent constituie valoroase piese de patrimoniu, care necesită 
restaurare și conservare în condiții adecvate.
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hIstorIographIc overvIew: the oeuvre 
of bessarabIa archItects In scIentIfIc publIcatIons 

and archIval sources In the second half of the xIx 
centurY – 1917 Year

By now, in the study of the oeuvre of the architects of Bessarabia (the second 
half of the 19th century – 1917), have questions that required a thorough histo-
riographic and archaeographic research. Neither in pre-revolutionary literature, 
not in later research, this topic was specifically development.

Starting from the notes of travelers, archival documents and ending with the 
research of modern scientists, the author proposes to consider several periods 
of studying materials related to the creative activities of architects in Bessarabia, 
as well as assessing their role in urban planning of the Bessarabian province in 
the second half of the 19th century – 1917 year. We know about the architects 
Alexander and Eugen Bernardazzi, Heinrich Lonsky, Mikhail Chekerul-Kush, 
Vladimir and Nikolai Tsyganko, Leopold Scheidevandt, Karl Gasquet, Mitrofan 
Helladi, Alexei Sciusev, Mihail Serotsinsky and others, as well as participation in 
the design of many structures, including the architectural and planning develop-
ment of Chisinau and other cities in Bessarabia.

To write this historiographic overview, were studied numerous documents 
from the archives of Moldova, Russia and Ukraine. The source study includes a 
number of legislative articles of the Building Charter of the Russian Empire in 

1900; the Bessarabian press, containing information on the history of architec-
tural structures and the creative activity of the architects of Bessarabia, address 
calendars indicating data on architects, technicians, engineers and land survey-
ors; topographic surveys, maps, drawings, photographs, which are supplemented 
by projects of buildings and architectural structures built in the second half of the 
19th century – 1917 year.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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ИСТОРИОгРАФИЧЕСКИй ОБЗОР: ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ 
БЕССАРАБИИ В НАУЧНыХ ПУБЛИКАЦИЯХ И АРХИВНыХ  

ИСТОЧНИКАХ ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ ХIХ В. – 1917 г. 

К настоящему времени в изучении творчества архитекторов Бессарабии 
(второй половины ХIХ в. – 1917 г.) наметились вопросы, потребовавшие 
тщательного историографического и археографического исследования. ни 
в дореволюционной литературе, ни в более поздних работах данная тема 
не была специально освещена.

начиная от записок путешественников, архивных документов и за-
канчивая трудами современных ученых, автор предлагает рассмотреть 
несколько периодов изучения материалов, связанных с творческой дея-
тельностью зодчих в Бессарабии, а также с оценкой их роли в градостро-
ительстве Бессарабской губернии во второй половине ХIХ в. – 1917 г. Мы 
узнаем об архитекторах Александре и Евгении Бернардацци, Генрихе Лон-
ском, Михаиле Чекеруль-Куше, Владимире и николае Цыганко, Леопольде 
Шейдевандте, Карле Гаскете, Митрофане Еллади, Алексее Щусеве, Михаи-
ле Сероцинском и др., а также об их авторстве и участии в проектирова-
нии многих сооружений, включая архитектурно-планировочное развитие 
Кишинева и других городов в Бессарабии.

Для написания данного историографического обзора были изучены мно-
гочисленные документы из архивов Молдовы, России и Украины. Источни-
коведческая база включает ряд законодательных статей Строительного Уста-
ва Российской империи 1900 г.; бессарабскую прессу, содержащую сведения 
по истории архитектурных сооружений и творческой деятельности архитек-
торов Бессарабии, адрес-календари с указанием данных о зодчих, техниках-
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инженерах и землемерах; топографические съемки, карты, чертежи, рисун-
ки, фотографии, которые дополняются проектами зданий и архитектурных 
сооружений, построенных во второй половине XIX в. – 1917 г.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”

oleg chIhaI
Doctor of  Biology

Institute of Zoology
Email: olegchihai@yahoo.com

dIversItY of the musculus parasItophone In the natural 
and anthropIsed ecosYstems of the republIc of moldova

The aim of the research is to study the diversity of parasitofauna in Mus 
musculus in natural and man-made ecosystems. The house mouse (M. muscu-
lus) is a species of rodent, which belongs to the family Muridae, order Rodentia. 
Unlike other species of mice, it has an ecological plasticity, manifested by in-
creased diversity of habitats and their change in different seasons. It is a species 
adapted to the conditions of houses, warehouses, warehouses, garages and base-
ments. Under natural conditions, it is populated by various agrocenoses, sec-
tors with ruderal plants, forest curtains, meadows, river marshes, haystacks and 
straw fields. The prevalence index with Mesocestoideslineatus larvae is 16.7%, 
and the intensity index is 1.0, respectively with Paranoplocephalaomphaloides 
– 4.2%, 1.0, Rodentolepisstraminea – 8.3%, 3.5, Hydatigerataeniaeformis larvae 
– 16, 7%, 1.0, Skjabinotaenialobata – 4.2%, 2.0, Capillaria hepatica – 16.7%, me-
dium intensity (++),Syphacia stroma – 8.3%, 100.5, Syphaciaobvelata – 33.3%, 
82.5, Strongyloidesratti – 4.2%, 14.0, Mastophorusmuris – 33.3%, 3.3, Tricho-
cephalusmuris – 8.3 %, 2.0.

Thus, the prevalence of Cestoda class species is 45.8% (M. lineatus larvae, 
P. omphaloides, R. straminea, H. taeniaeformis larvae, S. lobata), of those of 
Nematoda is 58.3% (C. hepatica, S. stroma, S. obvelata, S. ratti, M. muris, T. 
muris), and the total invasion index is 54.2%.

oleg chIhaI
doctor în biologie

Institutul de Zoologie
Email: olegchihai@yahoo.com

dIversItatea parazItofauneI la MUS MUSCULUS dIn ecosIs-
temele naturale șI antropIzate ale republIcII moldova

Scopul cercetărilor vizează studiul diversităţii parazitofaunei la Mus muscu-
lus din ecosistemele naturale și antropizate. Șoarecele de casă (M. musculus) este 
o specie de rozătoare, care face parte din familia Muridae, ordinul Rodentia. Spre 
deosebire de alte specii de șoareci, aceasta are o plasticitate ecologică, manifestată 
prin diversitate sporită a habitatelor și schimbarea lor în diferite anotimpuri. Este 
o specie adaptată la condițiile de casă, depozite, magazii, garaje și subsoluri. În 
condiții naturale populează diferite agrocenoze, sectoare cu plante ruderale, per-
dele forestiere, poiene, plaiurile din bălțile râurilor, stoguri și clăi de paie. Indicele 
prevalenţei cu Mesocestoideslineatus larvae constituie 16,7%, iar cel al intensității 
este de 1,0, respectiv cu Paranoplocephalaomphaloides – 4,2%, 1,0, Rodentole-
pisstraminea – 8,3%, 3,5, Hydatigerataeniaeformis larvae – 16,7%, 1,0, Skrjabi-
notaenia lobata – 4,2%, 2,0, Capillaria  hepatica – 16,7%, intensitate medie (++), 
Syphacia stroma – 8,3%, 100,5, Syphaciaobvelata – 33,3%, 82,5, Strongyloidesratti 
– 4,2%, 14,0, Mastophorusmuris – 33,3%, 3,3, Trichocephalusmuris – 8,3%, 2,0. 

Astfel, prevalenţa speciilor din clasa Cestoda este de 45,8% (M. lineatus lar-
vae, P. omphaloides, R. straminea, H. taeniaeformis larvae, S. lobata), a celor din 
Nematoda este de 58,3% (C. hepatica, S. stroma, S. obvelata, S. ratti, M. muris, T. 
muris), iar indicele invazional total constituie 54,2%. 

nina cIorchInă
PhD of Biological Sciences

Alexandru Ciubotaru National Botanical Garden (Institute)
Email: ninaciorchina@mail.ru 

conservatIon and maIntenance of rare plants through 
vItroculturepr In vItrocultură

The increase of cultivated areas, the construction of industrial objects, and 
other human activities have a negative impact on the flora and vegetation of the 
Republic of Moldova.

Preservation and protection of rare species is one of the most important prob-
lems of contemporary botany, which is attracting more and more attention from 
scientists around the world. Rare and endangered plants are the most vulnerable 
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component in the conservation of phytodiversity and their loss is irrecoverable. 
These rare species from the spontaneous flora of the Republic of Moldova are 
the object of research of the Laboratory of Embryology and Biotechnology of 
GBNI. Especially the highly decorative plants with beautiful attractive flowers, 
the vernal ephemeroids of the fam. Amarillydaceae: Liliummartagon L., Fritil-
lariamontana Hoppe, Bellevaliasarmatica (Georgi) Woronov, Galanthus.nivalis 
L., Galanthus Elwesi Hook, GalanthusplicatusBieb., Leucojumaestivum L, Stern-
bergiacolchicifloraWaldst et Kit. are abusively collected.

The application of in vitro propagation methods is a safe possibility to pro-
tect these endemic species in botanical gardens and their repatriation to natural 
niches. Viticulture has a number of advantages compared to classical methods of 
regeneration and their maintenance in collections. The morphogenetic potential 
of species regeneration is induced by several factors: explant genotype, regenera-
tive capacity, biotic and abiotic conditions (temperature, light, humidity, season), 
chemical composition of the nutrient environment, presence or absence of ap-
propriate growth regulators, with important role in the induction and initiation 
of regeneration processes and organogenesis is indisputable.

Preserving the cultures in in vitro conditions, allows the management with 
the development process of the cultivated species slow or more increased and 
safe possibility to maintain the collections of rare and endangered plants for a 
long time in viticulture, this stagnation is not detrimental to viability and does 
not reduce the number of productive subcultivations. The laboratory managed 
to carry out projects on the introduction of rare species in vitro culture and the 
development of microcloning and micropropagation technologies, description of 
multiplication protocols at all stages of obtaining rare plant propagation material 
from plant selection and inoculation on nutrients to acclimatization and adapta-
tion to ex vitro conditions of seedlings.

nina cIorchInă
doctor în științe biologice

Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Email: ninaciorchina@mail.ru 

conservarea șI mențInerea plantelor rare 
prIn vItrocultură

Mărirea suprafețelor cultivate, construcția obiectelor industriale, și alte 
activități a omului se reflectă negativ asupra florei și vegetației Republicii Moldo-
va. Păstrarea și ocrotirea speciilor rare este una din cele mai importante probleme 
al botanicii contemporane, care atrage tot mai mare atenție savanților din toată 
lumea. Plantele rare și cele pe cale de dispariție sunt componentul cel mai vul-

nerabil în conservarea fitodiversității și pierderea lor este nerecuperabilă. Aceste 
specii rare din flora spontană a Republicii Moldova sunt obiectul de cercetare 
a laboratorului de Embriologie și Biotehnologie a GBNI. În special plantele de 
înaltă decorativitate cu flori frumoase atrăgătoare, efemeroidele vernale din fam. 
Amarillydaceae: Lilium martagon L., Fritillaria montana Hoppe, Bellevalia sarma-
tica (Georgi) Woronov, Galanthus. nivalis L., Galanthus Elwesi Hook, Galanthus 
plicatus Bieb., Leucojum aestivum L, Sternbergia colchiciflora Waldst et Kit. sunt 
abuziv colectate.

Aplicarea metodelor de înmulțire in vitro reprezintă o posibilitate sigură pen-
tru a ocroti aceste specii endemice în grădini botanice și repatrierea lor în nișele 
naturale. Vitrocultura are un șir de avantaje în comparație cu metode clasice de 
regenerare și menținerea lor în colecții. Potențialul morfogenetic de regenerare a 
speciei este indus de mai mulți factori: de genotipul explantului, capacitatea rege-
nerativă, condițiile biotice și abiotice (temperatura, lumina, umiditatea, anotim-
pul), componența chimică mediului nutritiv, prezența sau absența regulatorilor 
de creștere corespunzători, cu rol important în inducerea și declanșarea procese-
lor de regenerare și organogeneza este indiscutabil.

Păstrarea culturilor în condițiile in vitro, permite dirijarea cu procesul de dez-
voltare speciilor cultivate lentă sau mai sporită și posibilitate sigură de a menține 
colecțiile de plante rare și pe cale de dispariție timp îndelungat în vitrocultură, 
această stagnare nu este în detrimentul viabilității și nu reduce numărului de sub-
cultivări productive. 

Laboratorul respectiv a reușit să realizeze proiecte privind introducerea în cul-
tura in vitro speciilor rare și elaborarea tehnologiilor de microclonare și micro-
propagare, descrierea protocoalelor de multiplicare la toate etapele de obținerea 
materialului săditor de plante rare începând cu alegerea explantului și inocularea 
pe medii nutritive până la aclimatizarea și adaptarea la condițiile ex vitro plantu-
lelor.
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Iulianna lupașco
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„Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy

cholesterol evaluatIon In patIents wIth bronchIal 
asthma and chronIc hbv InfectIon

Introduction: Chronic hepatitis B virus (HBV) infection, despite the successes 
achieved so far in the diagnosis and treatment of chronic HBV hepatitis, remains 
an unresolved issue for researchers. The interrelationship of chronic HBV infec-
tion and asthma also presents a dilemma. Disorders of lipid metabolism, which 
can develop in both pathologies, could be one of the causes of insufficient re-
sponse to treatment.

Purpose: Evaluation of cholesterol in patients with asthma and chronic HBV 
infection.

Material and method: In the basic group (group I) were included 93, suffering 
from asthma with positive serum markers for chronic HBV infection, of which: 
27 p. (29%) with HBsAg positive and 66 p. (71 %) with HBsAg negative / anti 
HBcor total positive. Lot II consisted of 73 p. With chronic HBV infection, of 
which: 17 p. (23.28%) with positive HBsAg and 56 p. (76.71%) with negative HB-
sAg / anti HBcor total positive. Group III consisted of 21 patients with asthma, 
and group IV (control) of 83 practically healthy people. Study participants were 
assessed for serum cholesterol levels. Results: Cholesterol level in groups I, II 
and III was significantly higher than in control group (IV), in the basic group (I) 
being the highest (between group I and IV – p <0.001, between group II and IV 
– p <0.01, and between group III and IV– p <0.05). There were also statistically 
significant differences in cholesterol values between group I and II [p <0.05] and 
between group II and III [p <0.05].

Conclusions: Higher cholesterol levels in asthmatics with chronic HBV infec-
tion, denote more expressed disorders in lipid metabolism. Highlighting these 
changes requires examination of the lipid chart unfolds.

elena chIrvas, cercetător științific 
Email: elena.chirvas@usmf.md

vlada-tatiana dumbrava
doctor habilitat în științe medicale
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Email: vladadumbrava2020@gmail.com

Iulianna lupașco
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evaluarea colesteroluluI la pacIențII cu astm bronșIc 
șI InfecțIe cronIcă vhb

Introducere: Infecția cronică cu virusul hepatitic B (VHB), în pofida succe-
selor obținute până acum în domeniul diagnosticului și tratamentului hepatitei 
cronice VHB, rămâne în continuare o problemă nerezolvată pentru cercetători. 
Interrelația infecției cronice VHB și astm bronșic, prezintă de asemenea o dile-
mă. Dereglările metabolismului lipidic, ce se pot dezvolta în ambele patologii, ar 
putea fi una din cauzele răspunsului insuficient la tratament.

Scopul: Evaluarea colesterolului la pacienții cu astm bronșic și infecție cronică 
VHB.

Material și metodă: În lotul de bază (lotul I) au fost incluși 93, ce suferă de 
astm bronșic cu marcherii serici pozitivi pentru infecția cronică VHB, dintre 
care: 27 p.(29%) cu HBsAg pozitiv și 66 p. (71%) cu HBsAg negativ / anti HBcor 
total pozitiv. Lotul II a fost constituit din 73 p. cu infecție cronică VHB, dintre 
care: 17 p.(23,28 %) cu HBsAg pozitiv și 56 p.(76,71%) cu HBsAg negativ / anti 
HBcor total pozitiv. Lotul III a fost constituit din 21 p. cu astm bronșic, iar lotul 
IV (de control) din 83 de persoane practic sănătoase. Participanților în studiu li 
s-a evaluat nivelul colesterolului din ser.

Rezultate: Nivelul colesterolului în loturile I, II și III a fost semnificativ mai 
mare față de lotul de control(IV), în lotul de bază (I) fiind cel mai mare (între lo-
tul I și IV – p<0,001, între lotul II și IV – p<0,01, iar între lotul III și IV– p<0,05). 
De asemenea s-au determinat diferențe semnificativ statistic ale valorilor coleste-
rolului între lotul I și II [p<0,05] și între lotul II și III [p<0,05].

Concluzii: Nivelul de colesterol mai elevat la astmaticii cu infecție cronică 
VHB, denotă dereglări mai exprimate în metabolismul lipidic. Evidențierea aces-
tor modificări necesită examinarea lipidogramei desfășurate în grupul pacienților 
cu astm bronșic și infecție cronică VHB.
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partIcularItIes of specIes mIcroclonIng
vItcInIum vItIs-Idaea l. and vaccInIum 

macrocarpon aIton

The research was conducted in the Laboratory of Embryology and Biotech-
nology of the National Botanical Garden (Institute) „Alexandru Ciubotaru”. For 
the initiation of in vitro culture of cranberry plants – Vacciniumvitis-idaea L. 
(variety ‘Grintesegen’) and Vaccinium macrocarpon Aiton (variety ‘Piligrim’) the 
medium was used Woody Plant Medium (after Lloyd and McCown) gelled with 
powdered agar, the pH of the medium was adjusted to 5.0.

Following the researches, the composition of the culture media was estab-
lished, favorable for the microcloning of the given species. For microcloning 
cranberry plants the most favorable proved to be nutrient medium Woody Plant 
Medium gelled with agar and supplemented with zeatin: WPM – 100%, zeatin – 
0.5 mg / l, sucrose – 30 g / l, agar – 5 g / l, pH – 5.0. After a period of incubation 
in the room growth, the emergence and elongation of new shoots were observed 
in both species studied.

However, this medium acted differently on the microcloning of V seedlings 
macrocarpon AitonandV. vitis-idaea L. Most seedlings of V. macrocarpon Aiton 
(‚Piligrim’ variety) formed only 3-6 microclones per inoculum, but these micro-
clones were vigorous, well developed, with a height of 8-10 cm, which allows us 
to get more minibuses from a microclon. Being transferred to the environment 
rizogenic nutrient, these mini-cuttings had a rooting yield of about 100%. Place-
ment of V.vitis-idaea L. mini-cuttings on the culture medium with zeatin added 
(Grintesegen variety) favored the induction of lateral buds on the seedling axis, 
which caused the proliferation of shoots: about 10-12 shoots were formed per 
inocul. These microclones were fragile, thin (height of 3-5 cm) and being sub-
sequently transferred to rhizogenic nutrient medium, they had a survival and 
rooting percentage of about 70-80%. The optimal dimensions of the explant for 
microclonation in both species are 1.5-2 cm.

raisa chIŢan
Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Email: chitan.rodica@yahoo.com

partIcularItăŢIle mIcroclonărII specIIlor 
VACCINIUM VITIS-IDAEA l. șI VACCINIUM MACROCARPON aIton

Cercetările au fost realizate în Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie al 
Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. Pentru iniţierea 
culturii in vitro a plantelor de merișor – Vacciniumvitis-idaea L. (soiul ‚Grinte-
segen’) și Vacciniummacrocarpon Aiton (soiul ‚Piligrim’) a fost utilizat mediul 
Woody Plant Medium (după Lloyd și McCown) gelificat cu agar pudră, pH–ul 
mediului a fost ajustat la valoarea 5,0. 

În urma cercetărilor efectuate a fost stabilită componenţa mediilor de cultură, 
favorabile pentru microclonarea speciilor date. Pentru microclonarea plantelor 
de merișor cel mai favorabil s-a dovedit a fi mediu nutritiv Woody Plant Medium 
gelificat cu agar și suplinit cu zeatină: WPM – 100%, zeatină – 0,5 mg/l, zaharoză 
– 30 g/l, agar – 5 g/l, pH – 5,0. După o perioadă de incubare în camera de creștere, 
s-a observat apariţia și alungirea noilor lăstari la ambele specii studiate. Totuși 
acest mediu a acţionat diferit asupra microclonării plantulelor de V. macrocarpon 
Aiton șiV. vitis-idaea L. Majoritatea plantulelor de V. macrocarpon Aiton (soiul 
„Piligrim”) au format doar 3-6 microcloni la un inocul, însă acești microcloni 
erau viguroși, bine dezvoltaţi, cu înălţimea de 8-10 cm, cea ce ne permite să ob-
ţinem mai mulţi minibutași dintr-un microclon. Fiind transferaţi pe mediu nu-
tritiv rizogen, acești minibutași au avut un randament de înrădăcinare de circa 
100%. Plasarea pe mediul de cultură adiţionat cu zeatină a minibutașilor de V. 
vitis-idaea L. (soiul ‚Grintesegen’) a favorizat inducerea mugurilor laterali pe axul 
plantulei, cea ce a provocat proliferarea lăstarilor: s-au format circa 10-12 lăstari 
per inocul. Acești microcloni erau firavi, subţiri (înălţimea de 3-5 cm) și fiind 
transferaţi ulterior pe mediu nutritiv rizogen, aveau un procent de supraviețuire 
și înrădăcinare de circa 70-80%. Dimensiunile optime ale explantului pentru mi-
croclonare la ambele specii constituie 1,5-2 cm.
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state of conservatIon of two copIes of the ceaslov
prInted for doubles In 1794 locatedat the hușI 

eparchIal museum

Mihail Strelbitchi, bookbinder, refined engraver and master printer, domi-
nates the Moldovan typographic art, Nicolae Iorga mentioned that “the whole 
century. the eighteenth century lives in his engravings. A character with a contro-
versial origin, some historians consider that he was of Polish origin, but Russified 
and of Orthodox faith, others that he was a Russian who came to Moldova from 
Constantinople through Muntenia, or a Russian priest, or a Russian of Polish 
origin. What is certain is that in the second half of the 18th century he settled in 
Iași, where he began to work as an engraver, binder and printer, signing his works 
as „the son of Mihaila Strilbit” (Strilbitchi), „Pope Michael in Iasi”, „the priest 
chir Mihail Ro (sianul?) ”, „Protoierei Mihailu (Strelbițchi) ”. Of the several dozen 
works to which he has contributed throughout his life, either as an engraver or 
as a printer, some are printed outside the borders of Moldova, respectively in 
Dubasari and Movilau. The clock printed in Dubasari in 1794, where Strelbit-
chi installed his printing house for a short time, is a book in which he sprinkles 
countless elements of his graphic art: ornate letters, frontispieces, vignettes and 
engravings bearing his signature.

The Huși Diocesan Museum has in its rich old book inventory two copies 
of the Clock from Dubasari. They are in a relatively good state of preservation, 
being preserved almost entirely, no volume contains, instead, the title page. The 
books are printed in Romanian, in Cyrillic characters, in black ink, on a single 
column, 23 lines per page, on handmade paper of different shades. Both vol-
umes are bound in brown leather, wooden bark and metal locks, the skin being 
degraded, shows lack of support and traces of a xylophagous attack. The seam is 
made on three profiled bindings from the string. The paper features functional 
patina, wax and dirt deposits, water halos, and support losses. Some tabs are de-
tached from the seam, which led to their fringing. All the degradations, but also 
the value of the copies themselves, impose the need to restore the works of art 
Romanian typographic.

cristina maria cîmpIanu
doctorand
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starea de conservare a două exemplare ale ceaslovuluI 
tIpărIt la dubăsarI în anul 1794 aflate 

la muzeul eparhIal hușI

Mihail Strelbiţchi, legător de cărţi, gravor rafinat și meșter tipograf, domină 
arta tipografică moldovenească, Nicolae Iorga menționa că „întreg sec. al XVIII-
lea trăiește în gravurile” lui. Personaj cu o origine controversată, unii istorici con-
sideră că era polon de origine, însă rusificat și de confesiune ortodoxă, alții că era 
un rus venit în Moldova din Constantinopol prin Muntenia, sau un preot rus, ori 
un rus de origine poloneză. Cert este că în a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea acesta se stabilește la Iași, unde începe să lucreze ca gravor, legător și tipograf, 
semnând lucrările sale drept „ierei Mihaila Strilbit” (Strilbiţchi), „popa Mihai în 
Iași”, „preotul chir Mihail Ro(sianul?)”, „Protoierei Mihailu (Strelbițchi)”. Dintre 
cele câteva zeci de lucrări la care acesta și-a adus contribuția de-a lungul vieții 
sale, fie ca gravor sau ca tipograf, unele sunt tipărite în afara granițelor Moldovei, 
respectiv la Dubăsari și Movilău. Ceaslovul tipărit la Dubăsari în anul 1794, unde 
Strelbițchi își instalează tipografia pentru o scurtă perioadă de timp, este o carte 
în care el presară nenumărate elemente din arta sa grafică: litere ornate, frontispi-
cii, vignete și gravuri ce poartă semnătura acestuia. 

Muzeul Eparhial Huși deține în bogatul său inventar de carte veche două 
exemplare ale Ceaslovului de la Dubăsari. Acestea se află într-o stare de conser-
vare relativ bună, păstrându-se aproape integral, niciun volum nu conține, în 
schimb, pagina de titlu. Cărțile sunt tipărite în limba română, cu caractere chiri-
lice, cu cerneală neagră, pe o singură coloană, 23 de rânduri pe pagină, pe hâr-
tie de fabricație manuală de diferite nuanțe. Ambele volume sunt legate în piele 
de culoare maro, scoarțe din lemn și încuietori metalice, pielea fiind degradată, 
prezintă lipsuri de suport și urmele unui atac xilofagic. Cusătura este executată 
pe trei binduri profilate din sfoară. Hârtia prezintă patina funcțională, depozite 
de ceară și murdărie, halouri de apă, cât și pierderi de suport. Unele file sunt 
desprinse din cusătură, fapt ce a dus la franjurarea acestora. Toate degradările, 
dar și valoarea exemplarelor în sine, impune necesitatea restaurării operelor artei 
tipografice românești. 
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documentatIon of customarY manIfestatIons caused 
bY human exIstentIal transItIons In bessarabIa

In the present approach, the author will follow the evolution of field research 
in Bessarabia in order to record the customary manifestations occasioned by hu-
man existential transitions: birth, wedding and burial. In addition, the editorial 
appearances that refer directly or tangentially to the subject of investigation will 
analyzed, in order to establish the aspects that did not enter into the research 
scope of the authors. The passing ceremonies, thanks to their perennial nature, 
as well as their multifunctional character, represent the most productive area of 
folklore. Studies conducted by researchers show that the strength of tradition 
more pronounced in the field of rituals related to family life than customs in 
general, because the manifestation of habits in a small environment involves an 
increased customary behavior. The current investigations record a series of trans-
formations that family habits have undergone under the influence of new his-
torical, social and economic contexts. After analyzing the material provided by 
folklore performers, we notice that the best preserved in the traditional habitat 
remains the funeral ritual, as it includes very important elements for study: spiri-
tuality, psychological content, human behavior, archetypal mentality, beliefs and 
superstitions about death and image of „dalbul de pribeag”, magical practices and 
customary representations. The continuous processes of transformation and up-
dating of the intangible cultural heritage urgently require the revision and recon-
sideration of the elements of traditional culture and, of course, scientific docu-
mentation through new collections of ethno-folkloric materials corresponding to 
the complexity and syncretic character of traditional phenomena, to contribute 
to heritage and of the Romanian ethno-folkloric treasure.

mariana cocIeru
doctor în filologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Email: mcocieru@mail.ru

documentarea manIfestărIlor cutumIare prIlejuIte 
de trecerIle exIstențIale umane în basarabIa

În demersul de față autorul va urmări evoluția cercetărilor de teren în Ba-
sarabia în vederea consemnării manifestărilor cutumiare prilejuite de trecerile 

existențiale umane: nașterea, nunta și înmormântarea. De asemenea, vor fi ana-
lizate și aparițiile editoriale care se referă nemijlocit sau tangențial la subiectul 
de investigație, pentru a stabili aspectele care nu au intrat în sfera de cercetare a 
autorilor. Ceremonialurile de trecere, grație naturii lor perene, cât și caracterului 
multifuncțional, reprezintă zona cea mai productivă a folclorului. Studiile efectu-
ate de cercetători demonstrează că forța tradiției este mai pronunțată în domeniul 
ritualurilor legate de viața de familie decât al obiceiurilor în general, deoarece și 
manifestarea obiceiurilor într-un mediu restrâns implică un comportament cu-
tumiar sporit. Investigațiile actuale consemnează o serie de transformări pe care 
le-au suferit obiceiurile de familie sub influența noilor contexte istorice, sociale 
și economice. În urma analizării materialului furnizat de performerii de folclor 
observăm că cel mai bine păstrat în habitatul tradițional rămâne a fi ritualul fu-
nebru, întrucât cuprinde elemente foarte importante pentru studiu: spirituali-
tate, conținut psihologic, comportament uman, mentalitate arhetipală, credințe 
și superstiții privind moartea și imaginea „dalbul de pribeag”, practici magice și 
reprezentări cutumiare. Procesele continui de transformare și reactualizare a pa-
trimoniului cultural imaterial cer imperios revizuirea și reconsiderarea elemente-
lor de cultură tradițională și, desigur, documentarea științifică prin noi colecții de 
materiale etnofolclorice care să corespundă complexității și caracterului sincretic 
al fenomenelor tradiționale, pentru a contribui la patrimonializarea și asigurarea 
viabilității tezaurului etnofolcloric românesc.

svetlana codreanu
PhD

Institute of Microbiology and Biotechnology
Email: codreanu.svetlana@gmail.com

smart specIalIzatIon for a sustaInable agrIculture 

Smart specialization is an innovative strategy for local economic transforma-
tion. The concept of “smart specialization” starts from the premise that a country 
(or region) cannot excel in all areas of science and innovation, but every country 
(or region) has its own strengths and areas with the highest innovation poten-
tial. In the Republic of Moldova, the agri-food sector is key in the process of 
developing the national Smart Specialization Strategy by identifying the niches 
which would promote the transformation and growth, resulting from research 
and innovation. Based on the mapping of the economic, scientific and innova-
tive potential, carried out with the support of the Joint Research Center of the 
European Commission, the entrepreneurial discovery process was initiated - a 
decisive stage for identifying specialization niches with major impact. The first 
entrepreneurial discovery workshop discussed the challenges and objectives for 
the following identified sub-domains:
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(1) Advanced biotechnologies for agriculture;
(2) Sustainable and ecological agriculture;
(3) Value-added food products.
The purpose of the second entrepreneurial discovery workshop was to iden-

tify project ideas that would contribute to the achievement of the objectives set 
for each sub-domain.

We hope that this continuous dialogue between business representatives, civil 
society, public authorities and scientific institutions will contribute to the sustain-
able intensification of agricultural production in our country.

svetlana codreanu
doctor în biologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
Email: codreanu.svetlana@gmail.com

specIalIzarea IntelIgentă pentru 
o agrIcultură durabIlă 

Specializarea inteligentă reprezintă o strategie inovatoare de transformare 
economică la nivel local. Conceptul de „specializare inteligentă” pornește de la 
premiza că o țară (sau regiune) nu poate excela în toate domeniile științei și ino-
vării, dar fiecare țară (sau regiune) are propriile atuuri și domenii unde există cel 
mai înalt potențial de inovare. 

Sectorul agro-alimentar reprezintă un sector cheie în procesul de elaborare în 
Republica Moldova a Strategiei naționale de specializare inteligenta, care își pro-
pune identificarea nișelor de specializare ce ar favoriza impactul cercetării asupra 
economiei si societății. In baza cartografierii potențialului economic, științific 
si inovativ, realizat cu suportul  Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Eu-
ropene, a fost inițiat procesul de descoperire antreprenoriala – o etapa decisiva 
pentru identificarea nișelor de specializare inteligentă cu impact major. Primul 
atelier de descoperire antreprenorială, a identificat provocările și obiectivele pen-
tru subdomeniile:

(1) Biotehnologii avansate pentru agricultură; 
(2) Agricultura sustenabilă, inclusiv ecologică; 
(3) Produse alimentare cu valoare adăugată. 
Scopul celui de-al doilea atelier de descoperire antreprenorială a fost identifi-

carea ideilor de proiecte care ar contribui la realizarea obiectivelor trasate pentru 
fiecare subdomeniu. 

Sperăm că acest dialog continuu dintre reprezentanții mediului de afaceri, 
societății civile, autorităților publice și instituțiilor de cercetare vor contribui la 
intensificarea durabilă a producției agricole în țara noastră. 

ludmila d. cojocaru
doctor of historical sciences
State University of Moldova

Email: lcojocaru@usm.md

chIldren and the war: reflectIons on the perIod of 
forced sovIetIzatIon of transnIstrIa and bessarabIa

On 28 June 1940, based on the additional secret protocol of the Ribbentrop-
Molotov Pact, the territory of Romania from the east of the Prut River was an-
nexed to the Soviet Union. Till the end of August 1940, together with the districts 
on the left bank of the Dniester River, Bessarabia was declared a Moldavian Soviet 
Socialist Republic and immediately fell under the policies of forced Sovietization, 
interrupted by another unprecedented scourge – World War II, the event which 
marked in the memory of the local communities by excessive human losses on 
both sides of the front.

The present study aims to elucidate the mechanisms and policies of forced So-
vietization of Transnistria and Bessarabia during World War II in the memory of 
children from the families of “enemies of the people”, later deported to the eastern 
regions of the USSR. The author draws attention to the importance of researching 
the voices long marginalized by Soviet historiography – children of the Gulag, 
able to reveal emotional sensitivity, dramatic feelings and strategies for negotiat-
ing with their own past by assuming the status of witnesser.

The memoirs of children descended from the families of the “enemies of the 
people” reflect the discrepancies between the myths of Soviet propaganda about 
“the happy life in the USSR” and everyday realities. Their voices on the events 
surrounding the World War II are an important source for synthetic studies on 
the totalitarian past, but also for researching the impact of Soviet policies on con-
temporary society of the Republic of Moldova.

ludmila d. cojocaru
doctor în științe istorice

Universitatea de Stat din Moldova
Email: lcojocaru@usm.md

copIII șI războIul: reflecțII asupra perIoadeI 
de sovIetIzare forțată a transnIstrIeI șI basarabIeI

La 28 iunie 1940, în baza protocolului adițional secret al pactului Ribben-
trop-Molotov, teritoriul României de la est de râul Prut a fost anexat la Uniunea 
Sovietică. Către finele lunii august 1940, împreună cu raioanele din stânga râului 
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Nistru, Basarabia a fost declarată Republică Sovietică Socialistă Moldovenească 
și imediat a intrat sub incidența politicilor de sovietizare forțată, întrerupte de 
un alt flagel fără precedent – cel de al Doilea Război Mondial, care în memoria 
comunităților băștinașe este marcat de pierderi umane mari pe ambele părți ale 
frontului.

Studiul de față își propune să elucideze mecanismele și politicile de sovietizare 
forțată a Transnistriei și Basarabiei în perioada celui de al Doilea Război Mondial 
în memoria copiilor din familiile de „dușmani ai poporului”, ulterior deportați în 
regiunile de est ale URSS. Autorul aduce în atenție importanța cercetării vocilor 
îndelung marginalizate de istoriografia sovietică – copiii Gulagului, pasibile să 
cuprindă sensibilitatea emoțională, trăirile dramatice și strategiile de negociere 
cu propriul trecut prin asumarea statutului de martor.

Memoriile copiilor descendenți din familiile „dușmanilor poporului” reflec-
tă discrepanțele dintre miturile propagandei sovietice despre „viața fericită în 
URSS” și realitățile cotidiene. Vocile lor privind evenimentele circumscrise celui 
de al Doilea Război Mondial constituie sursă importantă pentru studiile de sin-
teză privind trecutul totalitar, dar și pentru cercetarea impactului politicilor de 
sovietizare asupra societății contemporane din Republica Moldova.

maricica colțun
PhD of Biological Sciences

Alexandru Ciubotaru National Botanical Garden (Institute)
Email: mcoltun@mail.ru

preservatIon and research of aromatIc plants
In the botanIcal garden

In the current conditions, when we are witnessing the drastic decrease of the 
global rate of plant diversity, the mission of botanical gardens in the conservation 
and conservation of biodiversity is necessary. Traditionally, botanical gardens are 
mainly involved in ex situ conservation activities, based on the creation, research 
and maintenance of living plant collections, respectively they aim at a manage-
ment based on promoting the concepts of conservation and sustainable use of 
plant resources.

A significant role in preventing the loss of species and their genetic diversity 
is played by the collections of live or preserved plants that GBNI shelters, such as 
the group of aromatic plants.

In the spontaneous flora of the Republic of Moldova there are 163 species of 
plants containing volatile oil. Plants from the spontaneous flora cannot serve as 
a basis for collecting plant matter, respectively they are used as a material for its 
multiplication and growth in the garden. A basic objective for the researchers 

of the group of aromatic plants, is also the introduction of some valuable spe-
cies from various regions geographical opportunity, being the favorable pedo-
climateric conditions for the growth and accumulation of biologically active 
substances. Some of them have been successfully used in the development of 
remedies with antimicrobial and antifungal action, in the production of cosmet-
ics, in gastronomy and in the production of flavoring wines.

Currently, the collection includes over 120 species of aromatic plants, which 
contain volatile oil, being also important sources of vitamins and minerals. They 
are also found in aromatherapy, in order to prevent and cure many diseases, due 
to their antimicrobial, antiviral and antifungal properties. They are widely used 
in the perfume and cosmetics industry. Aromatic species are relevant sources of 
honey plants.

The collection of aromatic plants has an important role in the ecological edu-
cation of the general public and in the instructive-educational process of school 
and university.

maricica colțun
doctor în științe biologice

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Email: mcoltun@mail.ru

conservarea șI cercetarea plantelor aromatIce 
în grădIna botanIcă

În condițiile actuale, când asistăm la scăderea drastică a ratei globale privind 
diversitatea vegetală, misiunea grădinilor botanice în păstrarea și conservarea 
biodiversității se impune cu necesitate. Tradițional grădinile botanice se implică 
cu precădere în activitățile de conservare ex situ, bazate pe crearea, cercetarea și 
menținerea colecțiilor de plante vii, respectiv își propun un management bazat pe 
promovarea conceptelor de conservare și utilizare durabilă a resurselor vegetale.

Un rol semnificativ în prevenirea pierderii speciilor și a diversității lor geneti-
ce îl joacă colecțiile de plante vii sau conservate pe care le adăpostește GBNI, cum 
ar fi grupa de plante aromatice.

În flora spontană a Republicii Moldova se întâlnesc 163 specii de plante ce 
conțin ulei volatil. Plantele din flora spontană nu pot servi drept bază de colecta-
re a materiei vegetale, respectiv sunt utilizate ca material de înmulțire și creștere 
a acestuia în cadrul grădinii. Un obiectiv de bază pentru cercetătorii grupului 
de plante aromatice, este și introducerea unor specii valoroase din diverse re-
giuni geografice, oportunitate fiind condițiile pedoclimaterice prielnice pentru 
creșterea și acumularea substanțelor biologic active. Unele din ele cu succes au 
fost utilizate în elaborarea remediilor cu acțiune antimicrobiană și antimicotică, 
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la producerea articolelor cosmetice, în gastronomie și la producerea vinurilor 
aromatizante.

În prezent colecția numără peste 120 specii de plante aromatice, care conțin 
ulei volatil, fiind și surse importante de vitamine și  minerale. Se regăsesc și în aro-
materapie, în scopul prevenirii și vindecării multor maladii, datorită proprietăților 
antimicrobiene, antivirale și antifungice. Pe larg sunt utilizate în industria de 
parfumuri și cosmetică. Speciile aromatice reprezintă relevante surse de plante 
melifere.

Colecţiei de plante aromatice îi revine un rol important în educaţia ecologică 
a publicului larg și în procesul instructiv-educativ școlar și universitar. 

tatiana comendant
PhD of Sociology, Associate Professor

Academy of Music, Theater and Fine Arts
Email: tatianacomend@gmail.com
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IdentIfIcatIon and dIssemInatIon of good practIces 
In the safeguardIng and valorIzatIon of the natIonal 

cultural herItage bY local publIc authorItIes

The present study evokes a complex analysis of the identification of good 
practices in safeguarding and capitalizing on the national cultural heritage by 
local public authorities. The sociological survey was conducted between August 
and September 2020, on a representative sample of 607 people from the Republic 
of Moldova. The investigation represents the x-ray of the motivational picture of 
our citizens regarding the degree of their involvement in the protection of cul-
tural heritage objects.

The analysis of the processed data indicates that local public authorities have 
insufficient budgets to preserve, maintain or promote cultural heritage objects, 
as well as the lack of specialists in the field of cultural heritage indicates that the 
level of safeguarding and capitalization by local public administration authorities 
cultural objects that represent historical or architectural value are protected at a 
high level only in proportion of 18.78%. But despite all the difficulties faced by 
local public authorities in the proper safeguarding of national cultural heritage 
monuments, citizens care about the monuments of cultural heritage of localities 
and are ready to contribute to their promotion and capitalization.

The significance of the national cultural heritage objects and the aspect of 
their knowledge by the citizens, which is the historical value of the cultural heri-

tage objects from the localities of residence, was researched.
Particular attention in the paper is paid to the role of cultural heritage in the 

education of citizens by systematizing knowledge about national and world cul-
tural heritage. The research undertaken attests to the fact that in educational in-
stitutions to a small extent children are educated in the spirit of protecting objects 
that reflect the historical past of our people. The research of the targeted issue 
denotes that the safeguarding and capitalization of the national cultural heritage 
must be a mandatory norm for all the citizens of the community, members of 
which they are part.
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IdentIfIcarea șI dIsemInarea bunelor practIcI 
în salvgardarea șI valorIfIcarea patrImonIuluI cultural 

națIonal de către autorItățIle publIce locale

Prezentul studiu evocă o analiză complexă a identificării bunelor practici în 
salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile 
publice locale. Sondajul sociologic a fost realizat în perioada august – septembrie 
2020, pe un eșantion reprezentativ de 607 de persoane din Republica Moldo-
va. Investigația reprezintă radiografia tabloului motivațional al cetățenilor noștri 
privind gradul de implicare al acestora în protejarea obiectelor de patrimoniu 
cultural.

Analiza datelor procesate ne indică la faptul că autoritățile publice locale dis-
pun de bugete insuficiente pentru a putea conserva, întreține sau promova obiec-
tele de patrimoniu cultural, precum și lipsa specialiștilor în domeniu patrimo-
niului cultural indică că nivelul de salvgardare și valorificare de către autoritățile 
administrației publice locale a obiectelor culturale care reprezintă valoare istorică 
sau arhitecturală sunt protejate la un nivel înalt doar în proporție de 18,78%. Dar 
în pofida tuturor greutăților pe care le întâmpină autoritățile publice locale în 
salvgardarea corespunzătoare a monumentelor de patrimoniu cultural național, 
cetățenii țin la monumentele de patrimoniu cultural din localități și sunt gată să-
și aducă aportul pentru promovare și valorificarea acestora.

S-a cercetat semnificația obiectelor de patrimoniu cultural național și aspectul 
cunoașterii acestora de către cetățeni, care este valoarea istorică a obiectelor de 
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patrimoniu cultural din localitățile de reședință. 
O atenție deosebită în lucrare se acordă rolului patrimoniului cultural în 

educația cetățenilor prin sistematizarea cunoștințelor despre patrimoniul cultu-
ral național și mondial. Cercetarea întreprinsă atestă faptul că în instituțiile de 
învățământ în mică măsură se educă copii în spiritul protejării obiectelor care 
reflectă trecutul istoric al poporului nostru.

Cercetarea problematicii vizate denotă că salvgardarea și valorificarea patri-
moniului cultural național trebuie să constituie o normă obligatorie pentru toţi 
cetăţenii comunităţii, membri ai căreia sunt parte.

liliana condratIcova
doctor habilitat in the study of arts and culturology

Academy of Sciences of Moldova, State University of Moldova
Email: condraticova.asm@gmail.com

chIșInău. unforgettable cultural experIences

In the hierarchy of human needs, in addition to physiological, physical and 
social security, belonging, affirmation and personal fulfillment, the need for 
beauty holds its special place, as we come tot his society to build, not to demolish. 
For this reason, we chose only a few sights tov is it in order tore discovert his city, 
but also to fill and refill these gaps. Especially now, when modern society needs 
quality information. 

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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chIșInău. experIențe culturale de neuItat

În ierarhia nevoilor umane, pe lângă cele fiziologice, de securitate fizică și 
socială, de asociere, afirmare și realizare personală, nevoia de frumos își are locul 
său aparte, noi venind în această societate pentru a construi și nu a demola. Din 
această rațiune, am ales doar câteva obiective de vizitat pentru a redescoperi și 
noi acest oraș, dar și pentru a umple și reumple aceste goluri. Mai ales acum, când 
societatea contemporană are nevoie de informație de calitate.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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the Issue of the treatY of bessarabIa In relatIons
romanIan-russIan-ItalIan In the perIod 1920–1927

On October 28, 1920, in Paris, Great Britain, France, Italy and Japan, on the 
one hand, and Romania, on the other, signed the Treaty of Recognition of the 
Union of Bessarabia with Romania, a document by which the parties declared 
that “they recognize the sovereignty Romania on the territory of Bessarabia”.

After a waiting period, the signatory powers proceeded to ratify it: Great Brit-
ain and Romania ratified the Treaty on May 19, 1922, then France on May 11, 
1924. Japan did not ratify the treaty. Italy honored its promise only on March 8, 
1927. During the years 1920–1927, the issue of ratification of the treaty by Italy 
became an important, if not paramount, issue in Romanian-Italian relations, 
with wide international implications, including Russia.

At first, in relation to Soviet Russia, Italy was waiting to see the course of the 
new Bolshevik regime outlined. Until the recognition of the unification of Ba-
sarabia, the Allies, including the Government of Rome, were almost convinced 
that the civil war in Russia would be won by the „white” Russians (mostly militar-
ily supported by the Great Powers), but with the failure of resistance „White” and 
after the launch of the Bolshevik economic programs, Italy, which had economic 
interests in the Russian market, will be seduced by the advantages offered by Len-
in’s NEP. Soviet Russia, seeking to break political isolation and the Western eco-
nomic blockade and gain international recognition, found in Italy a first partner 
interested in its raw materials and markets. Italy’s economic relations with Russia 
have been delayed ratification of the Bessarabia Treaty leaving strong imprints 
in diplomatic relations between Italy and Romania. In this respect, the issue of 
the Treaty and the issue of Rome’s failure to ratify the document recognizing 
Romania’s sovereignty over Basarabia, hovered over Italian-Romanian bilateral 
relations and generated controversial diplomatic disputes and controversies in 
Italian-Romanian relations.
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chestIunea tratatuluI basarabIeI în cadrul relațIIlor 
româno-ruso-ItalIene în perIoada 1920–1927

La 28 octombrie 1920, la Paris, Marea Britanie, Franţa, Italia și Japonia, pe de 
o parte, și România, pe de altă parte, au semnat Tratatul de recunoaștere a Unirii 
Basarabiei cu România, document prin care părțile declarau că „recunosc suve-
ranitatea României asupra teritoriului Basarabiei”. 

După o perioadă de așteptare, puterile semnatare au purces la ratificarea aces-
tuia: Marea Britanie și România au ratificat Tratatul la 19 mai 1922, apoi Franța 
la 11 mai 1924. Japonia nu a ratificat tratatul. Italia și-a onorat promisiunea abia 
la 8 martie 1927. Pe parcursul anilor 1920–1927, chestiunea ratificării tratatului 
de către Italia a devenit o temă importantă, dacă nu primordială, în raporturile 
româno-italiene, cu largi implicații internaționale, inclusiv a Rusiei. 

La început, în raport cu Rusia sovietică, Italia aștepta să vadă profilat cursul 
noului regim bolșevic. Până la recunoașterea unirii Basarabiei, Aliații, între care 
și Guvernul de la Roma, erau aproape convinși că războiul civil din Rusia va fi 
câștigat de rușii „albi” (în mare parte, sprijiniți militar de Marile Puteri), însă, oda-
tă cu eșecul rezistenței „albe” și după lansarea programelor economice bolșevice, 
Italia, care avea interese economice pe piața rusă, se va lăsa ademenită de avan-
tajele pe care le propunea NEP-ul lui Lenin. Rusia sovietică, urmărind să spar-
gă izolarea politică și blocada economică occidentală și să obțină recunoașterea 
internațională, a găsit în Italia un prim partener interesat de materiile prime și 
piețele sale de desfacere. Relațiile economice ale Italiei cu Rusia au tergiversat 
ratificarea Tratatului Basarabiei lăsând amprente puternice în relațiile diploma-
tice dintre Italia și România. Sub acest aspect, chestiunea Tratatului și problema 
eșecului Romei de a ratifica documentul care a recunoscut suveranitatea Româ-
niei asupra teritoriului Basarabiei, a planat ca un bolovan asupra relațiilor bila-
terale italo-române și a generat dispute și polemici diplomatice controversate în 
relațiile italo-româno-ruse. 

alina cutcovschI-muŞtuc
PhD of Biological Sciences

Alexandru Ciubotaru National Botanical Garden (Institute)
Email: alinacutcovschi@mail.ru

In vItro culture of medIcInal plants 
In the botanIcal garden

The end of the second millennium is characterized by a strong involvement 
of biotechnology in human life, in all areas of activity. With the help of biotech-
nological methods, considerable progress has been made in creating new plant 
genotypes with favorable properties and higher yields compared to the biological 
material from which it was started. One of these current biotechnological meth-
ods is the in vitro culture method of plants, especially medicinal plants.

There are very few plants that have no medicinal value. There is also an in-
creased demand for plant propagating material identified as beneficial in phar-
macology, medicine, which has developed a great interest in conducting studies 
to identify the most effective methods of micropropagation of plants in existing 
tissues. As long as the demand and need for plants with pharmaceutical proper-
ties have increased, optimal methods of obtaining as large quantities as possible 
through standardized in vitro multiplication processes are needed.

Scientific research on plant micropropagation in in vitro culture is car-
ried out in the embryology and biotechnology laboratory of the National Bo-
tanical Garden (Institute) „Alexandru Ciubotaru” in medicinal plants, such as: 
Withaniasomnifera (L) Dunal, Stevia rebaudiana Bertoni, Polymniasonchifolia 
Poepping&Endlicher, Lavandulaangustifolia Mill., Artemisia balchanorum-
Krasch, etc. For the in vitro culture of medicinal plants, the explants are tested 
and researched as: apical meristems, shoots fragments, leaf tongue fragments. 
The explants are disinfected with chemical sterilizers, after which it is possible 
to inoculate them on nutrient media. The most effective inocula for inducing 
morphogenesis have been shown to be apical meristems for caulogenesis prolif-
eration and leaf tongue fragments for triggering the callus process.
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cultura IN VITRO a plantelor medIcInale 
în grădIna botanIcă

Sfârșitul mileniului doi se caracterizează printr-o puternică implicare a bio-
tehnologiei în viaţa omului, în toate domeniile de activitate. Cu ajutorul meto-
delor biotehnologice s-au făcut progrese considerabile în crearea de noi genoti-
puri de plante cu însușiri favorabile și cu randamente sporite faţă de materialul 
biologic de la care s-a plecat. Una din aceste metode biotehnologice actuale este 
metoda de culturi in vitro a plantelor, în deosebi a plantelor medicinale.

Există foarte puţine plante care nu au valoare medicinală. De asemenea, există 
o cerere sporită în obţinerea materialului săditor a plantelor identificate ca fiind 
benefice în farmacologie, medicină, fapt ce a dezvoltat un mare interes pentru 
efectuarea studiilor prin care să se identifice cele mai eficiente metode de mi-
criopropagare a plantelor din ţesuturile deja existente. Atâta timp cât cererea și 
nevoia de plante cu proprietăţi farmaceutice s-au mărit, este nevoie de meto-
de optime de obţinere a unor cantităţi cât mai mari prin intermediul proceselor 
standardizate de multiplicare in vitro. 

Cercetările știinţifice de micropropagare a plantelor în cultura in vitro se efec-
tuează în cadrul laboratorului Embriologie și Biotehnologie al Grădinii Botani-
ce Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” la plantele medicinal, cum ar fi: 
Withania somnifera (L) Dunal, Stevia rebaudiana Bertoni, Polymnia sonchifolia 
Poepping&Endlicher, Lavandula angustifolia Mill., Artemisia balchanorum Kras-
ch. etc.

Pentru cultura in vitro a plantelor medicinale sunt testate și cercetate explan-
tele ca: meristeme apicale, fragmente de lăstari, fragmente de limb foliar. Explan-
tele sunt dezinfectate cu sterilizanţii chimici, după care este posibilă inocularea 
pe mediile nutritive. Inoculii mai efectivi pentru inducerea morfogenezei s-au 
dovedit a fi meristeme apicale pentru proliferarea caulogenezei și fragmente de 
limb foliar pentru declanșarea procesului calusogen.

victoria danIla 
University lector, PhD

Technical University of Moldova
Email: victoriavasiledanila@gmail.com 

development of functIonal and sustaInable products 
for chIldren wIth specIal needs

The relevance of the proposed topic is based on the assertion that every child 
needs to be taken care of. In this way, functional and durable clothing can en-
hance a child’s ability to meet their unique needs without sacrificing personal 
style and self-expression. Functional clothing adapted for children with special 
needs can improve the quality of life not only for themselves but also for their 
parents.

The development of functional clothing products for children with special 
needs, classified by age group, has become a relevant area of research in the field, 
the main goal of which is to improve the quality of life by providing thermal 
insulation, aesthetics, sensory comfort and psycho-emotional impact, as well as 
facilitating socialization.

Medical analyses and aspects of children with special needs, medical recom-
mendations and prescriptions of persons obliged to observe the daily routine, 
medical hygiene, active hygiene were carried out. All this is constituted in the 
system of initial factors that determine the compositional, constructive and tech-
nological solutions we create.

Innovative solutions for the production of clothing were proposed, with the 
establishment of specific characteristics for each category of user.

victoria danIla 
lector universitar, doctorand

Universitatea Tehnică a Moldovei
Email: victoriavasiledanila@gmail.com 

dezvoltarea de produse funcțIonale șI durabIle pentru 
copIII cu necesItățI specIale

Actualitatea tеmеi prоpusе sе bаzеаză pе аfirmаțiа că fiеcаrе cоpil аr trеbui să 
fiе îngrijit. Deci, îmbrăcămintеа funcțiоnаl-durabilă pоаtе îmbunătăți аbilitățilе 
cоpilului prin аbоrdаrеа nеvоilоr lоr unicе, fără а sаcrificа stilul pеrsоnаl și 
еxprеsia dе sinе. Îmbrăcămintеа funcțională аdаptаtă cоpiilоr cu necesități spe-
ciale lе pоаtе îmbunătăți cаlitаtеа viеții nu doar a lor, ci și al părinților аcеstоrа.
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Dеzvоltаrеа unоr prоdusе dе îmbrăcămintе funcțiоnаlă pеntru cаtеgоrii dе 
purtătоri cu nеcеsități spеciаlе pe grupă de vârstă s-аu cоnturаt cа о dirеcțiе 
аctuаlă dе cеrcеtаrе într-un dоmеniu, cаrе аrе cа scоp principаl crеștеrеа cаlității 
viеții prin аsigurаrеа izolării termice, aspectului estetic și al unui confort sеnzоriаl 
și psihоеmоțiоnаl cоrеspunzătоr, prеcum și fаcilitаrеа sоciаlizării.

Аu fоst аnаlizаtе și аspеctеlе mеdicаlе аlе copiilor cu nevoi speciale, 
rеcоmаndărilе mеdicilоr și prеscripțiilе оbligаtоrii pеntru rеgimul zilеi, igiеnа 
аctivitățilоr cоtidiеnе, manipulările medicale la care sunt supuși acești pacienți. 
Tоаtе аcеstеа sе cоnstituiе în sistеmul dе fаctоri inițiali cаrе cоndițiоnеаză sоluțiilе 
cоmpоzițiоnаlе, cоnstructivе și tеhnоlоgicе аlе prоdusеlоr dе îmbrăcămintе.

Аu fоst propuse soluții inovative ale prоdusеlor vеstimеntаrе cu stаbilirеа 
cаrаctеristicilоr pаrticulаrе al fiecărei categorii de purtători.

oleg danIlceac
Senior lieutenant

Email: danilceac@gmail.com

COUPABLE DE RIEN / GUILTy OF NOTHING

While the representatives of noble families in many European states were giv-
en priority in the great golden book of history, those in the imperial provinces 
remained not only in the shadow of the great ones, but were also forgotten for 
decades by their fellow citizens. In the future, we can only hope that the informa-
tion discovered after researching a consistent number of documentary materials 
will lift the veil of nothingness and allow me to rekindle society›s interest in the 
Kersnovschi phenomenon.

In order to highlight the most important biographical moments regarding this 
family, we resorted to various sources: from documentary attestations, personal 
epistolary confessions, testimonies of relatives, to legendary information.

The great family of Nobili Kersnovschi had many descendants who were true 
forerunners of the nation. The field of activity being a vast one - law, education, 
military art, engineering, agriculture, music, medicine.

Until recently, very little was known about this personality. It listed is only in 
the Gulag archives. However, in 2000, it saw the light of day – the Encyclopedia 
of Female Personalities «Women of Moldova», which includes the name of Eu-
frosinia Kersnovschi. She is the sister of Anton Kersnovschi – the one who wrote 
and glorified in his books the Russian Army and the dignity of Russian officers.

On June 28, 1940, the Soviet troops crossed the bridge over the Dniester. On 
the night of June 13, 1941, NKVD collaborators came after Eufrosina. Together 
with thousands of deported Bessarabians, Eufrosinia followed the road to Siberia.

Eufrosinia Kersnovski is one of the Gulag›s 66 million victims. Eufrosinia 

Kersnovschi’s memoirs are a true masterpiece. By size, the work of Euphrosyne 
Kersnovsky is comparable only to Alexander Solzhenitsyn’s «Gulag Archipelago.» 
It has to be underlined that the illustrations attached to her memoirs were used 
by the British television BBC, being included in the serial film «Thirty years of 
Stalinist dictatorship».

There are indeed human destinies that prove to be defining for generations to 
come. Unfortunately, only with the passage of time do people realize the meaning 
and importance of these destinies.

oleg danIlceac
Locotenent major
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COUPABLE DE RIEN

În timp ce reprezentanților familiilor nobiliare din multe state europene li se 
acorda locul prioritar în marea carte de aur a istoriei, cei din provinciile imperiale 
rămâneau nu doar în umbra celor mari dar și uitați peste decenii de către proprii 
concetățeni. În continuare nu-mi rămâne decât să sper că informația descoperită 
în urma cercetării a unui număr consistent de materiale documentare va ridica 
vălul neantului și îmi va permite să reaprind interesul societății asupra fenome-
nului Kersnovschi. 

Pentru a evidenția cele mai însemnate momente biografice privitoare la aceas-
tă familie, am recurs la diverse surse: de la atestări documentare, destăinuiri per-
sonale epistolare, mărturii ale rudelor, până la informații legendare. Marea fami-
lie de Nobili Kersnovschi a avut mulți descendenți ce au fost adevărați înaintași 
ai neamului. Domeniul de activitate fiind unul vast – juridic, învățământ, arta 
militară, inginerie, agricultură, muzică, medicină.

Până nu demult se cunoștea foarte puțin despre această personalitate. Ea fi-
gurând doar pe listele arhivelor Gulagului. Însă în anul 2000, a văzut lumina zilei 
– Enciclopedia Personalităților Feminine „Femei din Moldova”, unde este inclus 
și numele Eufrosiniei Kersnovschi. Este sora lui Anton Kersnovschi – cel care a 
scris și proslăvit în cărțile sale Armata și demnitatea ofițerilor ruși. La 28 iunie 
1940, trupele sovietice trec podul peste Nistru. În noaptea de 13 iunie 1941, co-
laboratorii NKVD-lui au venit după Eufrosina. Împreună cu miile de basarabeni 
deportați, Eufrosinia a urmat drumul spre Siberia. 

Eufrosinia Kersnovski este una dintre cele 66 de milioane de victime ale Gu-
lagului. Memoriile scrise Eufrosinia Kersnovschi sunt o adevărată capodoperă. 
După dimensiuni, opera Eufrosiniei Kersnovski este comparabilă numai cu „Ar-
hipelagul Gulag” al lui Aleksandr Soljenițîn. De menționat că ilustrațiile anexă la 
memoriile ei au fost folosite de televiziunea britanică BBC, fiind incluse în filmul 
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serial „30 de ani de dictatură stalinistă”. Există într-adevăr destine omenești care 
se dovedesc a fi definitorii pentru generațiile care vor veni. Din păcate, doar oda-
tă cu trecerea vremii oamenii realizează sensul și importanța acestor destine. 

aurelian dănIlă
PhD habilitat, university professor

Academy of Sciences of Moldova, State University of Moldova
Email: danilaaurelian062@gmail.com 

prImadone and professor soprana lIdIa lIpcovscaIa

Among the opera stars of more ancient times, originally from Basarabia, the 
soprano Lidia Lipcovscaia is very fragmentarily studied in our country, although 
she was one of the greatest lyrical artists in Europe, touring the world, requested 
not only in the most prestigious theaters on the continent where he was born, but 
also in China, Australia, Japan, the United States… She is unique, who sang on a 
stage with E. Caruso, F. Şaleapin, V. Sobinov, N. Figner and many other figures, 
of of time. The well-known French composer J. Massenet considered her the best 
performer of the title role in his opera „Manon”, and N. A. Rimsky-Korsakov 
was delighted with the singer’s evolutions in the opera „Snow White”. The ap-
preciations of the artist by A. Kuprin, V. Kacealov, K. Stanislavski, Meerhold and 
other great personalities are also known, we could gather numerous chronicles 
from western newspapers and magazines, where we will find superb praises for 
the great soprano. Unfortunately, we know less about the singer’s evolutions in 
Chișinau, from her pedagogical activity, being the head of the singing depart-
ment at the Municipal Conservatory in the capital of Basarabia during 1937–
1941. It is our duty to know more about the role played by the great singer and 
illustrious pedagogue in the education of artists such as T. Ceban, A. Stârcea, L. 
Babici, N. Diducenco, L. Boxan, E. Ureche and others, who in turn were the men-
tors of the well-known performers M. Muntean, V. Savițcaia, I. Țurcan, I. Timofti, 
Iu. Maimescu and many others.

Lidia Lipcovscaia (in various encyclopedias and dictionaries - Lipkowska, 
Lipkovski) was born on April 28, 1884 and died on May 10, 1958 in Beirut, where 
she retired to her sister, being a director of the Conservatory for a time.

The house where Lidia Lipcovscaia lived in Chișinau is located on A. Șciusev 
Street, no. 111 (today, the Chess Club), house, on which, indisputably, a com-
memorative plaque should be installed. Let us consider that we are being heard 
and that from now on, the process of making a sound proposal at this conference 
will begin.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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prImadonă șI profesor soprana lIdIa lIpcovscaIa

Printre vedetele de operă din timpurile mai îndepărtate, originare din Basa-
rabia, soprana Lidia Lipcovscaia este foarte fragmentar studiată la noi, deși a fost 
una din cele mai mari artiste lirice din Europa, cutreierând întreaga lume, solici-
tată nu numai în cele mai prestigioase teatre de pe continentul unde s-a născut, 
dar și în China, Australia, Japonia, Statele Unite ale Americii… Este unica, ce a 
cântat pe o scenă cu E. Caruso, F. Șaleapin, V. Sobinov, N. Figner și multe alte 
somități, ale timpului. Cunoscutul compozitor francez J. Massenet o considera 
cea mai bună interpretă a rolului titular din opera sa „Manon”, iar N. A. Rimski-
Korsakov era încântat de evoluările cântăreții în opera „Alba ca Zăpada”. Se cu-
nosc și aprecierile artistei de A. Kuprin, V. Kacealov, K. Stanislavski, Meerhold 
și de alte mari personalități, am putea aduna și numeroase cronici din ziarele și 
revistele occidentale, unde vom găsi superbe elogii la adresa marii soprane. Spre 
regret mai puțin cunoaștem din evoluările cântăreții la Chișinău, din activitatea 
sa pedagogică, fiind conducătoarea catedrei de canto la Conservatorul Municipal 
din capitala Basarabiei în perioada 1937–1941. E de datoria noastră să cunoaștem 
mai multe din rolul pe care l-a jucat marea cântăreață și ilustrul pedagog în edu-
carea unor artiști ca T. Ceban, A. Stârcea, L. Babici, N. Diducenco, L. Boxan,          
E. Ureche și alții, care la rândul lor au fost mentorii cunoscuților interpreți M. 
Muntean, V. Savițcaia, I. Țurcan, I. Timofti, Iu. Maimescu și mulți alții.

Lidia Lipcovscaia (în diverse enciclopedii și dicționare – Lipkowska, Lipkov-
ski) s-a născut la 28 aprilie 1884 și a decedat la 10 mai 1958 la Beirut, unde se 
retrase la sora ei, fiind un timp director al Conservatorului.

Casa unde locuia la Chișinău Lidia Lipcovscaia se află pe strada A. Șciusev, 
nr. 111 (azi, Clubul de șah), casă, pe care, incontestabil, ar trebui instalată o placă 
comemorativă. Să considerăm, că suntem auziți și că de azi încolo, va începe pro-
cesul realizării unei propuneri sonorizate la această conferință.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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julIa KrIsteva: the theorY of IntertextualItY

Mihail Bahtin’s research in the field of philosophy and literary theory has 
served as a breeding ground for other research directions in the West. In the 70s 
of last century, Julia Kristeva reinterprets the ideas of Russian scientist in Bahtin, 
Word, Dialogue and Novel (1967) and Ruination of Poetry (1970). Based on Mi-
hail Bahtin’s theory of dialogue and polyphony, Julia Kristeva theorizes her own 
concept of dialogue between texts, now the word-bivouac becomes word-speech. 
Thus, during a literature seminar in 1966, the researcher of Bulgarian origin in-
troduces the term intertextuality in the circuit of literary notions. Intertextuality 
is the relationship of co-presence between two or more texts, most often through 
the actual presence of one text in another, but also a way of approaching the text. 
Intertextuality is manifested both at the level of structure and at the level of con-
tent. Therefore, an intertextual reading ensures a complex syncretic research that 
sums up the textual and extratextual characteristics of the literary work. It should 
be noted that the intertextual approach pays special attention to the relationship 
of literature with itself (literature – literature); at the same time, it targets other 
types of inter-influences (sociological, historical, ideological / religious, psycho-
logical or cultural). Roland Barthes argues that the notion of intertext announces 
“the impossibility of living outside the infinite text – whether this text is Proust, 
or the daily newspaper, or the television screen: the book makes sense, meaning 
makes life”.

The study of the concept of intertextuality is of an undoubted topicality. Once 
introduced about 50 years ago by Julia Kristeva, the idea caused an explosion 
of interpretations. Already at the beginning of the 21st century, new terms and 
concepts appear in the field of humanities, at the same time the old knowledge is 
now seen from a new perspective, that of the dialogic principle. In a word, what 
Mikhail Bahtin had anticipated about half a century earlier had happened – ev-
erything is part of the “great dialogue”.

diana dementIeva
doctorand, Școala doctorală Științe Umaniste

Universitatea de Stat din Moldova
Email: dementievad@mail.ru

julIa KrIsteva: teorIa IntertextualItățII

Cercetările întreprinse de Mihail Bahtin în domeniul filosofiei și teoriei li-
terare au servit drept teren fertil pentru alte direcții de cercetare din Occident. 
Prin anii ’70 ai secolului trecut, Julia Kristeva reinterpretează ideile savantului 
rus în articolele: „Bahtin, cuvântul, dialogul și romanul” (1967) și „Ruinarea po-
eticii” (1970). În baza teoriei despre dialog și polifonie a lui Mihail Bahtin, Julia 
Kristeva își teoretizează propriul concept despre dialogul textelor, acum cuvân-
tul-bivoc devine cuvânt-discurs. Astfel, în cadrul unui seminar de literatură din 
1966, cercetătoarea de origine bulgară introduce în circuitul noțiunilor literare 
termenul de intertextualitate. Intertextualitatea este relația de co-prezență între 
două sau mai multe texte, cel mai adesea prin prezența efectivă a unui text în 
altul, dar și un mod de abordare a textului. Intertextualitatea este un fenomen ce 
se manifestă atât la nivelul formei, cât și la nivelul conținutului. Prin urmare, o 
lectură intertextuală asigură o cercetare sincretică complexă care însumează ca-
racteristicile textuale și extratextuale ale operei literare. Observăm că abordarea 
intertextuală acordă o atenție deosebită relației literaturii cu ea însăși (literatură 
– literatură), în același timp vizează și alte tipuri de inter-fluențe (sociologice, 
istorice, ideologice/religioase, psihologice, culturale). Roland Barthes susține că 
noțiunea de intertextanunță „imposibilitatea de a trăi în afara textului infinit – fie 
că acest text este Proust, sau ziarul cotidian, sau ecranul televizorului: cartea face 
sensul, sensul face viața”.

Studiul conceptului de intertextualitate este de o actualitate indubitabilă. Oda-
tă ce a fost introdus acum aproximativ 50 de ani de către Julia Kristeva, ideea a 
cauzat o explozie de interpretări. Deja la începutul secolului al XXI-lea, în dome-
niul științelor umaniste apar noi termeni și concepte, totodată vechile cunoștințe 
sunt acum privite dintr-o nouă perspectivă, cea a principiului dialogic. Într-un 
cuvânt, s-a întâmplat ceea ce Mihail Bahtin anticipase cu aproximativ jumătate 
de secol mai devreme – totul face parte din „dialogul mare”. 
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louIse rosenblatt: transactIonal theorY

Within the poststructuralist orientations, the emphasis shifts from the im-
manent text to the process of literary communion, respectively on semantic and 
literary reception. For about 50 years now, the idea that literary texts need to be 
explained not so much by its intratextual properties, but by their functionality in 
a certain society, where together with the other arts it contributes to the creation 
of meaning for man, has prevailed. According to reader-oriented researchers, lit-
erature is a specific form of communication. The literary work is at the same time 
the text, the author and the reader – all are cohesive in a microsystem.

The movement Reader-Response Criticism developed in response to the ideas 
of the New Criticism, in Anglo-Saxon scientific context, especially through the 
70s– 80s. The theory of the reader’s response forms a common vein with post-
structuralism and deconstruction, thus separating itself from theoretical trends 
in Europe. Under the influence of post-structuralists, “reader-oriented” theorists 
argued that there could be no meaning without the implications of the reader. 
The meaning should not be sought in the text, because the meaning is in the read-
er’s response, formed as the result of the act of reading. Adherents of the theory 
consider acceptable any response or emotional reaction of the reader. There are 
several types of answers: (initial) emotional, interpretive, analytical, interrogative 
and intertextual response.

Louise Rosenblatt is one of the promoters of the Reader-Response Theory 
movement. Working as a teacher of literature, in 1978, Louise Rosenblatt pro-
posed its own interpretation of Reader-Response Theory, which she calls Transac-
tional Theory. The researcher analyzes the comprehensible transactions between 
the text and the reader; both are important in the act of reading. In terms of this 
theory, the reader can manifest two types of answers: referential and aesthetic. It 
is important to introduce in in the scientific context of the Republic of Moldo-
vathe theoretical implications of the American researcher.
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louIse rosenblatt: teorIa tranzacțIonală

În cadrul orientărilor poststructuraliste, s-au multiplicat eforturile de a muta 
accentul de pe textul imanent pe procesul de comunicare literară, respectiv pe 
semantic și receptarea literară. De acum mai bine de 50 de ani, predomină ideea 
că textele literare trebuie definite nu atât prin proprietățile sale intratextuale, cât 
prin funcționalitatea lor într-o anumită societate, unde alături de celelalte arte 
contribuie la crearea sensului pentru om. Pentru reprezentanții Reader-Response 
Criticism-ului literatura este o formă specifică de comunicare. Opera literară este 
în același timp text, autor și cititor, toate acestea închegate într-un microsistem.

Mișcarea Reader-Response Criticism s-a dezvoltat în spațiul anglo-saxon 
ca reacție la postulatele New Criticism-ului, mai ales prin anii ’70–’80. Teoria 
răspunsului cititorului alcătuiește un filon comun cu poststructuralismul și 
deconstrucția, astfel se desparte de tendințele teoretice din Europa. Aflați sub 
influența poststructuraliștilor, teoreticienii „reader-oriented” susțineau că nu 
poate exista sens în afara subiectului receptor. Sensul nu trebuie căutat în text, 
pentru că înțelesul este în răspunsul cititorului format ca rezultat al actului de 
lectură. Adepții teoriei consideră acceptabil orice răspuns sau reacție afectivă a 
cititorului. Se disting câteva tipuri de răspunsuri: răspuns (inițial) emoțional, in-
terpretativ, analitic, interogativ și intertextual. 

Louise Rosenblatt este cercetătoarea care se numără printre promotorii 
mișcării „reader-oriented”. Activând în calitatea de profesoara de literatură, în 
1978, Louise Rosenblatt propune o interpretare proprie a teoriei răspunsului citi-
torului, pe care o numește teoria tranzacțională (Transactional Theory). Cercetă-
toarea analizează tranzacțiile de înțeles dintre text și cititor, ambele instanțe sunt 
considerate importante în actul lecturii. În termenii acestei teorii, cititorul poate 
manifesta două tipuri de răspunsuri: referente și estetice. Considerăm important 
să se introducă în spațiul academic de la noi implicațiile teoretice ale cercetătoa-
rei americane. 
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În Clinica ORL Pediatrică Universitară se supraveghează copii cu OM. Datele 
anamnestice, indicele clinice și otologice (ICO) se înregistrează în Baza de date 
de OM. Metode de înaltă precizie: otomicroscopia, impedansmetria, înregistra-
re otoemisiei acustice și potențialelor evocate auditive împreună cu metode cla-
sice audiologice și otologice, imagistice, microbiologice și imunologice permit 
diferențiere formelor OM și formare pașaportului otologic al copilului. După 
indicații se efectuează tratament medicamentos și chirurgical (TMC). Se moni-
torizează dinamica ICO în funcție de TMC pe parcursul minim 5 ani. Sincroni-
zarea testelor obiective funcţionale în dinamică, schimbărilor imagistice și morfologice 
în UM permite concretizarea stării UM și prognozare OM la fiecare pacient. Analiza 
comparativă a dinamicii ICO în funcția de TMC se află în baza justificării efica-
cităţii TMC și perfecționării chirurgiei miniinvazive.

Managementul OM la copii, bazat pe diagnosticul la timp și prognosticul evoluţiei 
creează condiţii pentru tratamentul adecvat și profilaxia complicaţiilor. Monitorizare 
ICO în dinamică a demonstrat eficacitatea înaltă a chirurgiei miniinvazive în fortifi-
carea funcţiei organului auditiv și prevenire cronicizării OM.
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from the mIlItarY radIo operator to the unIversItY 
professor: elena m. podgradsKaIa

A distinguished personality in the field of historical science and university 
pedagogical activity in Moldova during the Soviet period was Elena Martânov-
na Podgradskaia (1928–?). Slovak nationality, originally from the town. Trnava, 
participated in the anti-fascist insurrection in Slovakia, being a military radio 
operator, then marrying a Soviet officer, left in 1945 for Chisinau, where in 1957 
he graduated from the Faculty of History and Philology of the State University, 
being assigned to the Institute of History of the Moldovan Branch of the USSR 
SA. Here he went from senior laboratory to senior scientific collaborator, and in 
age 1970 he transferred to the Department of Ancient and Medieval History of 
the US in Chisinau, completing the functions from lecturer to university profes-
sor (1984). In age 1966 he defended his thesis as a candidate (doctor), and in 1982 
– as a doctor (habilitated) in history. Connoisseur in addition to Russian, Roma-
nian and English, Polish and Ukrainian, as well as Old Slavic paleography. E. M. 
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management of medIum otItIs In chIldren

Otitis media (OM), inflammation of the middle ear (UM), often occurs in 
childhood, causes serious complications, deafness and disorders in the child’s de-
velopment. The aim of the paper: Optimizing OM management in children to 
prevent unfavorable development.

Children with OM are supervised in the University Pediatric ENT Clinic. 
The anamnestic data, the clinical and otological index (ICO) are registered in 
the OM Database. High-precision methods: otomicroscopy, impedance, record-
ing of acoustic otoemission and auditory evoked potentials together with clas-
sical audiological and otological, imaging, microbiological and immunological 
methods allow differentiation of OM forms and formation of the child’s otologi-
cal passport. Medication and surgical treatment (TMC) is performed according 
to the indications. ICO dynamics are monitored according to TMC for at least 
5 years. The synchronization of objective functional tests in dynamics, imaging 
and morphological changes in UM allows the concretization of UM status and 
OM prognosis in each patient. Analyze comparison of the ICO dynamics as a 
function of TMC is based on the justification of the effectiveness of TMC and the 
improvement of minimally invasive surgery.

OM management in children, based on timely diagnosis and prognosis of 
evolution creates conditions for appropriate treatment and prophylaxis of com-
plications. Dynamic ICO monitoring has demonstrated the high efficacy of mini-
mally invasive surgery in strengthening auditory organ function and preventing 
OM chronicity.
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managementul otItelor medII la copII 

Otita medie (OM), inflamație urechii medii (UM), des apare în copilărie, pro-
voacă complicațiile grave, surditate și dereglări în dezvoltare copilului. Scopul 
lucrării: Optimizarea managementului OM la copii pentru prevenire evoluției 
nefavorabile. 
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(1966, 1982), studii și articole (cca 80), referate la conferințe unionale (Mosco-
va, Lvov, Chișinău, Erevan etc.). O parte din documentele depistate, referitoare 
la relațiile economice româno-ruso-ucrainene din secolele XV–XVII le-a inclus 
(în colaborare) în colecția „Relațiile istorice ale popoarelor URSS cu România” 
(vol. I-III, Moscova, 1965–1970, Ediție comună a istoricilor sovietici și români). 
În ansamblul său opera E. M. Podgradskaia a adus o contribuție substanțială la 
determinarea rolului relațiilor economice e
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holIdaYs In the mural paIntIng of the moldovan 
churches from the fIfteenth-sIxteenth centurIes

In the XI – XII centuries, the iconographic cycle of the main holidays in the 
Byzantine liturgical calendar, called from this time – δοδεκάορτον, is constituted. 
During the 15th – 16th centuries, there were several substitutions in the register 
of the 12 Royal Holidays. The Feast of the Resurrection is promoted to a higher 
status, and Good Friday and Lazarus’ Saturday no longer appear in this cycle, all 
being replaced by two Marian holidays: the Nativity, the Entry of the Mother into 
the church and the Exaltation of the Honest Cross. The Marian holidays were 
introduced into the Byzantine liturgical calendar, around the beginning of the 
seventh century and probably during the time of Patriarch German I respectively, 
with well-known illustrations from the ninth-tenth centuries in Cappadocia. In 
the following centuries, the number of examples multiplied, from St. Sophia in 
Kiev and Daphni (11th century), to mural paintings from the Paleological era 
(Gračianica, Chilendari, Chora). These scenes appear in the cycles of the Life of 
the Mother of God, of the Menologist or as separate subjects. Their introduction 
into the Dodecaorton occurs after the fourteenth century. Moldovan examples 
confirm this. The scene of the Entry of the Mother of God into the church, ap-
pears in the nave of the church from Pătrăuți, framed in the context of the Feasts. 
At Voroneț, the same scene appears even more obviously placed within the Do-
decaorton, on the western wall of the nave. The best highlighted in the Feasts 
cycle is this scene in the basin of the southern apse of the nave of Dorohoi. In 
Bălinești, the iconographic representations of both Marian holidays are placed in 
the Dodecaortun register, on the northern wall of the nave. Thus, here, the new 
wording of Dodecaorton appears almost finalized. In the 16th century, the scenes 
of the mentioned Marian holidays appear during the Feasts at Moldovița and St. 
Dumitru in Suceava. Their introduction in the Feasts seems to be more system-
atic in Moldovan mural painting than in Greek mural paintings.

Podgradskaia researched in the archives of Lvov and Moscow unpublished old 
documents, regarding the economic relations of the Country of Moldova with 
the countries of Eastern Europe and the Balkan territories of the Ottoman Em-
pire from the 15th century XVI–XVII. The research results were presented in two 
monographs (1966, 1982), studies and articles (about 80), related to union con-
ferences (Moscow, Lvov, Chisinau, Yerevan, etc.). Some of the documents found, 
referring to the Romanian-Russian-Ukrainian economic relations from the 15th 
century XV–XVII included them (in collaboration) in the collection “The his-
torical relations of the peoples of the USSR with Romania” (vol. I-III, Moscow, 
1965–1970, Joint Edition of Soviet and Romanian Historians). As a whole, the 
work of E. M. Podgradskaia made a substantial contribution to determining the 
role of foreign economic relations in the evolution of medieval Moldovan society 
from scientific positions.
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de la operator radIo mIlItar la profesor unIversItar: 
elena m. podgradsKaIa

O destinsă personalitate din domeniul științei istorice și a activității pedago-
gice universitare din Moldova din perioada sovietică a fost Elena Martânovna 
Podgradskaia (1928–?). Slovacă de naționalitate, originară din or. Trnava, a par-
ticipat la insurecția antifascistă din Slovacia, fiind operator radio militar, apoi 
căsătorindu-se cu un ofițer sovietic, pleacă în 1945 la Chișinău, unde în 1957 a 
absolvit Facultatea de Istorie și Filologie a Universității de Stat, fiind repartizată 
la Institutul de Istorie al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS. Aici a parcurs trep-
tele de la laborant superior până la colaborator științific superior, iar în 1970 se 
transferă la catedra de Istorie Antică și Medievală al US din Chișinău, parcurgând 
funcțiile de la lector până la profesor universitar (1984). În 1966 a susținut teza 
de candidat (doctor), iar în 1982 – de doctor (habilitat) în istorie. Cunoscătoare 
pe lângă limbile rusă, română și engleză, a limbilor polonă și ucraineană, precum 
și a paleografiei slave vechi. E. M. Podgradskaia a cercetat în arhivele din Lvov 
și Moscova acte vechi inedite, referitoare la relațiile economice ale Țării Mol-
dovei cu țările Europei de Est și teritoriile balcanice ale Imperiului Otoman din 
secolele XVI–XVII. Rezultatele cercetărilor au fost expuse în două monografii 
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artIst marK verlan. the processIon of values 
medIated from dreams and ImagInarY

Mark Verlan (1963–2020) – Marioca Son of the Rain, Prince of the Creative 
Kingdom of Moldova, Graphic Defender of animals and non-existent nations 
– he was one of the most prolific, original and authentic representatives of the 
Moldovan art scene. He represents a veritable embodiment of artist- shaman. 
Often present at meetings of underground artistic groups, and participant in 
various contemporary art manifestations, from the ‘80s until the end of his life, 
usually being perceived as a „mascot”, Verlan always remained an „other”, a soli-
taire  artist, independent of any circumstances, surrounded by dogs and cats, 
always in his imaginary world taken from his dreams, and transposed into his 
vast work. An artist with a special talent and a fountain of ideas, which reflected 
through various artistic practices the society in continuous transition he lived 
in, the context of his cohabitation, as well as the impact of induction from the 
environment. One of the significant actions realized by Verlan in 1995, which 
marked the „emergence” of Contemporary Moldovan Art per se, was „The Burial 
of the Barbie Doll”. The action was accompanied by mass processions along the 
streets of Chisinau. Verlan inseparably identified himself with its habitat, which 
it transformed into a parallel space to the real one. He invented his own Creative 
Kingdom of Moldova, proclaiming himself its Prince, who in his „past life” was 
the Knight of the Graphic Kingdom NGUCC PA – the fighter for the indepen-
dence of non-existent peoples. He realized a globe of Moldova, in the shape of 
an egg, whose axis is supported by a grapevine. A cat is the heraldic symbol that 
adorns the flag and other attributes, and the profile of the „Prince” incrusted on 
the copper coins of the „Kingdom” with the face value of One Marioka. Later on, 
in collaboration with the artist Igor Scherbina, Mark created the Passport of the 
„Kingdom”, which would offer anyone who wants to identify with the parallel 
world of a „non-existent space”. Cartography occupies a certain place in his work. 
In works such as „Map of the World” or „Creative Kingdom of Moldova” he, like 
puzzles, arranged real territories, randomly scrambling them with fictional/in-
vented ones and mixing them at his own discretion. Through such an interpreta-
tion, the author demonstrates the idea of uncertainty and the unstable character 
of the existing geo-political spaces. The territorial structures being in a continu-
ous change, becomes fragmented in basic elements that the artist perceives as a 
mosaic. Identity and belonging come from the positioning of the personality/
person (artist) in relation to the newly created reality. Here we have two equal and 
interdependent sides in the geo-artistic discourse – the creator-manager and/or 

emil dragnev
doctor în istorie, conferențiar universitar 

Universitatea de Stat din Moldova
Email: edragnev@gmail.com 

sărbătorIle marIale în pIctura murală a bIserIcIlor 
moldoveneștI dIn secolele xv–xvI

În secolele XI–XII, se constituie ciclul iconografic al principalelor sărbători 
din calendarul liturgic bizantin, numit din această vreme – δοδεκάορτον. Pe du-
rata secolelor XV–XVI se produc câteva substituții în registrul celor 12 Sărbători 
Împărătești. Sărbătoarea Învierii, este promovată la un statut superior, iar Vinerea 
Mare și Sâmbăta lui Lazăr nu mai apar nici ele în cadrul acestui ciclu, toate fiind 
înlocuite prin două sărbători mariale: Nașterea Maicii Domnului, Intrarea Mai-
cii Domnului în biserică și Înălțarea Cinstitei Cruci. Sărbătorile mariale au fost 
introduse în calendarul liturgic bizantin, pe la începutul secolului VII și probabil 
pe timpul patriarhului Gherman I respectiv, cu ilustrații cunoscute din secole-
le IX–X în Cappadocia. În secolele următoare, numărul exemplelor se multipli-
că, de la Sf. Sofia din Kiev și Dafni (secolul XI), până la picturile murale din 
epoca Paleologă (Gračianica, Chilendari, Chora). Aceste scene, apar în ciclurile 
Vieții Maicii Domnului, a Menologului sau ca subiecte separate. Introducerea 
lor în cadrul Dodecaortonului se produce după secolul al XIV-lea. Exemplele 
moldovenești vin să confirme acest lucru. Scena Intrării Maicii Domnului în bi-
serică, apare în naosul bisericii din Pătrăuți, încadrată în contextul Praznicelor. 
La Voroneț, aceeași scenă apare și mai evident plasată în cadrul Dodecaortonului, 
pe zidul vestic al naosului. Cel mai bine evidențiată în cadrul ciclului Praznicelor 
apare această scenă în conca absidei sudice a naosului de la Dorohoi. La Bălinești, 
reprezentările iconografice ale ambelor sărbători mariale, sunt plasate în registrul 
Dodecaortunului, pe zidul nordic al naosului. Astfel, aici, apare aproape definiti-
vată noua redacție a Dodecaortonului. În secolul al XVI-lea scenele sărbătorilor 
mariale menționate apar în cadrul Praznicelor la Moldovița și Sf. Dumitru din 
Suceava. Introducerea lor în cadrul Praznicelor, pare a fi mai sistematică în pic-
tura murală moldovenească, decât în picturile murale grecești. 
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sau „Regatul Creator al Moldovei” el, ca pe niște puzzle-uri, aranjează teritoriile 
reale, amestecându-le cu cele fictive/inventate și mixându-le la propria discreție. 
Printr-o astfel de interpretare autorul ne demonstrează ideea de incertitudine și 
caracterul instabil al spațiilor geo-politice existente. 

O astfel de interpretare duce la ideea de incertitudine și caracterul nestabil 
al spațiilor geo-politice existente. Structurile geo-politice fiind într-o continuă 
schimbare, devin fragmentate în elemente de bază pe care artistul le percepe drept 
un mozaic. Identitatea și apartenența provin din poziționarea personalității/per-
soanei (artistului) în raport cu realitatea nou creată. Aici avem două laturi egale 
și interdependente în discursul geo-artistic – creatorul-manager și/sau teritoriu 
creat de el. Într-o formă derizorie, Verlan opera cu diverse personaje ideologice, 
precum sunt timbrele „Lenin și Buratino”, sau păpușa „embrionul lui Lenin”, a 
scris scrisori pe care le adresa diferitor personalități și popoare – „o scrisoare că-
tre poporul vietnamez”, Tinei Turner, acum mai recent – Președintei Maia Sandu 
... dezvolta proiecte irealizabile, cum ar fi o expoziție pe orbită sau un lift între 
polii pământului. Toate acestea făceau parte dintr-un mare proiect artistic, abso-
lut complex și în continuă derulare, care se numea Mark Verlan.
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the characterIstIc of the proteIn extract obtaIned 
from brewer’s Yeast  

Protein extracts obtained with the use of microorganisms are of interest for 
application in various fields, such as food, pharmaceutical, cosmetics. This paper 
presents data on the effect of autolysis on protein content and activity of the en-
zyme superoxidysmutase. Autolysis was performed using acetic acid and phos-
phate buffer at various temperature limits for 8 hours. According to the results 
obtained, the maximum protein content was manifested when using the phos-

the territory created by him. In a derisory way, Verlan worked with various ideo-
logical characters, such as the stamps „Lenin and Buratino”, or the doll „Lenin’s 
embryo”, he wrote letters to different personalities and peoples – „a letter to the 
Vietnamese people”. Tina Turner, now more recently – to Moldovan President 
Maia Sandu... were developing unfeasible projects, such as an orbiting exhibition 
or an elevator between the poles of the earth. All this was part of a great artistic 
project, absolutely complex and continuous, which was called Mark Verlan.

lilia dragnev
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Chișinău

Email: dragneva@gmail.com

artIstul marK verlan. procesIunea valorIlor medIate 
dIn vIsurI șI ImagInar

Mark Verlan (1963–2020) – Marioca Fiul Ploii, Prințul Regatului Crea-
tor Moldova, Apărătorul grafic al animalelor și popoarelor inexistente – a fost 
unul dintre cei mai prolifici, originali și autentici reprezentanți ai scenei artistice 
moldovenești. Un adevărat artist-șaman. Fiind adesea prezent la întrunirile gru-
părilor artistice de underground, și participant la diferite manifestări artistice de 
artă contemporană, începând cu anii ’80 și până la sfârșitul vieții, perceput drept 
o „mascotă”, Verlan rămânea a fi întotdeauna unul „altul”, un artist solitar, inde-
pendent de oricine, mereu în lumea sa imaginară și preluată din visuri, transpusă 
în vasta sa operă, întotdeauna  înconjurat de câini și pisici. Un artist cu un talent 
deosebit și cu o fântână de idei, care reflecta prin diverse practici artistice socie-
tatea în continuă tranziție, contextul de coabitare, precum și rezultatul inducerii 
din mediu. Una dintre acțiunile semnificative realizate de Verlan în 1995, care a 
marcat „apariția” artei contemporane moldovenești, per se, a fost „Înmormân-
tarea păpușii Barbie”. Acțiunea a fost însoțită de procesiuni în masă de-a lungul 
străzilor din Chișinău. Verlan se identifică inseparabil cu habitatul său, pe care îl 
transformă într-un spațiu paralel celui real. El își creează propriul Regat Creativ 
al Moldovei, proclamându-se Prinț al acestuia, care în „viața sa trecută” a fost Ca-
valerul Regatului Grafic NGUCC PA – luptătorul pentru independența popoa-
relor inexistente. Realizează un glob al Moldovei, în formă de ou, a cărui axă este 
susținută de o viță de vie. O pisică este simbolul heraldic care împodobește stea-
gul și alte atribute, iar profilul „Prințului” se regăsește pe monedele de cupru ale 
„Regatului” cu valoarea nominală de One Marioka. Ulterior, în colaborare cu ar-
tistul Igor Șcerbina, Mark a realizat Pașaportul „Regatului”, care ar oferi oricărui 
doritor posibilitatea de a se identifica cu lumea paralelă a unui „spațiu inexistent”. 
Cartografia ocupă un anumit loc în opera sa. În lucrări precum „Harta lumii” 
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experIencIal learnIng In preschool age

Experiential learning is learning that takes place after reflection on what is be-
ing done and is a learning through action, through cooperation. Although closely 
related to learning theories, the experiential learning methodology presents an 
innovative approach to training and includes a flexible structure of learning ac-
tivities learning through observation and interaction with the environment. This 
experiential approach to learning allows participants to lead and take responsi-
bility for learning individually through direct discoveries and experiments.

The most interesting theory of learning is that stated by David A. Kolb and 
refers to experiential learning (learning from practice). Kolb identified a four-
stage learning cycle:

(1) concrete experience – refers to the participation in the respective event 
and its evaluation;

(2) observations and reflections – the formulation of positive and critical ob-
servations and reflections is achieved through a process that Kolb called trans-
formation into public fact, which involves sharing observations, feelings or other 
reactions generated by that experience, each other ;

(3) the formation of abstract concepts and generalizations – is the result of the 
systematic examination of models and results of concrete experience and find-
ing a meaning of the concrete event lived. Following this stage, new concepts are 
formulated and strategies for their application are generated;

(4) active experimentation – involves the implementation of strategies, from 
which point the cycle is resumed by experiencing a new situation.

Preschool age incorporates the idea that young ages are the basis of personal-
ity, and for the educational success of the child it is necessary to train all agencies 
with influences on the child, starting from the family, educational institutions to 
the community. In kindergarten, all the activities that take place together with the 
preschool children represent learning experiences for the child, starting from the 
integrated activities (focused on certain objectives and contents), to the moments 
routine or transition, which strengthens certain skills, abilities that contribute to 
the child’s autonomy, social coexistence, health, hygiene and protection, but can 
also expand the knowledge and experience gained through integrated activities.

phate buffer solution at a temperature of 45°C. The activity of SOD in extracts 
varies at the level of 71.9 ± 2.19 - 114.7 ± 0.10 U / mg protein with maximum 
value in the case where sodium phosphate buffer at temperature 37 served as 
induction factor of autolysis ° C. Thus, it can be mentioned that phosphate buf-
fer can be used for maximum protein and superoxidismutase extraction. Results 
contributes to improvement the  obtaining purified protein preparations from 
yeast biomass.

* He results were obtained within the State Program Project (2020–2023) 
20.80009.5107.16..
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caracterIstIca extractuluI proteIc obțInut 
dIn levurI de bere

Extractele proteice obținute cu utilizarea microorganismelor prezintă interes 
pentru aplicare în diferite domenii, cum ar fi industria alimentară, farmaceutică, 
cosmetică. În lucrarea dată sunt prezentate datele despre efectul de autoliza asu-
pra conținutului de proteină și activitatea enzimei superoxiddismutaza. Autoliza 
a fost efectuată utilizând acid acetic și tampon fosfat în diferite limite de tempe-
ratură cu durata de 8 ore. Conform rezultatelor obținute, conținut maxim de pro-
teină s-a manifestat în cazul utilizării soluției de tampon fosfat la temperatura de 
45OC. Activitatea SOD în extracte variază la nivel de 71,9±2,19 - 114,7±0,10 U/
mg proteină cu valoare maximă în cazul, în care ca factor de inducţie a autolizei a 
servit tampon fosfat de sodiu la temperatura 37°C. Astfel, se poate de menționat 
că tampon fosfat poate fi utilizat pentru extragerea maximă a proteinei și supero-
xiddismutazei. Rezultate obținute interes pentru obținerea preparatelor proteice 
purificate din biomasa levuriană.

* Rezultatele au fost obținute în cadrul Proiectului Program de Stat (2020–2023) 
20.80009.5107.16..
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învăŢarea experIenŢIală la vârsta preșcolară

Învățarea experiențială este învăţarea care are loc în urma reflecţiei asupra a 
ceea ce se face și este o învăţare prin acţiune, prin cooperare. Cu toate că este în 
strânsă legătură cu teoriile învăţării, metodologia învățării experiențiale prezintă 
o abordare inovatoare a instruirii și include o structură flexibilă a activităților de 
învățare prin observare și interacţiune cu mediul. Această abordare experiențială 
a învățării, permite participanților să-și conducă și să-și asume responsabilitatea 
învățării în mod individual prin descoperiri și experimente directe.

Cea mai interesantă teorie asupra învăţării este aceea enunţată de David              
A. Kolb și se referă la învăţarea experienţială (învăţarea din practică). Kolb a iden-
tificat un ciclu de învăţare alcătuit din patru etape:

(1) experiența concretă – se referă la participarea la evenimentul respectiv și 
evaluarea acestuia; 

(2) observații și reflecții – formularea de observaţii și reflecţii pozitive și criti-
ce se realizează printr-un proces pe care Kolb l-a numit de transformare în fapt 
public, ceea ce implică împărtășirea de observaţii, sentimente sau alte reacţii ge-
nerate de experienţa respectivă, unii altora; 

(3) formarea de concepte abstracte și generalizări – este rezultatul examinării 
sistematice a modelelor și a rezultatelor experienţei concrete și găsirea unui sens 
al evenimentului concret trăit. În urma acestei etape se formulează noi concepte 
și se generează strategii de aplicare a lor; 

(4) experimentarea activă – presupune punerea în practică a strategiilor, punct 
din care ciclul se reia prin experimentarea unei situații noi.

Vârsta preșcolară încorporează ideea că vârstele mici constituie baza perso-
nalităţii, iar pentru reușita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi 
agenţii cu influenţe asupra copilului, pornind de la familie, instituţii de educaţie 
până la comunitate. În grădiniţă, toate activităţile care se desfășoară împreună 
cu copiii preșcolari reprezintă experienţe de învăţare pentru copil, pornind de la 
activităţile integrate (centrate pe anumite obiective și conţinuturi), până la mo-
mentele de rutină sau tranziţie, care consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena și pro-
tecţia lui, dar și pot extinde cunoștinţele și experienţele acumulate prin activită-
ţile integrate.
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women In the republIc of moldova and democratIzatIon 
socIetY In the ‘90s of the twentIeth centurY

The sustainable development of contemporary society requires the full use 
of the potential of both women and men. The contribution of men in human 
development is known, promoted and propagated. The role of women is often 
in the shadow of history, although they have played an important role in various 
political movements and even revolutions.

Feminist social theories emphasize that women contribute to the birth of na-
tions and the democratization of society. The human race shapes society and is 
reshaped by the social and political conditions in which they appear. The gender 
literature on political and national issues mentions that women are involved in 
ethnic and political processes through: the biological reproduction of members 
of ethnic communities, as reproducers of the borders of national groups, as fun-
damental participants in the ideological reproduction of the community and 
transmitters of its culture. Last but not least, women are a real political force in 
the democratic emancipation movement and national companies. The events of 
the ‘90s of the last century they are a convincing testimony of this thesis.

Citizens of the Republic of Moldova of different ethnicities participated in 
the national movement and contributed to radical social changes. The historical 
circumstances that trained women and organized them for actions of public in-
terest, were the events of the ‘90s of the twentieth century. In the Republic of Mol-
dova, these led to the emergence of women’s emancipation movements, formally 
known since socialism, but deprived in Soviet conditions of true participatory 
democracy. Women voluntarily became involved with passion in the struggle for 
political and, implicitly, national freedoms. Some concrete examples - Women 
writers: Leonida Lari, Galina Trifan, Irina Nechit; Politicians: Lidia Istrati, Eca-
terina Mardarovici, Vitalia Pavlicenco. Journalists: Viorica Cucereanu, Larisa 
Ungureanu, Lucia Culev. Maria Bulat Saharneanu. Wives of arrested soldiers: Eu-
dochia Ivanțoc. Teachers: Veronica Postolachi, Eugenia Marin and many others.

Non-governmental organizations active in the field of women appeared in our 
space in the 1990s, many of which had women as founders and they were pro-
moters of legislative initiatives in achieving real equality of opportunity, formed 
communication networks, initiated state dialogue and non-governmental orga-
nizations of women, have initiated training courses on gender issues.

The contribution of women to the processes of civilizational prosperity of so-
ciety Moldovan women are to be studied and capitalized on, and creative women 
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au format rețele de comunicare, au inițiat dialogul statului și a organizațiilor non-
guvernamentale ale femeilor, au inițiat cursuri de instruire în problemele de gen.

Aportul femeilor la procesele de propășire civilizațională a societății 
moldovenești urmează a fi studiat și valorificat, iar femeile creative trebuie elogi-
ate. Or, o societate armonioasă este cea care răspunde provocărilor existențiale, 
reușind să mobilizeze și partea feminină a societății. 

mihaela enI
PhD student, Doctoral School of Humanities

State University of Moldova
Email: mihaella_eni@yahoo.com

lInguIstIc pragmatIcs – theoretIcal aspects

We start, in the present communication, from the idea that the appearance 
and the object of study of pragmatics is a complex and controversial subject ap-
proached by many linguists. Some linguists consider that pragmatics as a disci-
pline appeared in Havard in 1955 when the notion of the act of language was in-
troduced at the William James conferences, on the other hand, other researchers 
consider that it appeared earlier, in 1938 when the researcher Charles W Morris 
made a delimitation within semiotics by dividing semantics, syntax and pragmat-
ics in three directions. It is also considered that we cannot speak of a pragmatics 
in general, but of pragmatics. Researcher I. Cârâc delimits a linguistic pragmatics 
and a logical one. Linguistics, in turn, can be divided into a pragmatics of utter-
ance and conversation. On the European side, Emil Benveniste is the one who 
approached the central concept of linguistic pragmatics – enunciation, introduc-
ing new visions and concepts, on the American continent pragmatics remains a 
component of semiotics. In the Romanian space, researchers also approach the 
concept of pragmatics differently. The division made by Charles W. Morris is 
considered by Umberto Eco artificial, considering that pragmatics and semantics 
are complementary disciplines. The researcher Liliana Ionescu-Ruxăndoiu also 
adheres to this idea, who claims that pragmatics is the complementary field of 
semantics, whose object is the contribution of context to the process of mean-
ing through language. The great linguist Eugeniu Coșeriu also spoke about this 
phenomenon, considering that syntax, semantics and pragmatics should not be 
treated independently of each other, this fact probably also influencing the ap-
proach of pragmatics by the great linguist, who stated that pragmatics in general 
it has not yet been constituted, but it is to be constituted.

We propose, by virtue of what has been expressed, to analyze the opinions 
of great linguists in order to draw a direction in approaching the term academic 
discourse from the perspective of linguistic pragmatics.

are to be praised. However, it is a harmonious society that responds to existential 
challenges, managing to mobilize the female part of society.
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femeIle dIn republIca moldova șI democratIzarea 
socIetățII în anII ’90 aI secoluluI al xx-lea

Dezvoltarea durabilă a societății contemporane presupune folosirea plenară 
a potențialului deopotrivă al femeilor și bărbaților. Aportul bărbaților în dezvol-
tarea umană este cunoscut, promovat și propagat. Rolul femeilor deseori se află 
în umbra istoriei, deși ele au jucat un rol important în diverse mișcări politice și 
chiar revoluții.

Teoriile sociale feministe subliniază că femeile contribuie la nașterea națiunilor 
și democratizarea societății. Genurile umane modelează societatea și sunt remo-
delate de condițiile sociale și politice în care apar. În literatura de gen consacrată 
problemelor politice și naționale se menționează că femeile se implică în procese 
etnice și politice prin: reproducerea biologică ai membrilor colectivităților etnice, 
ca reproducători ai granițelor grupurilor naționale, ca participanți fundamentali 
la reproducerea ideologică a colectivității și transmițători ai culturii acesteia. Nu 
în ultimul rând, femeile sunt o forță politică reală în mișcarea de emancipare de-
mocratică și națională a societăților. Evenimentele din anii ‘90 ai secolului trecut 
sunt o mărturie convingătoare a acestei tezei.

Cetățenele din Republica Moldova de diferite etnii au participat la mișcarea 
națională și au contribuit la schimbările sociale radicale. Circumstanțele istorice 
care au antrenat femeile și le-au organizat în vederea acțiunilor de interes public, 
au fost evenimentele din anii ‘90 ai secolului al XX-lea. În Republica Moldova 
acestea au dus la apariția mișcărilor de emancipare ale femeilor, cunoscute for-
mal încă din socialism, dar lipsite în condițiile sovietice de adevărata democrație 
participativă. Femeile s-au implicat în mod voluntar cu pasiune în luptă pentru 
libertățile politice și implicit naționale. Câteva exemple concrete – Femei scrii-
toare: Leonida Lari, Galina Trifan, Irina Nechit; Politiciene: Lidia Istrati, Ecateri-
na Mardarovici, Vitalia Pavlicenco; Jurnaliste: Viorica Cucereanu, Larisa Ungu-
reanu, Lucia Culev, Maria Bulat Saharneanu. Soții de militari arestați: Eudochia 
Ivanțoc. Profesoare: Veronica Postolachi, Eugenia Marin și multe altele.

În spațiul nostru au apărut în anii ‘90 organizații nonguvernamentale active 
în problema femeilor, multe din care aveau drept fondatori femei și acestea au 
fost promotoare ale inițiativelor legislative în realizarea egalității reale de șanse, 

mailto:mihaella_eni@yahoo.com


Yesterday’s heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11, 2021102 103

olena fedorchuK
PhD in Art History, Senior Researcher

doctoral student at the Institute of Ethnology of the 
National Academy of Sciences of Ukraine

Email: FOlena@i.ua
https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

ScopusAuthor ID: 57216853528

the hearth of folK arta’s a phenomenon 
ethnIc artIstIc tradItIon

The hearth of folk art is a place of artistic practices and connected tradition 
and rituals, during which are created the distinctive features of a local tradition.

The study of the phenomenon of the focus of folk art was carried out on the 
basis of the ethno-artistic tradition of beaded decoration of the folk costume of 
Ukrainians. The centers of this tradition were formed in the first half of the 19th 
century under the influence of a many factors, the analysis of which was carried 
out in a separate article. The proposed study raises the question: why did the in-
fluence of favorable factors not everywhere cause the created centers of a widely 
available type of folk art?

It was determined that the tradition of beaded decoration of the folk costume 
of Ukrainians was often localized in polymorphic centers, where other more an-
cient artistic traditions had successfully developed before. For several genera-
tions, creative craftsmen have worked in such centers, skillfully developing the 
peculiar features of local traditions. The polymorphic character of the hearth and 
the predisposition of local inhabitants to various artistic practices prompted to 
study hearth of folk art as places-phenomena that have a special energy field con-
ducive to the birth of passionaries, the best way of self-realization of which is 
artistic creativity.

In the 1950s and 1970s the tradition of beaded decoration of the folk costume 
of Ukrainians was going through a phase of extinction. Many centers have ceased 
to function, as a result of which some knowledge and experience has been lost. In 
the end of 1980s, in the wake of an increase in the ethnic self-awareness of Ukrai-
nians and the awakening of interest in ethnic artistic heritage, began the phase of 
the actualization of the tradition.

It is noteworthy that the actualization of the artistic tradition of the beaded 
decoration of the folk costume of Ukrainians is mainly observed in the former 
centers of tradition, but due to the loss of knowledge, not everywhere is equally 
successful. The author considers the centers, which formed independently in the 
first half of the 19th century and functioned successfully until the middle of the 
20th century, as a significant resource for the revival of tradition. From here, effec-
tive measures of modeling the quality of modern artistic processes are seen joint 
plein airs of folk, amateur and professional craftsmen, held in traditional hearths 

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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pragmatIca lIngvIstIcă – aspecte teoretIce

Pornim, în comunicarea de față, de la ideea că apariția și obiectul de studiu al 
pragmaticii este un subiect complex și controversat abordat de numeroși lingviști. 
Unii cercetători lingviști consideră că pragmatica ca disciplină a apărut în 1955 
la Havard când a fost introdusă noțiunea de act de limbaj,la conferințele William 
James, pe de altă parte, alți cercetători consideră că aceasta a apărut mai devre-
me, în 1938 când cercetătorul Charles W. Morris a făcut o delimitare în cadrul 
semioticii divizând trei direcții semantica, sintaxa și pragmatica. De asemenea, se 
consideră că nu putem vorbi de o pragmatică în genere, dar de pragmatici. Cerce-
tătorul I. Cârâc delimitează o pragmatică lingvistică și una logică. Cea lingvistică 
la rândul ei poate fi divizată într-o pragmatică a enunțării și a una conversației. 
În partea europeană, Emil Benveniste este cel care a abordat conceptul central 
al pragmaticii lingvistice – enunțarea, introducând noi viziuni și concepții, pe 
continentul american pragmatica rămâne o componentă a semioticii. În spațiul 
românesc, cercetătorii la fel abordează conceptul pragmaticii divers. Divizarea 
făcută de Charles W. Morris este considerată de Umberto Eco artificială, con-
siderând că pragmatica și semantica sunt discipline complementare. La această 
idee aderă și cercetătoarea Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, care susține că pragmatica 
este domeniul complementar semanticii, al cărui obiect îl constituie contribuția 
contextului la procesul de semnificare prin limbaj. În legătură cu acest fenomen 
s-a pronunțat și marele lingvist Eugeniu Coșeriu care consideră, la fel, că sintaxa, 
semantica și pragmatica nu trebuie tratate independent una de alta, acest fapt 
probabil și influențând abordarea pragmaticii de către marele lingvist, care afir-
ma că pragmatica în genere nu s-a constituit încă, dar, urmează să se constituie. 

Propunem, în virtutea celor exprimate, să analizăm, opiniile marilor lingviști 
pentru a trasa o direcție în abordarea termenului discurs academic din perspec-
tiva pragmaticii lingvistice.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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ного декора народного костюма украинцев главным образом наблюдает-
ся в бывших очагах традиции, но из-за утраты знаний не везде одинаково 
успешно. Автор считает очаги, самостоятельно образовавшиеся в первой 
половине XIX и успешно функционирующие до середины XX века, весо-
мым ресурсом возрождения традиции. Отсюда, эффективными мерами 
моделирования качества современных художественных процессов видят-
ся совместные пленэры народных, самодеятельных и профессиональных 
мастеров, проводимые в традиционных очагах при кураторском участии 
этнологов и искусствоведов, владеющих знаниями об особенностях мест-
ных традиций.
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wernerIan school and the contrIbutIon of 
Karl and marIa baIsch

The first pedagogical institution in Russia is the Wernerian School, which was 
founded by German settlers in Bessarabia in 1844 in the Sarata colony. It took an-
other 30 years for the tsarist administration to set up other pedagogical seminars.

About 600 well-trained teachers at this school worked in Bessarabia and in 
the prefectures of Kherson, Tavria, Ekaterinoslav, the Cossack region of the Don 
and the Caucasus.

Christian Fridrih Werner was a faithful German merchant who came from 
Württemberg to support the project of the priest Ignaz Lindl to establish a colony 
after the model of the community of the first Christians in Jerusalem. Werner 
wanted to use all his wealth for the Kingdom of God with his heart in mind and 
to set up a school to prepare future missionaries to take the work of the gospel 
to Basarabia and all of southern Russia. Christian Werner died on September 7, 
1823 leaving a legacy of 25,000 Russian rubles in silver and willto be used for the 
good and prosperity of the community and for the expansion of the Kingdom of 
God. It took 20 years for his dream to come true.

The first teacher appointed to the Wernerian School was Karl Ludwig Baisch, 
a pietist from Wurttemberg who served in Sărata for 40 years. Pietists were not 
limited to the divine services of the Lutheran Church, but held Bible classes at 
their homes every Sunday in order to deepen their Bible knowledge and apply 
it to daily life. After the death of his first wife, Karl Ludwig Baisch remarried 
Maria Lutze, the daughter of the first German doctor from Basarabia Friedrich 
G. Lutze. At the time Maria was a nurse and midwife, but she also offered help 

with the curatorial participation of ethnologists and art historians,knowledge of 
the peculiarities of local traditions.
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ОЧАг НАРОДНОгО ИСКУССТВА КАК ФЕНОмЕН 
ЭТНИЧЕСКОй ХУДОЖЕСТВЕННОй ТРАДИЦИИ

Очаг народного искусства – это место художественных практик и свя-
занных с ними обычаев и обрядов, в процессе которых создаются самобыт-
ные черты локальной традиции. 

Изучение феномена очага народного искусства проводилось на матери-
але этнохудожественной традиции бисерного декора народного костюма 
украинцев. Формирование очагов этой традиции происходило в первой 
половине XIX в. под воздействием ряда факторов, анализ которых про-
водился в отдельной статье. В предлагаемом исследовании поднимается 
вопрос: почему воздействие благоприятных факторов не везде вызывало 
рождение очагов широкодоступного вида народного искусства?

Было установлено, что традиция бисерного декора народного костю-
ма украинцев зачастую локализировалась в полиморфемных очагах, где 
до этого успешно развивались другие более древние художественные 
традиции. на протяжении нескольких поколений в таких очагах работа-
ли креативные мастера, умело развивающие своеобразные черты локаль-
ных традиций. Полиморфемный характер очагов и предрасположенность 
местных жителей к различным художественным практикам подсказали из-
учать очаги народного искусства как места-феномены, которые обладают 
особенным энергетическим полем, благоприятствующим рождению пас-
сионариев, лучшим способом самореализации которых является художе-
ственное творчество. 

В 1950–70-х гг. традиция бисерного декора народного костюма украин-
цев переживала фазу угасания. Многие очаги прекратили функционирова-
ние, вследствие чего была утрачена часть знаний и опыта. В конце 1980-х 
гг., на волне возрастание этнического самосознания украинцев и пробуж-
дения интереса к этническому художественному наследию, началась фаза 
актуализации традиции. 

Примечательно, что актуализация художественной традиции бисер-
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acest post. Pentru a ameliora venitul insuficient al familiei, Maria s-a ocupat și 
de creșterea viermilor de mătase. Implicarea Mariei Baisch și ajutorul pe care l-a 
oferit ea soțului au adus o considerabilă contribuție la succesul Școlii Werneriene.
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school learnIng: fIndIngs and premIses for development 
In the context of new socIal challenges

The communication presents a synthesis of the research results of the project: 
Reconfiguring the learning process in general education in the context of societal 
challenges. Being in the first stage of investigation, the activity was carried out 
around the objective of: analyzing the conditions for learning and highlighting the 
premises for changing the learning process in the context of societal challenges 
in the curricular areas Language and Communication, Mathematics and Science, 
Socio-Humanistic Education, Arts. The research brings to the fore a fundamental 
concept in the field of education sciences: school learning. The social dynamics of 
recent years pose a number of challenges to today’s education to which it cannot 
remain inert. The evolution of society, the development of knowledge, commu-
nication and information technologies require the connection of the educational 
process to the realities of the contemporary world. Social models are no longer 
suitable for adapting to new challenges so that the contradictions of modern so-
ciety seriously affect human development. Today, technologies are developing at 
such a rapid pace that they profoundly affect the course of humanity, but also the 
way it acts. At first man lived in nature, then in cities, and now he lives online. 
The technological tools we use define and shape our type of thinking. Therefore, 
learning in modern society implies a new perspective on the contents of learn-
ing through the opportunities provided by new information and communication 
technologies, digitalization being a way of adaptation and the condition for the 
success of the next generation.

The results obtained from the analysis and statistical processing of data on the 
vision of parents, teachers and students on the current learning process have re-
vealed shortcomings and deficiencies in learning which are good premises for re-
configuring the learning process in general education in all curricular areas. The 
ideas, attitudes, visions that we have analyzed confirm that learning is a function 
of awareness rather than training, and the possibilities for learning today are much 
wider and different. Therefore, the formation of a culture of learning in school 
becomes a necessary way of forming and developing the student’s personality.

at her father’s pharmacy in Sărata. After marrying Baisch, Maria educated 13 
children, managed the household and boarding school of the Werner School, 
and because she had a deep knowledge of the Russian language, she replaced the 
Russian language teacher when the position was vacant. To alleviate the family’s 
insufficient income, Maria also raised silkworms. Maria Baisch’s involvement and 
help offered to her husband made a considerable contribution to the success of 
the Wernerian School.
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școala wernerIană șI contrIbuțIa luI Karl 
șI marIa baIsch

Prima instituție pedagogică din Rusia este Școala Werneriană care a fost 
înființată de coloniștii germani din Basarabia în anul 1844 în colonia Sărata. A 
mai luat încă 30 de ani administrației țariste până au înființat alte seminarii pe-
dagogice. Circa 600 de învățători bine instruiți la această școală au activat în Ba-
sarabia și în guberniile Herson, Tavria, Ekaterinoslav, ținutul cazacilor de pe Don 
și în Caucaz.

Christian Fridrih Werner a fost un negustor credincios german venit din 
Wurtemberg să susțină proiectul preotului Ignaz Lindl de înființare a unei co-
lonii după modelul comunității primilor creștini din Ierusalim. Werner a dorit 
să-și folosească toată averea pentru Împărăția lui Dumnezeu având pe inimă și 
înființarea unei școli de pregătire a viitorilor misionari care vor duce lucrarea 
Evangheliei în Basarabia și în tot sudul Rusiei. Christian Werner a murit la 7 
septembrie 1823 lăsând o moștenire de 25.000 de ruble rusești în argint și testa-
mentul ca să fie folosită pentru binele și prosperitatea comunității și pentru lăr-
girea Împărăției lui Dumnezeu. A luat 20 de ani până visul lui a devenit realitate. 
Primul învățător numit la Școala Werneriană a fost Karl Ludwig Baisch, un pietist 
din Wurttemberg care a slujit în Sărata 40 de ani. Pietiștii nu se limitau la servi-
ciile divine din Biserica Luterană, ci țineau ore biblice pe la casele lor în fiecare 
duminică cu scopul aprofundării cunoștințelor Biblice și aplicării lor în viața de 
zi cu zi. După decesul primei soții, Karl Ludwig Baisch s-a recăsătorit cu Maria 
Lutze, fiica primului medic german din Basarabia Friedrich G. Lutze. La momen-
tul căsătoriei Maria era asistentă medicală și moașă dar oferea ajutor și în farma-
cia tatălui său din Sărata. După ce s-a căsătorit cu Baisch, Maria a educat 13 copii, 
a gestionat gospodăria și internatul Școlii Werner și pentru că avea cunoștințe 
profunde de limbă rusă, a înlocuit profesorul de limbă rusă când a fost vacant 
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învățarea școlară: constatărI șI premIse de dezvoltare 
în contextul noIlor provocărIlor socIetale

Comunicarea prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării din cadrul proiec-
tului: Reconfigurarea procesului de învăţare din învăţământul general în con-
textul provocărilor societale. Fiind la prima etapă de investigaţie, activitatea s-a 
desfășurat în jurul obiectivului ce vizează: analiza condiţiilor de realizare a învă-
ţării și evidenţierea premiselor de schimbare a procesului de învăţare în contex-
tul provocărilor societale la ariile curriculare Limbă și Comunicare, Matematică 
și Știinţe, Educaţie socioumanistică, Arte. Cercetarea readuce în prim-plan un 
concept fundamental din domeniul știinţelor educaţiei: învăţarea școlară. Dina-
mica socială din ultimii ani pune în faţa educaţiei actuale o serie de provocări la 
care aceasta nu poate rămâne inertă.  Evoluţia societăţii, dezvoltarea cunoașterii, 
a tehnologiilor comunicaţionale și informaţionale impun conectarea procesului 
educaţional la realităţile lumii contemporane. Modelele sociale nu mai sunt adec-
vate pentru adaptarea la noilor provocări astfel încât contradicţiile societăţii mo-
derne afectează serios devenirea omului. Astăzi tehnologiile se dezvoltă într-un 
ritm atât de rapid, încât afectează în profunzime mersul omenirii, dar și modul 
în care ea acţionează. La început omul a trăit în natură, apoi în orașe, iar acum 
trăiește online. Instrumentele tehnologice pe care le utilizăm ne definesc și ne 
modelează tipul de gândire. Prin urmare, învăţarea în societatea modernă presu-
pune o nouă perspectivă asupra conţinuturilor învăţării prin oportunităţile puse 
la dispoziţie de noile tehnologii de informare și comunicare, digitalizarea fiind o 
modalitate de adaptare și condiţia succesului viitoarei generaţii

Rezultatele obţinute din analiza și prelucrarea statistică a datelor privind vizi-
unea părinţilor, a cadrelor didactice și a elevilor asupra procesului actual de în-
văţare au scos la iveală neajunsuri și deficienţe ale învăţării ce constituie premise 
temeinice pentru reconfigurarea procesului de învăţare în învăţământul general 
la toate ariile curriculare. Ideile, atitudinile, viziunile pe care le-am analizat con-
firm că învăţarea este o funcţie mai degrabă de conștientizare decât de instruire, 
iar posibilităţile de învăţare astăzi sunt mult mai vaste și diferite. Prin urmare, 
formarea unei culturi a învăţării în școală devine un mod necesar de formare și 
dezvoltare a personalităţii elevului.
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Importance of the assessment of lIpId metabolIsm 
IndIcators In chronIc vIral hepatItIs

Chronic hepatotropic infections caused by HCV and HBV, which are wide-
spread among the population, present a major socio-economic problem facing 
the medical community in all countries of the world. An important task of con-
temporary, evidence-based medicine is to study the mechanisms of chronic viral 
hepatitis, because many processes of long-term persistence of viruses in the body 
with the affect of essential bodily metabolisms are not clear enough. Currently, 
the attention of many researchers is drawn to the change in lipid metabolism and 
the severity of hepatic steatosis in chronic viral liver disease, as it has been shown 
to be a direct correlation between hepatic steatosis and early liver tissue fibrosis. 
The interconnection of the viral life cycle with the patient’s lipid metabolism, 
obtaining and maintaining a sustained viral response (SVR) after antiviral ther-
apy, the possibility of predicting the development of fibrosis and hepatocellular 
cancer - are the most important issues in this area. The liver plays an extremely 
important role in the synthesis of lipoptoteins in the endogenous way, having a 
high capacity to absorb fatty acids (GA) and participates in lipoprotein metabo-
lism as well as in the metabolism of lipids and endogenous cholesterol, under 
the control of various neurohormonal reactions. The aim of our study was to 
study some indices of lipid metabolism in patients with chronic hepatitis of HBV, 
HCV viral etiology and mixed HBV + HCV viral hepatitis. In the context of the 
research, true changes in cholesterol levels accompanied by cytolytic syndrome 
were determined in all research groups. Assessment of laboratory parameters, 
such as ALT and cholesterol, may serve as a laboratory screening method that 
reveals the functional state of the liver, lipid metabolism in patients with chronic 
viral hepatitis.
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Importanța aprecIerII IndIcatorIlor metabolIsmuluI 
lIpIdIc în hepatIte cronIce vIrale

Infecții cronice hepatotrope provocate de VHC și VHB cu răspândirea pe 
scară largă în rândul populației, prezintă o problemă majoră socio-economică 
cu care se confruntă comunitatea medicală din toate țările ale lumii. O sarcină 
importantă a medicinei contemporane, bazate pe dovezi, este studierea mecanis-
melor de cronicizare a hepatitelor virale, deoarece multe procese de persistență 
pe termen lung a virusurilor în organism cu afectarea metabolismelor esențiale 
corporale nu sunt suficient clare. În prezent, atenția multor cercetători este atrasă 
de schimbarea metabolismului lipidic și de severitatea steatozei hepatice în bolile 
hepatice cronice virale, deoarece s-a dovedit o corelație directă între steatoza he-
patică și fibroza precoce a țesutului hepatic. Interconexiunea ciclului vieții virale 
cu metabolismului lipidic pacientului, obținerea și menținerea unui răspuns viral 
susținut (SVR) după terapia antivirală, posibilitatea prezicerii dezvoltării fibrozei 
și cancerului hepatocelular – sunt cele mai importante probleme în acest dome-
niu. Ficatul joacă un rol extrem de important în sintetizarea lipoptoteinelor pe 
calea endogenă, având o capacitate ridicată de a absorbi acizii grași (AG) și parti-
cipă cât la metabolismul lipoproteinelor atât la metabolismul lipidelor și coleste-
rolului endogen, sub controlul diferitor reacții neurohormonale. Scopul studiului 
nostru a fost de a studia unele indice ale metabolismului lipidic la pacienții cu 
hepatită cronică de etiologie virală VHB, VHC și hepatită mixtă virală VHB + 
VHC. În contextul cercetării au fost determinate schimbări veridice ale nivelu-
lui de colesterol acompaniate cu sindrom citolitic în toate grupele de cercetate. 
Evaluarea parametrilor de laborator, cum ar fi ALT și colesterolul, poate servi o 
metodă de screening laborator care relevă starea funcțională a ficatului, metabo-
lismul lipidic la pacienții cu hepatită virală cronică.
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natural dYes In the concept of healthY eatIng

The problem of functional foods with biologically active compounds of natu-
ral origin, used as natural dyes, is very current in the food industry.

Currently, synthetic dyes are used in the manufacture of products dairy prod-
ucts, carbonated beverages, sweets, etc. to give an attractive and appetizing look 
to the food. Prolonged consumption of these foods leads to various harmful ef-
fects on the health of consumers. Studies show that the intake of synthetic dyes, 
such as tartrazine and azorubin, associated with a diet high in trans fats, nitrites, 
nitrates and low fiber intake are linked to malignancies especially in the esopha-
gus, breast, rectum, stomach, ovaries and can cause multiple allergies. Another 
noticeable harmful effect is hyperactivity with attention deficit in children. The 
replacement of synthetic dyes with compounds of natural origin obtained from 
berries (chokeberry, sea buckthorn, rosehip, hawthorn) in food is current. In vivo 
and in vitro research has shown that these berries have various positive effects on 
consumer health: hepatoprotective, cardioprotective, antioxidant, antimicrobial 
and others. Unlike synthetic dyes, natural pigments are sensitive to chemical and 
physical factors, they need to be stabilized, thus presenting a strategic problem. 
Procedures Intelligent extraction of biologically active compounds, while main-
taining functionality and improving bioavailability, will allow the manufacture 
of a wide range of natural dyes and antioxidants with various applications, in-
cluding for the food industry. Thus, the manufacture of functional foods, able to 
reduce the impact of oxidative stress and nutritional allergies, will contribute to 
the integration of the concept of healthy eating and increase the competitiveness 
of food industry enterprises.
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coloranțI naturalI în concepțIa alImentațIeI sănătoase 

Problema alimentelor funcționale cu compuși biologic activi de origine na-
turală, utilizați pe post de coloranți naturali, este foarte actuală în industria ali-
mentară. În prezent, coloranți sintetici sunt utilizați în fabricarea produselor 
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her could the legitimate perpetuation of the dynasty be ensured. Given that it 
is not known that there was any special form of investment of the lady in this 
capacity, marriage to a gentleman, anointed and crowned, was of particular im-
portance.

The ladies and gentlemen from the medieval Romanian countries were noted, 
in the society of the time, by several insignia, the crown – which was replaced, in 
some situations, in the 17th century with the calpac, being one of them. Coinci-
dentally, the one who openly claimed this sign that a privilege reserved only for 
ladies was Marica, the daughter of Constantin Brâncoveanu, the young lady of 
Constantin Duca, the voivode of Moldova: “being Mrs. Maric aproud and proud, 
having her father the great lord of Wallachia, they began to dishonest the mis-
tresses of the boyars, with many bad words and more vehemently that, intro Eas-
ter day, coming a mistress with a sash, as is their custom to wear the mistresses of 
the island all the time, took the island from his head and set it on fire, and they 
left her bare-headed, saying that only the ladies should fall to wear slippers, and 
not to the mistresses”. Clothing and especially its color were also ways of social 
differentiation. Thus, the Byzantine fashion was worn at the royal court, and asp 
earl jewelry. Byzantine tradition was also the color red, reserved for the ruling 
family,being a symbol of absolute power and sovereignty. The Florentine secre-
tary Anton Maria del Chiaro reported that “the girls used to walk around the city 
inc arts with two horses, and they have, hanging from their chests, a kind of cloth 
chest widean arm, green or azure, but not red, since this color is left solely to the 
lord’s family. „Mrs. Maria Brâncoveanu became known in history due to her sup-
port granted to her husband, Constantin Brâncoveanu, in her cultural policy, but 
especially due to the cruel destiny he had, together with his daughters, daughters-
in-law and sons-in-law after the beheading of her husband and four boys in 1714. 
Known in historical writings and as Marica, Brâncoveanu’s Lady she herself came 
from a ruling family, being the niece of her son to Antonie Vodă from Popeşti, 
lord of Wallachia between 1669 and 1672.

Speculating on the links of this matrimonial relationship, some historians be-
lieve that Brâncoveanu wanted to be a dynasty founder – to all that he had inher-
ited from his predecessors he tried to add, so that the entire patrimony, fortunes 
and relatives, to increase and consolidate. The marriage of him and then of his 
children will be put at the service of this mentality. Mrs. Maria was the daugh-
ter of Neagoe Postelnicul and she married Constantin Brâncoveanu in 1694. She 
was not poor. And because the great fortunes gathered by Brâncoveanu during 
his reign (1688–1714) are known, Constantin Gane reminds us that the Brân-
coveanu couple lived a very luxurious life since the reign of Şerban Vodă, when 
Constantin’s procession, when he came to The royal court was made up not only 
of servants, but also of boyars and boyars, who followed him by making a real 
„procession”.

lactate, băuturilor carbogazoase, dulciurilor etc. pentru a da un aspect atractiv 
și apetisant alimentului. Consumul îndelungat al acestor alimente conduce la di-
verse efecte nocive asupra sănătății consumatorilor. Studiile arată că ingestia de 
coloranți sintetici, cum ar fi tartrazina și azorubina, asociate cu o dietă bogată în 
grăsimi trans, nitriţi, nitraţi și aport redus de fibre sunt legate de tumori maligne 
în special în esofag, sân, rect, stomac, ovare și poate provoca multiple alergii. Alt 
efect nociv remarcat este hiperactivitatea cu deficit de concentrare a atenției la 
copii. Înlocuirea coloranților sintetici cu compuși de origine naturală obținuți 
din fructe de pădure (aronia, cătină, măceș, păducel) în produsele alimentare 
este actuală. Cercetările efectuate in vivo și in vitro au demonstrat că acestea fruc-
te de pădure au diferite efecte pozitive asupra sănătății consumatorilor: hepa-
toprotector, cardioprotector, antioxidant, antimicrobian și altele. Spre deosebire 
de coloranții sintetici, pigmenții naturali sunt sensibili la factori chimici și fizici, 
necesită să fie stabilizați, astfel, prezentând o problemă strategică. Procedeurile 
inteligente de extracție a compușilor biologic activi, cu păstrarea funcționalității 
și îmbunătățirea biodisponibilității, vor permite fabricarea unei game largi de 
coloranți naturali și antioxidanți cu diverse aplicații, inclusiv pentru industria 
alimentară. Astfel, fabricarea unor alimente funcționale, capabile să diminueze 
impactul stresului oxidativ și alergiilor nutriționale, vor contribui la integrarea 
conceptului de alimentație sănătoasă și la sporirea competitivității întreprinderi-
lor de industria alimentară.
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the ladIes from the brâncoveanu famIlY

In a male middle age, history is believed to have been made by men and also 
written by them. The female universe of past centuries, the approach of this his-
toriographical field can now be framed in the new preoccupations of historians.

It is noteworthy that in all medieval historiography, when defining the status 
of the ladies of Moldova and Wallachia, their condition is summarized as that of 
„wife of the lord”, not known, until now, another ceremonial form of consecra-
tion – by coronation, anointing or another solemn gesture. The only way to gain 
the status of a lady was marriage, except in the case of the gentleman’s mother 
or daughter. Although the lord could rule without being married, this situation 
was still considered temporary. In the general conception of the time, access to 
the status of sovereign was not reserved only for the crowned man, but for the 
princely couple. The lady’s existence was a necessity, if only because only through 
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doamnele dIn famIlIa brâncoveanu

Într-un ev mediu masculin, se consideră că istoria a fost făcută de bărbaţi și 
a fost scrisă tot de ei. Universul feminin din veacurile trecute, abordarea acestui 
domeniu istoriografic se poate încadra acum în noile preocupări ale istoricilor. 

Este de remarcat faptul că în toată istoriografia medievală, atunci când se de-
finește statutul doamnelor din Moldova și Valahia, condiţia lor este rezumată la 
aceea de „soţie a domnului”, nefiind cunoscută, până acum, altă formă ceremo-
nială de consacrare – prin încoronare, mirungere sau un alt gest solemn. Singura 
modalitate de a dobândi statutul de doamnă era căsătoria, exceptând situațiile în 
care eeste vorba de mama domnului sau fiica acestuia.

Deși domnul putea domni și fără a fi căsătorit, totuși această situaţie era pri-
vită ca provizorie. În concepţia generală a epocii accesul la statutul de suveran nu 
era rezervată doar bărbatului încoronat, ci cuplului domnesc. Existenţa doamnei 
era o necesitate, fie și doar pentru aceea că numai prin ea se putea asigura, în  
principiu, perpetuarea legitimă a dinastiei. În condiţiile în care nu se cunoaște să 
fi existat vreo formă specială de investire a doamnei în această calitate, căsătoria 
cu un domn, uns și încoronat, avea o importanță deosebită.

Doamnele și domnițele din țările medievale românești se făceau remarcate, în 
societatea timpului, prin mai multe însemne, coroana – care a fost înlocuită, în 
unele situații, în secolul al XVII-lea cu calpacul, fiind unul dintre ele. Întâmpla-
rea face ca aceea care a revendicat, în mod deschis, acest însemn ca un privilegiu 
rezervat doar doamnelor să fie Marica, fiica lui Constantin Brâncoveanu, tână-
ra doamnă a lui Constantin Duca, voievodul Moldovei: „fiind doamna Marica 
mândră și semeaţă, având pe tată-său domn mare Ţărăi Românești, au început a 
necinsti jupânesele boierilor, cu multe cuvinte rele și mai vârtos aceasta că, într-
o zi de Paște, venind o jupâneasă cu ișlic, după cum le este obiceaiul de poartă 
jupânesele ișlice în toată vremea, i-au luat ișlicul de pe cap și l-au băgat în foc și 
au lăsat-o cu capul gol, zicând că numai doamnelor să cade să poarte ișlice, iar 
nu și  jupâneselor”.

Vestimentația și mai ales culoarea acesteia erau, de asemenea, modalități de 
diferențiere socială. Astfel, la curtea domnească se purta moda bizantină, iar ca 
bijuterii perlele. Tradiție bizantină era și culoarea roșie, rezervată familiei dom-
nitoare, fiind un simbol al puterii absolute și al suveranităţii. Secretarul florentin 
Anton Maria del Chiaro relata că „jupânesele obișnuiesc să umble prin oraș în 
carete cu doi cai, și aceștia au, atârnând de piept, un fel de pieptar de stofă lat de 
un braţ, de culoare verde sau azurie, dar nu roșie, dat fiind că această culoare e 

Maria Brâncoveanu comes from a large family, she had 6 more brothers: Con-
stantin, Neagu, Duca, Udrea, Cristea and Pană. Of all the brothers, only with the 
little one, Pană Negoescu maintained closer relations, he being the one who helps 
the former Lady to return to the country as Brâncoveanu’s widow.

The sources referring to the period of Constantin Brâncoveanu’s reign repeat-
edly emphasize the splendor of the royal parties and the luxury of those who par-
ticipated in them. From the few descriptions of the royal weddings from Brân-
covene results the grandeur and the greatness, the richness displayed at these 
parties. However, the gala dress of the ruling family and the guests also contrib-
uted to this splendor. Therefore, with regard to the clothing of Mrs. Maria and her 
daughters it should be mentioned first of all that their toilets were mostly unique 
models and even if any more daring noblewoman managed to make a toilet simi-
lar to that of the Lady, the quality of the materials and the richness of the precious 
stone used as decoration were not at all the same.

The clothes of the Lady and her ladies were reminiscent of Byzantine luxury. 
Heavy or thinner slabs of gold, pearl buttons or pearls are thrown over blouses 
with pearl strings, with wire, with strings of silk, with silk. The middle of the la-
dies was fastened with gold belts, rare rings shone on their fingers, heavy earrings 
with „legs” or „baskets” hung on their ears, and gold chains or beads of yellow 
around their necks.

When she ascended the throne of Wallachia, Mrs. Marica had no other repu-
tation than to be a good mother, a faithful and pious wife. Brâncoveanu found 
a precious support in his Lady who knew the purpose of each estate, of each 
house and of all the sums of money sent by him for storage and fructification to 
the banks in Vienna, Venice and Amsterdam. Mrs. Maria was a very good ad-
ministrator of the Brâncoveni’s fortune and this was proved even after his return 
from exile in 1716. A last gesture of love and respect for her dead husband was 
the bringing to the country of his bodily remains. With the consent of the then 
gentleman, Nicolae Mavrocordat, Constantin Brâncoveanu’s body was brought 
to Bucharest and buried in St. George’s Church in July 1720. The tombstone has 
no inscription, proof that everything was done in secret. Only the silver candle 
that was ordered by Mrs. Marica to light the tomb bears the inscription of Con-
stantine Brâncoveanu and his wife.

Mrs. Maria Brâncoveanu died in Bucharest, old, in December 1729 and was 
buried by the girls who were still alive and by her beloved nephew, Constantin, 
together with her husband, in the same tomb in St. George’s church.
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și al tuturor sumelor de bani trimise de el spre păstrare și fructificare la băncile 
din Viena, Veneţia și Amsterdam. Doamna Maria a fost foarte bună administra-
toare a averii Brâncovenilor și acest lucru l-a dovedit și după întoarcerea din exil 
în 1716.

Un ultim gest de dragoste și respect pentru soţul ei mort, a fost aducerea în 
ţară a rămășiţelor trupești ale lui. Cu acordul domnului de atunci, Nicolae Ma-
vrocordat, trupul lui Constantin Brâncoveanu a fost adus la București și înmor-
mântat în biserica Sf. Gheorghe în iulie 1720. Piatra de mormânt nu are inscripţie, 
dovadă că totul a fost făcut în taină. Doar candela de argint ce a fost comandată 
de Doamna Marica pentru a lumina mormântul poartă inscripţia lui Constantin 
Brâncoveanu și a soţiei sale.

Doamna Maria Brâncoveanu a murit la București, bătrână, în decembrie 1729 
și a fost înmormântată de fetele care mai erau în viaţă și de iubitul ei nepot, Con-
stantin, alături de soţul ei, în același mormânt din biserica Sf. Gheorghe.
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the rural world of the old KIngdom.
housIng, food, clothIng, superstItIons

The peace treaty of Adrianople in 1829 had unsuspected consequences for the 
rural world of the two Romanian Principalities.

The occupation of the Black Sea straits by the Ottoman Empire inevitably led 
to the control of economic life in the Pontic area. The Romanian countries were 
also affected, because part of their trade took place in the Black Sea area. From 
the moment when the Ottoman domination was accentuated, the trade of the Ro-
manian Lands with the western and northern countries was blocked and the ag-
riculture experienced an ample regress. The sowing was done only for the wheat 
requested by the Ottomans, and for their own consumption, millet and from the 
18th century, corn. Many agricultural areas remained uncultivated and became 
pastures over time. Animal husbandry it becomes for the Romanian peasant an 
increasingly important occupation from an economic point of view. Vegetable 
food was predominant in the diet of the Romanian peasant until the interwar 
period. For various reasons, meat was not eaten very often.

Milk, cheese, curd fully provided the necessary animal protein, so that the 
peasant did not feel a great need to eat meat. Instead, all the vegetable products, 
so appreciated at the time by the peasant, were not consumed alone, they were 
made with cream, greased with cheese, hardened with bacon, fat or scraps.

Corn has become the most cultivated plant in the Principality. First of all, it 

lăsată pe seama numai a familiei domnului”.
Doamna Maria Brâncoveanu a rămas cunoscută în istorie datorită sprijinului 

acordat soţului ei, Constantin Brâncoveanu, în politica sa culturală, dar mai ales 
datorită destinului crud pe care l-a avut, împreună cu fiicele, nurorile și ginerii săi 
după decapitarea soţului și a celor patru băieţi din anul 1714.

Cunoscută în scrierile istorice și sub numele de Marica, Doamna lui Brân-
coveanu a provenit ea însăși dintr-o familie domnitoare, fiind nepoata de fiu a 
lui Antonie Vodă din Popești, domn al Ţării Românești între anii 1669 și 1672. 
Speculând legăturile acestei înrudiri matrimoniale, unii istorici sunt de părere că 
Brâncoveanu a vrut să fie un întemeietor de dinastie – la tot ce moștenise de la 
înaintași s-a străduit să adauge, pentru ca întregul patrimoniu, averi și înrudiri, 
să sporească și să se consolideze. Căsătoria lui și apoi a copiilor săi vor fi puse 
în slujba acestei mentalităţi. Doamna Maria a fost fiica lui Neagoe Postelnicul și 
s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu în anul 1694. Nu era săracă. Și pentru 
că sunt cunoscute marile averi strânse de Brâncoveanu în timpul domniei sale 
(1688–1714), Constantin Gane ne reamintește faptul că soţii Brâncoveanu du-
ceau o viaţă foarte luxoasă încă din timpul domniei lui Șerban Vodă, când alaiul 
lui Constantin, atunci când venea la Curtea domnească, era format nu numai din 
slujitori, ci și din boieri și boiernași, care îl urmau făcându-i un adevărat „cortej”.

Maria Brâncoveanu provine dintr-o familie numeroasă, mai avea încă 6 fraţi: 
Constantin, Neagu, Duca, Udrea, Cristea și Pană. Dintre toţi fraţii, doar cu cel 
mic, Pană Negoescu a întreţinut relaţii mai strânse, el fiind cel care o ajută pe 
fosta Doamnă să se reîntoarcă în ţară în calitate de văduvă a lui Brâncoveanu.

Izvoarele referitoare la perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu sub-
liniază în mod repetat fastul petrecerilor domnești și luxul acelora ce partici-
pau la ele. Din cele câteva descrieri ale nunţilor domnești brâncovenești rezultă 
grandoarea și măreţia, bogăţia etalată la aceste petreceri. La această fastuozitate a 
contribuit însă și ţinuta de gală a familiei domnitoare și a invitaţilor. Prin urmare, 
în privinţa îmbrăcămintei Doamnei Maria și a fiicelor sale trebuie menţionat în 
primul rând că toaletele lor erau în cea mai mare parte modele unicat și chiar 
dacă vreo boieroaică mai îndrăzneaţă reușea să-și facă o toaletă asemănătoare cu 
cea a Doamnei, calitatea materialelor și bogăţia pietrei preţioase folosite ca decor 
nu era deloc aceeași.

Îmbrăcămintea Doamnei și domniţelor ei amintea de luxul bizantin. Peste ii 
cu șiruri de mărgăritare, cu sârmă, cu șireturi de fir, cu mătăsuri sunt aruncate 
dulame de lastră grea sau mai subţire, cu nasturi de aur sau mărgăritar. Mijlocul 
domniţelor era prins cu brâie aurite, în degete sclipeau inele rare, de urechi le 
atârnau cercei grei cu „picioare” sau „coșuleţe”, iar în jurul gâtului lanţuri de aur 
sau salbe de galbeni. 

Când a urcat pe tronul Ţării Românești, Doamna Marica nu avea alt renume 
decât acela de a fi o mamă bună, o soţie credincioasă și evlavioasă. Brâncoveanu a 
găsit un sprijin preţios în Doamna sa care știa rostul fiecărei moșii, al fiecărei case 
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tory food in combination with polenta. The lack of land for growing cereals could 
be supplemented by other activities, such as fruit growing, viticulture, domestic 
industry or even by renting land, while the dramatic reduction in pastures and 
the number of cattle could not be compensated.

Due to dramatic reductions in pastures, the number of cattle has been steadily 
declining. Moreover, the peasants were forced to use their cattle for field work.

They, tired of pulling the yoke, could no longer reach the grazing places, which 
were sometimes 20 kilometers from the village. The reduction in the number of 
cattle had consequences for the production of cereals. The lack of manure did not 
allow the rapid restoration of land depleted by corn monoculture.

Another branch of traditional agriculture that has experienced negative de-
velopments has been beekeeping. Areas with a long tradition, such as the western 
part of Oltenia, have been negatively affected by the increase in areas cultivated 
with cereals. Deforestation and orchards, dramatic reduction of pastures, interest 
of farmers in cultivation exclusive use of cereals had unsuspected consequences 
for beekeeping. Bee and wax production fell so much that imports were needed 
to meet domestic consumption, especially after 1860.

The end of the 19th century brought new types of clothing or footwear to the 
Romanian rural world, and the old port was more and more often abandoned for 
manufactured products. This phenomenon was observed, first of all, in those ar-
eas where the peasants had the material possibility to buy clothes from the trade, 
to the detriment of those produced at home. With the new clothing models, the 
world of the Romanian village has known another disturbing novelty, namely 
fashion, in front of which people are beginning to worship it. However, there 
were still poor peasants who could not even afford shoes in the winter, walking 
barefoot and exposed to all sorts of diseases. The boot was increasingly used in 
the Romanian rural world, especially by those with a helping hand, because it was 
durable, and if it broke, it could be easily repaired. If the boot was made of un-
beaten leather, there was a risk of transmitting diseases from animals to humans, 
especially if the skin of cattle was used. The Romanian peasant’s connection with 
nature was extremely deep, but it also allowed the appearance of numerous cures 
and superstitions. Some of them have proven to be of great value, proving a deep 
knowledge of the healing possibilities of plants or the ability of animals to predict 
certain phenomena of nature. The appearance of diseases is seen by the Roma-
nian peasant in a supernatural way.

overlapped with the old millet culture, the agrotechnics of the two plants being 
almost identical. As a result, corn replaced millet in culture without major com-
plications. For the peasant in the Principality, the change was extremely simple, 
because corn, which is a non-breadable cereal, replaced millet, which is also an 
unbreadable cereal. In addition, corn productivity is clearly higher millet, there-
fore, another advantage for the peasant.

The Treaty of Adrianople of 1829 had unsuspected consequences for agricul-
ture in the Principality. The opening of markets and navigation on the Danube 
brought new opportunities for agriculture in the two Principalities. Cereals from 
the Principality are increasingly sought after, and their price is constantly rising. 
England, Austria, the German states are increasingly interested in buying grain 
produced in Principality. In just a few years, due to demand, their price increases 
tenfold, and agricultural landowners try to adapt to new economic realities.

To increase production, more and more land is being used, including those 
used until then only for grazing. Huge fields, uncultivated and with grass as tall 
as man were plowed and cultivated with cereals. Pastures are becoming rarer and 
only in mountainous areas, and transhumance is becoming difficult. A significant 
part of the shepherds were forced to sell or sacrifice their animals, preferring to 
have other occupations, such as trade.

Animal husbandry, a traditional occupation of the Romanian peasant and an 
important component of the rural economy of the Principality, records an in-
creased decline with consequences on economic and commercial activities and a 
decrease in living standards, including food. If the consequences of the applica-
tion of the Peace Treaty of Adrianople were a first shock for the old Romanian 
extra-Carpathian rural world, the second great shock came from the agrarian 
reform of Prince Alexandru Ioan Cuza in 1864, which was designed for the good 
of the Romanian peasant, at a time when most European countries were trying 
to solve the problems of the rural world. So, it was normal for the Romanian 
political elite to think of different solutions, in order to improve the hard life of 
the peasant. The agrarian reform of ruler Alexandru Ioan Cuza had several major 
shortcomings, including the ownership of peasants with far too small areas of 
land, as well as the gradual destruction of pastures and forests in the plains, to 
expand the area cultivated with cereals.

The increase in cereal production, but also their export beyond natural limits, 
has led to their increase in the domestic market and the degradation of living 
standards. To these were added the massive import of manufactured products, 
which led to the disappearance of the peasant household industry and the devel-
opment of modern means of communication, which dramatically reduced the 
carriage, which brought the peasant important sources of income.

For the peasant family of that period, the cattle provided him with a superior 
economic situation. The dairy cow was considered the main support for the peas-
ant family, which provided them with a cheap, consistent, hygienic and obliga-
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cât omul au fost arate și cultivate cu cereale. Pășunile sunt tot mai rare și doar în 
zonele montane, iar transhumanța devine dificilă. O parte însemnată a oierilor 
au fost obligați să își vândă animalele sau să le sacrifice, preferând să aibă alte 
ocupații, ca de exemplu, comerțul.

Creșterea animalelor, o ocupație tradițională a țăranului român și o com-
ponentă importantă a economiei rurale din Principate, înregistrează un declin 
mărit cu urmări asupra activităților economice și comerciale și cu o scădere a 
nivelului de trai, inclusiv din punct de vedere alimentar.

Dacă consecințele aplicării Tratatului de Pace de la Adrianopol au reprezentat 
un prim șoc pentru vechea lume rurală românească extracarpatică, cel de al doi-
lea mare șoc a venit de la reforma agrară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
din 1864, care a fost gândită pentru binele țăranului român, într-o perioadă în 
care majoritatea țărilor europene încercau să rezolve problemele lumii rurale. 
Deci, era normal ca elita politică românească să se gândească și ea la diferite 
soluții, pentru a îmbunătății viața grea a țăranului.

Reforma agrară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a avut câteva mari ne-
ajunsuri, printre care împroprietărirea țăranilor cu suprafețe de teren mult prea 
mici, precum și distrugerea treptată a pășunilor și a pădurilor din zonele de câm-
pie, pentru a extinde suprafața cultivată cu cereale.

Mărirea producției de cereale, dar și exportul acestora peste limitele naturale, 
a dus la scumpirea acestora pe piața internă și la degradarea nivelului de trai. La 
acestea s-au adăugat importul masiv de produse manufacturate, ceea ce a dus 
la dispariția industriei casnice țărănești și dezvoltarea mijloacelor moderne de 
comunicații, care au redus dramatic cărăușia, care aducea țăranului importante 
surse de câștig.

Pentru familia țărănească din acea perioadă, vitele îi asigurau o situație eco-
nomică superioară. Vaca cu lapte era considerat principalul sprijin pentru familia 
țărănească, care le asigura un aliment ieftin, consistent, igienic și obligatoriu în 
combinație cu mămăliga. Lipsa terenurilor pentru cultivarea cerealelor mai putea 
fi suplinită prin alte activități, precum pomicultura, viticultura, industria casnică 
sau chiar prin închirierea unor suprafețe de teren, pe când reducerea dramatică a 
pășunilor și a numărului de vite, nu se putea compensa.

Din cauza reduceri dramatice a pășunilor, numărul vitelor a scăzut conti-
nuu. Mai mult, țăranii au fost obligați să își folosească vitele la munca câmpului. 
Acestea, obosite de trasul la jug, nu mai puteau ajunge la locurile de păscut, care 
uneori se găseau și la 20 de kilometri de sat. Reducerea numărului de vite a avut 
consecințe și nefaste și pentru producția de cereale. Lipsa gunoiului de grajd nu a 
mai permis refacerea rapidă a terenurilor epuizate de monocultura porumbului.

O altă ramură a agriculturii tradiționale care a cunoscut evoluții negative a 
fost albinăritul. Zonele cu mare tradiție, precum zona de vest a Olteniei a fost 
afectată negativ de creșterea suprafețelor cultivate cu cereale. Tăierea pădurilor 
și a livezilor, reducerea dramatică a pășunilor, interesul țăranilor în cultivarea 
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lumea rurală a vechIuluI regat. 
locuInțe, alImentațIe, îmbrăcămInte, superstIțII

Tratatul de pace de la Adrianopole din 1829 a avut consecințe nebănuite pen-
tru lumea rurală a celor două Principate românești.

Ocuparea strâmtorilor Mării Negre de către Imperiul Otoman a dus, în mod 
inevitabil, la controlul vieții economice din zona pontică. Țările Române au fost 
și ele afectate, pentru că o parte din comerțul lor se desfășura în zona Mării Ne-
gre. Din momentul în care dominația otomană s-a accentuat, comerțul Țărilor 
Române cu țările vestice și nordice a fost blocat iar agricultura a cunoscut un 
amplu regres. Semănăturile au fost realizate doar pentru grâul cerut de otomani, 
iar pentru consumul propriu, mei și din secolul al XVIII-lea, porumbul. Multe 
suprafețe agricole au rămas nelucrate și au devenit în timp pășuni. Creșterea ani-
malelor devine pentru țăranul român o ocupație tot mai importantă din punct de 
vedere economic. 

Hrana vegetală a fost predominantă în alimentația țăranului român până în 
perioada interbelică. Din diverse motive, carnea nu era foarte des consumată. 
Laptele, brânza, cașul asigurau din plin necesarul de proteine animale, astfel că 
țăranul nu simțea o prea mare nevoie în consumarea cărnii. În schimb, toate pro-
dusele vegetale, atât de apreciate atunci de țăran, nu se consumau singure erau 
drese cu smântână, unse cu brânză, călite cu slănină, osânză sau jumări.

Porumbul a devenit planta cea mai cultivată din Principate. În primul rând 
s-a suprapus peste vechea cultură a meiului, agrotehnica celor două plante fi-
ind aproape identică. Ca urmare, porumbul a înlocuit meiul în cultură fără mari 
complicații. Pentru țăranul din Principate schimbarea a fost extrem de simplă, 
pentru că porumbul, care este o cereală nepanificabilă a înlocuit meiul, care este 
tot o cereală nepanificabilă. În plus, productivitatea porumbului este net superi-
oară meiului, deci, un alt avantaj pentru țăran.

Tratatul de Pace de la Adrianopole din 1829 a avut consecințe nebănuite pen-
tru agricultura din Principate. Deschiderea piețelor și a navigației pe Dunăre a 
adus noi oportunități pentru agricultura celor două Principate. Cerealele din 
Principate sunt tot mai căutate, iar prețul lor este într-o continuă creștere. Anglia, 
Austria, statele germane sunt tot mai interesate să cumpere cereale produse în 
Principate. În doar câțiva ani, din cauza cererii, prețul acestora crește înzecit, iar 
proprietarii de terenuri agricole încearcă să se adapteze noilor realități econo-
mice. Pentru a crește producția, se folosesc tot mai multe terenuri, inclusiv cele 
folosite până atunci doar la pășunat. Câmpii uriașe, necultivate și cu iarba înaltă 
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of Catherine Teodoroiu, where our heroine sleeps forever. It is, perhaps, the hom-
age of the artist brought to Gorj who had an important place and role in restoring 
order in the Chisinau – Tighina area in the winter of 1918.

Ion gIurcă
profesor universitar, doctor în istorie

Universitatea „Hyperion” din București
Email: ion_giurca@yahoo.fr

o artIstă dIn basarabIa șI ecaterIna teodoroIu, 
eroIna de pe dealul muncelul

Unitatea românească, de la Nistru până la Tisa, este o realitate, nu o figură de 
stil a poetului nostru național Mihail Eminescu din cunoscuta și inegalabila sa 
,,Doină”. În anii Războiului de Întregire a României (1916–1920), între cei pes-
te 335.000 de eroi s-a aflat și o femeie – Ecaterina Teodoroiu, rămasă în istoria 
noastră ca ,,Eroina de la Jiu”, unde a fost o participantă activă la luptele din anul 
1916. Cea care cu greu a fost acceptată ca ofițer onorific în Divizia 11 infante-
rie, comandată de generalul Ernest Broșteanu, a căzut la datorie lângă Panciu 
la 22 august/4 septembrie 1917. Înmormântată inițial în zona operațiilor mili-
tare, rămășițele sale pământești au fost duse la Târgu Jiu și reînhumate. I-a fost 
dat artistei Mitiza Petrașcu, născută la Chișinău, stabilită apoi la București, ca în 
anul 1936 să realizeze la Târgu Jiu un frumos monument – Mausoleul Ecaterinei 
Teodoroiu, unde eroina noastră își doarme somnul de veci. Este, poate, omagiul 
artistei adus gorjenilor care au avut un loc și rol important în restabilirea ordinii 
în zona Chișinău – Tighina în iarna anului 1918.

rodica gotca
PhD student, State University of Moldova

Email: gotcarodica@gmail.com

dIgItalIzed lYrIcs – evolvIng specIes

Digitized lyric is the product of the interaction of the postmodernist lyrical 
text with ICT, it is a fusion of movement, image, sound, text, a reformulation of 
the concept of literature.

 In this article we will present a series of literary species that have appeared 
and been certified in the field of digital poetry, such as: videopoetry – a special 
form of video art, which includes poetry texts elaborated at different acoustic and 
visual levels, offering the reader / spectator a new poetry experience that can be 
visualized through electronic applications, or in the Internet space; e-poetry – vi-

exclusivă a cerealelor a avut consecințe nebănuite pentru albinărit. Producția de 
miere de albine și de ceară a scăzut atât de mult, încât, pentru a satisface consu-
mul intern a fost nevoie de importuri, mai ales după 1860.

Sfârșitul secolului al XIX-lea a adus în lumea rurală românească noi feluri 
de îmbrăcăminte sau încălțăminte, iar portul vechi a fost tot mai des abandonat 
pentru produsele manufacturate. Acest fenomen a fost observat, în primul rând, 
în acele zone în care țăranii au avut posibilitatea materială de a-și cumpăra haine 
din comerț, în dauna celor produse în casă. Odată cu noile modele de îmbrăcă-
minte, lumea satului românesc a cunoscut o altă noutate bulversantă și anume 
moda, în fața căreia oamenii încep să i se închine. Cu toate acestea, erau în conti-
nuare și țărani săraci care nu își permiteau nici măcar iarna să aibe încălțăminte, 
umblând desculți și expuși la tot felul de boli. Tot mai folosită în lumea rurală 
românească era cizma, mai ales de cei cu dare de mână, pentru că era trainică, iar 
dacă se rupea, putea fi reparată cu ușurință. Dacă cizma era din piele nebătători-
tă exista riscul transmiterii de boli de la animale la om, mai ales dacă se folosea 
pielea de la vite. 

Legătura țăranului român cu natura a fost extrem de profundă, dar a permis 
și apariția a numeroase leacuri și superstiții. Unele dintre acestea s-au dovedit a 
fi de mare valoare, dovedind o cunoaștere adâncă a posibilităților tămăduitoare a 
plantelor ori a capacității animalelor de a prevedea anumite fenomene ale naturii. 
Modul de apariție al bolilor este văzut de țăranul român în cheie supranaturală.

Ion gIurcă
PhD of history

„Hyperion” University of Bucharest
Email: ion_giurca@yahoo.fr

an artIst from bassarabIa and ecaterIna teodoroIu, 
the heroIne from dealul munceluluI 

Romanian unity, from the Dniester to the Tisza, is a reality, not a style figure 
of our national poet Mihail Eminescu from his well-known and incomparable 
„Doina”. During the years of the War for the Integration of Romania (1916–1920), 
among the over 335,000 heroes was a woman – Ecaterina Teodoroiu, who re-
mained in our history as „The Heroine of Jiu”, where she was an active participant 
in the battles of 1916. The one who was hardly accepted as an honorary officer in 
the 11th Infantry Division, commanded by General Ernest Broșteanu, he fell on 
duty near Panciu on August 22 / September 4, 1917. Initially buried in the area 
of military operations, his remains were taken to Târgu Jiu and reburied. It was 
given to the artist Mitiza Petrașcu, born in Chisinau, then settled in Bucharest, so 
that in 1936 she could make a beautiful monument in Târgu Jiu – the Mausoleum 
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terpolarea semantică. Dintre autorii de holopoezie este remarcabil E. Kac, care a 
creat termenul de „holopoesie” și a preferat cuvântului senzația 3D și click-poezia 
– combină textul și fișierul audio, care apare la un click pe poem. Impresionante 
sunt click-poeziile lui D. Knoebel, care le amplasează în spațiul Web, utilizează 
VRML, include citiri sonore, cuvinte aleatorii și animații.

lilia graneŢKaIa
PhD of pedagogy, associate professor

Department of Arts and Art Education
State University „A. Russo” from Bălţi

Email: granlili@mail.ru

the role of musIcal thInKIng In the creatIon 
of artIstIc Image In the pIanIstIc studY

Inspired by artistic ideas, the composer synthesizes the artistic concept, called 
musical image, encoding feelings, feelings in graphic signs and musical symbols. 
The performer takes the opposite path to the ideational matrix - applying the 
competence of interpreting the musical image. By deciphering the text, the per-
former re-creates the musical image conceived by the author and archived in the 
form of symbols conventional. Finally, the music reaches the state of reality be-
ing enlivened, sounded by the performer. The study of musical creation requires 
from the performer the psycho-cognitive, emotional-rational and psycho-motor 
input. The involvement of musical thinking in the process of performing mu-
sic is a natural postulate. The author pleads for coloring the cognitive activity of 
the performer artist by direct appeal to such psychic processes as imagination, 
memory, inner perception (hearing and intonation understanding of the musical 
message). The research is done from the perspective of the piano training of the 
music teacher.

lilia graneŢKaIa
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rolul gândIrII muzIcale în crearea ImagInII artIstIce 
în studIul pIanIstIc 

Inspirat de idei artistice, compozitorul sintetizează conceptul artistic, numit 
imagine muzicală, încifrând sentimentele, trăirile în semne grafice și simboluri 

able only in the electronic space, able to take any form; visual poetry – which in-
volves a graphic combination, most often made through various software; digital 
poems – which combine texts with images, sounds and even digital operations, 
and for the work to be read the reader must be directly involved in it. „Visual 
noise” is a strategy based on hypermedia with poetic features, and this is best 
revealed by the poems of A. Campbell, A. F. Wysocki and J. Rosenberg; sound 
poetry – where the pronounced letter prevails over the written letter – the sound. 
This type of poetry has seen the rise of the jum. sec. XX, through generations of 
authors, including H. Chopin, B. Heidsieck, T. Tzara, K. Ladik and others, holo-
poetry – created with the help of holograms, presenting the fluency of the word 
and semantic interpolation. Among the authors of holopoetry is remarkable        
E. Kac, who coined the term „holopoetry” and preferred the word 3D sensation 
and click-poetry – who combines text and audio file, which appears at a click on 
the poem. Impressive are the click-poems of D. Knoebel, who places them in the 
Web space, uses VRML, includes sound readings, random words and animations.

rodica gotca
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
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lIrIca dIgItalIzată – specII în evoluțIe

Lirica digitalizată este produsul interacțiunii textului liric postmodernist cu 
TIC, este o fuziune a mișcării, imaginii, sunetului, textului, o reformulare a con-
ceptului de literaritate.

În comunicare vom prezenta o serie de specii literare apărute și certificate în 
cadrului poeziei digitale, cum ar fi: videopoezia – o formă specială de artă video, 
care cuprinde texte de poezie

elaborate la diferite nivele acustice și vizuale, oferind cititorului/ spectatorului 
o nouă experiență de poezie ce poate fi vizualizată prin intermediul unor aplicații 
electronice, ori în spațiul Internetului; e-poezia – viabilă doar în spațiul electro-
nic, capabilă să preia orice formă; poezia vizuală – ce presupune o combinație 
grafică, cel mai des realizată prin intermediul diverselor softuri; poemele digitale 
– ce combină textele cu imagini, sunete și chiar operațiuni digitale, iar ca lucrarea 
să fie lecturată cititorul trebuie să se implice direct în aceasta. „Zgomotul vizual” 
este o strategie bazată pe hypermedia cu trăsături poetice, iar cel mai bine relevă 
acest lucru poemele lui A. Campbell, A. F. Wysocki și J. Rosenberg; poezia sono-
ră – unde asupra literei scrise primează litera pronunțată – sunetul. Acest tip de 
poezie a cunoscut ascensiunea de la jumătatea secolului al XX-lea, prin generații 
de autori, printre care și H. Chopin, B. Heidsieck, T. Tzara, K. Ladik ș.a., holo-
poezia – creată cu ajutorul hologramelor, prezentând fluiditatea cuvântului și in-
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of Bessarabian spirituality”. In her reconstructions, Elizabeth Isanos proves that 
Magda kept her „longing for the irreversible province.” M. Cimpoi passes as a 
„Bessarabian brand” a certain „social visionaryism” of poetry.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

aliona gratI
doctor habilitat în filologie

Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova
Email: alionagrati@gmail.com

magda Isanos șI basarabIa

Studiul analizează relațiile pe care le-a avut poeta Magda Isanos cu Basarabia, 
unde și-a trăit copilăria și adolescența. Interzicerea autorilor indezirabili noului 
regim după anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică s-a răsfrâns și asupra me-
moriei poetei. Aici promovarea ei a parcurs o cale anevoioasă, fiind afectată de 
sincopa extinsă între anii 1940 și 1989. Pentru noile generații consumatoare de 
literatură „moldovenească” de la Est de Prut poeta este practic o necunoscută. 
Numele îi iese la lumină doar după 1989, grație unui serial de articole semnate de 
Vasile Badiu în revistele de cultură locale. Cercetătorul își împărtășește revelația 
unei moșteniri prețioase, vestind o poetă „de sensibilitate rară și de o gândire 
artistică profundă”, în a cărei poezie se aud „ecouri ale meleagurilor basarabene” 
și se susțin pledoarii intru „dreptatea pentru oameni”. Tot in 1989, Editura Lite-
ratura artistică scoate de sub tipar, in grafie latină, volumul de versuri, schițe și 
cronici al poetei, intitulat „Confesiuni lirice”. Atitudinea criticului față de poeta 
a cărui destin s-a împletit cu o întreagă generație de basarabeni eminenți, ieșiți 
ca o binecuvântare de sub norii denși ai uitării, este susținută de N. Corlăteanu, 
M. Cimpoi, V. Batcă și alți istorici literari care o reintegrează în istoria literară a 
locului. Al. Burlacu și A. Ciobanu o includ pe Magda Isanos în antologia „Scri-
itori de la Viața Basarabiei”, iar M. Cimpoi îi acordă spațiu considerabil în a sa 
„O istorie deschisă a literaturii romane din Basarabia”. La 1938, într-un articol 
intitulat Tânăra lirică basarabeană, Laurențiu Fulga trece numele Magdei Isanos 
pe o listă compunând „elita spiritualității basarabene”. În reconstituirile sale, Eli-
sabeta Isanos probează faptul că Magda a păstrat „dorul de provincia ireversibilă”. 
M. Cimpoi trece drept „marcă basarabeană” un anume „vizionarism social” al 
poeziei. 

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”

muzicale. Interpretul parcurge calea inversă spre matricea ideatică – aplicând 
competenţa de interpretare a imaginii muzicale. Descifrând textul, interpretul 
re-creează imaginea muzicală concepută de autor și arhivată în formă de sim-
boluri convenţionale. În sfârșit, muzica atinge starea de realitate fiind însufleţi-
tă, sonorizată de către interpret. Studiul creaţiei muzicale solicită de la interpret 
aportul psiho-cognitiv, emoţional-raţional și psiho-motoric. Implicarea gândirii 
muzicale în procesul de interpretare a muzicii este un postulat firesc. Autorul ple-
dează pentru colorarea activităţii cognitive a artistului interpret prin apel direct 
la astfel de procese psihice ca imaginaţia, memoria, percepţia interioară (auzirea 
și înţelegerea intonaţională a mesajului muzical). Cercetarea se face din perspec-
tiva formării pianistice a profesorului de muzică.
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magda Isanos and basarabIa

The study analyzes the relations that the poet Magda Isanos had with Bessara-
bia, where she lived her childhood and adolescence. The ban on undesirable au-
thors of the new regime after the annexation of Bessarabia to the Soviet Union 
also affected the poet’s memory. Here her promotion took a difficult path, be-
ing affected by the syncope extended between 1940 and 1989. For the new gen-
erations consuming „Moldovan” literature from the East of the Prut, the poet is 
practically unknown.

His name came to light only after 1989, thanks to a series of articles signed by 
Vasile Badiu in local culture magazines. The researcher shares the revelation of a 
precious legacy, announcing a poet „of rare sensitivity and deep artistic thinking”, 
in whose poetry „echoes of the Bessarabian lands” are heard and pleadings are 
made in „justice for the people”. Also in 1989, the Publishing House of Artistic 
Literature publishes, in Latin script, the volume of verses, sketches and chronicles 
of the poet, entitled „Lyrical Confessions”. The attitude of the critic towards the 
poet whose destiny was intertwined with a whole generation of eminent Bessara-
bians, coming out as a blessing from under the dense clouds of oblivion, is sup-
ported by N. Corlăteanu, M. Cimpoi, V. Batcă and other literary historians who 
reintegrates it into the literary history ofof the place. Al. Burlacu and A. Ciobanu 
include Magda Isanos in the anthology „Writers from the Life of Bessarabia”, and 
M. Cimpoi gives her considerable space in his „An open history of Roman litera-
ture in Bessarabia”. In 1938, in an article entitled The Young Bessarabian Lyric, 
Laurențiu Fulga puts the name of Magda Isanos on a list composing the „elite 
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anatol eremIa – „guardIan” of toponYmY

This year, 2021, researcher Anatol Eremia celebrates 90 years old from birth. It 
is the personality that has remained faithful throughout in scientific career to the 
Institute of Philology, in its various forms of existence by now. Moreover, he is the 
researcher who dedicated his life to onomastics research, demonstrating a special 
predilection for toponymy phenomenal. Evolving in his career at all levels of the 
academic hierarchy, from laboratory in the field of Onomastics to coordinating 
scientific researcher, scientific consultant, he managed to gather scientific infor-
mation and make relevant analyzes by publishing 25 monographs, dictionaries, 
guides and 465 scientific articles and popularization of science. From the most 
famous scientific researches signed by Anatol Eremia are: „Nume de localităţi. 
Studiu de toponimie”. Chisinau, 1970; „Graiul Pământului. Schiţe de toponimie 
moldovenească”. Chisinau,1981; „Tainele numelor geografice”. Chisinau, 1986; 
„Unitatea patrimoniului onomastic românesc”. Chisinau, 2001; „Cahulul în timp 
și spaţiu”. Chisinau, 2007; „Chișinău. Istorie și actualitate”. Chisinau, 2012; „Te-
zaurul toponimic românesc. Republica Moldova. Arealul Cantemir”. Chisinau-
Iasi, 2016; „Tezaurul toponimic românesc. Republica Moldova. Arealul Cahul”. 
Chisinau-Iasi, 2016; „Atlas hidronimic. Republica Moldova”. Chisinau-Iasi, ed. I, 
2016, ed. II, 2017 (în colaborare); „Destinul cuvintelor. Breviar onomasiologic”. 
Chisinau, 2017; „Leova. Localități, oameni, tradiții”. Chisinau-Iasi, 2018 et. al. 

However, his contribution is not limited to actual research or training of qual-
ified staff for the field he likes. He has had and continues to work in several com-
missions, councils, editorial boards dealing with onomastics issues (toponymy, 
anthropology): Expert Group for Standardization of Geographical Names of In-
ternational Circulation, Scientific Council of the Institute of Romanian Philol-
ogy, Interdepartmental Commission for the Study of state and development of 
the Romanian language, Republican Commission for regulation and protection 
of national onomastics, Commission for regulation of urbanism of Chisinau, Edi-
torial Board of the journal „Studies and research on onomastics and lexicology” 
(Craiova, Romania), Editorial Board of the magazine „ Language Bulletin ”(Chi-
sinau).

Anatol Eremia is himself a patrimonial personality for onomastic and top-
onymic research, who became, in time, a “guardian” of toponymy, as he had once 
been a “guardian” in the Romanian school of Cahul.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

vasilica-monica groza, luminiţa bejenaru,
mariana popovIcI, ozana-maria petraru
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sYphIlIs evIdences on human sKeletons dIscovered 
In the necropolIs of 15th – 19th centurIes, 

at the roman catholIc cathedral of IaŞI

In this study, the authors present three human skeletons with syphilis evi-
dences (two females and one male) discovered in a sample of 15th – 19th centu-
ries from the „Adormirea Maicii Domnului” Roman Catholic Cathedral of Iași 
(Romania). The sample of 89 skeletons is originated from inhumation tombs and 
reburials, and it was excavated in 1995 by archaeologists from the Centre for Eu-
ropean History and Civilization of Iași (Romania). Considering the age at death 
performed according to classic methodology, most of skeletons were recorded 
in the maturus category (57,30%), followed by infans (20,23%), senilis (10,11%), 
adultus (8,99%) and juvenis (3,37%). The distribution by sex indicates 36 males 
and 32 females.

The three skeletons, analysed here, belong to adults and morphometrically 
they are of Europoid type. 

The syphilis evidences are evaluated macroscopically and by imaging analyses 
(i.e. radiology and computed tomography), showing hypertrophic and sclerotic 
changes at skull and long bones. The syphilis is a debilitating disease, sexually or 
congenital transmitted and caused by the bacterium Treponemapallidum. 

Clinically, the syphilis can be described as having three stages: primary, sec-
ondary and tertiary. According to our evaluation, the analysed subjects was in 
the tertiary stage of the disease (indicated by chronic gummas, tumors-like 
structures affecting bones) and no other associated pathologies were identified. 

This study provides new evidence of syphilis in a medieval population of 
Romania.
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LA MADAME PANINA: russIan mIcrospace noble famIlY I
n the cYcle of mIhaI sadovIanu „bessarabIan roads”

Among the many books by Mihai Sadovianu, there is one small brochure 
of short stories about the journey through Bessarabia – „Drumuri Basarabene” 
(published in 1922). The narrative contains a number of remarkable characters 
and colorful descriptions, which is quite consistent with the author’s reputation 
of the master. We, in the context of our topic, became interested in one such 
character - the Russian noblewoman Madame Panina, her hospitable home, a 
beautiful and tragic picture of the microspace of a noble family at the passing of 
time. In the story „Lunch” (Un Prînz), the action happens in the summer of 1919 
on the Dniester borders of Bessarabia, in the town of Soroca, when the „Bessara-
bian Russian” society remained in confusion and sadness. Sadovianu remark, that 
recently, famous Russian characters of the day: heads of city and district zemst-
vos, garrison officers – former figures of the former empire – remained in bad 
conditions. They remained with feel of their own catastrophe: unable to cross to 
the other side of the Dniester, where they would be in the danger, and here they 
lost themselves, becoming alien to Romanians and their language. A completely 
different character is Mrs. Panina – a beautiful tall lady with extraordinary al-
mond-shaped, languid eyes. Until recently, she look on her stead from an elegant 
cabriolet, lived in a palace and shared her life between the bathing season and the 
winter festivities. After the revolution, her family was completely ruined.

But immediately after the arrival of the Romanian troops, this lady put on the 
hostess’s white apron and went to the market to buy meat and vegetables in order 
to prepare a good table for several of her kith. Since then, she has started to keep 
on the terrace of her house a cozy family restaurant for regular visitors from the 
former „wreckage of the empire”: with amazingly luxurious homemade meals 
and a cozy, but restrained, ceremonial atmosphere. In organizing the guests’ lei-
sure, the hostess was helped by her household: two young children singing ro-
mances and an old mother accompanying them on the piano. Madame Panina’s 
house is just a heavenly place, but everything in it is imbued with hidden tragedy.

aurelia hanganu
doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Universitatea de Stat din Moldova
Email: aureliahanganu@yahoo.com

anatol eremIa – „străjer” al toponImIeI

Anul acesta, 2021, cercetătorul Anatol Eremia împlinește 90 de ani de la 
naștere. Este personalitatea care a rămas fidelă pe parcursul întregii  sale cariere 
științifice Institutului de Filologie, în variatele sale forme de existență de până 
acum. Mai mult, este cercetătorul care și-a dedicat viața cercetărilor de onomasti-
că, demonstrând și o predilecție aparte pentru fenomenele toponimiei. Evoluând 
în carieră pe toate treptele de ierarhie academică, de la laborant în cadrul sectoru-
lui de Onomastică și până la cercetător științific coordonator, consultant științific, 
a reușit să adune informații științifice și să facă analize pertinentele publicând 25 
de monografii, dicționare, ghiduri și 465 de articole științifice și de popularizare a 
științei. Printre cele mai cunoscute lucrări semnate de Anatol Eremia se numără: 
Nume de localităţi. Studiu de toponimie. Chișinău, 1970; Graiul Pământului. Schiţe 
de toponimie moldovenească. Chișinău, 1981; Tainele numelor geografice. Chiși-
nău, 1986; Unitatea patrimoniului onomastic românesc. Chișinău, 2001; Cahulul în 
timp și spaţiu. Chișinău, 2007; Chișinău. Istorie și actualitate. Chișinău, 2012; Te-
zaurul toponimic românesc. Republica Moldova. Arealul Cantemir. Chișinău-Iași, 
2016; Tezaurul toponimic românesc. Republica Moldova. Arealul Cahul. Chișinău-
Iași, 2016; Atlas hidronimic. Republica Moldova. Chișinău-Iași, ed. I, 2016, ed. II, 
2017 (în colaborare); Destinul cuvintelor. Breviar onomasiologic. Chișinău, 2017; 
Leova. Localități, oameni, tradiții. Chișinău-Iași, 2018 etc. 

Contribuția sa însă nu se limitează numai la cercetări propriu zise sau formări 
de cadre calificate pentru domeniul îndrăgit. A avut și continuă activitatea în 
cadrul mai multor comisii, consilii, colegii redacționale care vizează probleme de 
onomastică (toponimie, antropologie): Grupul de experți ONU pentru standar-
dizarea denumirilor geografice de circulație internațională, Consiliul științific al 
Institutului de Filologie Română, Comisia interdepartamentală pentru studierea 
stării și dezvoltării limbii române, Comisia republicană pentru reglementarea și 
ocrotirea onomasticii naționale, Comisia pentru reglementarea urbonimiei mu-
nicipiului Chișinău, Colegiul de redacție al revistei ,,Studii și cercetări de ono-
mastică și lexicologie” (Craiova, România), Colegiul de redacție al revistei  ,,Bu-
letin lingvistic” (Chișinău).

Anatol Eremia este el însuși o personalitate de patrimoniu pentru cerceta-
rea onomastică și toponimică, devenită, în timp, „străjer” al toponimiei, așa cum 
odată fusese „străjer” în școala românească a Cahulului. 

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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bnr museum – treasure of Knowledge

Inaugurated on May 4, 1997, the Museum of the National Bank of Romania 
is outlined in the cultural landscape of Bucharest as a unique museum, in which 
tradition, history and the classic are permanently combined with the modern. In 
the early years, the museum addressed a small audience, consisting of represen-
tatives of domestic and international financial-banking life, the media, people of 
culture and art.

Starting with the autumn of 2012, a new project was started, the aim being 
to promote among the general public the knowledge of our monetary history 
and to evoke the role played by the issuing bank in the modern development of 
the country. At the same time, it was wanted to move the point of interest to the 
young public, to intensify the collaboration between the bank and the school.

On this occasion, a spatial reorganization was carried out, which would en-
sure a fluent flow of visitors and better highlight the national specifics and the 
role of the issuing bank in national history, from the perspective of monetary 
circulation. At the same time, the new project ensures a relative autonomy of the 
exhibition segments, which allows creation of museum circuit variants (derived 
from the issue of exhibitions and visitor categories).

Currently, the permanent exhibition is structured on organized sections tak-
ing into account the artistic and stylistic particularities of the space: the monetary 
circulation in the Romanian space; the history of the leu as a national currency; 
TezAur Room. The museum circuit also includes a visit to the Old Palace, the 
Governors’ Gallery and the old Council Hall.

dan IlIe
expert, Muzeul Băncii Naționale a României

Email: dan.ilie@bnro.ro

muzeul bnr – tezaur de cunoaștere

Inaugurat la 4 mai 1997, Muzeul Băncii Naționale a României se conturea-
ză în peisajul cultural bucureștean ca un muzeu unicat, în care tradiția, istoria 
și clasicul se îmbină permanent cu modernul. În primii ani muzeul s-a adresat 
unui public restrâns, format din reprezentanți ai vieţii financiar-bancare interne și 
internaționale, mass-media, oameni de cultură și artă. Începând cu toamna anului 
2012, s-a demarat un nou proiect, scopul urmărit fiind promovarea în rândul pu-

Ирина ИЖБОЛДИНА
научный сотрудник

Институт культурного наследия
Email: ijboldinairina@gmail.com

LA MADAME PANINA: мИКРОПРОСТРАНСТВО РУССКОй 
ДВОРЯНСКОй СЕмЬИ В ЦИКЛЕ мИХАИЛА САДОВЯНУ 

«БЕССАРАБСКИЕ ДОРОгИ»

Среди множества книг Михаила Садовяну есть одна небольшая брошю-
ра коротких рассказов о путешествии по Бессарабии – Drumuri Basarabene 
(опубликована в 1922). Повествование содержит целый ряд примечатель-
ных персонажей и колоритных описаний, что вполне соответствует автор-
ской репутации мастера. Мы, в контексте нашей темы, заинтересовались 
одним таким персонажем– русской дворянкой мадам Паниной (madame 
Panina), ее гостеприимным домом, прекрасной и пронзительно трагич-
ной картиной микропространства дворянской семьи на разломе времен. 
В рассказе «Обед» (Un Prînz)действие происходит летом 1919 года на дне-
стровских рубежах Бессарабии, в г. Сороки, когда «бессарабское русское» 
общество застыло в растерянности и грусти. Садовяну отмечает, что еще 
недавно русские известные персонажи дня: главы городских и уездных 
земств, гарнизонные офицеры – бывшие величины бывшей империи– 
остались в подвешенном состоянии. Они застыли в ощущении собствен-
ной катастрофы: не имеющие возможности перейти на ту сторону Днестра, 
где они бы находились в краю смерти, а также потерявшие себя здесь, как 
чуждые румынам и их языку. Совсем иной персонаж – госпожа Панина 
– красивая высокая дама с необыкновенными миндалевидными, томны-
ми глазами. Еще недавно она наблюдала за своим имением из элегантного 
кабриолета, жила во дворце и разделяла свою жизнь между купальным се-
зоном и зимними празднествами. После революции ее семья совсем разо-
рилась. но сразу после прихода румынских войск, эта дама надела на себя 
белый передник хозяюшки и вышла на рынок купить мяса и овощей, чтобы 
приготовить хороший стол для нескольких своих знакомых. С тех пор она 
стала держать на террасе своего дома уютный семейный ресторанчик для 
постоянных посетителей из бывших «обломков империи»: с поразительно 
роскошными домашними обедами и уютной, но сдержанно-церемонной 
атмосферой. В организации досуга гостей хозяйке помогали ее домочадцы: 
двое юных детей, поющих романсы и пожилая мать, аккомпанирующая им 
на пианино. Дом мадам Паниной – просто райское место, но все в нем про-
никнуто скрытым трагизмом.
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despre cancer șI alŢI demonI. 
jurnale femInIne de crIză sau probe de credInŢă?

După cum i-o arată și titlul, comunicarea noastră are ca miză prezentarea ana-
litică a uneia dintre cele mai atașante forme de jurnal feminin care au apărut în 
ultimul deceniu în România. Este vorba despre un tip aparte de text diaristic, 
născut într-o perioadă de criză corporală și psihologică teribilă, determinată de 
diagnosticarea și lupta cu o maladie necruţătoare – cancerul, pe care cercetătorul 
american de origine indiană Siddhartha Mukherjee îl numea, într-o carte de re-
ferinţă, Împăratul tuturor bolilor. Ne vom ocupa în special de Cancerul, dragostea 
mea de Mioara Grigore, Despre cancer și alţi demoni de Loredana Caia și Care 
dintre noi. Which One of Us de Chris Simion-Mercurian, pe care le vom inter-
preta însă nu doar ca documente sfâșietoare despre fiinţa feminină obligată să 
coboare în infernul corporal, ci și ca probe de andurantă și neostoită credinţă.

svetlana IlvItsKaYa
professor „State University for Land Management”, Moscow, Russia

Email: ilvitskaya@mail.ru
anna poYan, PhD student
Email: poyan.anna@mail.ru

the cultural herItage of chIsInau In 1930–1950

One of the trends in the development of tourism is the emergence of open-air 
museums, which are the hallmark of the museum and tourist destination. In the 
XX century the trend of loss of historical and cultural traditions under the influ-
ence of urbanization, as well as the awareness of society of the need to preserve 
cultural heritage, including architectural monuments, are the main historical and 
cultural preconditions for the emergence of museums of a new type. On the ex-
ample of the central quarters of Chisinau, the exhibits of the open-air museum 
can be architectural monuments of the interwar period, which are of great value 
for the history of national and world architecture. These are preserved urban vil-
las from the 1930s and 1940s, which combine the characteristic features of Art 
Nouveau, Functionalism, Modernism and Neo-Romanian architecture.

As world experience shows, the best results in popularizing the historical and 
cultural heritage are achieved by specially protected historical territories, where 

blicului larg a cunoașterii istoriei noastre bănești și evocarea rolului avut de banca 
de emisiune în dezvoltarea modernă a ţării. Totodată, s-a dorit mutarea punctului 
de interes către publicul tânăr, intensificarea colaborării dintre bancă și școală.

Cu acest prilej a fost realizată și o reorganizare spațială, care să asigure un flux 
de vizitare fluent și să pună mai bine în valoare specificul naţional și rolul băncii 
de emisiune în istoria naţională, din perspectiva circulaţiei monetare. Totodată, 
noul proiect asigură o autonomie relativă a segmentelor expoziţionale, care per-
mite realizarea unor variante de circuit muzeal (derivate din problematica expu-
nerilor și a categoriilor de vizitatori).

În prezent, expoziția permanentă este structurată pe secțiuni organizate 
ținând cont de particularitățile de ordin artistic și stilistic ale spațiului: circulația 
monetară în spațiul românesc; istoria leului ca monedă națională; Sala de TezAur. 
Circuitul muzeal mai cuprinde vizitarea Palatului vechi, Galeria guvernatorilor și 
sala veche de Consiliu. 

emanuela IlIe
Associate Professor, PhD of Philology

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania
Email: iliemma@yahoo.com

about cancer and other demons. women’s crIsIs journals 
or evIdence of faIth?

As the title shows, our communication focuses on the analytical presentation 
of one of the most attaching forms of women’s journal that have appeared in the 
last decade in Romania. It is a special type of diaristic text, born in a period of 
terrible bodily and psychological crisis, determined by the diagnosis and fight 
against a relentless disease - cancer, which the researcher Siddhartha Mukherjee, 
an American of Indian descent, called him, in a reference book, the King of all 
diseases. We will deal especially with Cancer, my love for MioaraGrigore, About 
cancer and other demons by Loredana Caia and Which of us. Which One of Us 
by Chris Simion-Mercurian, which we will interpret but not only as heartbreak-
ing documents about the female being forced to it descends into bodily hell, but 
also as evidence of endurance and untiring faith.
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Как показывает мировой опыт, наилучшие результаты в популяризации 
историко-культурного наследия достигают особо охраняемые историче-
ские территории, где организованы новые типы музеев –  воздушные музеи 
или музеи под открытым небом. Таким примером могут служить проекты 
1980-х годов «Этнографический музей молдавского села» и «Исторический 
квартал «Пушкинская горка»,которые к сожалению, не были реализованы.

К культурному наследию урбанистики можно отнести традиционный 
трехосевой прием – «трилучья» (trei raze) в плане послевоенной рекон-
струкции города Кишинева, предлагающий взаимную интеграцию ланд-
шафтной архитектуры береговых пространств в урбанизированную среду. 

В статье рассматривается трехлучевая композиция центров городов, 
которая с неизменным успехом использовалась и в других городах Европы 
и России: Рим, Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Кострома, новгород, 
Псков. К приему обратился в послевоенные годы интенсификации строи-
тельства (1945–1948 гг.) академик архитектуры А. В. Щусев при работе над 
проектным предложением схемы генерального плана развития города Ки-
шинева - столицы Молдавии. Его идея обогащения выразительности горо-
да состояла в синтезе планировочных традиций исторических кварталов 
при решении задачи сохранения пластичности сложившейся застройки и 
ее дальнейшего развития.

elisaveta Iovu
PhD of Philology, scientific researcher

State University of Moldova
Email: iovuelisaveta85@gmail.com

WE AND THE OTHERS IN THE NOVEL „MARA”. 
LITERARy IMAGOLOGy EXERCISE

The novel “Mara” by Ioan Slavici fits perfectly in the series of imagotypical 
texts, due to the inventory of images that the author offers on the Romanian peo-
ple, but also what constitutes the otherness, The Other as a literary character. We 
propose another approach to the novel questioned through the methodological 
grid of literary imagology.

In this context, the work is analyzed through the following aspects: general 
data about the author and work, imagotypical literary themes and motives, ima-
gotypes created by the observer culture on the observed culture, interpretation 
of results, analysis of texts through textual, contextual and textual approaches, 
characterization, but also the impact of otherness on the narrator.

The Romanian as a literary character and Romania as the place of the ac-
tion did not really enjoy a positive image over time. In this context, Balkan ism 

are organized new types of museums – air museums or open-air museums. One 
such example is the projects of the 1980s “Ethnographic Museum of the Molda-
vian Village” and “Historical Quarter Пушкинская горка”, which, unfortunately, 
were not implemented.

The cultural heritage of urbanism can be attributed to the traditional three-
axis method – „triluchya” (trei raze) in terms of the post-war reconstruction of 
the Chisinau, which offers the mutual integration of the landscape architecture of 
coastal spaces into the urbanized environment.

The article examines a three-rayed composition of city centers, which has 
been used with constant success in other cities of Europe and Russia: Rome, St. 
Petersburg, Tver, Yaroslavl, Kostroma, Novgorod, Pskov. In the post-war years 
of intensification of construction (1945–1948) academician of architecture A.V. 
Sciusev while working on a project proposal for a master plan for the develop-
ment of the city of Chisinau – the capital of Moldova. His idea of enriching the 
expressiveness of the city consisted in the synthesis of the planning traditions of 
historical quarters while solving the problem of preserving the plasticity of the 
existing buildings and their further development.

Светлана ИЛЬВИЦКАЯ
профессор, зав. кафедрой «Архитектура»

ФГОУ ВО »Государственный университет по землеустройству» 
Архитектурный факультет, Москва, Россия
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КИшИНЕВА 1930–50 гг.

Одна из тенденций развития туризма – появление музеев под открытым 
небом, представляющих собой визитную карточку музейно-туристской 
дестинации. В XX в. тенденция утраты историко-культурных традиций 
под воздействием урбанизации, а также осознание обществом необходи-
мости сохранения культурного наследия, в том числе и памятников архи-
тектуры, являются основными историко-культурными предпосылками 
возникновения музеев нового типа. на примере центральных кварталов 
города Кишинева, экспонатами музея под открытым небом могут быть 
архитектурные памятники межвоенного периода, которые представляют 
большую ценность для истории национальной и мировой архитектуры. 
Это сохранившиеся городские виллы 1930–40 годов, в которых сочетаются 
характерные черты ар-нуво, функционализма, модернизма и неорумын-
ской архитектуры.
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manul lui Slavici. Despre femeia româncă s-a scris și s-a transmis imagotipuri din 
cele mai diverse. Cele pozitive se referă la felul de a fi al lor, în primul rând că sunt 
foarte frumoase, harnice, creștine și bune familiste. Ioan Slavici contribuie, prin 
autoimagotipurile asumate de autor/ popor, la inventarul imaginar românesc.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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Image of the foreIgner In the IrIsh travel journal:
m. r. parKInson twentY Years In romanIa

Maude Rea Parkinson of Irish origin, educated and learned in Magdelburg, 
Germany, lover of travel and adventure, embarks on a trip in 1889 to Romania 
„the realm that seemed to combine the charm of the East and the comfort of the 
West.”

The author describes the life of the foreigner from the high society, to the 
lower branches, from the geography and history of the country, to the occupa-
tions and occupations of the Other. Living in Romania for about 22 years, he 
directly participated in some events during this period, tasted a little of what we 
call Romanian custom, tradition and superstition.

The journalist of the travel diary was hired as a foreign language teacher in 
a school in Romania. Accustomed to the luxury of the West, the young woman 
transmits a series of imagotypes about Foreigners, about people and places, about 
the education system, about the army, the elections in the country, etc. Among 
the other imagotypes about the capital of Romania, we review that Bucharest „is 
well lit”, „Very picturesque”, „with many small public parks”, which gave the city a 
„garden look”, but he found out that here „there are no secrets” etc.

Also, M. R. Parkinson paints the robot portrait of the Romanian before the 
First World War. The observed characteristics refer directly to the way the Oth-
er looks, where the man is not generally very handsome, is „small in stature”, 
„dark-skinned” and „terribly mustachioed”, but the woman is generally beautiful, 
with „hair and beautiful teeth ”,“ small legs ”and“ silhouette ”. The moral por-
trait inserts the following characteristics: „hospitable”, „talented”, „merciful and 
generous”, „Polite”, „warm”, „extraordinarily welcoming”, „have a high degree of 
intelligence”, „animal lovers”, „sensitive to beauty”, but „extremely superstitious”. 
The journalist offers a broad image of the character, thus contributing to the ima-
gotypical heritage of the Other.

appears, which is manifested by placing the Romanian in a relationship of infe-
riority to other areas of European culture. The destiny of the Romanian people 
marked by convulsions and foreign dominions has always been at the border 
of European culture, at the border between center and periphery, between up-
per and lower. Therefore, the novel Slavici comes once again to outline in vivid 
images the relationship between the center of the West and its periphery. In the 
second part of the communication we make a portrait of the woman taken from 
Slavici’s novel. About the Romanian woman, the most diverse imagotypes were 
written and transmitted. The positive ones refer to the way they are, first of all 
that they are very beautiful, hardworking, Christian and good family members. 
Ioan Slavici contributes, through the self-images assumed by the author / people, 
to the Romanian imaginary inventory.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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NOI șI CEILALȚI În romanul „mara”. 
exercIțIu de ImagologIe lIterară

Romanul „Mara” de Ioan Slavici se înscrie perfect în șirul textelor imagoti-
pice, datorită inventarului de imagini pe care le oferă autorul asupra poporului 
român, dar și ceea ce constituie alteritatea, Celălalt ca personaj literar. Propunem 
o altă abordare a romanului chestionat prin grila metodologică a imagologiei lite-
rare. În acest context opera este analizată prin următoarele aspecte: date generale 
despre autor și operă, temele și motivele literare imagotipice, imagotipurile cre-
ate de cultura observatoare asupra culturii observate, interpretarea rezultatelor, 
analiza textelor prin abordările textuale, contextuale și textuale, caracterizarea 
personajului, dar și impactul alterității asupra naratarului.

Românul ca personaj literar și România ca locul desfășurării acțiunii nu prea 
s-au bucurat de o imagine pozitivă de-a lungul timpului. În acest context apare 
balcanismul, care se manifestă prin plasarea românului într-o relaţie de inferio-
ritate față de alte spaţii ale culturii europene. Destinul poporului român marcat 
de convulsii și stăpâniri străine s-a aflat mereu la granița culturii europene, la 
granița dintre centru și periferie, dintre superior și inferior. Prin urmare, roma-
nul lui Slavici vine încă o dată să contureze în imagini vii raportul dintre centrul 
Occidentului și periferia lui.

În partea a doua a comunicării efectuăm un portret al femeii desprins din ro-
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processIng of the leather presented 
on the terrItorY of the rm

Leather is an ecological, soft, pleasant to the touch and durable natural mate-
rial that is distinguished by flexibility in the work process. We aimed to identify 
the degree of development of human civilization at a certain stage according to 
the way the skin was processed and used in that period. Until now, natural leath-
er is one of the main materials for making / manufacturing belts, leather goods 
(bags, handbags, bags, gloves, etc.) and footwear.

When structuring footwear, traditionally, products obtained by processing 
leathers in the form of flexible leathers are used for the manufacture of the upper 
set of outer parts and in the form of rigid leathers, in the case of the manufacture 
of the lower assembly. Mineral, vegetable or combination tanned flexible natu-
ral leathers are grouped in terms of surface appearance into three major classes: 
smooth leathers, pressed leathers, and velvety leathers.

Artistic processing consists in decorating or ornamenting them and can be 
done with the help of various elements and means. The basic techniques and 
processes in artistic processing are best represented by seams with an ornamental 
or decorative role, embroidery, pasting, and those ornamental processes specific 
to the natural market: decorative perforation, weaving, tracing, weaving, various 
applications, printing / stamping and engraving, spirograph (by burning), fold-
ing, mosaic, decorative painting or finishing.

The evaluation and knowledge of the techniques and procedures of artistic 
leather processing are, in fact, with the return to ethnocultural values, the future 
and continuity of the nation, on which the destiny of ethnic culture depends.

ana IschImjI
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Email: anaischimji29@gmail.com

evaluarea tehnIcIlor șI procedeelor de prelucrare 
artIstIcă a pIeIlor prezente pe terItorIul republIcII 

moldova

Pielea este un material natural ecologic, moale, plăcut la atingere și durabil 
care se distinge prin flexibilitate în procesul de lucru. Ne-am propus să identifi-

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

elisaveta Iovu
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ImagInea străInuluI în jurnalul de călătorIe Irlandez: 
m. r. parKInson DOUĂZECI DE ANI ÎN ROMÂNIA

Maude Rea Parkinson de origine irlandeză, educată și învățată la Magdelburg, 
Germania, amatoare de călătorii și aventură, întreprinde o călătorie în 1889 în 
România „tărâmul ce părea să îmbine farmecul Orientului și confortul Occiden-
tului”. Autoarea descrie viața străinului de la înalta societate, până la ramurile de 
jos, de la geografia și istoria țării, până la îndeletnicirile și ocupațiile Celuilalt. Lo-
cuind în România timp de aproximativ 22 de ani, a participat nemijlocit la unele 
evenimente petrecute în această perioadă, a gustat câte puțin din ceea ce numim 
obicei, tradiție și superstiție românească.

Diarista jurnalului de călătorie a fost angajată în calitate de profesoară de limbi 
străine într-o școală din România. Obișnuită cu luxul din Occident, tânăra trans-
mite un șir de imagotipuri despre Străin, despre oameni și locuri, despre sistemul 
de învățământ, despre armată, alegerile din țară etc. Printre celelalte imagotipuri 
despre capitala României, trecem în revistă că Bucureștiul „este bine luminat”, 
„foarte pitoresc”, „cu numeroase parcuri publice de mici dimensiuni”, ceea ce-i 
oferea orașului un „aspect de grădină”, însă a aflat că aici „nu există secrete” etc. 

De asemenea, M. R. Parkinson creionează portretul robot al românului îna-
inte de primul război mondial. Caracteristicile observate se referă nemijlocit la 
felul cum arată Celălalt, unde bărbatul nu este în general prea arătos, este „mic 
de statură”, „cu ten închis” și „teribil de mustăcios”, dar femeia este în general 
frumoasă, cu „păr și dinți frumoși”, „picioare mici” și „siluetă”. Portretul moral 
inserează următoarele caracteristici: „ospitalieri”, „talentați”, „miloși și darnici”, 
„politicoși”, „calzi”, „extraordinari de primitori”, „au un înalt grad de inteligență”, 
„iubitori de animale”, „sensibili la frumusețe”, dar „extrem de superstițioși”. Di-
arista oferă o imagine amplă a personajului, contribuind astfel la patrimoniul 
imagotipic despre Celălalt.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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lished an abundance of numerical numbers from 20 to 120 individuals per 100 
g/soil and young roots collected from classical orchards, compared to intensive 
and super-intensive orchards. The numerical density of nematodes was, practi-
cally at the same level in intensive-superintensive orchards, including breeding 
nurseries, from 10 to 70 invasive individuals per 100 g / soil, by 20-30% lower, 
compared to orchards of classic type. In the orchards from the South and South-
Eastareas were characterized with numerical density values from 15 individuals 
to 120 individuals/100cm3 soil, depending on age, variety, environmental condi-
tions. At fruit species, including apple culture, there was a significant diversity of 
15 species of invasive nematodes and vectors of 7 pathogenic viruses that cause 
more than 5 viral diseases, such as: types of ring mosaic, motley, nerve chlorosis, 
short knotting of shoots, twisting and embossing of leaves. The detected nema-
tode complexes belong to the orders Tylenchida and Dorylaimida with trophic, 
endo-ectoparasitic and vector specialization adapted in the fruit orchards soils, 
reproduction nurseries of planting material, cultivated in the conditions of the 
Republic of Moldova.

* The research were realized in base of Institutional project-Program de Stat of Insti-
tute of Zoology n. 20.80009.7007.12, 2021.
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women’s needleworK In galIcIa In the end 
of the 19th centurY – the begInnIng of the 20th centurY: 

lace-maKIng, KnIttIng

In the end of the XIX – the beginning of the XX century in Galicia, women are 
actively involved in the development of crafts, trades, arts and education in the 
region. Although the process of emancipation proceeded quite slowly, especially 
in traditional life, progressive feminist tendencies of the West spread among the 
women of Galicia. They were no satisfied with the role of “housekeeper”, they 
strove for self-realization and equality not only in families, but also in society. 
One of the areas where women achieved success was the development of handi-
crafts and various types of homemade craft: they made manufactures, organized 
meetings, and conducted instruct.

We achieved more success in the development of lace-making and knitting. 
These types of needlework developed in two directions: in the context of fashion 
and traditional textiles (clothing). Each of these areas can be studied separately. 

căm gradul de dezvoltare a civilizației umane într-o anumită etapă după modul 
cum era prelucrată și folosită pielea în perioada respectivă. Până în prezent pielea 
naturală reprezintă unul din principalele materiale pentru confecționarea/fabri-
carea curelelor, articolelor de marochinărie (pungi, poșete, genți mănuși etc.) și 
încălțăminte.

La structurarea încălțămintei, în mod tradițional, se folosesc produse obținute 
prin prelucrarea pieilor sub formă de piei flexibile pentru confecționarea ansam-
blului superior repere exterioare și sub formă de piei rigide, în cazul confecționării 
ansamblului inferior. Pieile naturale flexibile tăbăcite mineral, vegetal sau com-
binat, se grupează din punct de vedere al aspectului suprafeței în trei clase mari: 
piei netede, piei presate, și piei velurate.

Prelucrarea artistică constă în decorarea sau ornamentarea lor și poate fi rea-
lizată cu ajutorul celor mai diverse elemente și mijloace. Tehnicile și procedeele  
de bază în prelucrarea artistică sunt cel mai bine reprezentate de cusături cu rol 
ornamental sau decorativ, brodarea, paspoalarea, și de acelea procedee ornamen-
tale specifice pieilor naturale: perforarea decorativă, împletire, trasare, țesere, 
diverse aplicați, imprimare/ștampilarea și gravură, spirografie (prin ardere), plie-
rea, mozaic, vopsire decorativă sau finisare.

Evaluarea și cunoașterea tehnicilor și procedee de prelucrare artistică a pieilor 
sunt de faptul cum vom reveni la valorile etnoculturale, depinde viitorul și conti-
nuitatea neamului, destinul culturii etnice.

elena Iurcu-străIstaru
Phd, associate professor
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alexei bIvol, ștefan rusu 
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Email: iurcuelena@mail.ru

research on parasItIc nematodes and pathogenIc vIrus 
vectors In IntensIve apple orchards In dIfferent 

areas of the republIc of moldova

In the result of phytosanitary research carried out in apple production or-
chards, of classic-intensive-superintensive type, capitalized in the production as-
sociations from various areas: North, Center, South, South-East, 12 districts, 6 
production associations, 8 private households, on areas of over 800 ha, where 
over 200 soil and organ samples affected by helminthology and virosis were col-
lected, subsequently analyzed, with the establishment of parasitic and virotic 
impact, numerical density values   and disease level, virus diversity. Was estab-
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The basics of lace making, sewing, knitting, and embroidery were taught in the 
context of the subject “women’s handicraft”, which was defined as compulsory in 
the curricula of primary schools in Galicia, public and private types at the end 
of the 19th century. At the end of the XIX – beginning of the XX century were 
opened several schools that specialized in lace making. Their products became 
popular outside the region as well, because they were distinguished by high-
quality workmanship, original ornaments and manufacturing techniques, which 
competed with imported products. The most famous schools of lace-making, 
mostly private, are in Khorkovtsi, Penyaki, Bobovey, Kanchug, Mushin, Zako-
pane, Yavoriv, et. al. The products were characterized by a highly artistic level, 
since they were exported abroad, where they were popular. The study of the as-
sortment, manufacturing techniques, the activities of schools and courses testi-
fies to the development of lace-making and knitting of the indicated period, and 
also confirms the important role of women in the development of needlework in 
Galicia.

Олэна КОЗАКЕВИЧ 
кандидат искусствоведения

Институт народоведения национальной академии наук Украины
Email: kozakevych.olena@gmail.com

ORCID 0000-0002-8742-4337 

ЖЕНСКОЕ РУКОДЕЛИЕ В гАЛИЧИНЕ КОНЦА xIx – 
НАЧАЛА xx ВВ.: КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ, ВЯЗАНИЕ

В конце XIX – начале ХХ вв. в Галичине женщины принимают активное 
участие в развитии ремесел, промыслов, искусства и образования региона. 
Хотя процесс эмансипации происходил довольно таки медленно, особенно 
в традиционном быту, прогрессивные феминистические тенденции Запада 
распространялись и среди женщин Галичины. Их уже не устраивала роль 
«хранительниц домашнего очага», они стремились к самореализации и 
равноправию не только в семьях, но и в обществе. Одним из направлений, 
где женщины добились успеха, стало развитие рукоделия и разных видов 
домашнего промысла: непосредственно изготавливали изделия, организо-
вывали товарищества, вели обучение.

Особенных успехов достигли в развитии кружевоплетения и вязания. 
Развивались эти виды рукоделия в двух направлениях: в контексте моды 
и традиционного текстиля (одежды). Каждое из этих направлений можно 
изучать по отдельности. Основы изготовления кружева, шитья, вязания, 
вышивки преподавали в контексте предмета «женское рукоделие», кото-
рый был определен как обязательный в учебных программах начальных 

школ Галичины государственного и частного типов конца ХІХ века. В кон-
це ХІХ – начала ХХ в. было открыто несколько школ, которые специализи-
ровались именно на кружевоплетение. Их изделия стали популярными и 
за пределами региона, поскольку отличались качественной работой, ори-
гинальными орнаментами и техниками изготовления, чем конкурировали 
с импортными изделиями. наиболее известные школы кружевоплетения, 
главным образом частные, – в Хорковцах, Пеняках, Бобовей, Каньчуге, Му-
шине, Закопаном, Яворове и др. Изделия характеризовались высокохудо-
жественным уровнем, поскольку их экспортировали за границу, где они 
пользовались популярностью. Изучение ассортимента, техник изготовле-
ния, деятельность школ и курсов свидетельствует о развитии кружевопле-
тения и вязания обозначенного периода, а также подтверждает важную 
роль женщин в развитии рукоделия в Галичине.

tetiana KutsYr
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embroIderY research In scIentIfIc herItage 
of KaterYna mateIKo

One of the outstanding figure of Ukrainian art studies in the XX century is 
Kateryna Mateiko (1910–1995). She began her career in 1939 as a researcher 
at the State Ethnographic Museum, the collection of which became part of the 
Museum of Ethnography and Applied Art (Lviv) later. In 1950–1980 she took 
an active part in field researches of all Ukraine. During them K. Mateiko col-
lected folk clothing exhibits for museum and studied Ukrainian folk clothing as 
a unique phenomenon. One of the first scientific works by Kateryna Mateiko 
devoted to folk embroidery was the article „The Using of Traditional Clothing 
Elements in Modern Garment” (Lviv, 1963). In it, the scientist considered em-
broidery as a bright decor of Ukrainian folk clothing components, inextricably 
linked with the items` construction as well as the overall artistic sound of the 
whole ensemble of clothes. The idea about the originality of Ukrainian folk em-
broidery she had developed in her next works: in chapter „Clothing” to „Essays 
on the Histoty of Ukrainian Decorative and Applied Arts” (Lviv, 1969), „Ethno-
graphic Zoning Principles of Ukrainian Folk Clothing” (Moscow, 1970), „Ethno-
graphic Features of Boiko Clothing” (Moscow, 1972), „Local Features of Hutsul 
Clothing of the End of XIX – the beginning XX Centuries” (Uzhhorod, 1972) 
and others. However, the most complete K. Mateiko studies wasp resented in her 
monographs „Ukrainian Folk Clothing” (Kyiv, 1977) and „Ukrainian Folk Cloth-
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ing: Ethnographic Dictionary” (Kyiv, 1996), which remain relevant today. In the 
first oft hem, the researcher paid special attention tow omen’s and men’s shirts 
decorated with embroidery. She noted the most characteristic seams for each of 
the Ukrainian ethnographic regions, their combination with each other, analyzed 
the features of ornamental schemes, noting the nomenclature of motifs and their 
colors. The second of them remains a valuable source of terms to designate the 
components of folk clothing, head wear, shoes, accessories, their parts as well as 
embroidered decor.

Irina lupașco
PhD student, State University of Moldova

Email: irina.lupasco92@gmail.com

the hIstorIes of the romanIan lIterature 
contaIned In an anthologY

Nowadays, there are many ways of analyzing the literature’s historys and it 
was overcome in the stage of imperative that had been enunciated by George 
Călinescu in the preface monumental: “The Literature’s History since the origin 
until present” about a “single and indivisible” Romanian literature. The Meth-
odological perspectives elaborated in the past years have outlined the vectors of 
several literatures and have given a start to a new and courions history. The Ro-
manian literary critic, essayist and publisher Irina Petraș has offered a chrono-
logical order of several representative works chosen from the rich and consistent 
shelf of those who had been caught over the years in huge cultural projects. The 
collections of the articles “The Histories of the Romanian  Literature. Studies. 
Essays. Cronies” published in 2020 at publishing house “Școala Ardeleană” in 
Cluj-Napoca demonstrate an appreciable marketing effort and an impeccable ge-
ometry of perspective. A good text leader, Irina Petraș espouses conceptions and 
perspectives about the theme that has been elaborated on the entire Romanian 
area which gives the project and also the Romanian literature’s history perma-
nence and grandeur.

The anthology coordinated by Irina Petraș represents the premiere, because it 
makes a presentation of the whole Romanian literature’s histories, the first pan-
orama of the Romanian literature’s histories in which are found not only the most 
important (G. Călinescu, Alex. Ștefănescu, N. Manolescu, Cornel Ungureanu, 
Eugen Negrici), But also the recent ones. Today, the necessity, re(writing) of the 
literature’s history is imposed under the sign of significant interrogations that 
search for universality and oustainability.

Irina lupașco
doctorand, Universitatea de Stat a Moldovei
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IstorIIle lIteraturII române cuprInse într-o antologIe

În prezent sunt mai multe moduri de a gândi istoria literaturii. Și în literatura 
română a fost depășită etapa imperativului enunțat de G. Călinescu în prefața 
la monumentala sa „Istorie a literaturii române de la origini până în prezent” 
despre o „singură și indivizibilă” literatură română. Perspectivele metodologice 
elaborate în ultimii ani au conturat vectorii mai multor literaturi și au prilejuit noi 
și curioase istorii. Criticul literar, eseistul și editorul român Irina Petraș a oferit o 
ordonare cronologică a mai multor lucrări reprezentative, alese de pe raftul bogat 
și consistent al celor care au fost prinși de-a lungul anilor în uriașe proiecte cul-
turale. Culegerea de articole „Istoriile literaturii române. Studii. Eseuri. Cronici” 
apărută în 2020 la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, demonstrează un 
efort de conceptualizare apreciabil și o geometrie impecabilă a perspectivei. Un 
„bun-conducător-de-texte”, Irina Petraș expune concepții și perspective asupra 
temei elaborate pe întreg arealul românesc, ceea ce dă proiectului, dar și istoriei 
literaturii române perenitate și grandoare. Antologia coordonată de Irina Petraș 
reprezintă o premieră prin faptul că face o prezentare a tuturor istoriilor literatu-
rii române, o primă panoramă a istoriilor literaturii române, în care se regăsesc 
nu doar cele mai importante (G. Călinescu, Alex. Ștefănescu, N. Manolescu, Cor-
nel Ungureanu, Eugen Negrici), dar și cele mai recente. Necesitatea unor perma-
nente completări, (re)scrieri ale istoriei literaturii se impune astăzi sub semnul 
unor interogații semnificative ce-și caută universalitate și durabilitate. 

alina manolI
PhD student, State University of Moldova

Email: alinastingaci@gmail.com

hYpostases of the female character 
In the lYrIcs of a. e. baconsKY

The study identifies hypostases of the female character in the lyrics of AE Ba-
consky, a poet born in Bessarabia, one of the most valuable representatives of 
the generation of the resurrection of lyricism, along with Nicolae Labiș, Nichita 
Stănescu, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag and 
others. . Overall, his poetry put emphasis on precious, hieratic and sensual art 
form. His poetry abounds in possibilities of interpreting meaning, having at the 
same time a musical verse and a vision outlined on art and the world, but last but 
not least on women.
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In the lyrical work of A. E. Baconsky the woman is presented in different 
poses, sometimes humiliating, sometimes unimportant, and sometimes in the 
absence of decency, however each time having a superior role to other poetic im-
ages. The poet, without proposing a praise of the woman through his lyrics, does 
so, however, through his desire to build an ideal world. The woman is the symbol 
of the beginning of everything in the world. A”XV” – a poem from the volume 
„Sebastian’s ship – Poems and anti-poems” represents the woman – lady, the 
woman - porter and the woman - the poet violently made up. In „Love hobby” 
the woman imposes herself opulent with all her chimera appearances.

The woman is a fascinating creature, it is also fascinating the way approached 
by A. E. Baconsky when contemplating her hypostases. He is the most expres-
sive character of the poet, a follower of the beautiful form, spoken magically, 
creator of sacred worlds. However, to use a value judgment of the critic Nicolae 
Manolescu, the lyrics of A. E. Baconsky, „just as beautiful, filter a deep existential 
melancholy, as stained glass purifies sunlight.”

alina manolI
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Email: alinastingaci@gmail.com

Ipostaze ale personajuluI femInIn în lIrIca 
luI a. e. baconsKY

Studiul identifică ipostaze ale personajului feminin în lirica lui A. E. Baconsky, 
poet născut în Basarabia, unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai generației 
resurecției lirismului, alături de Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, 
Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag ș.a. În ansamblu, poezia sa pune 
accentul pe forma artistică prețioasă, hieratică și senzuală. Poetica sa abundă în 
posibilități de interpretare a sensului, având totodată un vers musical și o viziune 
conturată asupra artei și lumii, dar nu în ultimul rând și asupra femeii. 

În opera lirică a lui A. E. Baconsky este prezentată femeia în diferite ipostaze, 
uneori umilitoare, alteori lipsite de importanță, iar alteori în absența decenței, 
totuși de fiecare dată având un rol superior altor imagini poetice. Poetul fără să-și 
propună o elogiere a femeii prin versurile sale, o face, totuși, prin dorința sa de a 
construi o lume ideală. Femeia este simbolul începutului a tot ce este în lume. A 
„XV”-a poezie din volumul „Corabia lui Sebastian – Poezii și antipoezii” repre-
zintă femeia – doamnă, femeia – portăreasă și femeia – poeta fardată violent. În 
„Love hobby” femeia se impune opulent cu toate aparențele ei de himeră.

Femeia este o creatură fascinantă, fascinant e și modul abordat de A. E. 
Baconsky la contemplarea ipostazelor acesteia. Este personajul cel mai expresiv 
al poetului, adept al formei frumoase, rostite magic, creatoare de lumi sacre. Cu 

toate acestea, ca să folosim o judecată de valoare a criticului Nicolae Manolescu, 
versurile lui A. E. Baconsky, „la fel de frumoase, filtrează o profundă melancolie 
existențială, așa cum vitraliile purifică lumina soarelui”.

ntalia melnIc
PhD of pedagogy, university lecturer

Institute of Educational Sciences
Email: melnic_natalia@mail.ru

Imajor Importance of tIme management 
In currIcular management

The starting point of any credit procedure is the total time estimated as neces-
sary to complete a study program, time distributed over compact periods of study 
(weeks, semesters or quarters, school / university years, cycles or levels of educa-
tion), and in within each period, by educational disciplines by types of teaching, 
learning and assessment activities (F. Voiculescu). Proper time management also 
plays an important role in the strategic management of study programs. One of 
the ways of evaluation, in fact mandatory according to the Bologna Process, is the 
accumulation of credits.

Credits means the volume of work submitted by the student, in any learning 
activity: participation in a course, preparation of homework, projects, exam, vis-
its to enterprises, etc.

natalia melnIc
doctor în pedagogie, lector universitar

Institutul de Știinţe ale Educaţiei
Email: melnic_natalia@mail.ru

ImportanŢă majoră a managementuluI tImpuluI 
în managementul currIcular

Baza de plecare a oricărei proceduri de creditare o constituie timpul total 
estimat ca necesar pentru parcurgerea unui program de studii, timp distribuit 
pe perioade compacte de studii (săptămâni, semestre sau trimestre, ani școlari/
universitari, cicluri sau trepte de învățământ), iar în cadrul fiecărei perioade, pe 
discipline de învățământ pe tipuri de activități de predare, învățare și evaluare 
(F. Voiculescu). Gestionarea corectă a timpului are un rol important și în mana-
gementul strategic al programelor de studii. Unul din modurile de evaluare, de 
fapt obligatoriu conform Procesului de la Bologna, este acumularea de credite. 

mailto:alinastingaci@gmail.com
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Credite înseamnă volum de muncă depus de student, în orice activitate de învă-
ţare: participarea la un curs, pregătirea temelor, proiectelor, examenului, vizite la 
întreprinderi etc.

otilia mIrcea
Doctor of Chemistry

Expert in metal conservation and restoration
NEAMȚ NATIONAL MUSEUM COMPLEX

Email: otiliamircea@yahoo.com

coIns, decoratIons and clothIng accessorIes from 
the collectIons of the neamŢ natIonal museum 

complex. InterdIscIplInarY approaches

Within the Restoration Laboratory of the Museum of Romanian History 
within the Neamț National Museum Complex, artifacts from different historical 
periods were studied, restored and preserved, which were discovered following 
systematic or preventive research carried out in Neamț County.

Non-invasive methods, such as optical microscopy (OM) and scanning elec-
tron microscopy coupled with X-ray scattering (SEM-EDX), were involved in 
the study of the state of conservation after the extraction of the pieces from the 
site. The obtained results showed that on the objects that lay for a long time at 
different depths in the soil, under the influence of pedological factors and the 
processes of chemical alteration and physical deterioration, corrosion crusts 
were formed with different thicknesses, in which both elements can be found. 
the chemical composition of the alloy processed in antiquity, as well as elements 
taken from the soil.

Research topics related to the degradation of artifacts in different environ-
ments, such as the analysis of patinas or corrosion crusts, have significantly 
contributed to highlighting the states of conservation, their diversity, with some 
common characteristics, such as surface effects and microstructures. embedded 
in the archaeological site, or on the contrary of atypical casuistry, reflected by the 
nature of the external and internal layers, from a compositional and structural 
point of view.

Extending the analyzes to objects involved in funerary practices specific to the 
historical periods from which they come (burial or cremation), as in the case of 
those from the necropolises from the II–III centuries AD from Gabăra – Moldo-
veni, Văleni – Botești or those from medieval cemeteries from Piatra Neamț – 
Dărmănești, Piatra Neamț – Curtea Domnească, Roman – the Archdiocese of 
Roman and Bacău contributed to highlighting some states of conservation with 
particular characteristics. In this context, corrosion crusts and impressions or 

fragments or fragments of materials taken from contact areas, such as textile fiber 
residues or bone fragments, have been identified in corrosion crusts.

This paper presents some of the results obtained by studying objects from 
the collections of the Neamț National Museum Complex – ornaments (earrings 
and rings), clothing accessories (globular buttons, sconces or jackets) and coins, 
which were made of copper alloys, silver or gilded silver, and depending on the 
degree of degradation, specific interventions were carried out in the museum 
laboratory, in order to preserve and restore them to the exhibition circuit.

otilia mIrcea
doctor în chimie

Expert în conservare și restaurare metale
COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ

Email: otiliamircea@yahoo.com

monede, obIecte de podoabă șI accesorII 
vestImentare dIn colecțIIle complexuluI muzeal 

națIonal neamț. abordărI InterdIscIplInare

În cadrul Laboratorului de Restaurare al Muzeului de Istorie Roman din ca-
drul Complexului Muzeal Național Neamț au fost studiate, restaurate și conser-
vate artefacte din diferite perioade istorice care au fost descoperite în urma cer-
cetărilor sistematice sau preventive efectuate în județul Neamț.

În studiul stărilor de conservare, după extragerea pieselor din sit, au fost im-
plicate metode non-invazive, cum ar fi microscopia optică (OM) și microsco-
pia electronică de scanare cuplată cu dispersia de razeX (SEM-EDX).Rezultatele 
obținute au evidențiat că pe obiectele care zăcut timp îndelungat la diferite adân-
cimi în sol, sub influenţa factorilor pedologici și a proceselor de alterare chimică 
și deteriorare fizică, s-au format cruste de coroziune cu grosimi diferite, în care 
pot fi regăsite atât elemente din compoziția chimică a aliajului prelucrat în vechi-
me, cât și elemente preluate din sol.

Subiecte ale temelor de cercetare referitoare la degradarea artefactelor în di-
ferite medii, cum ar fi analiza patinelor sau a crustelor de coroziune, au contri-
buit semnificativ la evidențierea stărilor de conservare, a diversității acestora, cu 
unele caracteristici comune, de tipul efectelor de suprafaţă și a microstructurilor 
înglobate din situl arheologic, sau dimpotrivă a unor cazuistici atipice, reflectate 
prin natura straturilor externe și interne, din punct de vedere compozițional și 
structural.

Extinderea analizelor la obiecte implicate în practici funerare specifice peri-
oadelor istorice din care provin (înhumație sau incinerație), ca în cazul celor din 
necropolele din secolele II–III p. Chr. de la Gabăra – Moldoveni, Văleni – Botești 
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sau a celor din cimitirele medievale de la Piatra Neamț – Dărmănești, Piatra 
Neamț – Curtea Domnească, Roman – Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a 
contribuit la evidențierea unor stări de conservare cu caracteristici particulariza-
te. În acest context, în crustele de coroziune au fost identificate alături de produșii 
de coroziune și impresiuni sau fragmente ale unor materiale preluate din zonele 
de contact, cum ar fi resturi de fibre textile sau fragmente de os.

Lucrarea de față prezintă o parte din rezultatele obținute prin studiul unor 
obiecte din colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț – podoabe (cercei și 
inele), accesorii vestimentare (nasturi globulari, aplice sau găici) și monede, care 
au fost confecționate din aliaje de cupru, argint sau argint aurit, iar în funcție de 
gradul de degradare au fost efectuate intervenții specifice în cadrul laboratorului 
muzeal, în vederea conservării și a redării lor circuitului expozițional.

marina mIron
doctor of history 

Tourism Development Association in Moldova
State University of Moldova

Email: marinamiron.72@mail.ru 

tourIst promotIon of cItIes In the republIc of moldova 
through ethno-cultural ImagologY

The research takes place within the project “Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics” supported by 
the State Program (2020–2023). The research aims to create a competitive model 
of collaboration between the scientific environment and entrepreneurs in the 
field of tourism to significantly improve the content of urban trips and increase 
the tourist image of major cities in the Republic of Moldova.

Here the researcher has a double role – researching the ethnic specifics of Chi-
sinau throughout history, observing and finding ethnic influences in the socio-
economic, cultural, architectural development of the city and also bringing to-
gether researchers from various scientific fields to create common tourist routes. 
Following this interdisciplinary collaboration, the texts of urban tours will be 
enriched with truthful information from a scientific point of view and at the same 
time captivating in order to become attractive for those in the field of tourism.

Simultaneously, the researcher adapts the scientific and artistic materials to 
the excursionist requirements, elaborates the methodological files and maps of 
the excursionist routes, and takes care of finalizing the portfolios of these routes 
with the demonstration material, making control excursions to adjust the texts 
to the urban route.

Tools used: ethno-cultural research is based on specific interdisciplinary 
methods for history, ethnology resulting in databases in excel format, for the 

creation of urban tour was developed a questionnaire to centralize the issues ad-
dressed by researchers in various scientific fields that will serve to finalize the 
content of the 3 tourist routes through Chisinau.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

marina mIron
doctor în istorie 

Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova 
Universitatea de Stat din Moldova

Email: marinamiron.72@mail.ru 

promovarea turIstIcă a orașelor dIn republIca moldova 
prIn IntermedIul ImagologIeI etno-culturale

Cercetarea are drept scop crearea unui model competitiv de colaborare în-
tre mediul științific și cel practic din domeniul turismului pentru îmbunătățirea 
considerabilă a conținutului excursiilor urbane și creșterea imaginii turistice a 
importantelor orașe din Republica Moldova. 

Aici cercetătorul are rol dublu – cercetarea specificului etnic al or. Chișinău pe 
parcursul istoriei, observarea și constatarea influențelor etnice în dezvoltarea so-
cio-economică, culturală, arhitecturală a urbei și totodată apropierea tematicilor 
cercetătorilor din diverse domenii științifice pentru crearea unor trasee turistice 
comune. În urma acestei colaborări interdisciplinare textele excursioniste vor fi 
îndestulate cu informații veridice din punct de vedere științific și tot odată capti-
vante pentru a deveni atractive pentru cei din domeniul turismului. 

Simultan cercetătorul realizează adaptarea materialelor științifice și artistice 
la cerințele excursioniste, elaborează fișele metodologice și hărțile traseelor ex-
cursioniste, se ocupă de definitivarea portofoliilor acestor trasee cu completarea 
cu materialul demonstrativ, efectuarea unor excursii de control pentru ajustarea 
textelor la realitățile traseului urban. 

Instrumente utilizate: la baza cercetărilor etno-culturale stau metodele inter-
disciplinare specifice pentru istorie, etnologie rezultate în baze de date în format 
EXCEL, pentru crearea traseelor excursioniste a fost elaborat un chestionar desti-
nat centralizării tematicilor abordate de cercetători din diferite domenii științifice 
care va servi la definitivarea celor 3 trasee turistice prin Chișinău.

* Realizat în cadrul proiectului „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica 
Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” susținut din Programului de Stat (2020–
2023).
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elIza leonIda zamfIrescu,
the fIrst woman engIneer In romanIa

Unanimously recognized as the first female engineer in Romania and the sec-
ond in the world, Eliza Leonida was born in Galaţi, on November 10, 1887, in 
the family of a cavalry officer with 11 children. He did his primary school in his 
hometown, and his high school at the Central School for Girls in Bucharest, tak-
ing his baccalaureate at the real section of the „Mihai Viteazul” High School.

With an uncle and a brother who worked in the technical field, Eliza wanted 
to show that women can also be successful in this field. However, according to 
the prejudices of the time, the access of women in this field, considered difficult 
for men, had the effect of rejecting Eliza at the time of enrollment in the School 
of Bridges and Roads.

She was hardly accepted at the Royal Technical Academy in Berlin, even 
though German teachers tried to hinder her enrollment, and her colleagues did 
not receive her at the prom. With a strong personality, proving tenacity, persever-
ance and intelligence, Eliza Leonida finally graduated from university in 1912, 
specializing in chemistry, thus becoming the first female engineer to destroy 
the barriers of prejudice about women in the technical field. Although she was 
offered a job in Germany, Eliza Leonida refused and, returning to the country, 
worked at the Geological Institute, where she worked until 1963. During the First 
World War, he ran several Red Cross field hospitals, and was decorated at the end 
of the conflagration. In 1918, he married, at the Ghidigeni Palace (formerly in Tu-
tova County, today in Galati County) of the Chrissoveloni family of bankers, with 
the chemist Constantin Zamfirescu (brother of the writer Duiliu Zamfirescu), 
Regina Maria, a friend of the family, also attended the wedding. host.

During his career at the Institute of Geology, he led 12 laboratories, perform-
ing 85,000 analyzes and contributing to the identification in Romania of new 
resources of coal, oil shale, oil, natural gas, building rocks, chromium, bauxite or 
copper, about whom he wrote several specialized books.

In parallel with her activity as an engineer, Eliza Leonida Zamfirescu also 
taught physics and chemistry at high schools in the Capital. She was the first 
female member of AGIR (General Association of Romanian Engineers) and was 
part of the International Association of University Women. He died at the age of 
86, on November 25, 1973. In memory of Eliza Leonida Zamfirescu, streets in 
Bucharest and Galati bear her name.

marius mItrof
Consilier Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi
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elIza leonIda zamfIrescu, 
prIma femeIe IngIner dIn românIa

Recunoscută unanim drept prima femeie inginer din România și a doua din 
lume, Eliza Leonida s-a născut la Galaţi, pe 10 noiembrie 1887, în familia unui 
ofiţer de cavalerie cu 11 copii. Școala primară a făcut-o în orașul natal, iar liceul 
la Școala Centrală de Fete din București, luându-și bacalaureatul la secţia reală a 
Liceului „Mihai Viteazul”.

Cu un unchi și un frate care lucrau în domeniu tehnic, Eliza a vrut să de-
monstreze că și femeile pot avea succes în acest domeniu. Numai că potrivit pre-
judecăţilor vremii, accesul femeilor în acest domeniu considerat greu și pentru 
bărbaţi, a avut drept efect respingerea Elizei la momentul înscrierii la Școala de 
Poduri și Șosele. 

A fost acceptată cu greu la Academia Regală Tehnică din Berlin, chiar dacă 
și profesorii germanii au încercat să-i pună piedici la înscriere, iar colegii nu au 
primit-o la balul bobocilor. Cu o personalitate puternică, dovedind tenacitate, 
perseverenţă și inteligenţă, Eliza Leonida a absolvit, în cele din urmă, cursurile 
universitare în anul 1912, cu specializarea chimie, devenind astfel prima femeie 
inginer care a distrus barierele prejudecăţilor despre femei în domeniul tehnic.

Deși i s-a propus să lucreze în Germania, Eliza Leonida a refuzat și, revenind 
în ţară, s-a angajat la Institutul Geologic, unde a lucrat până în 1963. 

În perioada Primului Război Mondial, a condus mai multe spitale de campa-
nie ale Crucii Roșii, fiind și decorată la sfârșitul conflagraţiei. 

În anul 1918, s-a căsătorit, la Palatul de la Ghidigeni (fost în judeţul Tutova, 
astăzi în judeţul Galaţi) al familiei de bancheri Chrissoveloni, cu chimistul Con-
stantin Zamfirescu (fratele scriitorului Duiliu Zamfirescu), la nuntă participând 
și Regina Maria, prietenă a familiei gazdă.

La Institutul de Geologie, de-a lungul carierei, a condus 12 laboratoare, efec-
tuând 85.000 de analize și contribuind la identificarea în România a unor noi 
resurse de cărbune, șisturi bituminoase, petrol, gaze naturale, roci de construcţie, 
crom, bauxită sau cupru, despre care a și scris mai multe cărţi de specialitate.

În paralel cu activitatea de inginer, Eliza Leonida Zamfirescu a mai predat 
fizica și chimia la licee din Capitală. A fost prima femeie membră a AGIR (Aso-
ciaţia Generală a Inginerilor din România) și făcut parte din Asociaţia Internaţi-
onală a Femeilor Universitare.

S-a stins din viaţă la 86 de ani, pe 25 noiembrie 1973.
În memoria Elizei Leonida Zamfirescu, străzi din București și Galaţi îi poartă 

numele.
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contrIbutIons to the research, conservatIon 
and restoratIon of Icons In the metropolIs 

of moldova and bucovIna

The Metropolitan Church of Moldova and Bucovina has an essential church 
heritage for knowing the history and culture of Moldova. Icons and iconostasis 
are sources of documentary information, as well as indisputable testimonies of 
the spiritual life. Many icons have been lost or destroyed. Few have been pre-
served and they can still tell us bits and pieces of Moldovan life. In order to recov-
er this information, the icons must be researched and, in particular, preserved. 
In this sense, at the Faculty of Orthodox Theology within the `AlexandruIoan-
Cuza” University of Iași, since 1993 the Specialization of Sacred Art (initially 
Cultural Heritage) has been operating, in addition to the didactic activity, the 
research of icons, iconostasis, books and old documents from church collections. 
The research of the pieces through physical and chemical investigations led to 
the recovery of inscriptions that allowed the dating of icons or the finding of 
donors. Biological investigations have elucidated aspects of the biodegradation 
and biodeterioration processes of the wood support and the paint layer. In-depth 
knowledge of the material structure and conservation status of the icons was the 
prerequisite for the application of appropriate conservation and restoration in-
terventions. As a result of these research, conservation and restoration activities, 
numerous icons were recovered that were returned to the cult or were capitalized 
through research, museum exhibition.

mina moșneagu
doctor în biologie 

lector Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Specializarea Artă Sacră, Restaurare icoană - lemn policrom 
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contrIbuțII la cercetarea, conservarea șI restaurarea 
Icoanelor dIn mItropolIa moldoveI șI bucovIneI 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei deține un patrimoniu bisericesc esențial 
pentru cunoașterea istoriei și culturii Moldovei. Icoanele și iconostasele sunt sur-
se de informații cu caracter documentar, precum și mărturii incontestabile ale 

vieții spirituale. Multe icoane s-au pierdut sau au fost distruse. Puține s-au mai 
păstrat și încă ne mai pot spune crâmpeie din viața moldovenilor. Pentru a recu-
pera aceste informații, icoanele trebuie cercetate și, mai ales, trebuie conservate. 
În acest sens, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iași, din anul 1993 funcționează specializarea Artă Sacră 
(inițial Patrimoniu Cultural) în cadrul căreia se desfășoară, pe lângă activitatea 
didactică, și activitatea de cercetare a icoanelor, iconostaselor, cărților și docu-
mentelor vechi din colecțiile bisericești. Cercetarea pieselor prin investigații fizi-
ce și chimice a dus la recuperarea de inscripții ce au permis datarea unor icoane 
sau aflarea donatorilor. Investigațiile biologice au elucidat aspecte ale proceselor 
de biodegradare și biodeteriorare ale suportului de lemn și ale stratului pictural. 
Cunoașterea aprofundată a structurii materiale și a stării de conservare a icoane-
lor a constituit premisa aplicării intervențiilor de conservare și restaurare adecva-
te. În urma acestor activități de cercetare, conservare și restaurare s-au recuperat 
numeroase icoane ce au fost redate cultului sau au fost valorificate prin cercetare, 
expunere muzeală.

elena musteață
Scientific researcher

State University of Moldova
Email: mustelena@mail.ru

the sYmbolIsm of the female face In the graphIc 
art of eudochIa zavtur

UOne of the renowned visual artists, who stood out prominently in the Mol-
dovan graphic art of the 1980s and 1990s, is Eudocia Zavtur (1953–2015).

Professional training within the College of Fine Arts „Al. Plămădeală ” in Chi-
sinau (1973) and of the Academy of Fine Arts in Kiev, Ukraine (1979) channeled the 
artist’s creative activity in the fields of painting, easel graphics and book illustration. 
She masterfully practiced, in addition to oil painting, various techniques of graphic 
figuration, such as: etchings, lithography, pastel, as well as techniques mixed.

The plastic creation of Eudochia Zavturis characterized, in general, by the 
lyricism and pictoriality of the suggestive-symbolic composition, impregnated 
in a decorative or expressionist stylistic style, with the help of which the figura-
tive of the artistic image in the plastic space of the work is coagulated. One of 
E. Zavtur’s favorite leitmotifs, approached with predilection by her graphic info, 
is the woman’s face, evoked in different hypostases of the spirit and reflecting 
the most relevant feelings of her soul. etchings of Eudochia Zavtur with the ge-
neric Women of Moldova (1985) and Folk Craftsmen (1985); book graphics for 
popular poetry; Of love by M. Eminescu (1986–1988, etching color). Particularly 

mailto:mustelena@mail.ru
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distinguished are the artist’s prints for the popular ballad Master Manole (1998, 
etchings), which denotes expressions of poetics and piety thanks to the symbol-
ic suggestiveness of the stylized figurative, as well as due to the harmonic tonal 
range, which, on the one hand, intensifies the sibilant allure of the image, on the 
other hand – integrates the entire visual field of the work.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

elena musteață
cercetător științific

Universitatea de Stat din Moldova
Email: mustelena@mail.ru

sImbolIsmul chIpuluI femInIn în arta grafIcă 
a eudochIeI zavtur

Una dintre artistele plastice reputate, care s-a remarcat în mod pregnant în arta 
grafică moldovenească ai anilor 1980–1990 este Eudocia Zavtur (1953–2015).

Formarea profesională în cadrul Colegiului de Arte Plastice „Al. Plămădeală” 
din Chișinău (1973) și a Academiei de Arte Plastice din Kiev, Ucraina (1979) 
a canalizat activitatea de creație a artistei pe filierele picturii, graficii de șevalet 
și a ilustrației de carte. Aceasta a profesat cu măiestrie, pe lângă pictura în ulei, 
diverse tehnici de figurare grafică, ca: acvafortele, litografia, pastelul, precum și 
tehnici mixte.

Creația plastică a Eudochiei Zavtur se caracterizează, la general, prin liris-
mul și picturalitatea compoziției sugestive-simbolice, impregnate într-o factură 
stilistică decorativă sau expresionistă, cu ajutorul căreia este închegat figurativul 
imaginii artistice în spațiul plastic al lucrării. Unul dintre laitmotivele preferate 
ale E. Zavtur, abordat cu predilecție de către aceasta în foile sale grafice, îl consti-
tuie chipul femeii, evocat în diferite ipostaze ale spiritului și reflectând cele mai 
relevante trăiri sufletești ale acesteia. În această ordine de idei, prezintă interes 
ciclurile de acvaforte ale Eudochiei Zavtur cu genericul Femeile Moldovei (1985) 
și Meșteri populari (1985); grafica de carte pentru Poezia populară; De dragoste 
de M. Eminescu (1986–1988, acvaforte color). În mod aparte se disting stampele 
artistei pentru balada populară Meșterul Manole (1998, acvaforte), care denotă 
expresii de poetism și pietate grație sugestivității simbolistice a figurativului sti-
lizat, cât și datorită diapazonului tonal armonic, care, pe de o parte, intensifică 
alura sibilică a imaginii, pe de alta – integrează întregul câmp vizual al lucrării.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”

ruxandra nemțeanu
PhD of Architecture,

Expert of the Ministry of Culture, Bucharest
Email: rnemteanu@yahoo.com 

archItect crIzantema stamatescu, 
follower of the art deco stYle

The international conference „Yesterday’s cultural heritage - implications for 
the development of tomorrow’s sustainable society”, the third edition, dedicated 
to recognizing the important role of girls and women in science and technology, 
led me to search the personal archive and after some time on the subject I want-
ed to develop, I stopped on some works of the Constanta architect Crizantema 
Stamatescu. Little known, he was in fact an important architect for the city of 
Constanța, but he also inevitably worked in Bucharest. Thus a designed the villa 
of Otiliei Georgescu from str. Bitolia no. 5, built on plot no. 69, in the Pinard plot, 
which we will present in detail.

The building, a single-family villa built in Mediterranean style, located on the 
western boundary of the plot, set back from Bitolia Street, respecting the condi-
tions imposed by the regulations, was authorized in 1937.

The façade from the entrance has a simple composition, being marked by the 
presence of the main entrance flanked by two engaged columns and the loggia 
upstairs, delimited by three semicircular arches placed on two columns. The col-
umns have capitals decorated in Florentine style. The rear façade includes the 
second entrance, flanked by a tower that houses the secondary staircase that leads 
to the attic.

The defining elements of the chosen plastic expression are: the asymmetrical 
facades, the pillars of the loggia on the corner of the floor. In the Art Deco style, 
in Constanța he also designed the Railway Maritime Station and the Maritime 
Dispensary. Minor buildings, with a strong architecture and attached to the Art 
Deco style, the architect demonstrates a special virtuosity and expressiveness.
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arhItecta crIzantema stamatescu, 
adeptă a stIluluI art deco

Conferința internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvol-
tarea societății durabile de mâine”, ediția a III-a, dedicată recunoașterii rolului 
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important al fetelor și femeilor în domeniile științei și tehnologiei, m-a determi-
nat să caut în arhiva personală și după un timp de gândire asupra subiectului ce 
doream a-l dezvolta, m-am oprit asupra câtorva lucrări ale arhitectei constănțene 
Crizantema Stamatescu. Puțin cunoscută, a fost de fapt un arhitect important 
pentru orașul Constanța, dar a lucrat inevitabil și în București. Astfel a proiectat 
vila Otiliei Georgescu din str. Bitolia nr. 5, construită pe parcela nr. 69, în parce-
larea Pinard, pe care o vom prezenta pe larg.

Clădirea, o vilă unifamilială construită în stil mediteranean, amplasată pe li-
mita vestică a parcelei, retrasă față de strada Bitolia, respectând condițiile impuse 
de regulament, a fost autorizată în 1937.

Fațada dinspre intrare are o compoziție simplă, fiind marcată de prezența in-
trării principale flancată de două colonete angajate și de loggia de la etaj, delimi-
tată de trei arce semicirculare așezate pe două colonete. Colonetele au capiteluri 
decorate în stil florentin.

Fațada posterioară cuprinde cea de-a doua intrare, flancată de un turn care 
adăpostește scara secundară care duce până în mansardă.

Elementele definitorii expresiei plastice alese sunt: fațadele asimetrice, 
stâlpișorii logiei de pe colțul etajului. În stilul Art Deco, la Constanța a mai con-
ceput Gara maritimă feroviară și Dispensarul maritim. Clădiri de loc minore, 
cu o arhitectură puternică și atașată stilului Art Deco, arhitecta demonstrează o 
virtuozitate și expresivitate deosebita.
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memorIal of the heroes of the 48th buzau InfantrY 
regIment, a monumental ensemble made In the cItY 

of carpathIan curvature

The city of Buzău continues the projects of capitalization of cultural heritage 
on local traditions and history, in a national and international context. On De-
cember 1, 2020, Romania’s National Day was celebrated in the city of the Car-
pathian Curvature by setting up in Crâng Park a memorial of the Buzau heroes 
from the 48th Buzau Infantry Regiment, who fell on duty in the National Integra-
tion War (1916–1919).

The memorial consists of: – a monument in the form of three books (on which 
are written the rank, first name and surname of each of the 775 heroes of the regi-
ment, the town where he comes from, the date and place where he fell on duty) 
and two masts for flags; – 19 plots planted with 775 meadow peduncular oaks, 
young trees; – 775 individual plaques with the names of heroes (placed next to 
each planted oak, on which is written the name of the regiment, the rank, first 
name and surname of the hero, the locality where it comes from, the date and 
place where it fell to duty, the number of planted oak).

So, the Buzau memorial has elements of the cultural heritage of a tangible na-
ture (a monument and a landscape) but also of the natural heritage (a significant 
landscape in terms of culture and biodiversity).

The monumental ensemble was initiated by the City Hall of Buzau and the 
2nd Infantry Division „Getica” and was made with the research and support of 
the Foundation of the European Institute for Multidisciplinary Research.
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memorIalul eroIlor regImentuluI 48 InfanterIe buzău, 
ansamblu monumental realIzat în orașul 

de la curbura carpaŢIlor

Orașul Buzău continuă proiectele de valorificare a patrimoniului cultural, a 
tradiţiilor și istoriei locale, în context naţional și internaţional. Pe 1 Decembrie 
2020, Ziua Naţională a României a fost sărbătorită în orașul de la Curbura Car-
paţilor prin înfiinţarea în Parcul Crâng a unui memorial al eroilor buzoieni din 
Regimentului 48 Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în Războiul de Întregire Na-
ţională (1916–1919). 

Memorialul este compus din: – un monument sub forma a trei cărţi (pe care 
sunt trecute gradul, prenumele și numele fiecăruia dintre cei 775 de eroi ai regi-
mentului, localitatea de unde provine, data și locul în care a căzut la datorie) și 
două catarge pentru drapele; – 19 parcele plantate cu 775 de stejari pedunculari 
de luncă, arbori tineri; – 775 de plăcuţe individuale cu nume de eroi (așezate în 
dreptul fiecărui stejar plantat, pe care este înscrisă denumirea regimentului, gra-
dul, prenumele și numele eroului, localitatea de unde provine, data și locul în care 
a căzut la datorie, numărul stejarului plantat).

Astfel, memorialul buzoian îmbină elemente ale patrimoniului cultural de na-
tură tangibilă (un monument și un peisaj) dar și ale patrimoniului natural (un 
peisaj semnificativ din punct de vedere cultural și al biodiversităţii).

Ansamblul monumental a fost iniţiat de Primăria Municipiului Buzău și Divi-
zia 2 Infanterie „Getica” și a fost realizat urmare a cercetării și sprijinului Funda-
ţiei Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare.
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eIghteenth centurY women’s costume and sYmbolIc 
optIons of constructIon of modernItY 

In the romanIan prIncIpalItIes

Our research proposes an approach to the history of women’s costume in the 
two extra-Carpathian Principalities from the perspective of the meanings given 
by clothing options to the path to modernity and the new relationship built with 
public and private space by the elites. For Western Europe, the eighteenth cen-
tury brought a symbolic distribution of responsibilities in relation to public and 
private space. Thus, men dominate the public space, bringing a sustained type 
of behavior in terms of clothing and clothing accessories, while women give the 
domestic space some of the attributes associated with femininity, respectively 
emotion and sensitivity. Taste became an important feature of the elite, not only 
in Christian Europe, but also in the Principalities under Eastern influence, which 
was nevertheless filtered by the Greek culture quite strongly located north of the 
Danube. Clothing accessories follow the same pattern of genres, so that ladies 
clearly mark their western fashion options at the end of the eighteenth century 
with pieces that suggest attachment to an area dominated by them through beau-
ty and grace, features that start from various assortments. from stockings and 
shoes adapted to European model balls and to elegant wigs ordered through Sibiu 
merchants. Last but not least, the ladies express their interest in the public space 
by purchasing shawls, hats or chic umbrellas, items that dominate the horizon of 
women’s purchases from Western Europe at the turn of the eighteenth and nine-
teenth centuries.
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costumul femInIn de secol xvIII șI opțIunI sImbolIce 
de construcțIe a modernItățII în prIncIpatele române

Cercetarea noastră propune o abordare a istoriei costumului feminin din 
cele două Principate extracarpatice din perspectiva semnificațiilor conferite de 
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opțiunile vestimentare față de parcursul spre modernitate și a noii relații con-
struite cu spațiul public și privat de către elite. Pentru Europa apuseană, secolul al 
XVIII-lea a adus o distribuție simbolică a responsabilităților în relația cu spațiul 
public și cel privat. Astfel, bărbații domină spațiul public, aducând un tip de com-
portament susținut vestimentar și din punct de vedere al accesoriilor vestimenta-
re, în timp ce femeile conferă spațiului domestic o parte dintre atributele asociate 
cu feminitatea, respectiv emoție și sensibilitate. Gustul devenea o caracteristică 
importantă a elitei, nu doar în Europa creștină, ci și în Principatele aflate sub 
influență orientală, care era totuși filtrată de cultura grecească destul de puternic 
așezată la nordul Dunării. Accesoriile vestimentare urmează același tipar al genu-
rilor, astfel încât doamnele își marchează în mod clar la sfârșitul secolului al XVI-
II-lea opțiunile de modă occidentală prin piese care sugerează atașamentul către 
o zonă dominată de ele prin frumusețe și grație, caracteristici care încep de la 
sortimentele diverse de ciorapi și pantofi adaptați balurilor de model european și 
până la perucile elegante comandate prin intermediul negustorilor sibieni. Nu în 
ultimul rând, doamnele își exprimă interesul pentru spațiul public prin achiziția 
de șaluri, pălării sau umbrele cochete, articole care domină orizontul achizițiilor 
feminine dinspre vestul european la cumpăna secolelor XVIII–XIX.
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funeral sYmbolIstIcs In transYlvanIa. 
zoomorphIc and vegetable patterns

Man, by his nature, has given special importance to the moment of death, 
since ancient times. If in prehistory the burial of the deceased focused on the 
funerary inventory, in antiquity begins to mark the place of a tomb with so-called 
markers, which will be discussed in the following pages and will be identified as 
funerary art. In other words, the commemoration of individuals appeared with 
the marking of the burial place in order to remind the descendants of the exis-
tence of the deceased.

During the transition to the Middle Ages, implicitly in the first centuries of 
this historical epoch, the visibility of some tombs was not accepted. Then we 
gradually move to the marking of the tombs, but with anepigraphic stone slabs, 
gradually moving to more elaborate moments that integrated symbols and later 
inscriptions associated with the deceased. Funerary symbolism, an extremely 
vast subject and impossible to exhaust, is the side that gives the funerary monu-

ment the title of funerary art. The time period on which we will focus will be 
between the seventeenth and nineteenth centuries. Regardless of religious ori-
entation, funerary monuments are often divided into two fields: the inscription 
field containing the epitaph dedicated to the deceased and the field dedicated to 
the symbol (of the relief represented), which tends to correlate with the deceased, 
especially providing information about his profession.

This paper aims to present an introductory study on zoomorphic and phy-
tomorphic symbolism represented on Transylvanian funerary monuments from 
the modern era to the nineteenth century (photographic examples from the 
twentieth century just wanting to emphasize the presence of motifs in time). It is 
desired to offer some examples of these very common categories (in the studied 
cemeteries, Jewish and Christian).

I will focus on some symbols often found in Transylvania, the coverage of 
the whole area of symbolic elements being impossible. Thus, regarding the zoo-
morphic elements, I will consider: the lion, the pigeon and the deer and in the 
category of vegetal decorative elements I will target: the tree of life, the weeping 
willow, the olive tree, the garland of flowers and the ear of wheat.
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sImbolIstIca funerară în transIlvanIa. 
motIve zoomorfe șI vegetale

Omul, prin natura sa, a dat o importanță deosebită momentului morții, încă 
din cele mai vechi timpuri. Dacă în preistorie la înhumarea decedaților se pu-
nea accent pe inventarul funerar, din Antichitate se începe marcarea locului unui 
mormânt cu așa-numiții markeri, care vor face obiectul discuției în paginile care 
urmează și care vor fi identificați drept artă funerară. Cu alte cuvinte comemo-
rarea indivizilor a apărut odată cu marcarea locului de  înhumare pentru a putea 
aminti urmașilor de existența celui decedat. 

În perioada de tranziție spre Evul Mediu, implicit în primele secole ale acestei 
epoci istorice, vizibilitatea unor morminte nu erau acceptate. Se trece apoi treptat 
la marcarea mormintelor însă cu plăci de piatră anepigrafe, treptat trecându-se la 
momente mai elaborate care integrau simboluri și mai târziu inscripții asociate 
cu defunctul. Simbolistica funerară, un subiect extrem de vast și imposibil de 
epuizat, reprezintă latura care dă monumentului funerar titulatura de artă fune-
rară. Perioada temporală asupra căreia ne vom orienta atenția va fi cuprinsă între 
secolele XVII–XIX.
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Indiferent de orientarea religioasă, monumentele funerare sunt, de cele mai 
multe ori împărțite în două câmpuri: câmpul inscripției care conține epitaful de-
dicat defunctului și câmpul dedicat simbolului (al reliefului reprezentat), care 
tinde să facă o corelare cu defunctul, în special oferind informații despre profesia 
acestuia.

Lucrarea de față dorește să prezinte un studiu introductiv referitor la simbolis-
tica zoomorfă și fitomorfă reprezentată pe monumentele funerare transilvănene 
din epoca modernă până în secolul al XIX-lea (exemplele fotografice din seco-
lul al XX-lea dorind doar să sublinieze prezența motivelor în timp). Se dorește 
oferirea câtorva exemple ale acestor categorii foarte des întâlnite (în cimitirele 
studiate, evreiești și creștine). 

Mă voi opri asupra câtorva simboluri des întâlnite în Transilvania, acoperirea 
întregii arii de elemente simbolistice fiind imposibilă. Astfel, în ceea ce privește 
elementele zoomorfe voi avea în vedere: leul, porumbelul și cerbul iar în cate-
goria elementelor decorative vegetale voi viza: pomul vieții, salcia plângătoare, 
măslinul, ghirlanda de flori și spicul de grâu.
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the perspectIve of the transformatIon of the partY 
In full manIfested In the becomIng socIetY

The above issues sum up an x-ray of the research undertaken for almost three 
decades on the changes facing contemporary society.

Communities that were formed as a result of the implosion of the former so-
cialist mega-societies and a good part of them did not have during the develop-
ment the experience of the whole, but only of the part. The diminution of the 
political implications of philosophy is done with the help of the manifest reality 
of the society and not the will and through which the opportunities are identi-
fied and the appropriate solutions are found. And the reconstruction marks the 
overcoming of discontinuities and the prosperity of continuity, the indispensable 
connection between things and beings and its development in the actions that are 
carried out for the constitution of a whole.

EI openings have been used more than capitalized in the context in which 
the trend of knowledge-based society and society being synonymous has been 
proliferating for decades. It is a fragmentary approach rather than a complex one 
of the events, trends and processes that have taken place along with those already 
existing in the company, independent of its state. And the trend that promotes 
the idea that contemporary society is the knowledge-based society only aban-

dons the manifest reality, including in the emerging society. Or, in reality, the 
knowledge-based society represents a concept about unlimited access to scien-
tific and media information, the opportunities through which it is realized and 
both belong to IT. Also, the knowledge-based society is the link that ensures 
communication between civic and cultural, facilitating both parties. And last but 
not least, the aspirations of promoting and perpetuating the heritage are linked 
to that binder historical-axiological, the value of the human and invioremental 
condition that in the pandemic are severely tested.
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perspectIva transformărII părțII în întreg 
manIfestată în socIetatea în devenIre

Problematica enunțată însumează o radiografie a cercetărilor întreprinse de 
aproape trei decenii privind schimbările cu care se confruntă societatea contem-
porană. Comunități care s-au constituit ca urmare a imploziei mega-societăților 
de odinioară socialiste și o bună parte dintre ele n-au avut pe parcursul dezvol-
tării experiența întregului, ci doar a părții. Diminuarea implicațiilor politicului 
filosofia îl face cu ajutorul realității manifeste din societate și nu cea voită și prin 
care se identifică oportunitățile și se găsesc soluțiile adecvate. Iar reconstrucția 
părții în întreg marchează depășirea discontinuităților și propășirea continuității, 
legăturii indispensabile dintre lucruri și ființe și dezvoltarea ei în acțiunile ce se 
realizează pentru constituirea unui tot. 

Deschiderile EI au fost mai mult utilizate decât valorificate în contextul în care 
de mai multe decenii se proliferează tendința conform căreia societatea bazată 
pe cunoaștere și societatea sunt sinonime. Este vorba de abordarea fragmentară 
decât în complex a evenimentelor, tendințelor și proceselor care s-au declanșat 
de rând cu cele deja existente în societate, independent de statul acesteia. Iar 
tendința care promovează ideea conform căreia societatea contemporană este so-
cietatea bazată pe cunoaștere nu face decât să abandoneze realitatea manifestă, 
inclusiv în societatea în devenire. Or, în realitate societatea bazată pe cunoaștere 
reprezintă un concept despre accesul nelimitat la informația științifică și media-
tică, oportunitățile prin care se realizează și deopotrivă aparțin EI. De asemenea 
că, societatea bazată pe cunoaștere este liantul care asigură comunicarea dintre 
civizațional și cultural, facilitând deopotrivă ambele părți. Și nu în ultimul rând 
de liantul respectiv se leagă aspirațiile promovării și perpetuării patrimoniului 
istorico-axiologic, valoarea condiției umane și enviorementale care în pandemie 
sunt încercate grav.
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demographIc transformatIons In the moldavIan 
 rss In the Years 1946–1947

The communist regime forcibly established in the territories between the Dni-
ester and the Prut, through constant actions aimed at consolidating the Soviet 
power, shook the traditional landmarks of Bessarabian society, generating seri-
ous transformations, including demographic aspects. Deep metamorphoses took 
place during the famine generated by the Soviets, in 1946–1947; according to So-
viet statistics, the population of the Moldavian SSR in 1944 was 2.719.000 people, 
and in 1959 – 2.513.483. Agricultural requisitions, fiscal terror and the repressive 
policy were the main causes of famine. While most people, with the exception 
of the party nomenclature, were on the verge of existence, officials continued to 
collect requisitions and intervened modestly and selectively in overcoming this 
humanitarian catastrophe. Statistical data indicate that although mortality rates 
were much lower in the districts on the left bank of the Dniester, more food was 
distributed here in hospitals and food outlets (compared to the number of people 
with dystrophy). Similarly, while the percentage of mortality due to hunger in ru-
ral areas was higher than in cities, state institutions provided assistance mainly to 
the urban population: people employed in enterprises or state organizations were 
offered food cards. In the years 1946–1947, due to malnutrition, in the Moldavian 
SSR the percentage of mortality increased (including children up to one year) – 
about 10% of the population died; the birth rate has been substantially reduced; 
people became massively ill with dystrophy; crime has increased; the traditional 
value system has been affected. The consequences of the famine were also felt in 
later periods, as people became more obedient to Soviet power and hid a deep 
trauma that they maintained throughout their lives.
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transformărIle demografIce dIn rss moldovenească 
în anII 1946–1947

Regimul comunist instituit forțat în teritoriile dintre Nistru și Prut, prin 
acțiuni constante ce aveau drept scop consolidarea puterii sovietice, a zdruncinat 

reperele tradiționale ale societății basarabene, generând transformări esențiale, 
inclusiv de ordin demografic. Grave metamorfoze au avut loc în timpul foametei 
provocate de soviete, în anii 1946–1947; potrivit statisticii sovietice, populația RSS 
Moldovenească în 1944 constituia 2.719.000 de oameni, iar în 1959 – 2.513.483. 
Rechizițiile agricole, teroarea fiscală și politica represivă au constituit principalele 
cauze ale foametei. În timp ce majoritatea oamenilor, cu excepția nomenclaturii 
de partid, era la limita existenței, oficialitățile continuau colectarea rechizițiilor 
și interveneau modest și selectiv în depășirea acestei catastrofe umanitare. Datele 
statistice indică asupra faptului că deși în raioanele din stânga Nistrului mortali-
tatea avea cote mult mai scăzute, anume aici erau distribuite mai multe produse 
alimentare în spitale și la punctele alimentare (raportate la numărul persoanelor 
bolnave de distrofie). La fel, în timp ce procentul mortalității din cauza foametei 
în mediul rural era mai mare decât în orașe, instituțiile statului acordau ajutor 
preponderent populației din mediul urban: persoanelor angajate la întreprinderi 
sau organizații de stat primeau cartele alimentare. În anii 1946–1947, din cauza 
subnutriției, în RSS Moldovenească a sporit procentul mortalității (inclusiv a co-
piilor de până la un an) – a decedat circa 10% din populație; s-a redus substanțial 
procentul natalității; oamenii s-au îmbolnăvit masiv de distrofie; a crescut cri-
minalitatea; a fost afectat sistemul tradițional de valori. Consecințele foametei 
s-au resimțit și în perioadele ulterioare, întrucât oamenii au devin mai obedienți 
față de puterea sovietică și au ascuns o traumă profundă pe care au păstrat-o pe 
parcursul întregii vieți.

cristina păIușan-nuIcă
scientific researcher, National Museum of History of Romania

Email: crispaiusan@yahoo.com; muzeulnationaljournal@gmail.com

nadIa russo-bossIe – pIoneer of romanIan avIatIon, 
In some museum testImonIes

Several volumes about Romanian women aviator have appeared over time, 
volumes that use documents from the archives. In the patrimony of the National 
History Museum of Romania there are several documents and photographs of 
Nadia Russo-Bossie, one of the pioneers of Romanian aviation, having a life story 
marked by times. Born on June 2/15, 1901, in the city of Tver, Russia, daughter 
of a Russian general, she took refuge in Bessarabia in 1918. In 1919 she gradu-
ated from the Theoretical High School in Chisinau, then in 1927, the Academy 
of Decorative Arts in Paris. His passion for flying marked his youth, but only in 
1936 she attended the “Mircea Cantacuzino” Flight School in Băneasa, obtaining 
the pilot’s license with no. 9 for women. During the Second World War shew as 
one of the pilots of the Sanitary Squadron, also called the White Squadron, help-
ing to transport the wounded.
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Among the documents from the museum patrimony, used in this presenta-
tion, is a 14 – page autobiography of manuscript, dated May 1981, in which Nadia 
Russo-Bossie recounts her life, the nationality certificate, received in 1921, docu-
ments of the State Security Council by which its attests that after his release from 
prison, for five years January 1957 – January 1962, she had a mad a tory domicile 
in a village in Bărăgan, and several photographs from 1936–1940.

The pieces were donated tot he museum, in 2005, with the help of Mr. Șerban 
Constantinescu, becoming part of then at ion al heritage.

anatol petrencu
PhD habilitat, university professor

State University of Moldova
Email: anatol_petrencu@yahoo.com

the prIsoners of the gulag – 
the testImonY for eternItY

In this important – International Day of Girls and Women in Science – it is 
necessary to highlight the essential contribution of the girls / women prisoners of 
the Gulag, who went through the Stalinist hell, managing to survive, and in addi-
tion – and write memoirs about what they lived. This is the case of the memoirs, 
signed by Eufrosinia Kersnovsi „Сколько стоит человек” („How much does a 
man cost”), Moscow, Rosspen Publishing House, 2006, 856 p. (Editor acad. V. 
Pasat), important both through the memorialist’s stories and, especially, through 
the drawings made by the author – shocking scenes inside the Gulag. It is no 
coincidence that by a UNESCO decision the book E. Kersnovski was included in 
the European Cultural Heritage. Another shocking example is the volume signed 
by Anita Nandriș-Cudla 20 years in Siberia. Memories from life, Bucharest, Hu-
manitas Publishing House, 2013, 240 p. (5th edition), book awarded with the 
“Lucian Blaga” Prize of the Romanian Academy. The Bessarabians also contrib-
uted to the elucidation of the totalitarian communist past, highlighting the most 
odious features of a criminal regime, the nobility of some people and the moral 
and human decay of other people in the Gulag. The book of Maria Nestor-Șoimu 
and Elena Șoimu-Postolachi, Surghiun ulshould be mentioned. The road of suf-
fering through icy Siberia. Confessions of the victims of the communist occupa-
tion regime, Bucharest, Eikon Publishing House, 2017, 422 p., But also others, 
signed by Valentina Sturza, Margareta Cemârtan, Teodosia Cozmin etc.

For today’s Conference I will briefly present a volume of memoirs, signed by 
Eugenia Fiodorova, „на островах Гулага. Воспоминания заключенной” („On 
the Gulag Islands. Mistresses of the detainee”), 3rd edition, Moscow, Alpina Non-
fiction Publishing House, 2019, 494 p. having two children, she was reported to 

the NKVD by her closest friend, the reasons being false, invented. Then the or-
deal began. The fact that the author of the volume did not commit any criminal 
„activity” did not matter. „This absurd logic worked non-stop, without interrup-
tion. The presumption of GUILTY (highlighted by the author of the volume, a. 
P.) Replaced both Law and Law ”, remarks the signatory of the memoirs (p. 85).

anatol petrencu
doctor habilitat, profesor universitar

Universitatea de Stat din Moldova
Email: anatol_petrencu@yahoo.com

prIzonIerele gulaguluI – mărturII pentru eternItate

În această importantă – Zi internațională a fetelor și femeilor din domeniul 
științei – este cazul să evidențiem contribuția esențială a fetelor/femeilor prizoni-
ere ale Gulagului, care au trecut prin infernul stalinist, reușind să supraviețuiască, 
iar în plus – și să scrie memorii despre cele trăite. Este cazul memoriilor, semna-
te de Eufrosinia Kersnovsi Сколько стоит человек (Cât costă omul), Moscova, 
Editura Rosspen, 2006, 856 p. (editor acad. V. Pasat), importante atât prin po-
vestirile memorialistei, cât și, mai ales, prin desenele realizate de autoare – sce-
ne cutremurătoare din interiorul Gulagului. Nu întâmplător printr-o decizie a 
UNESCO cartea E. Kersnovski a fost inclusă în Patrimoniul Cultural European. 
Un alt exemplu cutremurător este volumul semnat de Anița Nandriș-Cud la 20 
de ani în Siberia. Amintiri din viață, București, Editura Humanitas, 2013, 240 p. 
(ediția a V-a), carte distinsă cu Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române. Și 
basarabencele au contribuit la elucidarea trecutului totalitar comunist, scoțând 
în evidență cele mai odioase trăsături ale unui regim criminal, noblețea unor 
persoane și decăderea morală și umană a altor persoane, aflate în Gulag. Ar fi 
de amintit cartea Mariei Nestor-Șoimu și Elenei Șoimu-Postolachi, Surghiunul. 
Drumul pătimirilor prin Siberia de gheață. Mărturisiri ale victimelor regimului 
comunist de ocupație, București, Editura Eikon, 2017, 422 p., dar și altele, semnate 
de Valentina Sturza, Margareta Cemârtan, Teodosia Cozmin etc.

Pentru Conferința de astăzi voi prezenta succint un volum de memorii, sem-
nat de Eugenia Fiodorova, На островах Гулага. Воспоминания заключенной 
(Pe insulele Gulag-ului. Memoriile deținutei), ediția a III-a, Moscova, Editura Al-
pina Non-fiction, 2019, 494 p. Autoarea (n. 1906), tânără ziaristă, scriitoare de 
povestiri pentru copii, căsătorită și având doi copii, a fost denunțată la NKVD de 
cel mai apropiat prieten al ei, motivele fiind false, inventate. După care a început 
calvarul. Faptul că autoarea volumului nu a comis nici o „activitate” criminală 
nu avea nici o importanță. „Această logică absurdă funcționa necontenit, fără 
întrerupere. Prezumția VINOVĂȚIEI (evidențiat de autoarea volumului, a. p.) a 
înlocuit și Dreptul, și Legea”, remarcă semnatara memoriilor (p. 85).
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the Image of the woman 
In the paIntIng of valentIne rusu-cIobanu

Valentina Rusu-Ciobanu’s work stood out expressively in the list of national fine 
arts of the twentieth century. The artist’s easel painting highlights various genres, 
themes or free compositions, which evoke in a very sensitive way the artistic vision 
of life and contemporary society. The depth of the messages is evident in the figu-
rative representations, persistent in all the creative stages of the artist. The human 
figure is not only an object of representation of civilization, but rather a conceptual 
form of expression of ideas, feelings, or realities. In the area of figurative composi-
tions, increased attention is paid to the feminine image, involving in the plastic 
approach of the various form improvisations and experimental solutions.

The woman, in the canvas of the painter’s works, is always associated with 
the image of the contemporary world, printing expressions perceived or intuited 
in the spiritual ambience of the time. The image of the woman can be roman-
tic, melancholic and slightly thoughtful as in the painting „Girl at the Window” 
(1954), sometimes meditative, dreamy or metaphorical as the figure „in pink” in 
the painting „At Play” (1957), sometimes expansive and dynamic as in the por-
trait of „Eugenia Surugiu” (1960).

After 1960, the image of the woman in the artist’s creation appears in sche-
matic, naive or fantastic representations as in the paintings „Youth” (1967) „Chil-
dren and sports” (1971), „Visit to the doctor” (1971) „Glie and people” (1975) to 
opting for a critical interpretation of the subject  A little later the female figure 
becomes involved in the treatment various socio-cultural or affective-emotional 
issues, as in the paintings „Quotes from the history of the arts” (1978), or „Morn-
ing” (1979), revealing the semantic message through meaningful connections 
guided by his image. Thus the image of the woman in the creation of V. Rusu-
Ciobanu has a main role possessing a complex interpretation that includes the 
metaphorical-symbolic expression of the feminine essence in itself, a phenom-
enon observed in the surreal lighting of the painting „Anno Domini” (1990).

liliana platon
doctor în studiul artelor și culturologie

lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Email: platonliliana@yahoo.com

ImagInea femeII în pIctura valentIneI rusu-cIobanu

Opera Valentinei Rusu-Ciobanu s-a remarcat expresiv în palmaresul ar-
telor plastice naționale a secolului al XX-lea. În pictura de șevalet a artistei se 
evidențiază diverse genuri, teme sau compoziții libere, care evocă într-un mod 
foarte de sensibil viziunea artistică asupra vieții și a societății contemporane. 
Profunzimea mesajelor se deslușește amplu în reprezentările figurative, persis-
tente în toate etapele creative ale artistei. Figura umană fiind nu doar obiect de 
reprezentare a civilizației, ci mai degrabă o formă conceptuală de exprimare a 
unor idei, trăiri, sau realități. În aria compozițiilor figurative, o atenție sporită 
se acordă imaginii feminine, implicând în abordarea plastică a formei diverse 
improvizații și soluții experimentale. 

Femeia, în canavaua operelor pictoriței se asociază mereu cu imaginea lumii 
contemporane imprimând expresii sesizate sau intuite în ambianța spirituală a 
timpului. Imaginea femeii poate fi romantică, melancolică și ușor îngândurată ca 
în tabloul „Fată la fereastră” (1954), uneori meditativă, visătoare sau metaforică 
ca  figura „în roz” din tabloul „La joc” (1957), alteori expansivă și dinamică ca în 
portretul „Eugeniei Surugiu” (1960). 

După anul 1960 imaginea femeii în creația artistei apare în reprezentări sche-
matice, naive sau fantastice ca în tablourile „Tinerețe” (1967) „Copiii și sportul” 
(1971), „Vizita la medic” (1971) „Glie și oameni” (1975) ș.a. optând la o inter-
pretare critică a subiectului. Ceva mai târziu figura feminină se implică în trata-
rea diverselor probleme socio-culturale sau afectiv-emoționale, ca în tablourile 
„Citate din istoria artelor”(1978), sau „Dimineața” (1979), dezvăluind mesajul 
semantic prin conexiuni semnificative ghidate de imaginea sa.

Astfel imaginea femeii în creația V. Rusu-Ciobanu deține un rol principal 
posedând o interpretare complexă ce include expresia metaforico-simbolică a 
esenței feminine în sine, fenomen observat și în eclerajului suprarealist al tablo-
ului „Anno Domini” (1990).
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cultural herItage and publIc Interest. 
a poInt of vIew

The concept of „cultural proprety” is often used in international heritage docu-
ments. This term treats the patrimony as property and, at the same time, supposes 
the sensitization of the public regarding the use of the patrimony for the benefit 
of the society. The public’s attitude towards protection is very important heritage, 
compared to the public utility of cultural heritage, measurable and through the 
public interest. In contemporary society, heritage must not remain the exclusive 
domain of the concern of a scientific elite, but the object of concern of society as a 
whole. Knowledge and use of heritage are part of the human right to actively par-
ticipate in the cultural life of society, heritage being a common good that must be 
accessible to all. For this it is necessary to stimulate the public interest for heritage, 
for the public utility of cultural heritage as an economic, political and cultural 
resource. The evolution of contemporary society demonstrates that heritage can 
become a model for the cultural and economic development of one or another re-
gion, of a country. For this is necessary to achieve a series of concrete measures re-
lated to an integrated approach to heritage with all components: social, ecological, 
scientific, cultural, etc. The public interest in heritage plays an important role in 
these actions. It is very difficult to define this concept. And yet when we talk about 
the public interest in heritage, it is important to know to what extent heritage 
stimulates the interest of the state and the public, how can we demonstrate that 
we need institutions that manage certain categories of heritage, how can we argue 
the need for heritage research, how is the public interest manifested? We will try 
to find answers to these questions by identifying the public interest in heritage in 
terms of finance and knowledge.

elena ploșnIŢa
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Email: rackayskaine@yahoo.com

patrImonIul cultural șI Interesul publIc. 
un punct de vedere

În documentele internaţionale cu privire la patrimoniu foarte des este utilizat 
conceptul „cultural proprety”. Acest termen tratează patrimoniu ca proprietate și, 
totodată, presupune sensibilizarea publicului referitor la utilizarea patrimoniului 
în beneficiul societăţii. Este foarte importantă atitudinea publicului faţă de pro-
tejarea patrimoniului, faţă de utilitatea publică a moștenirii culturale, măsurabilă 
și prin interesul publicului. În societatea contemporană patrimoniul nu trebuie să 
rămână domeniul exclusivist al preocupării unei elite știinţifice, ci obiectul preo-
cupării societăţii, în ansamblul său. Cunoașterea și utilizarea patrimoniului sunt 
parte a dreptului Omului de a participa activ la viaţa culturală a societăţii, patri-
moniul fiind un bun comun care trebuie să fie accesibil tuturor. Pentru aceasta 
este necesară stimularea interesului public pentru patrimoniu, pentru utilitatea 
publică a moștenirii culturale ca resursă economică, politică și culturală. Evoluţia 
societăţii contemporane demonstrează că patrimoniu poate deveni model de dez-
voltare culturală și economică a unei sau altei regiuni, a unei ţări. Pentru aceasta 
este necesar de realizat un șir de măsuri concrete ce ţin de o abordare integrată a 
patrimoniului cu toate componentele: socială, ecologică, știinţifică, culturală etc. 
În cadrul acestor acţiuni un rol important are interesul public faţă de patrimoniu. 
Este foarte greu de definit acest concept. Și totuși atunci când vorbim de interesul 
public referitor la patrimoniu este important să cunoaștem în ce măsură patrimo-
niul stimulează interesul statului și al publicului, cum putem demonstra că avem 
nevoie de instituţii ce gestionează anumite categorii de patrimoniu, cum putem 
argumenta necesitatea cercetării de patrimoniu, cum se manifestă interesul pu-
blicului? Vom încerca să găsim răspuns la aceste întrebări identificând interesul 
public faţă de patrimoniu din punct de vedere financiar și al cunoașterii.
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InterdIscIplInarItY as a factor In correlatIng 
the areas of chIld development In earlY educatIon

According to the new Curriculum for early education, the global develop-
ment of the child is targeted, the didactic objectives, both the reference ones and 
the framework ones, being formulated on experiential fields and taking into ac-
count the landmarks established by the development fields. At the same time, the 
concept of „global development of the child” emphasizes the importance of the 
areas of development of the child’s personality in early education, the experiential 
fields becoming, in this way, tools to achieve these objectives and also measuring 
tools for child development, they indicate skills, abilities, abilities, content spe-
cific to Development. The aims of early education emphasize the importance of 
five areas of child personality development. To this end, development areas cover 
the complex developmental needs of children. Each area of development repre-
sents the expression of values and the way we formulate our life expectations and 
abilities regarding the child’s personality in the future.

Preschool is appreciated as the age that includes the most important educa-
tional experience of a person, therefore it is required that the educational-for-
mative activity in kindergarten be subject to permanent actions of renewal and 
improvement. The interdisciplinary approach is a major task of the whole edu-
cation, and therefore of pre-school education, because it is the primary link of 
our educational system, and the modernization of education is required both 
horizontally and vertically to ensure continuity between levels of education. The 
kindergarten is meant to give the preschooler the opportunity to acquire the nec-
essary training to start the school activity, to reach the optimal development of 
his personality, to be able to integrate in the effort of the learning activity.

Interdisciplinarity is a way of action and thinking, between the objects and 
phenomena of the real world, and is required in preschool education to perform 
the tasks incumbent on preparing the child for successful integration into school 
and society. Interdisciplinarity in the context of preschool education becomes a 
key concept, with the help of which the educator can take an approach educa-
tional focused on the needs of the preschool child, his possibilities and rhythms 
of learning, on the roles and approaches of the learner.

Children learn holistically, so that each area influences the others and none 
operates independently. Each field of development, cognitive, socio-emotional, 
physical, has a certain specificity and therefore there are objectives of early educa-
tion that are specific to a field, but whose achievement implicitly determines the 
training of objectives in another field of development.

elena-rodica popa
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InterdIscIplInarItatea ca factor în corelarea 
domenIIlor de dezvoltare a copIIlor 

în educațIa tImpurIe

Potrivit noului Curriculum pentru educația timpurie, este vizată dezvoltarea 
globală a copilului, obiectivele didactice, atât cele de referinţă, cât și cele cadru, 
fiind formulate pe domenii experienţiale și luând în considerare reperele stabilite 
de domeniile de dezvoltare. Totodată, conceptul de „dezvoltare globală a copilu-
lui” accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a personalităţii copilului în 
educaţia timpurie, domeniile experienţiale devenind, în acest fel, instrumente de 
atingere a acestor obiective și totodată instrumente de măsură pentru dezvoltarea 
copilului, ele indicând deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice do-
meniilor de dezvoltare. Finalităţile educaţiei timpurii pun în valoare importanţa 
a cinci domenii de dezvoltare a personalităţii copilului. În acest scop, domeniile 
de dezvoltare acoperă nevoile dezvoltării complexe ale copiilor. Fiecare domeniu 
de dezvoltare reprezintă expresia valorilor și a modului în care ne formulăm aș-
teptările și abilităţile de viaţă privind personalitatea copilului în viitor. 

Preșcolaritatea este apreciată ca fiind vârsta ce cuprinde cea mai importantă 
experiență educațională a unei persoane, de aceea se impune ca activitatea edu-
cativ-formativă din grădiniță să fie supusă unor permanente acțiuni de înnoire 
și perfecționare. Abordarea interdisciplinară este o sarcină majoră a întregului 
învățământ, deci și a învățământului preșcolar, deoarece este veriga primară a 
sistemului nostru educațional, iar modernizarea învățământului se impune atât 
în plan orizontal cât și în plan vertical pentru a asigura continuitatea între trep-
tele de învățământ. Grădinița are menirea de a oferi posibilitatea preșcolarului 
să dobândească pregătirea necesară pentru începerea activității școlare, pentru a 
ajunge la dezvoltarea optimă a personalității lui, spre a fi capabil să se integreze în 
efortul activității de învățare.

Interdisciplinaritatea este o modalitate de acțiune și gândire, dintre obiectele 
și fenomenele lumii reale, și se impune în învățământul preșcolar pentru realiza-
rea sarcinilor ce-i revin în pregătirea copilului pentru integrarea cu succes în acti-
vitatea școlară și societate. Interdisciplinaritatea în contextul educației preșcolare 
devine un concept cheie, cu ajutorul căruia educatoarea poate realiza un demers 
educativ centrat pe nevoile copilului preșcolar, posibilitățile și ritmurile lui de 
învățare, pe rolurile si demersurile celui ce învăța. 

Copiii învaţă holistic, astfel încât fiecare domeniu le influențează pe celelalte 
și nici unul nu operează independent. Fiecare domeniu de dezvoltare, cognitiv, 
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socio-emoţional, fizic, are o anumită specificitate și de aceea există obiective ale 
educaţiei timpurii care sunt specifice unui domeniu, dar a căror realizare deter-
mină implicit antrenarea obiectivelor dintr-un alt domeniu de dezvoltare.
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prIncIples of the daIrY processIng correlated
to food safetY objectIves

Food security is one of the main problems in the food industry, there is always 
concern about the occurrence of food borne diseases among producers, consum-
ers and regulators.

Over the last decade, numerous outbreaks of food borne illness have emerged. 
The situation regarding acute diarrheal diseases in the Republic of Moldova is 
also considered unfavorable. About 20,000 cases are registered annually, includ-
ing 10-20 deaths in children under the age of 5. The main cause of acute diar-
rheal diseases and food poisoning is the use of food contaminated with microbial 
pathogens, toxins or technogenic components. Food pathogens (Clostridium-
botulinum, Staphylococcus aureus, Campylobacterjejuni, Bacilluscereus, Listeri-
amonocytogenes, Cryptosporidium, Escherichia coli, etc.) are the main concerns 
regarding the safety of food in general and dairy products in particular.

Various processes are used to manufacture safe dairy products, such as heat 
processing, decreasing water activity, packaging, irradiation, processing at high 
pressure or in high intensity pulsed electric field, addition of synthetic preserva-
tives, etc. Currently, research is focused on identification natural preservatives 
as an alternative to synthetic ones, to meet consumer requirements through safe 
and healthy foods.

Vegetable raw materials (herbs, spices, fruits, vegetables and seeds), in par-
ticular extracts and volatile oils obtained from them, have been shown to be natu-
ral preservatives with significant inhibitory activity against major pathogens and 
spoilage microorganisms in dairy products.

However, there are many technological challenges that need to be met in or-
der to develop safe dairy products with the addition of plant products, such as 
developing new procedures for optimized extraction of bioactive components 
from plant raw materials, studying the compatibility of extracts with different 
food matrices for growth. their antimicrobial effect.
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prIncIpII de procesare a produselor lactate corelate 
obIectIvelor de sIguranŢă alImentară

Siguranța alimentară este una dintre problemele principale din industria ali-
mentară, există întotdeauna îngrijorare cu privire la apariția bolilor provocate de 
alimente în rândul producătorilor, consumatorilor și agențiilor de reglementare.

Pe parcursul ultimului deceniu, au apărut numeroase focare de boli provocate 
de alimente. Situația privind bolile diareice acute în Republica Moldova, de ase-
menea se consideră nefavorabilă. Anual se înregistrează circa 20 mii de cazuri, 
inclusiv 10-20 decese la copiii sub vârsta de 5 ani. Principala cauză a bolilor diare-
ice acute și a intoxicațiilor alimentare este utilizarea alimentelor contaminate de 
agenți patogeni microbieni, toxine sau componente tehnogene. Agenții patogeni 
alimentari (Clostridiumbotulinum, Staphylococcus aureus, Campylobacterjejuni, 
Bacilluscereus, Listeriamonocytogenes, Cryptosporidium, Escherichia coli etc.) 
sunt principala preocupare în ceea ce privește siguranța alimentelor în general și 
a produselor lactate în particular.

Pentru a fabrica produse lactate sigure sunt utilizate diverse procedee, pre-
cum procesarea termică, scăderea activității apei, ambalarea, iradierea, pre-
lucrarea la presiune înaltă sau în câmp electric pulsat de intensitate ridicată, 
adăugarea de conservanți sintetici etc. În prezent, cercetările se axează pe identi-
ficarea conservanților naturali ca alternativă la cei sintetici, pentru a răspundere 
cerințelor consumatorilor prin alimentele sigure și sănătoase.

Materiile prime vegetale (plantele aromatice, condimentele, fructele, legumele 
și semințele), în special extractele și uleiurile volatile obținute din acestea s-au 
dovedit a fi conservanți naturali cu activitate inhibitorie semnificativă împotriva 
agenților patogeni majori și a microorganismelor de alterare din produsele lac-
tate.

Cu toate acestea, există numeroase provocări tehnologice care trebuie reali-
zate pentru a dezvolta produse lactate sigure cu adaos de produse vegetale, cum 
ar fi dezvoltarea procedurilor noi de extracție optimizată a componentelor bio-
active din materii prime vegetale, studierea compatibilității extractelor cu diferite 
matrițe alimentare în vederea creșterii efectul antimicrobian al lor.
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alternatIve approaches to tradItIonal 
cheese preservatIon methods

Cheese is a product with a high nutritional value being a source of protein, 
mineral salts especially calcium and phosphorus, which are essential components 
in the diet. The major problems encountered during cheese preservation and 
storage are microbial contamination and lipid oxidation.

The use of preservatives is one of the simplest and oldest methods of extend-
ing the shelf life of cheese. Increased consumer awareness of fresh and preserva-
tive-free foods has led scientists to investigate new alternative approaches to tra-
ditional preservation methods. New food packaging systems are a priority in the 
food industry. Modified atmosphere packaging (MAP), controlled atmosphere 
packaging (CAP) are widely used nowadays in developed countries, especially 
for cheeses. The application of edible packaging can significantly reduce the costs 
of packaging cheeses by reducing the amount of packaging material that is re-
quired. Active packaging and nanomaterials could be useful for extending the 
shelf life of dairy products by reducing the permeability of the material and the 
negative influence of batch processing on sensory characteristics.

Packaging in modified atmosphere belongs to a group of flexible packaging 
methods, the essence of this technology is that the air inside the packaging mate-
rial is removed and, instead, a gas or a mixture of several gases with high inertia 
and chemical reactivity is introduced into the packaging. reduced, such as: car-
bon dioxide (CO2), nitrogen (N2) and oxygen (O2).

Although modified atmosphere packaging technology has proven to be effec-
tive in extending the shelf life of cheeses, it should be noted that the use of this 
method depends on several parameters, in particular the type of cheese, pro-
duction process, packaging materials, gas volume from inside of the  package, 
residual oxygen level, etc.
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abordărI alternatIve ale metodelor tradIțIonale 
de conservare a brânzeturIlor

Brânza este un produs cu o valoare nutritivă înaltă fiind o sursă de proteine, 
săruri minerale în special calciu și fosfor, care sunt componente esențiale în dieta 
alimentară. Problemele majore întâlnite în timpul conservării și depozitării brân-
zeturilor sunt contaminarea microbiană și oxidarea lipidelor.

Utilizarea conservanților este una dintre cele mai simple și mai vechi metode 
de a prelungi durata de valabilitate a brânzei. Conștientizarea crescută a consu-
matorilor despre alimente proaspete și fără conservanți i-a determinat pe oame-
nii de știință să investigheze noi abordări alternative ale metodelor tradiționale 
de conservare. Sistemele noi de ambalare a alimentelor reprezintă o direcție pri-
oritară în industria alimentară. Ambalarea în atmosferă modificată (MAP), am-
balarea în atmosferă controlată (CAP) sunt utilizat pe scară largă în zilele noastre 
în țările dezvoltate, în special pentru brânzeturi. Aplicarea ambalajelor comesti-
bile poate reduce semnificativ costurile ambalării brânzeturilor prin reducerea 
cantității de material de ambalare care sunt necesare. Ambalajele active și nano-
materialele ar putea fi utile pentru prelungirea termenului de valabilitate a pro-
duselor lactate prin reducerea permeabilității materialului și a influenței negative 
a procesării în serie asupra caracteristicilor senzoriale.

Ambalarea în atmosferă modificată aparține unui grup de metode de amba-
lare flexibile, esența acestei tehnologii este că aerul din interiorul materialului 
de ambalare este îndepărtat și, în schimb, în ambalaj este introdus un gaz sau un 
amestec de mai multe gaze cu inerție ridicată și reactivitate chimică redusă, cum 
ar fi: dioxid de carbon (CO2), azot (N2) și oxigen (O2). 

Deși, tehnologia ambalării în atmosferă modificată s-a dovedit a fi eficientă în 
prelungirea duratei de valabilitate a brânzeturilor, trebuie menționat că utilizarea 
acestei metode depinde de mai mulți parametri, în special de tipul brânzeturilor, 
procesului de producție, materialelor de ambalare, volumul de gaz din interiorul 
ambalajului, nivelul de oxigen rezidual etc.
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sex determInatIon based on orbItal Index In medIeval 
human populatIons of IaŞI cItY, romanIa

The human orbit is a complex bone structure, which lodges the visual appara-
tus. Its dimensions are among the craniofacial variables that are successfully used 
in anthropology, oral and maxillofacial surgery or in forensic research. Also, the 
morphometric variability of orbit and its role in the sexual dimorphism are topics 
achieved in paleoanthropological studies. 

In the present study, we propose to debate the sexual dimorphism by the Or-
bital Index. The orbital index represents the relation between the height and the 
breadth of orbit. The linear measurements (i.e., orbit height and breadth) come 
from a sample consisting of 134 human skulls of 16th – 19th centuries. Skeletons 
were excavated from three necropolis of the Iasi city, Romania: „Sfântul Nicolae 
– Ciurchi” Church, the „Banu” Church and the necropolis located in the eastern 
part of the ancient “Curtea Domneasca”. 

The sexual dimorphism was analysed by using discriminant function analysis. 
Results are in 95% confidence range and p < 0.05 was considered significant. All 
statistical analyses were performed by XLStat 2020.4.1.

The study results reveal that the anthropometric differences of the orbit derive 
from sex, and the age has no influence (p 0.003). The average orbital index in 
females is 84.33, and in males is 81.16. 

Discriminant analysis technique (DA) has demonstrated a high efficiency in 
the sex determination using the orbits of the human skull. This was observed 
when the orbital index was correlated with other facial indices. Discriminant 
function equations have been derived from various combinations of these vari-
ables emphasizing the dimorphic role of the orbit in medieval human population 
of Iasi city. Correct classification rates produced by Cross-validation varied from 
50% to 84%.

This study show that the Orbital Index could be used in the sex determination, 
especially for incomplete skeletons, when other differentiation criteria cannot be 
applied.
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re-engIneerIng busIness processes as an Instrument 
to ensure the economIc securItY of the enterprIse

The relevance of this topic lies in the fact that the activity of any modern en-
terprise should focus on the full changes that are present in the business pro-
cess management system in order to ensure an efficient and high quality strategic 
management. Providing this system is the so-called reengineering of business 
processes. But, despite the thesis that in most developed countries the reengi-
neering of business processes is at a high level, in the Republic of Moldova this 
technology is not yet sufficiently developed. The need to reengineer business 
processes is associated with the fact that the market economy is extremely dy-
namic. Constant technological changes, dynamics and improvements in the sales 
market, as well as increasing customer needs are common. Companies, trying to 
maintain a high level of competitiveness, regularly modernize the tactical and 
strategic aspects of its activities. In this context, ensuring the economic security 
of enterprises in our country is conditioned by the adaptation as quickly as pos-
sible to the current requirements of the digital economy and the identification 
of those business processes that would generate the further development of the 
economy. Currently, the reengineering of business processes is an innovation that 
influences all areas of the market economy and ensures a strong development 
in order to increase the competitiveness of enterprises nationally and why not 
internationally.
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reIngInerIa proceselor de busIness ca Instrument pentru 
asIgurarea securItățII economIce a întreprInderII

Relevanța acestui subiect rezidă în faptul că activitatea oricărei întreprinderi 
moderne ar trebui să se concentreze pe schimbările depline care sunt prezente în 
sistemul de management al proceselor de afaceri cu scopul de a asigura un ma-
nagement strategic eficient și de înaltă calitate. Furnizarea acestui sistem este așa-
numita reingenierie a proceselor de afaceri. Dar, în pofida tezei că în majoritatea 
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țărilor dezvoltate reingineria proceselor de afaceri este la un nivel ridicat, în Re-
publica Moldova această tehnologie nu este încă suficient dezvoltată. Nevoia de 
a apela la reingineria proceselor de business este asociată cu faptul că economia 
de piață este extrem de dinamică. Schimbările tehnologice constante, dinamica 
și îmbunătățirile pieței de vânzări, precum și creșterea nevoilor clienților sunt 
obișnuite. Companiile, încercând să mențină un nivel ridicat de competitivitate, 
modernizează în mod regulat aspectele tactice și strategice ale activităților sale. În 
acest context, asigurarea securității economice a întreprinderilor din țara noastră 
este condiționată de adaptarea cât mai rapidă la cerințe actuale ale economiei 
digitalizate și a identificării acelor procese de business care ar genera dezvoltarea 
de mai departe a economiei. Actualmente, reingeneria proceselor de afaceri este o 
inovație care influențează toate domeniile economiei de piață și asigură o dezvol-
tare acerbă în vederea sporirii competitivității întreprinderilor pe plan național și 
de ce nu, pe plan internațional.
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chIŞInău In paIntIng hIs of al. bernardazzI

Alexandru Bernardazzi, one of the most representative architects who contrib-
uted to the construction of Chisinau, left many works of art - the Church „Saint 
Theodora of Sihla”, the Gymnasium for Girls, the Train Station, the Greek Church 
„Saint Pantelimon”, the Water Tower , City Hall, Râșcanu-Derjinski House, cast 
iron fence in Ștefan cel Mare Park, etc. Landscape is one of the genres of fine arts 
widespread in the creation of artists. Appealing in his works to the architectural 
landscape, painters have immortalized the image of the city of Chisinau in differ-
ent historical periods. All the mentioned monuments, made after Bernardazzi’s 
projects, are found in the creation of plastic artists who approach different tech-
niques and styles: Vasile Blinov, Alexei Vasiliev, Vitalie Tiseev, Gheorghe Munte-
anu, Arcadie Antoseac, Ludmila Țonceva, Tudor Botin, Valentina Brâncoveanu, 
Nina Șibaeva, Ghenadie Șonțu, Vitalie Grisciuc, Eugen Gorean and others. The 
authors immortalized the imprint of time, the architecture undergoing adjust-
ments to the rigors of the time. The paintings that evoke the architecture of the 
municipality represent one of the most distinct testimonies that will remain in 
the spiritual heritage of the next generations.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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chIșInăul luI al. bernardazzI în pIctură

Alexandru Bernardazzi, unul dintre cei mai reprezentativi arhitecți, care au 
contribuit la edificarea orașului Chișinău, a lăsat numeroase opere de artă– Bi-
serica „Sfânta Teodora de la Sihla”, Gimnaziul pentru fete, Gara, Biserica greacă 
„Sfântul Pantelimon”, Turnul de apă, Primăria, Casa Râșcanu-Derjinski, gardul 
de fontă din Parcul Ștefan cel Mare ș.a. 

Peisajul este unul dintre genurile artelor plastice pe larg răspândit în creația 
plasticienilor. Apelând în lucrările sale la peisajul arhitectural, pictorii au 
înveșnicit imaginea orașului Chișinău în diferite perioade istorice. Toate mo-
numentele menționate, realizate după proiectele lui Bernardazzi, se regăsesc în 
creația artiștilor plastici care abordează tehnici și stiluri diferite: Vasile Blinov, 
Alexei Vasiliev, Vitalie Tiseev, Gheorghe Munteanu, Arcadie Antoseac, Ludmila 
Țonceva, Tudor Botin, Valentina Brâncoveanu, Nina Șibaeva, Ghenadie Șonțu, 
Vitalie Grisciuc, Eugen Gorean ș.a. Autorii au imortalizat amprenta timpului, ar-
hitectura suferind ajustări la rigorile vremii.

Picturile ce evocă arhitectonica municipiului reprezintă una dintre cele 
mai distincte mărturii care va rămâne în patrimoniul spiritual al următoarelor 
generații.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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chIsInau In the creatIon of valentIna brâncoveanu

The artist who dedicated a good part of her creation to old Chisinau is Valen-
tina Brâncoveanu, member of the Union of Fine Artists of Moldova (1985).

Living in the yard since childhood, the author sees Chisinau with small nar-
row-yard houses with old trees in front of her, which she admires „among the 
branches”: “An autumn in my yard ”, “ Old corner of the city ”etc. In his creation we 
also find multi-storey buildings, public buildings „House on Nicolae Iorga Street”, 
„Vlaicu Pârcălab Street Corner”, „In the courtyard of the History Museum”, „City 
of Freedom” etc. Another preference of the artist is the night city, reflected in 
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„Evening City”, „City of Freedom”, „Summer Night”, „Night in the Rain”, „Night 
Chisinau. City Hall ”etc. Preferring exclusively the open air, the painter studies 
not only the architectural landscape, but also the tranquility of the surrounding 
nature, the parks, posing the problem of shadow and light, the complexity of the 
composition „In the Valley of Roses”, „Alley”, „Autumn in the Botanical Garden”, 
„Alley in the Botanical Garden”, „La Dendrarium” and others. Although the art-
ist paints all seasons, in her works we find mainly autumn and spring:  “Vlaicu 
Pârcălab. Street corner ”, “ Bernardazzi street corner ”, “Eminescu Street”,“ Au-
tumn in the Old Town ”, “Acacia in bloom”,“ Yard on Shciusev Street”, “Yard ” ,“Old 
Town ”, “Spring in Chisinau old”. Valentina Brâncoveanu perseveres constantly, 
participating in the artistic life in the republic and abroad.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image of 
cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”
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chIșInăul în creațIa valentIneI brâncoveanu

Artista care a dedicat Chișinăului vechi o bună parte a creației sale este Valen-
tina Brâncoveanu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova (1985). Lo-
cuind din copilărie la curte, autoarea vede Chișinăul cu case miciși ogrăzi înguste 
cu copaci bătrâni în față, pe care îl admiră „printre crengi”: „Casa tristeții mele”, 
„Casa veche din mahalaua Melesteu”, „Colina Pușkin”, „Curte”, „O toamnă în cur-
tea mea”, „Vechi colț al orașului” etc. În creația sa regăsim și clădiri multeetajate, 
edificii publice „Casa pe strada Nicolae Iorga”, „Colț de stradă Vlaicu Pârcălab”, 
„În curtea Muzeului de istorie”, „Orașul libertății” etc. O altă preferință a artistei 
este orașul nocturn, reflectat în „Orașul seara”, „Orașul libertății”, „Noapte de vară”, 
„Noapte în ploaie”, „Chișinăul nocturn. Primăria” etc. Preferând în exclusivitate 
plein-airul, pictorița studiază nu doar peisajul arhitectural, dar și liniștea natu-
rii înconjurătoare, parcurile, punând problema umbrei și luminii, complexității 
compoziției „În Valea trandafirilor”, „Aleea”, „Toamna în Grădina Botanică”, „Ale-
ea în Grădina Botanică”, „La Dendrarium” ș.a. Cu toate că artista pictează toate 
anotimpurile, în lucrările sale regăsim cu preponderență toamna și primăvara: 
„Vlaicu Pârcălab. Colţ de stradă”, „Colţ de stradă Bernardazzi”, „Strada Eminescu”, 
„Toamnă în Orașul Vechi”, „Salcâm în floare”, „Curte pe strada Șciusev”, „Curte”, 
„Orașul Vechi”, „Primăvara în Chișinăul bătrân”. Valentina Brâncoveanu perseve-
rează în permanență, participând la viața artistică din republică și peste hotare.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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the readY of the plague: 
albert camus In search of the new humanIsm

The peculiarity of the brilliant texts is that they are universally valid, their sub-
jects returning to the circuit. A writer who marked the twentieth century, Albert 
Camus also knew how to express the tragic sensitivity of the human condition.

Social life, religious life, all aspects of Oran city life are contaminated by the 
„microbe” of the plague. In this transparent allegory a symbolic epidemic has 
taken the place of Evil, which has multiple faces (war, occupation, concentration 
camp universe, tyranny and terror of authoritarian systems). But the plague also 
personifies the absurd, which is, in Camus’s vision, the essence of existence. The 
city of Oran, engulfed by the plague and isolated from the world, is an image of 
occupied but wider France - and the symbol of Earth, of the wandering and tiny 
planet, where it appeared the consciousness of man confronted with the evidence 
of the absurd. The diagnosis of „this strangely behaving bacillus” is difficult to 
establish and seems unbelievable, just as it is today, even if the times of the plague 
have long been considered revolting.

Beyond the everyday premises of the epidemic, one can also decode those of 
a metaphysical nature (trivial existence, moral decline, nonsense and absurdity 
of urban life), to which the Camusian characters respond through action and 
solidarity.

Since such a history is part of History, “it belongs to all of us”. The end of the 
novel calls for vigilance, which is imperative in the face of the inability to over-
come evil once and for all: „the plague bacillus never dies and never disappears,” 
and „our victories will always be temporary” as long as there are premises for 
calamities. Thus, the Nobel Prize awarded to Camus in 1957 crowned a work that 
brings to light problems that are still posed to human consciousness today.
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relectura „cIumeI”: 
albert camus în căutarea nouluI umanIsm

Particularitatea textelor geniale este că ele sunt universal valabile, subiectele 
lor revenind în circuit. Scriitor care a marcat secolul XX, Albert Camus a știut să 
exprime și sensibilitatea tragică a condiției umane.

Viața socială, viața religioasă, toate aspectele vieții orașului Oran sunt conta-
minate de „microbul” ciumei. În această alegorie transparentă o epidemie sim-
bolică a luat locul Răului, care are fețe multiple (războiul, ocupația, universul 
concentraționar, tirania și teroarea sistemelor autoritare). Dar ciuma mai perso-
nifică și absurdul, care constituie, în viziunea lui Camus, esența existenței. Orașul 
Oran, cuprins de ciumă și izolat de lume, este o imagine a Franței ocupate, dar 
mai larg – și simbolul Terrei, al planetei rătăcitoare și minuscule, unde a apărut 
conștiința omului confruntat cu evidența absurdului. Diagnosticarea „acestui 
bacil care se comportă ciudat” este stabilită cu greu și pare de necrezut, exact ca 
în zilele de astăzi, chiar dacă timpurile ciumei sunt considerate demult revolute. 
Dincolo de premisele de natură cotidiană ale epidemiei, se pot decoda și cele de 
natură metafizică (existența trivială, declinul moral, non-sensul și absurditatea 
vieții orășenilor), cărora personajele camusiene le răspund prin acțiune și soli-
darizare. Având în vedere că o astfel de istorie face parte din Istorie, „ea ține de 
noi toți”.

Sfârșitul romanului cheamă la vigilență, imperativ necesară în fața neputinței 
de a birui răul odată pentru totdeauna: „bacilul ciumei nu moare și nici nu dispa-
re vreodată”, iar „biruințele noastre întotdeauna vor fi provizorii” atâta timp cât 
există premise pentru apariția calamităților. Astfel, Premiul Nobel decernat lui 
Camus în 1957 a încununat o operă care scoate la lumină probleme care se pun și 
în zilele noastre conștiinței umane.

victoria rocacIuc
Doctor of Arts

Institute of Cultural Heritage
Email: rocaciuc@gmail.com

IllustratIons In poetrY In the artIst’s booK graphIcs
plastIc IurIe braŞoveanu

The plastic artist, professor and poet Iurie Braşoveanu created illustrations 
and covers for the books of poets from the Republic of Moldova, Romania, Italy, 
Cuba, Armenia, Israel, etc.

Iurie Brașoveanu was born on November 7, 1962, in the village of Copăceni, 
Sangerei district (Bălți county) in the Republic of Moldova. Between 1975 and 
1977 he studied at the School of Fine Arts for children in the city of Sangerei 
with teachers Andrei Zatâca, Gheorghe Gorun, Nicolae Cibotaru. Furthermore, 
between 1977 and 1981 he studied in Chisinau, at the Republican College of Fine 
Arts ,,I. E. Repin” (A. Plămădeală), in the class of teachers Veaceslav Torpan, 
Anatol Mocanu and Igor Necitailo.

He completed his higher studies in the field at the State Pedagogical University 
,,I. Creangă” (faculty of graphics and painting), in the years 1984–1989, at the 
professors Veaceslav Torpan, Ion Vatamaniță, Vlad Bolboceanu and Ion Sfeclă. 
Being a first grade teacher, leader of the methodical meeting of fine arts teachers 
for 20 years (1981–2001), he taught fine arts at the departments of schools in the 
city of Sangerei. From October 2001 to June 2020, being in France and Italy, he 
mainly dealt with iconographic painting, religious paintings and portraits, resto-
rations of antique furniture, icons and paintings, returning to the country with 
personal exhibitions. Currently, the artist is an active participant in national and 
international exhibitions with graphic works, being appreciated with several dis-
tinctions in the field. The illustrations signed by the plastic artist Iurie Braşoveanu 
are created in pen ink technique, sometimes combined with watercolor. In them, 
the author uses various forms of symbolism approached in a surreal, geometric 
way, with abstract elements.

Consisting of multiple points, the transparency of its graphic structures is as-
sociated with the neo-impressionist painting made in the pointelist technique.
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IlustraŢII la poezII în grafIca de carte a artIstuluI 
plastIc IurIe brașoveanu

Artistul plastic, profesorul și poetul Iurie Brașoveanu a creat ilustraţii și co-
perţi pentru cărţile poeților din Republica Moldova, România, Italia, Cuba, Ar-
menia, Israel etc.

Iurie Brașoveanu s-a născut la 7 noiembrie 1962, în satul Copăceni, raionul 
Sângerei (județul Bălți) din Republica Moldova. Între anii 1975 și 1977 a studi-
at la Școala de Arte Plastice pentru copii din orașul Sângerei la profesorii An-
drei Zatâca, Gheorghe Gorun, Nicolae Cibotaru. Mai departe, între anii 1977 și 
1981 a studiat la Chișinău, la Colegiul Republican de Arte Plastice ,,I. E. Repin”                
(A. Plămădeală), în clasa profesorilor Veaceslav Torpan, Anatol Mocanu și Igor 
Necitailo. Studiile superioare în domeniu a făcut la Universitatea Pedagogică de 
Stat ,,I. Creangă” (facultatea de grafică și pictură), în anii 1984–1989, la profesorii 
Veaceslav Torpan, Ion Vatamaniță, Vlad Bolboceanu și Ion Sfeclă. Fiind profesor 
de gradul întâi, conducător al reuniunii metodice a profesorilor de arte plastice, 
timp de 20 de ani (1981–2001), a predat artele plastice la catedrele școlilor din 
orașul Sângerei. Din octombrie 2001 până în iunie 2020, aflându-se în Franța 
și Italia, s-a ocupat preponderent de pictura iconografică, tablouri religioase și 
portrete, restaurări de mobilă de anticariat, icoane și tablouri, revenind în Ţară cu 
expoziţii personale. În prezent, artistul este participant activ la expoziţiile naţio-
nale și internaţionale cu lucrări de grafică, fiind apreciat cu mai multe distincţii 
în domeniu. Ilustraţiile semnate de artistul plastic Iurie Brașoveanu sunt create în 
tehnica tușului cu peniţă, uneori combinată cu acuarelă. În ele autorul recurge la 
diverse forme de simbol abordat suprarealist, geometric, cu elemente de abstract. 
Constituită din multiple puncte, transparenţa structurilor sale grafice se asociază 
cu pictura neoimpresionistă realizată în tehnica pointelistă. 

liliana rotaru
doctor of history, associate professor

Faculty of History and Philosophy
State University of Moldova

Email: lilianaefrim@gmail.com

gender polIcY of the sovIet state In and through 
hIgher educatIon In the moldovan ssr

The Soviet state, even from the first years of its existence, declared its intention 
to build an ultramodern society and, almost, first of all, this radical modernism 
manifested itself in gender Soviet projects. „Women’s equality” had to break the 
traditionalism of „old societies” and contribute to the radical reorganization of 
society. Researchers of the USSR’s gender policy propose several stages in the 
evolution of the process of „solving” the problem of women by the communist 
state. If in the first stage (1918 – early 1930s) the Bolsheviks experimented in this 
field by promoting the ideas of „family abolition” and „women’s mobilization”, 
in the second (1930s – mid – 1950s) the communist government conceptual-
ized and promoted totalitarian androgyny, determined by forced industrializa-
tion and collectivization, the cultural revolution and the post-war restoration 
of the state. After the restoration of the MSSR in the spring of 1944, Moldovan 
society had to rebuild not just a war-torn economy but also had to shape a „new 
society” of the Soviet type. In this regard, the regime assumed an unprecedented 
economic and political mobilization of women in Soviet Moldova, including cre-
ating an important social and political base here. Higher education was one of 
the tools for mobilizing women, and the archival documents that emphasize this 
research, demonstrating for the period 1944–1955 a meticulous monitoring of 
the evolution of the number of women enrolled in higher education, and of the 
measures of the university, state, and party authorities aimed at political-ideo-
logical education and women’s involvement in scientific research, labor force and 
socio-political activities.
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polItIca de gender a statuluI sovIetIc în șI prIn 
învățământul superIor dIn rss moldovenească

Statul sovietic, chiar din primii ani ai existenței sale, și-a declarat intenția con-
struirii unei societăți ultramoderne și, aproape în primul rând, acest modernism 
radical s-a manifestat în proiecte sovietice de gen. „Egalitatea femeilor” trebuia să 
rupă tradiționalismul „societăților vechi” și să contribuie la reorganizarea radica-
lă a societății. Cercetătorii politicii de gender a URSS propun mai multe etape în 
evoluția procesului de „soluționare” a problemei femeii de către regimul comu-
nist. Dacă în prima etapă (1918 – începutul anilor ‘30) bolșevicii au experimentat 
în acest domeniu promovând ideile „abolirii familiei” și a „mobilizării femeilor”, 
în cea de a doua (anii ‘30 – mijlocul anilor ‘50) guvernul comunist a concep-
tualizat și promovat o androginie totalitară, determinată de industrializarea și 
colectivizarea forțate, de revoluția culturală și de refacerea postbelică a statului. 
După refacerea RSSM în primăvara anului 1944,  societatea moldovenească nu 
avea doar de reconstruit o economie distrusă de război, dar avea de construit și 
o „societate nouă” de tip sovietic. În acest sens, regimul a întreprins o mobilizare 
economică și politică fără precedent a  femeilor din Moldova Sovietică, inclusiv 
pentru a-și crea aici o bază socială  și politică importantă. Învățământul superior 
a constituit unul dintre instrumentele de mobilizare a femeilor, documentele de 
arhivă, care stau la baza cercetării, demonstrând pentru perioada 1944–1955 o 
monitorizare meticuloasă a evoluției numărului de femei înmatriculate în școlile 
superioare și a măsurilor autorităților universitare, de stat și de partid care vizau 
educarea politico-ideologică și implicarea femeilor în activitățile științifice, de 
producție și în cele social-politice.

Ştefan rusu
PhD of Biological Sciences

Institute of Zoology
Email: rusus1974@yahoo.com

level of InfestIon of parasItes In varIetY deer
tYpes of stress reactIvItY

In order to determine the type of stress reactivity and to assess the level of 
infestation depending on the type of stress reactivity, 26 adult deer (aged between 

2 and 3 years) from various natural and man-made biotopes of the Republic of 
Moldova were tested.

Thus, after a preventive assessment of the type of stress reactivity after the 
adrenaline test formulated by Ahmadiev G.M. (1990) and the identification of 
the infestation level, the deer were divided into 2 groups: group I - stressful, 
group II - stressful.

The research included 20 mature deer (2-3 years), of which 10 belonged to lot 
I and 10 to lot II. The coprological examination performed on them allowed us 
to identify the following level of infestation: in the deer of group I (stress reagent) 
the following indices of invasion extension (EI) and invasion intensity (II) were 
established: Fasciola hepatica - EI 40% of cases, II - 1.7 ex., Dicrocoeliumlanceo-
latum with EI - 50.0%, II - 2.8 ex., Strongyloidespapillosus with EI - 100.0% and II 
- 22.0 ex., Cooperiapunctata with EI - 60.0% and II - 12.0 ex., Ostertagiaostertagi 
with EI - 40.0% andII - 6.2 ex. ,, Toxocaravitulorum with EI - 20.0% andII-3.5 ex., 
Eimeriaponderosa with EI- 60.0% andII - 5.0 ex., E. capreoli with EI - 80.0% and 
II - 6.9 ex. and it is.bovis with EI - 30.0 and II - 4.3 specimens.

In the deer of group II (stress resistant) the following level of infestation was 
established: Fasciola hepatica with EI - 20.0%, II -1.0 ex., Dicrocoeliumlanceo-
latum with EI - 30.0%, II - 2.0 ex., Strongyloidespapillosus with EI - 70.0% and 
II - 8.4 ex., Cooperia dotted with EI - 40.0% and II - 5.2 ex., Ostertagiaostertagi 
with EI - 30.0% and II - 5.3 ex. ,, Eimeriaponderosa with EI - 40.3% and II - 2.2 
ex., E roe deer with EI - 60.0% and II - 2.3 ex.siE.bovis with EI -20.0 and II - 3.5 
specimens.

As a result of the parasitological investigations obtained for both groups of 
deer, it can be noted that the level of infestation with most species of parasites 
identified in deer is obviously higher in the stressful group compared to those in 
the stressful group by about 25-50% depending on the species. parasitic.

ștefan rusu
doctor în știinţe biologice

Institutul de Zoologie
Email: rusus1974@yahoo.com

nIvelul de Infestare cu parazIŢI la cervIde cu varIate 
tIpurI de stresreactIvItate

În scop de determinare a tipului de reactivitate la stres și aprecierii nivelului 
de infestare în dependență de tipul de stresreactivitate au fost testate 26 de cervi-
de adulte (vârsta între 2 și 3 ani) din diverse biotopuri naturale și antropizate ale 
Republicii Moldova.
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Astfel, după o apreciere preventivă a tipului de stresreactivitate după proba 
adrenalinică formulată de Ahmadiev G. M. (1990)și identificarea nivelului de 
infestare cervidele au fost divizate în 2 loturi: lotul I – stresreactive, lotul II – 
stresrezistente. În cercetare fiind incluse 20 de cervide mature (2-3 ani), dintre 
care 10 aparţineau lotului I și 10 lotului II. Examenul coprologic realizat la ele 
ne-a permis identificarea următorului nivel de infestare: 

La cervidele din lotul I (stresreactiv) s-a stabilit următorii indici ai extensi-
vităţii invaziei (EI) și intensivităţii invaziei (II): Fasciola hepatica - EI 40% din 
cazuri, II - 1,7 ex., Dicrocoeliumlanceolatum cu EI - 50,0%, II - 2,8 ex., Strongy-
loidespapillosus cu EI - 100,0% și II - 22,0 ex., Cooperia punctata cu EI - 60,0% și 
II-12,0 ex., Ostertagiaostertagi cu EI - 40,0% șiII - 6,2 ex., Toxocaravitulorum cu 
EI – 20,0% și II-3,5 ex., Eimeriaponderosa cu EI- 60,0% și II - 5,0 ex., E. capreoli 
cu EI - 80,0% și II - 6,9 ex. și E. bovis cu EI - 30,0 și II – 4,3 exemplare.

La cervidele din lotul II (stresrezistent) s-a stabilit următorul nivel de infes-
tare: Fasciola hepatica cu EI - 20,0%, II -1,0 ex., Dicrocoeliumlanceolatum cu EI 
- 30,0%, II - 2,0 ex., Strongyloidespapillosus cu EI - 70,0% și II - 8,4 ex., Cooperia 
punctata cu EI - 40,0% și II - 5,2 ex., Ostertagiaostertagi cu EI - 30,0% și II - 5,3 
ex., Eimeriaponderosa cu EI- 40,3% și II - 2,2 ex., E. capreoli cu EI - 60,0% și II - 
2,3 ex. și E. bovis cu EI -20,0 și II – 3,5 exemplare.

În rezultatul investigațiilor parazitologice obţinute a ambelor loturi de cervide 
se poate de remarcat faptul că nivelul de infestare cu majoritatea speciile de para-
ziţi identificați la cervide este evident mai înaltă la lotul stresreactiv comparativ 
cu cele din lotul stresrezistent cu cca 25-50% în dependenţă de specie parazitară. 

Irina shIKhova
PhD, Institute of Cultural Heritage

Email: jewish.heritage.md@gmail.com

jewIsh herItage of onIțcanI

During the field research in 2019, we have discovered fragments of matzevot 
(headstones) from the demolished Jewish cemetery in the middle of the rural 
Moldova, in Onițcani village (Criuleni district). The matzevot are dated back to 
1730s, the fact that places Onițcani Jewish cemetery among the oldest in Moldova.

Onițcani is unjustly forgotten in the Jewish context while we discovered that 
the Jewish community here existed at least since early 18th century. For centuries 
the Onițcani Jewish community was a tiny one (according the official censes: 
about 70 people in 1897, 28 in 1930), but has a great historical value. In 1726 a 
bloody libel took place: four Jews from Onițcani were accused for kidnapping 
and murdering a Christian kid – and were justified with an international inter-
ference of the European countries, 200 years before Dreifus and Beilis! In 1729 
a marketplace in Onițcani is mentioned – apparently the oldest Jewish market-

place known in Moldova. During WW2 it found itself on the crossroads of the 
most tragic events: Onițcani became a killing place for the Jews from the village 
and surroundings, and at the same time, a final resting place for many German 
soldiers, killed here; so, two neighboring mass graves: Jewish and German – are 
creating of Onițcani a symbol of a historical mutual forgiveness.

Right now the open air museum of the Onițcani Jewish heritage is being con-
structed at the plot in the center of the village; and in parallel we are researching 
the historical sources discovering bit by bit the exciting history of the Jewish site 
Onițcani. Preserving the priceless Jewish heritage and memorizing the Jewish 
history of Onițcani would serve a great job not only for the local history. It would 
turn Onițcani into attractive touristic site and create a good example for the locals 
and local authorities all over Moldova.

Irina sfeclă
Alexandru Ciubotaru National Botanical Garden (Institute)

Email: irinasfecla@gmail.com

InternatIonal seed exchange (Index semInum)In the 
natIonal botanIcal garden (InstItute) „al. cIubotaru”

Botanical gardens maintain collections of plants ex situ for research, conser-
vation, education and to raise public awareness of biodiversity. They contribute 
to the implementation of the objectives of the Convention on Biological Diver-
sity (CBD), such as biodiversity conservation and sustainable use. A priority di-
rection of the Global Biodiversity Conservation Strategy is ex situ conservation 
through the creation of seed collections. The germplasm collection of the Na-
tional Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru” (GBNI) gathers short-term 
conserved samples from species of spontaneous and cultivated flora. Through the 
Ornamental Plants Laboratory, GBNI conducts international seed exchange with 
similar institutions. Seed identification data are used for the annual / biennial 
edition of the Index Seminum catalog. According to international conventions, 
the seeds offered for exchange between botanical gardens, is made only for sci-
entific purposes.

The international exchange of seeds between the Earth’s Botanical Gardens 
dates back to the late 16th century, when Jacob Bobart, director of the Univer-
sity of Oxford’s Botanical Garden, compiled a list of seed collection (Catalogus 
plantarum hortimedici Oxoniensis). Subsequently, many botanical gardens have 
taken over this practice and now more than 500 seed lists are distributed annu-
ally – Index Seminum.

In the GBNI, the first issue of the „Seed Catalog” was published in 1952, 
which included 340 native and non-native species. The recent edition of the „In-
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dex seminum” (No. XLI, 2020) includes 623 specific taxa, the seeds of which are 
proposed for exchange.

Approximately 50 seed catalogs offered by similar units (botanical gardens, 
arboretums, research institutes, gene banks, etc.) are received annually. As a re-
sult of the collaboration, 550-600 seed samples are received annually, which sig-
nificantly contributes to the completion of the GBNI gene pool with new taxa, 
originating from various phytogeographic regions of the Globe. The internation-
al seed exchange, carried out through the Seminum Index, offers the possibility 
of effective collaboration within the scientific community.

Irina sfeclă
Grădina Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru”

Email: irinasfecla@gmail.com

schImbul InternațIonal de semInțe (Index semInum) 
în grădIna botanIcă națIonală (InstItut) „al. cIubotaru”

Grădinile botanice mențin colecții de plante ex situ pentru cercetare, conser-
vare, educație și pentru a sensibiliza publicul cu privire la biodiversitate. Ele con-
tribuie la punerea în aplicare a obiectivelor Convenției privind Diversitatea Bio-
logică (CBD), precum conservarea biodiversității și utilizarea durabilă. O direcție 
prioritară a Strategiei Globale de Conservare a Biodiversității este conservarea ex 
situ prin crearea colecțiilor de semințe. Colecția de germoplasmă a Grădinii Bo-
tanice Naționale (Institut) „Al. Ciubotaru” (GBNI) reunește eșantioane conser-
vate pe termen scurt, provenite de la speciile din flora spontană și cea cultivată. 
Prin intermediul Laboratorului Plante Ornamentale, GBNI efectuează schimb 
internațional de semințe cu instituții similare de profil. Datele de identificare a 
semințelor sunt utilizate pentru editarea anuală/bienală a catalogului Index Semi-
num. Conform convenţiilor internaţionale, seminţele oferite pentru schimb între 
grădini botanice, este realizat doar în scopuri știinţifice.

Schimbul internațional de semințe între Grădinile Botanice ale Terrei datează 
de la sfârșitul secolului XVI, când Jacob Bobart, director al Grădinii Botanice 
a Universității din Oxford, a întocmit o listă a semințelor colectare (Catalogus 
plantarum horti medici Oxoniensis). Ulterior multe grădini botanice au preluat 
această practică și acum sunt distribuite anual peste 500 de liste de semințe – In-
dex Seminum. 

În GBNI, primul număr al „Catalogului de semințe” a fost editat în anul 1952, 
care includea 340 de specii autohtone și alohtone. Recenta ediție a „Index se-
minum” (Nr. XLI, 2020) include 623 de taxoni specifici, semințele cărora sunt 
propuse pentru schimb. 

Anual sunt recepționate cca 50 de cataloage de semințe oferite de unități simi-
lare (grădini botanice, arboretum-uri, institute de cercetare, bănci de gene etc). 

Ca rezultat al colaborării sunt primite anual 550-600 eșantioane de semințe, care 
contribuie semnificativ la completarea genofondului GBNI cu taxoni noi, origi-
nari din diverse regiuni fitogeografice ale Globului.

Schimbul internațional de semințe, realizat prin intermediul Index Seminum, 
oferă posibilitatea unei colaborări eficiente în cadrul comunității științifice. 

rodica sImInIuc
PhD, associate professor

Technical University of Moldova
Email: rodica.siminiuc@adm.utm.md

studY of the Impact of bIotechnologIcal strategIes
on the toxIc fractIon of gluten

Celiac disease (MC) is caused by the improper reaction of T-helper lympho-
cytes in comparison with the gluten contained in the food consumed. Multiple 
studies, targeting the immune response to gluten, have been shown to be respon-
sible for the adverse reaction to gluten is gliadin, the alcohol-soluble glycoprotein 
fraction of gluten.

4 fractions of prolamine were identified: α-, β-, γ- and ω. Form α is thought 
to contain the most active epitopes for the immune system and appears to be pri-
marily responsible for toxicity in MC, nutritional therapy is the only unanimous 
treatment accepted by the medical community and consists of an absolutely strict 
gluten-free diet, which must be strictly followed for life. The aim of the paper is 
to analyze biotechnological strategies, in detoxifying the toxic fractions of gluten. 
To conduct this study, the literature on the PubMed and Crossref search engines 
was analyzed, using the Prisma flow chart. The results of the study show that an 
alternative approach to gluten detoxification is the digestion of wheat gluten pep-
tides with bacterial-derived peptidases. Based on this hypothesis, some studies 
have been launched that have allowed the development of a biotechnology based 
on natural lactic acid bacteria in yeasts and fungal proteases, capable of causing 
complete degradation of gluten. Following analytical evaluations and prelimi-
nary in vitro and in vivo tests, experiments were performed, which demonstrated 
the absolute safety of food preparations based on wheat flour with completely 
degraded gluten.

New food fermentation technologies using bacterial-derived endopeptidases 
are promising strategies, and research on identifying new solutions to reduce glu-
ten toxicity is ongoing.
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studIul ImpactuluI strategIIlor bIotehnologIce 
asupra fracțIunII toxIce a glutenuluI

Maladia celiacă (MC) este cauzată de reacția improprie a limfocitelor T-helper 
în confruntare cu glutenul conținut în alimentele consumate. Studii multiple, care 
vizează răspunsul imunitar la gluten, au demonstrat că responsabilă de reacția 
adversă la gluten este gliadina, fracția glicoproteică alcool–solubilă a glutenului. 
Au fost identificate 4 fracţiuni ale prolaminei: α-, β-, γ- și ω. Se consideră că forma 
α conţine epitopii cei mai activi pentru sistemul imunitar și pare a fi principala res-
ponsabilă de toxicitate. În MC terapia nutrițională este unicul tratament unanim 
acceptat de comunitatea medicilor și constă într-o dietă riguroasă absolut fără 
gluten, ce trebuie să fie urmată cu strictețe pentru toată viața.

Scopul lucrării constă în analiza strategiilor biotehnologice, în detoxifierea 
fracțiunilor toxice ale glutenului. Pentru realizarea acestui studiu a fost analizată 
literatura de specialitate de pe motoarele de căutare PubMed și Crossref, utili-
zând diagrama de flux Prisma.

Rezultatele studiului arătă căo abordare alternativă pentru detoxifierea glu-
tenului este reprezentată de digestia peptidelor glutenice din grâu cu peptidaze 
derivate din bacterii. În baza acestei ipoteze, au fost lansate unele studii care au 
permis dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe bacterii lactice naturale din droj-
dii și proteaze fungice, capabile să provoace o degradare completă a glutenului. În 
urma evaluărilor analitice și a testelor preliminare in vitro și invivo, s-au efectuat 
experimente, care au demonstrat siguranța absolută a preparatelor alimentare pe 
bază de făină de grâu cu gluten complet degradat.

Noile tehnologii alimentare de fermentare folosind endopeptidazele derivate 
din bacterii reprezintă strategii promițătoare, iar cercetările cu privire la identifi-
carea de noi soluții pentru a reduce toxicitatea glutenului sunt actuale.

livia sîrbu
National Museum of History of Moldova

Email: livermur@yahoo.com

bronze bracelets dIscovered 
In the trInca settlement luca’s source

Over time, the predilection for art and beauty have gone hand in hand with 
the cultural-historical evolution of mankind. This is reflected both in the attempts 
to decorate various objects (clay, bone, stone, etc.) and in the manufacture of 
ornaments or clothing accessories (not necessarily of semi-precious or precious 
materials). Often, ornaments are associated exclusively with women, although 
archaeological contexts often prove the opposite. However, women and jewelry 
are a true and enigmatic story. The communities of the first Iron Age, which in-
habited the promontory of Trinca, along with the multiple tools, utensils and 
weapons, also used various pieces of adornment and dress, among which a spe-
cial place is occupied by bronze bracelets. Over five specimens were discovered 
in the excavation campaigns, all of them having a different state of preservation, 
typologically being assigned to three types. Type I has two bracelets, made of bar 
with a circular or oval section with open or overlapping ends, being decorated 
with groups of incised lines. Two other pieces are classified as type II and are 
made of bronze wire with a circular section, twisted in a spiral shape, sometimes 
with sharp ends. For type III is known a single bracelet made of bronze plate, 
provided on the outside with parallel horizontal ribs.

We mention that, in the early Hallstattian period, this category of pieces had a 
fairly wide circulation, covering practically the entire space of Central and South-
Eastern Europe. Thus, their importance and usefulness is determined not only by 
the material and the complex processing technique, but also by their vast distri-
bution area.

livia sîrbu
cercetător științific

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Email: livermur@yahoo.com

brățărI de bronz descoperIte în așezarea trInca 
IZVORUL LUI LUCA

De-a lungul timpului, predilecţia pentru artă și frumos au mers mână în mână 
cu evoluţia cultural-istorică a omenirii. Aceasta se reflectă atât în încercările de 
a ornamenta diverse obiecte (lut, os, piatră etc.), cât și în confecţionarea pieselor 
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de podoabă sau a accesoriilor vestimentare (nu neapărat din materiale semipreţi-
oase sau preţioase). De multe ori, piesele de podoabă sunt asociate exclusiv cu fe-
meile, cu toate că contextele arheologice ne demonstrează de multe ori viceversa. 
Totuși, femeile și bijuteriile reprezintă o adevărată și enigmatică istorie. 

Comunităţile primei epoci a fierului, care au populat promontoriul de la Trin-
ca, de rând cu multiplele unelte, ustensile și arme au utilizat și diverse piese de 
podoabă și port, printre care un loc aparte îl ocupă brăţările de bronz. De-a lun-
gul campaniilor de săpătură au fost descoperite cinci exemplare, toate având stare 
de păstrare diferită, tipologic fiind atribuite la trei tipuri. Tipului I îi aparţin două 
brăţări, lucrate din bară cu secţiunea circulară sau ovală cu capetele deschise sau 
suprapuse, fiind ornamentate cu grupuri de linii incizate. Alte două piese sunt 
încadrate la tipului II și sunt lucrate din sârmă de bronz cu secțiunea circulară, 
răsucită în formă de spirală, uneori cu capetele ascuţite. Pentru tipul III este cu-
noscută o singură brăţară lucrată din placă de bronz, prevăzută pe partea exteri-
oară cu nervuri orizontale paralele.

Menţionăm că, în perioada hallstattiană timpurie această categorie de piese 
avea o circulație destul de largă, cuprinzând practic întreg spaţiul Europei Cen-
trale și de Sud-Est. Astfel, importanţa și utilitatea acestora nu este determinată 
doar de materialul și tehnica complexă de prelucrare, dar și de vastul areal de 
răspândire al acestora.

tatiana sîrbu 
PhD of Biological Sciences

Alexandru Ciubotaru National Botanical Garden (Institute)
Email: tatianaonica17@gmail.com 

ornamental plants collectIons – natIonal herItage wIth 
scIentIfIc, cultural and educatIonal value

The primary task of all botanical gardens is to preserve and maintain ex situ 
the diversity of the plant world by creating collections, exhibitions, seed banks, 
etc. The diversity of species, cultivars, biomorphsare brought together according 
to the phytogeographical origin, ecological requirements or according to the tax-
onomic principle, forming unique collections, which have existed for over seven 
decades in the National Botanical Garden (I) „A. Ciubotaru”.

The scientific activity is oriented towards the research of the biological pe-
culiarities of the non-native and autochthonous species in ex situ conditions. 
Some attest to a pronounced ecological plasticity, being originating from various 
phytogeographical regions. The current taxonomic analysis of the ornamental 
genofond attests about 1700 specific taxa from 68 families and 262 genera of the 
phylums Magnoliophyta and Pteridophyta.

An important direction in the research activity is the improvement of decora-
tive plants, which resulted in about 200 approved, certified or patented cultivars. 
The results of the introduction and improvement of decorative plants continue to 
be implemented in the national economy, by promoting new decorative assort-
ments, by carrying out a series of phytoimprovement projects for the environ-
ment.

Collections from living plants, as opposed to those from things, can be capi-
talized in the present and in the future, constituting a treasure not only scientific, 
but also cultural and educational. Ornamental plants have a special status in a 
botanical garden: displaying their decorativeness through the variety of colors, 
shapes, abundance of flowering, lush foliage, etc. captivates and delights visitors. 
The vegetal diversity exposed in the collections constitutes an instrument of ma-
jor importance in the instructive-educational process of the young generation. 
The collaborators of the institution contribute to its realization through lessons, 
didactic and technological practices, seminars, excursions, exhibitions, confer-
ences, work-workshops, fairs, competitions, r / tv shows. By involving pupils, 
students, teachers, simple visitors in various ecological and cultural activities, we 
would like to raise awareness and make society responsible for maintaining and 
protecting plant diversity on Earth.

tatiana sîrbu 
doctor în științe biologice

Grădina Botanică Națională (Institut) „A. Ciubotaruˮ
Email: tatianaonica17@gmail.com 

colecțIIle de plante ornamentale – patrImonIu națIonal 
cu valoare ștIInțIfIcă, culturală șI educațIonală

Sarcina primordială a tuturor grădinilor botanice constă în conservarea și 
menţinerea ex situ a diversităţii lumii vegetale prin crearea colecţiilor, expozițiilor, 
băncilor de seminţe ș.a. Diversitatea de specii, cultivaruri, biomorfe sunt întruni-
te conform originii fitogeografice, exigențelor ecologice sau după principiul ta-
xonomic, formând colecții-unicat, care există de peste șapte decenii în Grădina 
Botanică Națională (I) „A. Ciubotaruˮ.

Activitatea științifică este orientată spre cercetarea particularităților biologice 
ale speciilor alohtone și autohtone în condiții ex situ. Unele atestă o plasticitate 
ecologică pronunţată, fiind originare din diverse regiuni fitogeografice. Analiza 
taxonomică actuală a genofondului ornamental atestă cca 1700 de taxoni specifici 
din 68 de familii și 262 de genuri ale filumurilor Magnoliophyta și Pteridophyta. 

O direcție importantă în activitatea de cercetare este ameliorarea plantelor de-
corative, care a rezultat în cca 200 cultivaruri omologate, certificate sau brevetate. 
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Rezultatele introducerii și ameliorării plantelor decorative continuă să fie imple-
mentate în economia naţională, prin promovarea de noi sortimente decorative, 
prin realizarea unui șir de proiecte de fitoameliorare a mediului ambiant.

Colecţiile din plante vii, spre deosebire de cele din lucruri, pot fi valorificate 
și în present, și în viitor, constituind un tezaur nu numai științific, dar și cultural, 
și educațional. Plantele ornamentale au un statut aparte într-o grădină botanică: 
etalarea decorativității lor prin varietatea de culori, forme, abundența înfloririi, 
foliajul luxuriant ș.a. captivează și încântă vizitatorii. Diversitatea vegetală ex-
pusă în colecţii constituie un instrument de o importanţă majoră în procesul 
instructiv-educațional al tinerei generaţii. Colaboratorii instituției contribuie la 
realizarea acestuia prin lecții, practici didactice și tehnologice, seminare, excur-
sii, expoziții, conferințe, work-schop-uri, iarmaroace, concursuri, emisiuni r/tv. 
Prin implicarea elevilor, studenților, profesorilor, simplilor vizitatori în diverse 
activități ecologice, culturale ne-am dori să sensibilizăm și să responsabilizăm 
societatea în menținerea, ocrotirea diversității vegetale de pe Terra.

cristina spIan
Geologist, PhD student

Institute of Geology and Seismology
Email: cristinamogorici@gmail.com

female contrIbutIon In the development of geologIcal 
scIences from the terrItorY of the republIc of moldova

Preacher of nonviolence, truth and human rights, Mahatma Gandhi believed 
that „Through her power of sacrifice, suffering in silence, humility, faith and 
knowledge, woman is not the weaker sex.”

Described in sweet verses by poets, revered for her beauty in philosophical 
aphorisms, modeled in tempting forms by talented sculptors, the woman retains 
her well-deserved place in history, despite a masculine attitude that has often 
been against her. There are women who have changed the world, changed mind-
sets and given a new meaning to the fields of science in which they have been 
active.

Geology is a very interesting science, full of mysteries, but very difficult and 
challenging, even today, especially for us women. A science that constantly re-
quires new and new research, where every contribution, no matter how small, is 
welcome, becoming the key to deciphering many hidden puzzles over millions 
years in the geological history of the Earth. In the development of geological sci-
ences on the territory of the Republic of Moldova have activated and are active 
enough women, each of them having its contribution. Some of them have even 
dedicated their entire lives to this science, „marrying” in a way with this specialty. 

The names of women geologists are less found in the huge statistical databases on 
the internet, they are less known in general because these databases are often oc-
cupied with data on women in politics, art, culture. I am of the opinion that it is 
an injustice to women in science, in this case, in the field of geology, because their 
role is no less important in the development of society. Precisely for this reason, I 
have determined to write this article.

cristina spIan
geolog, doctorand

Institutul de Geologie și Seismologie
Email: cristinamogorici@gmail.com

aportul femInIn în dezvoltarea ștIInțelor geologIce 
de pe terItorIul republIcII moldova

predicator al nonviolenței, adevărului și drepturilor umane, mahatma 
gandhi considera, că „prin puterea sa de sacrificiu, de suferință în tăcere, de 
umilință, credință și cunoaștere, femeia nu este sexul slab”.

Descrisă în stihuri dulci de către poeți, venerată pentru frumusețea sa în afo-
risme filosofice, modelată în forme ispititoare de sculptori talentați, femeia își 
păstrează locul bine meritat în istorie, în ciuda unei atitudini masculine care, 
de cele mai multe ori i-a fost potrivnică. Există femei care au schimbat lumea, 
au schimbat mentalități și au dat un nou înțeles domeniilor din știința în are au 
activat.

Geologia este o știință foarte interesantă, plină de mistere, dar deosebit de 
grea și provocatoare, chiar și în prezent, mai ales pentru noi, femeile. O știință 
care permanent necesită cercetări noi și noi, unde fiecare aport, câtuși de mic, 
este binevenit, devenind cheia descifrării multor enigme ascunse de-a lungul mi-
lioanelor de ani în istoria geologică a Pământului. 

În dezvoltarea științelor geologice de pe teritoriul Republicii Moldova au acti-
vat și activează destule femei, fiecare dintre ele având aportul său. Unele dintre ele 
chiar și-au consacrat întreaga viață acestei științe, „căsătorindu-se” într-un fel cu 
această specialitate. Numele femeilor-geologi sunt mai puțin găsite în uriașa baze 
de date statistice de pe internet, sunt mai puțin cunoscute în genere, deoarece 
aceste baze de date sunt ocupate, de cele mai multe ori, cu date despre femeile din 
domeniile politicii, artei, culturii. Eu sunt de părerea, că este o nedreptate față de 
femeile din cadrul științei, în cazul dat, din domeniul geologiei, deoarece rolul lor 
nu este mai puțin important în dezvoltarea societății. Anume din acest motiv, am 
hotărât să susțin această comunicare.
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modern trends In the landscape of global 
consumptIon of wInes

There is currently a global trend towards awareness of the importance of 
health, which contributes significantly to the decrease in the volume of alcoholic 
beverages consumed. It is manifested directly by a lower consumption of alco-
hol and a preference for products with a low percentage of alcohol, as well as by 
an organic, or so-called „natural”. Contrary to all expectations, this change it is 
particularly evident among the new generation of consumers. The notion of „per-
sonal well-being” is important, which motivates the purchase of „products for 
pleasure”, of the highest quality and in moderate quantities. This is accompanied 
by a predilection for handicrafts. There is also a general orientation for Premium 
wines, whose sales have steadily increased by 3% per year over the last decade 
globally, while their volume has only increased by 0.5% per year. Luxury brands 
have one of the most important markets.

Awareness of the values and quality of production creates more and more 
expectations among consumers. They choose quality over quantity, which has 
encouraged the transition to state-of-the-art products. The most dynamic mar-
ket segment in Europe is attested for wines and spirits. By volume, wine is the 
third most consumed alcoholic beverage. However, as the total volume of wine 
consumed globally a increased, per capita consumption decreased from 3.4 to 
3.3 liters. Europe remains the largest consumer of wine, with a share of 58%, but 
total European consumption has fallen by 0.14% per year in the last decade. In 
contrast, wine consumption increased in other regions: in America, by 0.62% per 
year, with a volume share of 23%; Asia-Pacific, by 0.18% per year, 10% by volume; 
Africa and the Middle East, by 0.99% per year, 3% by volume.

A true reciprocity is attested in the relationship between wine and gastrono-
my. Wine improves the flavors of the dish and, conversely, the dish - the bouquet 
of wine. As Olivier Poels remarks, „For so long, wine has been adapting to the 
dish, with the current trend being to finally give wine a central place at the table.”

rodica sturza
doctor habilitat în tehnică

Șef Departament Oenologie și Chimie
Universitatea Tehnică a Moldovei

Email: rodica.sturza@chim.utm.md

tendInțe moderne în peIsajul 
consumuluI global de vInurI

Actualmente la nivel global există o tendință spre conștientizarea importanței 
sănătății, care contribuie semnificativ la scăderea volumului de băuturi alco-
olice consumate. Se manifestă direct printr-un consum mai mic de alcool și o 
preferință pentru produsele cu un procent scăzut de alcool, precum și printr-o 
alegere preferată a băuturii cu conținut scăzut de calorii și chiar a produselor 
organice, sau numite „natural”. Împotriva tuturor așteptărilor, această schimbare 
este deosebit de evidentă în rândul noii generații de consumatori.

Este importantă noțiunea „bunăstării personale”, care motivează achiziționarea 
„produselor pentru plăcere”, de primă calitate și în cantități moderate. Acest lucru 
este însoțit de o predilecție pentru produsele artizanale. Există, de asemenea, o 
orientare generală pentru vinurile Premium, ale căror vânzări au crescut constant 
cu 3% pe an în ultima decadă la nivel global, în timp ce volumul lor a crescut doar 
cu 0,5% pe an. Brandurile de lux prezintă una dintre cele mai importante piețe. 
Conștientizarea valorilor și calității producției creează din ce în ce mai multe 
așteptări în rândul consumatorilor. Ei aleg calitatea în locul cantității, ceea ce a 
încurajat trecerea la produse de ultimă generație.

 Cel mai dinamic segment de piață din Europa este atestat pentru vinuri și 
băuturi spirtoase. După volum, vinul este a treia băutură alcoolică cea mai con-
sumată. Totuși, pe măsură ce volumul total de vin consumat la nivel global a 
crescut, consumul pe cap de locuitor a scăzut de la 3,4 la 3,3 litri. Europa rămâne 
cel mai mare consumator de vin, cu o cotă de 58%, însă consumul european total 
a scăzut cu 0,14% pe an în ultima decadă. În schimb, consumul de vin a crescut în 
alte regiuni: în America, cu 0,62% pe an, cu o cotă de volum de 23%; Asia-Pacific, 
cu 0,18% pe an, 10% în volum; Africa și Orientul Mijlociu, cu 0,99% pe an, 3% 
în volum.

O adevărată reciprocitate se atestă în relația dintre vin și gastronomie. Vinul 
îmbunătățește aromele felului de mâncare și, invers, felul de mâncare – buchetul 
vinului. Așa cum remarcă Olivier Poels, „De atât de mult timp, vinul se adaptează 
la felul de mâncare, tendința actuală fiind de a acorda în cele din urmă vinului un 
loc central la masă”.
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master of the resurrectIon of matter
(master of the spiritualization of matter)

Few people know the name of the sculptor Claudia Cobizeva; however, it is 
necessary to pay homage to this fragile and refined nature, which has dedicated 
its entire life to a genre of art as difficult as sculpture. Creative personality, born in 
the first decade of the twentieth century and passed away in the mid-1990s, going 
through the most significant milestones in the development not only of the city of 
Chisinau, but also being part of the events associated with the history of Europe 
in the twentieth century. 

The beginning of the formation of her personality belongs to the period when 
Bessarabia was part of the Russian Empire, the years of studies and training of the 
master coincided with the interwar period, when Bessarabia was part of Romania 
– a stage in which not only she received a professional artistic education at the 
Royal Academy of Arts in Brussels and at the Academy of Arts in Bucharest, but 
she also began to develop herself as an independent creative person. The maturity 
of the artist Claudia Cobizeva overlapped with the Soviet period, which dictated 
to the creative people their own rules, from which it was very difficult to leave in 
order to remain independent and free. Despite all the difficulties and vicissitudes 
of the twentieth century, she managed to achieve many things for the develop-
ment of Chisinau, as well as inherit a large collection of easel sculptures, which to 
this day are part of the golden fund of sculpture in the collection of the National 
Museum of Art of Moldova.

* Carried out within the project 20.80009.16.06.19. „Culture of promoting the image 
of cities in the Republic of Moldova through art and mythopoetics”

valeria suruceanu
Muzeul de Istorie a orașului Chișinău
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Email: lera.art@gmail.com

meșter al învIerII materIeI

În cercurile largi ale publicului din țara noastră, puțini oameni cunosc numele 
sculptorului Claudia Cobizeva. Cu toate acestea, e necesar să aducem un omagiu 
acestei naturi fragile și rafinate, care și-a dedicat toată viața unui gen de artă atât 

de dificil precum este sculptura. Personalitate creativă, născută în primul deceniu 
al secolului al XX-lea, a încetat din viață la mijlocul anilor 1990, trecând prin cele 
mai semnificative repere în dezvoltarea nu doar a orașului Chișinău, ci și a tutu-
ror evenimentelor asociate cu istoria Europei în secolul al XX-lea. 

Începutul formării personalității sale aparține perioadei, în care Basarabia a 
făcut parte din Imperiul Rus, anii studiilor și formării maestrului ca profesionist 
au coincis cu perioada interbelică, când Basarabia a făcut parte din România –
etapă în care nu numai că a primit o educație profesională artistică la Academia 
Regală de Arte din Bruxelles și la Academia de Arte din București, dar a început 
să se formeze și ca persoană creativă independentă. Maturitatea artistului Clau-
dia Cobizeva s-a suprapus cu perioada sovietică, care le-a dictat oamenilor crea-
tivi propriile reguli și canoane, de la care era foarte greu să pleci pentru a rămâne 
independent și liber. În pofida tuturor dificultăților și vicisitudinilor ale secolu-
lui al XX-lea, ea a reușit să realizeze multe lucruri pentru dezvoltarea orașului 
Chișinău, precum și să moștenească o mare colecție de sculpturi de șevalet, care 
până astăzi constituie fondul de aur al sculpturii din colecția Muzeului Național 
de Artă al Moldovei.

* Studiu realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării ima-
ginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”

mariana Şlapac
Corresponding member of the ASM, PhD habilitat of the study of arts

Institute of Cultural Heritage
State University of Moldova

Email: maslapac@gmail.com

woman archItect In eastern moldova

Women architects also contributed to the architectural-urban development of 
eastern Moldova during the twentieth century – the beginning of the twenty-first 
century. The first woman to embrace the profession of architect in Bessarabia 
was Etti-Roza Spierer, who worked in the interwar period in the city of Balti. 
He was the author of the reconstruction projects of the Bodescu house for the 
Prefecture headquarters, by restoration of the Marcarov house for the City Hall, 
the buildings of the Girls’ Industrial High School, the „Ion Creangă” Theoretical 
Boys’ High School, the „Domniţa Ileana” Girls’ High School, etc. After the Sec-
ond World War he worked in Chisinau, being the author of the reconstruction 
project of the former „Suisse” hotel. Another woman who practiced the profes-
sion of architect in the interwar period was Ecaterina Ocuşco-Alhazova. In the 
post-war years, Albina Chiricenco, winner of the State Prize of the MSSR, one of 
the authors of the Chisinau Circus building for 2000 seats, and Elena Zabunova, 
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the author of several residential and socio-cultural buildings, stood out in the 
field of architecture.

Of interest is the creation of Iulia Skvrovtova, winner of the State Prize of the 
MSSR, one of the authors of the residential complex „City Gates” in Chisinau, 
and Tatiana Zaicenco, winner of the award „Alexei Shishusev”, author of the cin-
ema building „Patria-LukOil” and housing complexes from N. Testemiţanu street 
and GintaLatină street. It is worth noting the achievements of architects Nina 
Feldbrina, Stella Stalinskaia, Tatiana Lomova, Galina Penbek, Ludmila Gofman, 
Nina Guzunş.a.

mariana șlapac
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femeI arhItect în moldova răsărIteană 

La dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Moldovei răsăritene pe parcursul 
secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea și-au adus aportul și femeile 
arhitect. Prima femeie care a îmbrăţișat profesia de arhitect în Basarabia a fost 
Etti-Roza Spierer, care a activat în perioada interbelică în orașul Bălţi. A fost au-
torul proiectelor de reconstrucţie a casei Bodescu pentru sediul Prefecturii, de 
refacere a casei Marcarov pentru sediul Primăriei, al clădirilor Liceului industrial 
de fete, Liceului teoretic de băieţi „Ion Creangă”, Liceului de fete „Domniţa Ilea-
na” ș.a. După cel de-al doilea război mondial a activat la Chișinău, fiind autorul 
proiectului de reconstrucţie a fostului hotel „Suisse”. 

O altă femeie care a practicat meseria de arhitect în perioada interbelică a 
fost Ecaterina Ocușco-Alhazova. În anii postbelici, în domeniul arhitecturii s-au 
remarcat Albina Chiricenco, laureat al Premiului de Stat al RSSM, unul dintre 
autorii clădirii Circului din Chișinău pentru 2000 de locuri, și Elena Zabunova, 
autorul mai multor edificii locative și de menire socio-culturală. 

Prezintă interes creaţia Iuliei Skvorţova, laureat al Premiului de Stat al RSSM, 
unul dintre autorii complexului locativ „Porţile orașului” din Chișinău, și Tatia-
nei Zaicenco, laureat al premiului „Alexei Șciusev”, autorul clădirii cinematogra-
fului „Patria-LukOil” și al complexurilor locative de pe str. N. Testemiţanu și str. 
Ginta Latină. Merită de remarcat realizările arhitectelor Nina Feldbrina, Stella 
Stalinskaia, Tatiana Lomova, Galina Penbek, Ludmila Gofman, Nina Guzunș.a.

* Studiu realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării ima-
ginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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mechanIsm of cYtoKInIns In mIcroclonIng 
of fruIt shrubs

Most cultivated plants, especially those that grow vegetatively, are frequently 
contaminated with viral and bacterial infections. Plant diseases lead to decreased 
productivity and decreased quality. It has been established that in pathogen-free 
plants, productivity can be increased by approx. 30%. One of the methods of 
plant healing, widely applied to many baciferous cultures, is clonal multiplication 
with the use of apical meristem cultures.

The basic method, used to micropropagate plants, is induced by activating 
the meristems already existing in plants, based on removing the apical domi-
nance and developing adventitious buds. These can be achieved in two ways: by 
removing the apical meristem of the stem and microbutting the shoot in vitro 
on a hormone-free medium and supplementing the nutrient environment with 
cytokinin-like substances, which induce the development of a large number of 
lateral shoots. It is usually used as a cytokinin; 6-benzylaminiopurine (BAP), 
6-furfurylaminopurine (kinetin), 2-isopenteniadenin (2ip) and zeatin.

The physiological effect of cytokinins acts on plant cell division, strongly stim-
ulates bud formation and are antagonists of rhizogenesis, stimulates protein syn-
thesis and protects metabolites from the action of hydrolyzing enzymes, which 
gives cytokinins an important role in preventing senescence.

The shoots obtained, in this way, are removed from the primary maternal ex-
plant and again grown independently on the freshly prepared nutrient medium, 
which stimulates the proliferation of axillary meristems and the appearance of 
higher-order shoots.

Currently in the Laboratory of Embryology and Biotechnology of the Na-
tional Botanical Garden (Institute) “Alexandru Ciubotaru”, micropropagation 
technologies are developed with the obtaining of a high coefficient of multipli-
cation of fruit-bearing shrubs such as: Lyciumbarbarum L., Rubusfruticosus L., 
Actinidiakolomikta., Schisandrachinensis L., Lonicerakamtschatica L. and Cor-
ylusavellana L.
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mecanIsmul cItochInInelor în mIcroclonarea 
arbuștIlor fructIferI

Majoritatea plantelor cultivate, în deosebi, cele ce se înmulțesc vegetativ, frec-
vent se contaminează de infecții virale și bacteriene. Bolile plantelor duc la dimi-
nuarea productivității și la scăderea calității lor. S-a stabilit, că la plantele libere 
de patogeni, productivitatea poate fi mărite cu cca. 30%. Una din metodele de 
însănătoșire a plantelor, aplicată pe larg la multe culturi bacifere, constă în multi-
plicarea clonală cu folosirea culturimeristemei apicale.

Metoda de bază, folosită la micropropagarea plantelor, se induce prin activa-
rea meristemelor deja existente în plante, bazată pe înlăturarea dominării apicale 
și dezvoltarea mugurilor adventivi. Acestea poate fi atinsă pe două căi:prin înlă-
turarea meristemei apicale a tulpinii și microbutășirea lăstarului in vitro pe mediu 
fără hormoni și suplinirea mediul nutritiva substanțelor de tipul citochininelor, 
care induc dezvoltarea unui număr mare de lăstari laterali. De regulă, în calitate 
de citochinine se folosește; 6-benzilaminiopurină (BAP), 6-furfurilaminopurină 
(chinetin), 2-izopenteniadenin (2ip) și zeatină.

Efectul fiziologic al citochininelor acționează asupra diviziunii celulei vegeta-
le, stimulează puternic formarea mugurilor și sunt antagoniste rizogenezei, sti-
mulează sinteza proteică și protejează metaboliții de acțiunea enzimelor hidroli-
zante, ceea ce conferă citochininelor un rol important în prevenirea senescenței.

Lăstarii obținuți, în așa fel, se înlătură de la explantul matern primar și din 
nou se cultivă independent pe mediul nutritiv proaspăt pregătit, care stimulează 
proliferarea meristemelor axilare și apariția lăstarilor de ordin mai înalt.

În prezent în Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie al Grădinii Bo-
tanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, sunt elaborate tehnologii de 
micropropagare cu obţinerea unui coeficient înalt de înmulțire a arbuștilor fruc-
tiferi precum: Lyciumbarbarum L., Rubusfruticosus L., Actinidiakolomikta Max., 
Schisandrachinensis L., Lonicerakamtschatica L. și Corylusavellana L.
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“vasIle voIculescu” countY lIbrarY from buzău – 
an objectIve of archItectural and cultural herItage

In 1832, Dionisie Romano, professor of the National School from Buzău and 
future Bishop of Buzau established here the first Romanian school library for 
teachers, with the function of a public library. 

Basil Iorgulescu, an eminent scholar and teacher, author of some reference 
works in field of local history and geography, founded on September 1st , 1882 
the Communal Library, in the premises of the «Tudor Vladimirescu» Gymna-
sium in Buzău. 

King Carol I, on the occasion of a visit to Buzau, in 1886, donated to this li-
brary a encyclopedia, and in 1887 the Royal House donated a “Dictionnaire de la 
conversation et de la lecture”, comprising 16 volumes. 

On November 9, 1893, in the presence of the Minister of Cults and Instruc-
tion, Take Ionescu, was inaugurated in Buzău the Public Library of Buzău «Carol 
I», based in the new gymnasium, relocated in the meantime on Station Boule-
vard. 

In 1984, the headquarters of the County Library was established in the cur-
rent premises, on the street Unirii no. 140, in a heritage building, with 47 rooms. 
The building was built between 1910 and 1914, in neo-Romanian style, made of 
brick, with two floors, according to the plans of the architect Grigore Cerchez 
(1851–1927), one of the disciples of Ion Mincu. Since September 27, 1991, the 
library has been given the poet›s name Vasile Voiculescu. 

«Vasile Voiculescu» Buzău County Library can be proud of the performance 
to hold, according to the «Astra» Library in Sibiu, most autographed books. Spe-
cial Collections Section (old Romanian and foreign book, manuscripts, books 
with autographs, photographs, prints, correspondence and other documents) 
counts at the moment over 15,000 fund units.
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archItect vIrgInIa andreescu-haret (1894–1962)

Maria Virginia Andreescu-Haret (1894, Bucharest –1962, Bucharest) was the 
first woman who had the right to practice architecture in Romania. In 1919, she 
graduated from the Higher School of Architecture in Romania, and her diploma, 
bearing the number 62, is the first diploma in architecture awarded by the school 
to a woman. She was the niece of painter Ioan Andreescu and in 1928 she mar-
ried Spiru I. Haret (1892–1970), civil engineer and nephew of the scientist Spiru 
C. Haret. Virginia Andreescu Haret and Spiru I. Haret became collaborators and 
had a son together, Radu Sp. Haret, who later became an engineer.

Between 1919 and 1922, she worked as an architect at the Historical Mon-
uments Commission and in the architectural practice of prof. arch. Petre An-
tonescu. After training in Rome (1921–1922), where she also participated in 
archaeological research, returning to Romania, she worked for the “Modern 
Construction” Society for a short time, and since 1922 she was employed in 
the Technical Service of the Ministry of Public Instruction, within the House 
of Schools, where she worked until 1947. Virginia Andreescu-Haret is the first 
woman who reached the degree of architect inspector general in our country. 
After 1947, she worked in the A.G.I.R., then at the Technical Publishing House, 
at the Romanian-Soviet Design Institute and at the C.S.C.A.S., until 1954, when 
she retired. Her most famous works in Bucharest are: “Romanian Youth” Palace, 
in collaboration with architect Jean Pompilian; “Cantemir Vodă” National Col-
lege; “Gheorghe Șincai” National College (Șerban Vodă wing); the “Holy Trinity 
Ghencea” church, in collaboration with architect Jean Pompilian; the Communal 
Society for Cheap Housing in Rosetti Square, corner with Hristo Botev Blvd., in 
collaboration with architect Jean Pompilian.

mircea tĂnase
doctor, Fundaţia „Mareșal Alexandru Averescu”, Buzău
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bIblIoteca judeŢeană „vasIle voIculescu” dIn buzău – 
un obIectIv de patrImonIu arhItectonIc șI cultural

În anul 1832, Dionisie Romano, profesor al Școlii Naţionale din Buzău și vii-
tor episcop al Buzăului a înfiinţat aici prima bibliotecă școlară românească pen-
tru învăţători, cu funcţie de bibliotecă publică.

Basil Iorgulescu, eminent cărturar și dascăl, autor al unor lucrări de referinţă 
în domeniul istoriei și geografiei locale, a fondat la 1 septembrie 1882 Biblioteca 
Comunală, în localul  Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” din Buzău.

Regele Carol I, cu prilejul unei vizite la Buzău, în 1886, a donat acestei biblio-
teci o enciclopedie, iar în 1887 Casa Regală a dăruit un Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture, în 16 volume.

La 9 noiembrie 1893, în prezenţa ministrului Cultelor și Instrucţiunii, Take 
Ionescu, a fost inaugurată la Buzău Biblioteca Publică a Buzăului „Carol I”, cu 
sediul în noul local al gimnaziului, mutat între timp pe Bulevardul Gării. 

În anul 1984, sediul Bibliotecii Judeţene a fost stabilit în actualul local, pe 
strada Unirii nr. 140, într-un imobil de patrimoniu, cu 47 de încăperi. Clădirea 
a fost construită între anii 1910 şi 1914, în stil neoromânesc, din cărămidă, cu 
două etaje, după planurile arhitectului Grigore Cerchez (1851–1927), unul dintre 
discipolii lui Ion Mincu. Din 27 septembrie 1991, bibliotecii i s-a acordat numele 
poetului Vasile Voiculescu.

Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău se poate mândri cu perfor-
manţa de a deţine, după Biblioteca „Astra” din Sibiu, cele mai multe cărţi cu auto-
grafe. Secţia de Colecţii speciale (carte veche românească și străină, manuscrise, 
cărţi cu autografe, fotografii, stampe, corespondenţă şi alte documente) numără 
în prezent peste 15.000 de unităţi de fond.
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arhItecta vIrgInIa andreescu-haret (1894–1962)

Maria Virginia Andreescu-Haret (1894, București – 1962, București) a fost 
prima femeie cu drept de a profesa arhitectura din România. În 1919, absolvă 
cursurile Școlii Superioare de Arhitectură din România, iar diploma sa, purtând 
numărul 62, este prima diplomă de arhitect acordată de școală unei femei.

Nepoată de frate a pictorului Ioan Andreescu, Maria Virginia Andreescu se 
căsătorește în 1928 cu inginerul constructor Spiru I. Haret (1892–1970), nepot 
al savantului Spiru C. Haret, care îi devine colaborator, având împreună un fiu, 
inginerul Radu Sp. Haret.

Între 1919 și 1922, este arhitect la Comisiunea Monumentelor Istorice și în 
atelierul prof. arh. Petre Antonescu. După perfecționarea la Roma (1921–1922), 
unde a participat și la cercetări arheologice, revenind în țară, a lucrat pentru So-
cietatea „Construcția modernă” o scurtă perioadă, iar din 1922 se angajează în 
Serviciul Tehnic al Ministerului Instrucțiunii, în cadrul Casei Școalelor, unde va 
activa până în 1947. Aici a lucrat la început sub conducerea arh. I. Pompilian și 
Nedelescu, apoi alături de aceștia, trecând prin toate gradele, până la cel de ar-
hitect inspector general, fiind prima femeie cu acest grad din țara noastră. După 
1947, activează în cadrul A.G.I.R., apoi, la Editura Tehnică, la Institutul de Pro-
iectare Româno-Sovietic și la C.S.C.A.S., până în anul 1954, când se pensionează.

A proiectat și executat peste 130 de clădiri, dintre care peste 40 de proiecte 
școlare, 17 locuințe unifamiliale și 26 imobile de locuit și a colaborat cu arhitecții 
Jean Pompilian, Ernest Doneaud și Ion Maier (Mayer). A colaborat cu prof. arh. 
Nicolae Ghika-Budești la întocmirea de relevee ale bisericilor din Țara Româ-
nească și la cele patru volume din „Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia”.

Cele mai cunoscute lucrări proiectate de Virginia Andreescu-Haret în 
București sunt: Palatul „Tinerimea Română”, în colaborare cu arh. Jean Pom-
pilian; Colegiul Național „Cantemir Vodă”, corpul central; aripa dinspre Ca-
lea Șerban Vodă a Colegiului Național „Gheorghe Șincai”; Biserica „Sf. Treime 
Ghencea”, în colaborare cu arh. Jean Pompilian; localul Societății Comunale de 
Locuințe Ieftine din Piața Rosetti colț cu Bd. Hristo Botev, în colaborare cu arh. 
Jean Pompilian.

Începând cu data de 1 noiembrie 1960, arhitecta Virginia Maria (Andreescu) 
Haret a primit o pensie pentru merite deosebite, în valoare de 1200 de lei lunar, 
iar datele din dosarul său de pensie aflat în arhiva Uniunii Arhitecților din Româ-
nia pot întregi tabloul primei femei arhitect din țara noastră.
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optImIzatIon of the waste processIng procedure 
of the beer IndustrY and obtaInIng lIpId 

preparatIons from Yeast bIomass

Currently, special attention is paid to the use of industrial by-products, in 
particular those obtained in huge quantities in the brewing and wine, making 
process, as a source for the production of natural preparations with high bio-
logical value. In this study are presented results related to the recovery of beer 
yeast biomass from the sediments of the beer industry, by obtaining lipid extracts 
with valuable biochemical composition. Thus, applying the optimized autolysis 
method, with the use of sodium phosphate buffer at 45 ° C for the destruction of 
the cell wall and fractional extraction with hydric, alkaline and acidic solutions, 
various liquid and solid fractions were obtained from the biomass of brewer’s 
yeast with varied lipid content. It was established that the yeast biomass contains 
up to 5.3 ± 0.09 g% BAU of lipids, and in the solid fractions, remaining after 
consecutive water and alkaline extractions, they constitute 5.16 ± 0.04 and 5.24 
± 0 respectively. .01% BAU, which highlights the inefficiency of lipid extraction 
with hydric and alkaline solutions. Next, the acidic liquid and the solid fraction, 
insoluble in alkalis and acids, were obtained. The amount of lipids of 3,0 ± 0,04 
g% BAU in the acid fraction and 1,6 ± 0,23 g% BAU in the solid fraction indicates 
that some of the yeast lipids can be extracted with 0,5N acid solution acetic, and 
some remain in the fraction insoluble in alkalis and acids. Thus, in order to opti-
mize the waste processing process of the beer industry and the complex recovery 
of yeast biomass, it is reasonable to include the lipid fraction extraction stage in 
the technological flow, after obtaining protein and mannoprotein extracts, which 
will be useful and as an additional step of purification of the β-glucan fraction.

* The results were obtained within the State Program Project (2020-2023) 
20.80009.5107.16. Contracting Authority - ANCD.
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optImIzarea procedeuluI de prelucrare a deșeurIlor 
IndustrIeI  de bere șI obțInere dIn bIomasa de levurI 

a preparatelor lIpIdIce

Actualmente, interes deosebit se acordă utilizării produselor secundare indus-
triale, în special, celor obținute în cantități enorme în procesul de fabricare a berii 
și vinului, ca sursă pentru elaborarea preparatelor naturale cu valoare biologică 
înaltă. În acest studiu sunt prezentate rezultate ce țin de valorificarea biomasei 
de levuri de bere din sedimentele industriei de bere, prin obținerea unor extracte 
lipidice cu compoziție biochimică valoroasă. Astfel, aplicând  metoda de autoliză 
optimizată, cu utilizarea tamponului fosfat de sodiu la temperatura 45°C pentru 
distrugerea peretelui celular și extracție fracționată cu soluții hidrice, alcaline și 
acide, din biomasa de levuri de bere au fost obţinute diverse fracţii lichide și soli-
de cu conținut de lipide variat. S-a stabilit, că biomasa levuriană conține până la 
5,3±0,09 g% BAU lipide, iar în fracțiile solide, restante după extracțiile hidrice și 
alcaline consecutive, acestea constituie 5,16 ±0,04 și respectiv 5,24±0,01 g% BAU, 
fapt ce evidențiază ineficiența extracției lipidelor cu soluții hidrice și alcaline. În 
continuare a fost obținută fracția lichidă acidă și cea solidă, insolubilă în alcalii și 
acizi. Cantitatea de lipide de 3,0±0,04 g% BAU în fracția acidă și de 1,6±0,23 g% 
BAU în cea solidă, indică că o parte din lipidele levuriene pot fi extrase cu soluţie 
0,5N de acid acetic, iar o parte rămâne în fracţia insolubilă în alcalii și acizi. Ast-
fel, pentru optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere 
și valorificarea complexă a biomasei de levuri, este rezonabilă includerea etapei 
de extragere a fracţiei lipidice în fluxul tehnologic, după obţinerea extractelor 
proteice și manoproteice, fapt ce va util și în calitate de etapă suplimentară de 
purificare a fracţiei β-glucanice. 

* Rezultatele au fost obținute în cadrul Proiectului Program de Stat (2020–2023) 
20.80009.5107.16. Autoritatea Contractantă – ANCD.
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haIrdressers and headboards In fIne arts
cucutenI-trIpolIe

Since distant prehistory, people have used numerous channels of non-ver-
bal communication that have become increasingly varied as the social system 
evolves. An important place in them is occupied by the ways of wearing and 
arranging hair and head ornaments. As today, they were for prehistoric commu-
nities, coded symbols covering several types of differentiation: social, religious, 
maybe even ethnic and cultural.

The paper aims to present and systematize the types of hairstyles and head-
dresses that can be associated with the Cucuteni-Tripoli communities. In general, 
the reconstruction of the wearing habits of these communities is hampered by the 
absence of funerary discoveries that deprive us of a wide range of information, 
both social (association with the deceased) and especially regarding the types of 
ornaments (as ensembles , especially), and when positioning them on the body. 
In compensation, as regards the last issues mentioned, there is a fairly rich source 
that can give us data, if not nuanced, comprehensive enough. We aim, through 
this statement, at the anthropomorphic statuettes which, together with various 
anthropomorphic plastic representations depicted on ceramics but also with oth-
er anthropomorphized pieces, constitute a credible source capable of facilitating 
our approach. Equally, the paper aims to highlight the fact that beyond the aes-
thetic value, the hairstyles and headdresses presented expressed with certainty, 
not only particular identities, but also some social ones.
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coafurI șI podoabe pentru cap în arta plastIcă 
cucutenI-trIpolIe

Încă din preistoria îndepărtată oamenii au utilizat numeroase canale de co-
municare non-verbală care au devenit din ce în ce mai variate pe măsura evoluției 
sistemului social. Un loc important în cadrul acestora îl ocupă modalitățile de 
purtare și aranjare a părului și a podoabelor pentru cap. Ca și astăzi, ele consti-
tuiau pentru comunitățile preistorice, simboluri codificate acoperind mai multe 
tipuri de diferențiere: socială, religioasă, poate chiar etnică și culturală.

Lucrarea își propune să prezinte și să sistematizeze tipurile de coafuri și po-
doabe pentru cap care pot fi asociate comunităților Cucuteni-Tripolie. La mo-
dul general, reconstituirea obiceiurilor de port ale acestor comunități este îngre-
unată de absența descoperirilor funerare care ne privează de o serie amplă de 
informații, atât de natură socială (asocierea cu defuncții), cât mai ales referitoare 
la tipurile de obiecte de podoabă (ca ansambluri, îndeosebi), și la poziționarea 
acestora pe corp. În compensație, în ceea ce privește ultimele aspecte menționate, 
există o sursă destul de bogată care ne poate oferi date, dacă nu de nuanță, sufici-
ent de cuprinzătoare. Vizăm, prin această afirmație, statuetele antropomorfe care, 
alături de diverse reprezentări plastice antropomorfe figurate pe ceramică dar și 
de alte piese antropomorfizate constituie o sursă credibilă capabilă să faciliteze 
demersul nostru.

În egală măsură, lucrarea își propune să evidențieze faptul că dincolo de va-
loarea estetică, coafurile și podoabele pentru cap prezentate exprimau cu certitu-
dine, nu doar identități particulare, cât și unele sociale. 

rodica ursachI
PhD of Arts

„Ion Creanga” State Pedagogical University of Chisinau
Email: rodikamish@gmail.com

female creatIon In determInIng the artIstIc profIle
from moldova

New times bring to the public’s attention the names of women creators (in 
science, art, etc.) who, through their contribution, have completed the cultural 
treasure of humanity and demonstrated the „spiritual importance” of women in 
society.

Certainly, in the Romanian-Bessarabian space, women-creators meet as well, 
these imprinting a special imprint on our national culture. Although during the 
formation of the art school in the Bessarabian space (late nineteenth century - 
early twentieth century) several painters were active (L. Arionescu-Bailayare, E. 
Maleșevschi, N. Arbore, M. Petrașcu, T . Bailayare etc.), in the approach proposed 
we will opt for the chronological segment targeting the 60s-90s of the twentieth 
century, it being considered the boom in the process of establishing the national 
visual arts. In the field of plastic arts there were several artists – V. Rusu Cio-
banu, A. Zevin, E. Bontea, E. Romanescu and others. (painting), C. Cobizev, A. 
Picunov-Târțău, B. Epelbaum-Marcenco and others. a. (sculpture), E. Rotaru, S. 
Vrânceanu, M. Saca-Răcilă and others. (tapestry), N. Sajin, L. Ianțen and others. 
(ceramics), E. Zavtur, V. Zabulica-Diordiev and others. (graphics). Most of them 
started their artistic activity in the post-war period, a stepping stone for any “free” 
manifestation of creation, with normative regulations and imposed restrictions, 
which keep art within the limits of a stylistic uniformity (of “socialist realism”). 
But the courage of some, developed against the background of political and cul-
tural changes in Soviet society, changed the artistic vision and connected it to the 
aesthetic values inspired by the ethnofolkloric background.

The “innovative” character that produced a sudden leap in the mentality of the 
people of culture, emphasizes the expression of the artist’s own Self, which allows 
a freedom in choosing the subject and the way of plastic treatment of the work. 
During this period, priority is given to the means of expression (color, the shape 
of the lines, the invoice of the touches, the compositional structure, etc.), which 
have the role of transmitting the artist’s thought focused, most of the times, on 
ideas inspired by popular art.

Regardless of the genre practiced, artists in the republic use a plastic language 
with stylistic influences from European art (Impressionism, Post-Impressionism, 
Fovism, Photo-Realism, Naive Art, etc.), applied in various individual interpreta-
tions. The impact with the traditions of folk art determined important transfor-
mations in the aesthetic conception of the artists. The emphasis is on color ex-
pression, the plastic artists rely on its spontaneity and dynamism, thus revealing 
the optimism and energy of our people.

The thematic register approached is very varied, from static natures, land-
scape, portrait, to figurative composition. Some artists focus mainly on a certain 
genre – A. Zevin, E. Bontea, L. Țoncev and others (static nature), E. Romanescu, 
L. Țoncev (landscape), others, in addition to them, practice and thematic compo-
sitions (C. Cobizev, V. Rusu Ciobanu, N. Sajin, L. Ianțen and others), and portrait 
(C. Cobizev, V. Rusu Ciobanu, A. Picunov-Târțău, B. Epelbaum-Marcenco and 
others). The creation of Moldovan artists in the second half of the twentieth cen-
tury is focused on the dialogue between tradition and innovation, each of them 
implementing new formulas of plastic language, thus diversifying the aspect of 
national art. The creation of plastic artists presents a considerable contribution in 
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the evolution of the arts plastics from the Republic of Moldova, the effort of some 
being recognized and appreciated by awarding various state awards and distinc-
tions: Through their creation, artists have made an indisputable contribution to 
the visual arts in the republic, enriching each field with new works that enhance 
the national heritage.

rodica ursachI
doctor în studiul artelor 
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creațIa femInInă în determInarea profIluluI artIstIc 
dIn republIca moldova

Timpurile noi aduc în vizorul publicului nume de creatori-femei (în știință, 
artă etc.) care prin aportul lor au completat tezaurul cultural al omenirii și au 
demonstrat „importanța spirituală” a femeii în societate.

Cu certitudine, și în spațiul român-basarabean se întâlnesc creatori-femei, 
acestea imprimând culturii noastre naționale o amprentă deosebită. Deși în peri-
oada de formare a școlii de artă în spațiul basarabean (sfârșitul secolului al XIX-
lea – începutul secolului al XX-lea) au activat mai multe pictorițe (L. Arionescu-
Bailayare, E. Maleșevschi, N. Arbore, M. Petrașcu, T. Bailayare ș.a.), în demersul 
propus vom opta pentru segmentul cronologic ce vizează anii ’60–’90 ai secolului 
al XX-lea, el fiind considerat perioada de avânt în procesul de constituire al arte-
lor plastice naționale.

În domeniul artelor plastice s-au manifestat mai multe plasticiene –                            
V. Rusu Ciobanu, A. Zevin, E. Bontea, E. Romanescu ș.a. (pictură), C. Cobizev,                           
A. Picunov-Târțău, B. Epelbaum-Marcenco ș.a. (sculptură), E. Rotaru, S. Vrân-
ceanu, M. Saca-Răcilă ș.a. (tapiserie), N. Sajin, L. Ianțen ș.a. (ceramică), E. Zavtur, 
V. Zabulica-Diordiev ș.a. (grafică). 

Majoritatea dintre ele și-au început activitatea artistică în perioada postbelică, 
o perioadă vitregă pentru orice manifestare „liberă” de creație, cu reglementări 
normative și restricții impuse, ce mențin arta în limitele unei uniformități stilisti-
ce (a „realismului socialist”). Dar curajul unora, desfășurat pe fundalul schimbă-
rilor politice și culturale din societatea sovietică, a modificat viziunea artistică și 
a racordat-o spre valorile estetice inspirate din fondul etnofolcloric. 

Caracterul „inovator”ce a produs un salt brusc în mentalitatea oamenilor de 
cultură, pune accent pe exprimarea Eu-lui propriu al artistului, fapt ce permite 
o libertate în alegerea subiectului și a modalității de tratare plastică a lucrării. În 
perioada respectivă se acordă primordialitate mijloacelor de exprimare (colori-
tului, formei liniilor, facturii tușelor, structurii compoziționale etc.), ce au rolul 

de a transmite gândul artistului axat, de cele mai multe ori, pe idei inspirate din 
arta populară. 

Indiferent de genul practicat, artistele plastice din republică apelează la un 
limbaj plastic cu influențe stilistice din arta europeană (impresionism, postim-
presionism, fovism, foto-realism, artă naivă ș.a.), aplicat în variate interpretări 
individuale. Impactul cu tradițiile artei populare a determinat transformări im-
portante în concepția estetică a artistelor. Accentul este pus pe expresia culorii, 
plasticienele mizează pe spontaneitatea și dinamismul ei, relevând astfel, opti-
mismul și energia poporului nostru. 

Registrul tematic abordat este foarte variat, de la naturi statice, peisaj, portret, 
la compoziție figurativă. Unele artiste se axează preponderent pe un anumit gen 
– A. Zevin, E. Bontea, L. Țoncev ș.a. (natură statică), E. Romanescu, L. Țoncev 
(peisaj), altele, pe lângă acestea, practică și compoziții tematice (C. Cobizev, V. 
Rusu Ciobanu, N. Sajin, L. Ianțen ș.a.), și portret (C. Cobizev, V. Rusu Ciobanu, 
A. Picunov-Târțău, B. Epelbaum-Marcenco ș.a.).

Creația artistelor plastice din Moldova din a doua jumătate a secolului al 
XX-lea este axată pe dialogul dintre tradiție și inovație, fiecare dintre ele imple-
mentând noi formule ale limbajului plastic, diversificând, astfel, aspectul artei 
naționale. Creația plasticienelor prezintă un aport considerabil în evoluția artelor 
plastice din Republica Moldova, efortul unora fiind recunoscut și apreciat prin 
decernarea diverselor premii și distincții de stat: Prin creaţia lor plasticienele au 
adus un aport incontestabil în artele plastice din republică,îmbogățind fiecare 
domeniu cu noiopere, ce pun în valoare patrimoniul național.

valentina ursu
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„Ion Creanga” State Pedagogical University, Chisinau
Email: ursuvalentina@yahoo.com

several hIstorIcal monuments In the danube land

The process of colonization of Southern Basarabia after the annexation to the 
Russian Empire in 1812 endangered the preservation of the existing religious and 
cultural architectural heritage in the respective territory inherited from previous 
historical periods. Due to some scientific and cultural societies, specialized in the 
field of capitalization of cultural heritage, however, it was possible to identify and 
protect some buildings. The activity of the Government Commission of Archives 
of Bessarabia, Society, was significant Historical-Archaeological Churches of Ba-
sarabia, Commission of Historical Monuments, section of Basarabia.

Unfortunately, in the Soviet period there is the destruction of monuments 
that did not correspond to the communist ideology, among them the cult build-
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ings: monasteries, hermitages, churches, monuments erected in the Romanian 
period, but the preservation of those that glorified the history of Russia and the 
USSR. Even today, the Ukrainian authorities care very little about the protec-
tion and restoration of monuments from the Danube lands that survived the 
time. Through this communication we aim to highlight some of the historical 
monuments of the Danube Delta, which belong to different historical epochs 
and which deserve to be researched and capitalized. Thus, particularly valuable 
from a historical point of view are: the Hermitage of the “Ferapont” Monastery 
near Satu-Nou, the Cathedral “The Exaltation of the Holy Cross” from Reni, the 
Church “St. Mihail ”from Barta, the Cathedral“ St. Ferapont ”from Satu-Nou,“ 
St. Cruci ”from the Cetatea monastery,“ St. Nicolae ”from Ismail etc. The seal of 
time is preserved by the Danube monument, erected on the 60th anniversary of 
the military campaign of the Russian army in 1828, on the frontispiece of which 
we can read: „Here, on May 28, 1828, Tsar Nikolai I pointed the way to glory and 
victory.” No less interesting for researchers is the fate of the monument erected in 
memory of the heroes of the First World War in Satu-Nou, as well as the monu-
ments of the Soviet era.

valentina ursu
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Сâteva monumente de IstorIe dIn țInuturIle dunărene

Procesul de colonizare a Basarabiei de Sud după anexarea la Imperiul Rus în 
1812 a pus în pericol păstrarea patrimoniul arhitectural religios și cultural exis-
tent în teritoriul respectiv moștenit din perioadele istorice anterioare. Datorită 
unor societăți științifice și culturale, specializate în domeniul valorificării patri-
moniului cultural, totuși s-a reușit identificarea și protejarea unor edificii. Mar-
cantă a fost activitatea Comisiei Guberniale a Arhivelor din Basarabia, Societății 
Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia, Comisiunii Monumentelor Istorice, 
secțiunea din Basarabia. 

Din păcate în perioada sovietică are loc distrugerea monumentelor care nu 
corespundeau ideologiei comuniste, printre acestea numărându-se edificiile de 
cult: mănăstiri, schituri, biserici, monumente ridicare în perioada română, dar 
păstrarea acelora care glorificau Istoria Rusiei și a URSS. Și astăzi, autoritățile 
ucrainene se preocupă foarte puțin de protejarea și restaurarea monumentelor 
din ținuturile dunărene ce au supraviețuit timpului.

Prin comunicarea de față urmărim să punem în valoare câteva din monumen-
tele de istorie din Delta Dunării, care aparțin diferitor epoci istorice și care merită 

să fie cercetare și valorificate.
Astfel, deosebit de valoroase sub aspect istoric sunt: Schitul Mănăstirii „Fe-

rapont” din apropiere de Satu-Nou, Catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Reni, 
Biserica „Sf. Mihail” din Barta, Catedrala „Sf. Ferapont” din Satu-Nou, Biserica 
„Sf. Cruci” din mănăstirea Cetatea, Biserica „Sf. Nicolae” din Ismail etc. 

Pecetea timpului o păstrează monumentul de la Dunăre, ridicat la aniversarea 
a 60 ani de la campania militară a armatei ruse din 1828, pe frontispiciul căruia 
putem citi: „Aici, in ziua de 28 mai 1828, țarul Nikolai I a indicat drumul către 
glorie și victorie”.

Nu mai puțin interesantă pentru cercetători este soarta monumentul ridicat 
în memoria eroilor Primului Război Mondial din Satu-Nou, precum și a monu-
mentelor epocii sovietice.

nicoleta vornIcu
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InterdIscIplInarItY and current approaches regardIng 
the safeguardIng of cultural herItage. research, 

scIentIfIc InvestIgatIon and authentIcatIon

Preserving and faithfully transmitting material culture for future generations 
requires interdisciplinary knowledge to find optimal solutions for restoration, 
conservation, museum display or storage.

Cultural assets, of great diversity, are made of different materials or combina-
tions of them and have sizes ranging from coins or needles to monuments or ar-
chaeological sites. Particularly important is the cultural and historical message that 
works of art convey, but their authentication, preservation, preservation and per-
petuation over time depends on the materials that were used in their installation.

 The definition of analytical protocols and the application of scientific pro-
cedures, in accordance with the rules and legislation governing the conduct of 
activities in the field of the arts, must adequately answer the questions posed by 
the various factors responsible for trade in works of art and those responsible for 
conservation / restoration art objects and cultural heritage.

There is currently a preoccupation of scientists in the research and academic 
environment with the implementation of new instrumental techniques in heri-
tage investigation / restoration. Particular attention is paid to non-invasive tech-
niques that keep the structure of the heritage property unaltered or cause insig-
nificant losses. They provide complex information that allows the coordination of 
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the authentication or restoration process in optimal conditions.
Authentication is performed on analytical data. For example, the identifica-

tion of a pigment is used to frame a certain historical period or to recognize a 
specific artistic technique.

The dating of archaeological remains is also based on instrumental tech-
niques. The characterization of artistic techniques and production technologies 
starting from the analytical data regarding the chemical composition and mor-
phology of the support of the work of art often allows obtaining a clear indication 
on the studied object indicating the geographical region and the date of manu-
facture. Analytical data are essential for determining the state of conservation of 
the cultural asset as well as the causes and mechanisms of its deterioration. The 
specialized methods, procedures and operative means, involved in the scientific 
investigation of the objects and patrimony goods, are differentiated according to 
the category of materials and elements subject to authentication.

nicoleta vornIcu
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InterdIscIplInarItate șI abordărI actuale prIvInd 
salvgardarea patrImonIuluI cultural. 

cercetare, InvestIgare ștIInțIfIcă șI autentIfIcare

Păstrarea și transmiterea cu fidelitate a culturii materiale pentru generațiile 
viitoare necesita cunoștințe interdisciplinare, pentru a găsi soluțiile optime de 
restaurare, conservare, expunere în muzeu sau depozitare. Bunurile culturale, de 
o mare diversitate, sunt realizate din materiale diferite sau combinații ale acestora 
și au dimensiuni ce variază de la monede sau  ace până la monumente sau situri 
arheologice. Deosebit de important este mesajul cultural și istoric pe care operele 
de artă îl transmit însă, autentificarea, prezervarea, conservarea și perpetuarea 
lor în timp depinde de materialele care au fost utilizate la punerea lor în operă. 

 Definirea protocoalelor analitice și aplicare procedurile științifice, în confor-
mitate cu normele și legislația ce ordonează desfășurarea activităților referitoare 
în domeniul artelor, trebuie să răspundă în mod adecvat la întrebările adresate de 
către diferiți factori responsabili de comerțul operelor de artă și de cei responsa-
bili de conservare/restaurarea obiectelor de artă și patrimoniului cultural.

Există în acest moment o preocupare a oamenilor de știință din mediul cerce-
tării și academic de implementare a noilor tehnici instrumentale în investigare/
restaurare patrimoniului. O atenție deosebită se acordă tehnicilor neinvazive care 

păstrează nealterată structura bunului de patrimoniu sau produc pierderi nesem-
nificative. Acestea furnizează informații complexe care permit coordonarea pro-
cesului de autentificare sau de restaurare în condiții optime.

Autentificarea este efectuată pe bază de date analitice. De exemplu, identifica-
rea unui pigment este folosită pentru încadrarea într-o anumită perioadă istorică 
sau pentru  recunoașterea unei tehnici artistice specifice. 

Datarea vestigiilor arheologice se bazează de asemenea pe tehnici instrumen-
tale. Caracterizarea tehnicilor artistice și tehnologiilor de producție pornind de la 
datele analitice referitoare la compoziția chimică și morfologia suportului operei 
de artă permite adesea obținerea unei indicații clare asupra obiectului studiat 
indicând regiunea geografică, precum și data fabricației. Datele analitice sunt 
esențiale pentru determinarea stării de conservare a bunului cultural precum și 
cauzele și mecanismele deteriorării sale. Metodele, procedeele și mijloacele ope-
rative de specialitate, implicate în investigarea știinţifică a obiectelor și bunurilor 
de patrimoniu, se diferenţiază în funcţie de categoria materialelor și elementelor 
supuse autentificării.
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sanda golopențIa: 
cultural model of InterdIscIplInarItY

Sanda Golopenția is one of the most important intellectual figures of the Ro-
manian exile, being the author of books on linguistics, literary semiotics, prag-
matics, anthropology, folklore, sociology. Writer and memorialist, editor and 
translator, professor emeritus at the Department of French Studies at Brown 
University in Providence, USA, Sandal Golopenția wrote with passion and de-
termination on topical scientific topics, knowing how to inspiringly combine 
data from various scientific fields and delivering, in this way, a cultural model 
of interdisciplinarity. From a chronological point of view, the scientific fields on 
which his writings are structured have the following configuration: The activity of 
the Sociological School of Bucharest, Literature, Journalism (1982–); Pragmatics, 
Sociolinguistics, Literary Theory and Cultural Studies (1971–); Transformational 
Grammar (1967–1978); Poetics and Semiotics (1961–); Cultural Anthropology 
and Folklore (1961–); F. Structural linguistics (phonology and grammar, 1959–
1966); Literature (essays, memoirs, short prose).
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With a remarkable openness to spaces for interdisciplinary thinking and re-
search, it offers a model of the scientist who combines rigorous work with the 
elegance of plastic language, managing to transcend the boundaries of science to 
a much broader, more complex and seductive epistemological approach.
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sanda golopențIa: 
model cultural de InterdIscIplInarItate

Sanda Golopenția reprezintă una din figurile intelectuale cele mai importan-
te ale exilului românesc, fiind autoare de cărți de lingvistică, semiotică literară, 
pragmatică, antropologie, folcloristică, sociologie. Scriitoare și memorialistă, edi-
toare și traducătoare, profesoară emerită la Departamentul de Studii franceze al 
Universității Brown din Providence, SUA, Sanda Golopenția a scris cu pasiune 
și determinare despre subiecte științifice de mare actualitate, știind să conjuge 
în mod inspirat datele diverselor domenii științifice și livrând, în felul acesta, un 
model cultural de interdisciplinaritate. Din punct de vedere cronologic, dome-
niile științifice pe care se structurează scrierile sale au următoarea configurație: 
Activitatea Școlii sociologice din București, Literatură, Publicistică (1982–); 
Pragmatică, Sociolingvistică, Teorie literară și Studii culturale (1971–); Grama-
tică transformațională (1967–1978); Poetică și Semiotică (1961–); Antropologie 
culturală și Folclor (1961–); F. Lingvistică structurală (fonologie și gramatică, 
1959–1966); Literatură (eseuri, memorialistică, proze scurte).

Având o deschidere remarcabilă pentru spații de gândire și de cercetare in-
terdisciplinare, ea oferă un model al savantului care îmbină munca riguroasă cu 
eleganța limbajului plastic, reușind să transcendă granițele științelor spre un de-
mers epistemologic mult mai amplu, complex și seducător în aceeași măsură.

* Realizat în cadrul proiectului 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii 
orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”
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anna tumarKIna (1875–1951) from basarabIa – 
fIrst woman doctor In phIlosophY In europe

Anna Tumarkina was born on February 16, 1875 in Dubrovno (Belarus, Rus-
sian Empire). In the early 1980s, the family moved to Chisinau. In 1892 she grad-
uated from the Zemstva Girls’ High School (gymnasium no. 1) in Bessarabia, 
Chisinau, with a gold medal. In 1892, he entered the Faculty of Philosophy of the 
University of Bern. In 3 years, at the age of only 21, on July 11 1895, Anna Tu-
markina defended her doctoral thesis on research: „Herder und Kant”, and a year 
later, in 1896 – the thesis was published. After completing her doctorate, Anna 
Tumarkina goes to the University of Berlin for a research internship, specializing 
in philosophy and ethics. Three years later, in 1898, she returned to the Univer-
sity of Bern to take the performance exams and take part in the competition for 
the right to work as a university lecturer in the Department of Philosophy and 
History. It was the first time in the university history of Europe, when a young 
woman, at the age of only 23, managed to obtain the title of university lecturer 
at chair, having the right to give lectures on the topic „From Plato and Aristo-
tle to Heidegger”. At the same time, she is in charge of research and publication 
of monographic articles and studies, dedicated to Kant, Herder and Spinoza. In 
1903 Ana Tumarkina submitted the file to obtain the scientific title of associate 
professor of philosophy and brilliantly managed to obtain it in 1905. In 1906 she 
was awarded the position of full professor at the University of Bern, and in 1909, 
when she was only 34 years old, Ana Tumarkina becomes a university professor 
(Full). A year later, in 1910, together with 30 other male professors, he submitted 
his file to the competition for head of the Philosophy Department. He had none 
chance, and yet he insisted, demonstrating an eloquent example, of courage and 
self-confidence, for a misogynistic society since then.

After the First World War, in the interwar period, she visited Chisinau twice. 
In 1921 he was granted Swiss citizenship. During her scientific activity, Ana Tu-
markina published dozens of articles, over 20 monographic studies and in 1938 
she was honored with the most coveted by many, the Theodor Kocher Prize for 
outstanding scientific merits in the field of philosophy. In addition to scientific 
concerns, throughout the years, she has been concerned with promotion wom-
en’s civil rights, demonstrated feminist farm skills. In 1943, due to her deteriorat-
ing health, Anna Tumarkina retired from scientific activity. On August 7, 1951, 
at the age of 77, Anna Tumarkina died at the Lutheran Hospice of the Sisters of 
Charity in Swiss Gjumligen (near Bern). In 2001, in honor of Anna Tumarkina, 
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a street was named at University of Bern (Tumarkinweg). In Chisinau, the house 
was still preserved today, where Anna Tumarkina spent her childhood and ado-
lescence. Currently, the Olympic Committee of the Republic of Moldova has its 
headquarters in the given building, which, after the reconstruction of the build-
ing, dismantled a commemorative plaque, which indicated the former belonging 
of this building, to the famous Tumarkin family.

lilia zabolotnaIa
doctor în istorie

Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Email: lilizab61@gmail.com

basarabeanca anna tumarKIna (1875–1951) – 
prIma femeIe doctor în fIlozofIe în europa

Anna Tumarkina s-a născut la 16 februarie 1875 în or. Dubrovno (Belarus, 
Imperiul Rus). La începutul anilor ‘80 ai secolului al XIX-lea, familia s-a mutat 
la Chișinău. În 1892 ea a absolvit liceul (gimnaziul nr. 1) de fete al Zemstvei din 
Basarabia, din Chișinău, cu medalie de aur. În 1892, accede la facultatea de Filo-
zofie al Universității din Berna. Peste 3 ani, la vârsta de numai 21 de ani, la 11 iulie 
1895, Anna Tumarkina susține teza de doctor la tema de cercetare: „Herder und 
Kant”, iar peste un an, în 1896 – teza a fost și publicată. După susținerea docto-
ratului, Anna Tumarkina pleacă la Universitatea din Berlin, pentru un stagiu de 
cercetare, cu specializare în problemele filozofiei și eticii.

Peste 3 ani, în 1898, ea revine la Universitatea din Berna pentru a susține 
examenele de performanță și a participa la concursul pentru obținerea dreptu-
lui de a lucra în calitate de lector universitar la Catedra de Filozofie și Istorie. A 
fost pentru prima dată în istoria universitară din Europa, când o domnișoară, la 
vârsta de numai 23 de ani, reușește să obțină titlul titular de lector universitar la 
catedră, având dreptul a ține prelegeri la tema „De la Platon și Aristotel până la 
Heidegger”. Concomitent, ea se ocupă de cercetări și de publicarea articolelor și 
studiilor monografice, consacrate lui Kant, Herder și Spinoza.

În anul 1903 Ana Tumarkina depune dosarul pentru a obține titlul științific de 
conferențiar în filozofie și cu brio reușește sa-l obțină în anul 1905. 

În anul 1906 ei i se acordă funcția de profesor titular la Universitatea din Ber-
na, iar în anul 1909, când avea numai 34 de ani, Ana Tumarkina devine profesor 
universitar (Full). Peste un an, în 1910, în rând cu alți 30 de candidați bărbați 
profesori, a depus dosarul la concursul de șef Catedră de Filozofie. Nu avea nicio 
șansă, și totuși a insistat, demonstrând un exemplu elocvent, de curaj și încredere 
de propriile forțe, pentru o societate misogină de atunci.

După Primul război mondial, în perioada interbelică, ea a vizitat de două ori 

Chișinăul. În 1921 i s-a acordat cetățenia elvețiană. Pe parcursul activității sale 
științifice, Ana Tumarkina a publicat zeci de articole, peste 20 de studii monogra-
fice și în anul 1938 a fost onorată cu cel mai râvnit pentru mulți, premiul Theodor 
Kocher pentru meritele științifice deosebite în domeniul filozofiei. În afară de 
preocupările științifice, pe parcursul tuturor anilor, ea s-a preocupat de promo-
varea drepturilor civile ale femeilor, a demonstrat abilități de fermă feministă. 
În 1943, din cauza agravării stării de sănătatea, Anna Tumarkina se retrage din 
activitatea științifică. La 7 august 1951, la vârsta de 77 de ani, Anna Tumarkina se 
stinge în Ospiciul Luteran al Surorilor de Caritate din or. elvețian Gjumligen (de 
lângă Berna). În anul 2001, în cinstea Annei Tumarkina, era numita o stradă la 
Universitatea din Berna (Tumarkinweg).

La Chișinău, s-a păstrat și astăzi casa, unde și-a petrecut copilăria și adolescența 
Anna Tumarkina. Actualmente în clădirea dată își are sediul Comitetul Olimpic 
al RM, care după reconstrucția clădirii, a demontat placă comemorativă, în care 
era indicată apartenența altădată a acestui edificiu, faimoasei familii Tumarkin.

mirela-fernanda zaltarIov
scientific researcher, doctor in chemistry

„Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry Iasi, Romania
Email: zaltariov.mirela@icmpp.ro
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Expert Ministry of Culture, Romania
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metal complexes based on polYdentate lIgands 
for medIcIne and catalYsIs

In recent years, various crystalline metal complexes have been the object 
of a strong research covering the fields of crystal design and engineering and 
chemistry of functional materials with application in catalysis and medicine. In 
particular, a very exciting research trend concerns the design and synthesis of 
new and versatile organic polydentate ligands that can be applied for obtaining 
metal complexes with attractive structural features and properties. The assembly 
of such complexes can depend on different factors: the nature and coordination 
properties of metal centers, their connectivity, as well as the type of organic li-
gand, stoichiometry and the reaction conditions, etc. 

In this presentation we report our contribution in the field of coordination 
chemistry through development of a new class of Schiff base ligands that are de-
signed for the preparation of metal complexes with catalytic and biological prop-
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erties. The catalytic activity of the metal complexes has been evaluated in the 
oxidation of alcohols and hydrocarboxylation of linear and cyclic alkanes in mild 
and microwave-assisted solvent free conditions. The biological activity of the li-
gands and metal complexes was evaluated in vitro on normal and tumoral cell 
lines by MTT assay and on various species of fungi and bacteria and the results 
have been compared with those of standard compounds: cis-Platin, Kanamycin 
and Caspofungin. 

maria zInovII
PhD student, State University of Moldova

Email: mariagoguzinovii@gmail.com

memoIrs of euphrosYne KersnovsKY – an essentIal 
contrIbutIon to the Knowledge of stalInIsm

The memoirs of Eufrosinia Kersnovski, published by academician Valeriu 
Pasat (Rosspen Publishing House, Moscow), present a very precious source of 
life for detainees in Stalinist camps. Among the topics addressed by the memori-
alist, we selected what referred to the working conditions of the detainees. Thus, 
E. Kersnovski remembers the work of children (11–14 years old) cutting down 
the forest, describing and drawing in detail the difficulties they were given to go 
through: mosquito bites, the danger of losing their lives when felled trees, the lack 
of food, other iniquities).

The author also exposed the safety measures at work when cutting trees. It was 
dangerous for people’s lives if they cut down a tree over which another, already 
cut down, had fallen. But, writes the memorialist, in the labor law (the norm had 
to be fulfilled by nightfall) the world did not respect the technique of work safety 
(p. 176). The author’s confessions regarding the struggle for survival, the fight 
against hunger, for the piece of bread are impressive. The working conditions in 
the mine were also presented, it extracted coal. The drawings that accompany the 
memoirs are especially important. Given that photography was forbidden in such 
camps, these scenes exhibited from memory present aspects of everyday life in 
the Stalinist Gulag.

maria zInovII
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Email: mariagoguzinovii@gmail.com

memorIIle eufrosInIeI KersnovsKI – o contrIbuțIe 
esențIală la cunoașterea stalInIsmuluI

Memoriile Eufrosiniei Kersnovski, publicate de academicianul Valeriu Pa-
sat (Editura Rosspen, Moscova), prezintă un izvor deosebit de prețios în ceea ce 
privește viața deținuților în lagărele staliniste. Între subiectele abordate de memo-
rialistă am selectat ceea ce s-a referit la condițiile de muncă ale deținuților. Astfel, 
E. Kersnovski își amintește de munca copiilor (11-14 ani) la tăiat pădure, descri-
ind și desenând amănunțit greutățile prin care le-a fost dat să treacă: înțepăturile 
țânțarilor, pericolul de a pierde viața la căderea copacilor tăiați, lipsa de hrană, 
alte nelegiuiri).

Autoarea a expus și măsurile de securitate a muncii la tăierea copacilor. Era 
periculos pentru viața oamenilor dacă tăiau un copac peste care căzuse altul, deja 
retezat. Dar, scrie memorialista, în iureșul muncii (norma trebuia realizată până 
la căderea nopții) lumea nu respecta tehnica securității muncii (p. 176). Sunt im-
presionante mărturisirile autoarei referitoare la lupta pentru supraviețuire, lupta 
cu foametea, pentru bucata de pâine. Au fost prezentate și condițiile de muncă 
în mină, a scos cărbune. Desenele, care însoțesc memoriile, sunt deosebit de im-
portante. În condițiile în care în astfel de lagăre fotografierea era interzisă, iată că 
aceste scene expuse din memorie prezintă aspecte ale cotidianului din Gulagul 
stalinist.
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sories from the collections of the Neamţ National Museum Complex. 
Interdisciplinary approaches / Monede, obiecte de podoabă și accesorii 
vestimentare din colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț. Abordări 
interdisciplinare

mIron marina, Tourist promotion of cities in the Republic of Mol-
dova through ethno-cultural imagology / Promovarea turistică a orașelor 
din Republica Moldova prin intermediul imagologiei etno-culturale

mItrof marius (România), Eliza Leonida Zamfirescu, the first 
woman engineer in Romania / Eliza Leonida Zamfirescu, prima femeie 
inginer din România

moșneagu mina (România), Contributions to the research, conser-
vation and restoration of icons in the metropolis of Moldova and Bucovina 
/ Contribuții la cercetarea, conservarea și restaurarea icoanelor din Mitro-
polia Moldovei și Bucovinei

musteață elena, The symbolism of the female face in the graphic 
art of Eudochia Zavtur / Simbolismul chipului feminin în arta grafică a 
Eudochiei Zavtur

nemțeanu ruxandra (România), Architect Crizantema Stama-
tescu, follower of the Art Deco Style / Arhitecta Crizantema Stamatescu, 
adeptă a stilului Art Deco
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nIcoară marius – adrian (România), Memorial of the heroes of 
the 48th Buzau infantry regiment, a monumental ensemble made in the 
city of Carpathian curvature / Memorialul eroilor regimentului 48 infante-
rie Buzău, ansamblu monumental realizat în orașul de la curbura Carpa-
ţilor

nIțu florentina (România), Eighteenth century women’s costume 
and symbolic options of construction of modernity in the romanian 
principalities / Costumul feminin de secol XVIII și opțiuni simbolice de 
construcție a modernității în Principatele Române

olea sidonia petronela (Romania), Funeral symbolistics in Tran-
sylvania. Zoomorphic and vegetable patterns / Simbolistica funerară în 
Transilvania. Motive zoomorfe și vegetale

pascaru ana, The perspective of the transformation of the party in 
full manifested in the becoming society / Perspectiva transformării părții în 
întreg manifestată în societatea în devenire

pădureac lidia, Demographic transformations in the Molda-
vian RSS in the years 1946–1947 / Transformările demografice din RSS               
Moldovenească în anii 1946–1947

păIușan-nuIcă cristina (Romania), Nadia Russo-Bossie – pio-
neer of romanian aviation, in some museum testimonies 

petrencu anatol, The prisoners of the Gulag – the testimony for 
eternity / Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate

platon liliana, The image of the woman in the painting of Valen-
tine Rusu-Ciobanu / Imaginea femeii în pictura Valentinei Rusu-Ciobanu

ploŞnIŢa elena, Cultural heritage and public interest. A point of 
view / Patrimoniul cultural și interesul public. Un punct de vedere

popa elena-rodica, Interdisciplinarity as a factor in correlating the 
areas of child development in early education / Interdisciplinaritatea ca 
factor în corelarea domeniilor de dezvoltare a copiilor în educația timpurie

popescu liliana, Principles of the dairy processing correlated to 
food safety objectives / Principii de procesare a produselor lactate corelate 
obiectivelor de siguranţă alimentară

popescu liliana, Alternative approaches to traditional cheese 
preservation methods / Abordări alternative ale metodelor tradiționale de 
conservare a brânzeturilor

popovIcI mariana, groza vasilica-monica, petraru ozana-
maria, bejenaru luminița (Romania), Sex determination based on 
orbital index in medieval human populations of Iaşi city, Romania

postolache victoria, Re-engineering business processes as an 
instrument to ensure the economic security of the enterprise / Reingineria 
proceselor de business ca instrument pentru asigurarea securității economi-
ce a întreprinderii
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procop natalia, Chisinau in the creation of Valentina Brâncoveanu 
/ Chișinăul în creația Valentinei Brâncoveanu

procop natalia, Chişinău in painting his of Al. Bernardazzi / 
Chișinăul lui Al. Bernardazzi în pictură

prus elena, The ready of the plague: Albert Camus in search of the 
new humanism / Relectura „Ciumei”: Albert Camus în căutarea noului 
umanism

rocacIuc victoria, Illustrations in poetry in the artist’s book 
graphics plastic Iurie Braşoveanu / Ilustraţii la poezii în grafica de carte a 
artistului plastic Iurie Brașoveanu

rotaru liliana, Gender policy of the soviet state in and through 
higher education in the Moldovan SSR / Politica de gender a statului sovie-
tic în și prin învățământul superior din RSS Moldovenească

rusu Ştefan, Level of infestion of parasites in variety deer types of 
stress reactivity / Nivelul de infestare cu paraziţi la cervide cu variate 
tipuri de stresreactivitate

shIKhova Irina, Jewish heritage of Onițcani
sfeclă Irina, International seed exchange (index seminum) in 

the National Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru” / Schimbul 
internațional de semințe (index seminum) în Grădina Botanică Națională 
(Institut) „Al. Ciubotaru”

sImInIuc rodica, Study of the impact of biotechnological strate-
gies on the toxic fraction of gluten / Studiul impactului strategiilor 
biotehnologice asupra fracțiunii toxice a glutenului

sîrbu livia, Bronze bracelets discovered in the Trinca settlement 
Luca’s source / Brățări de bronz descoperite în așezarea Trinca Izvorul lui 
Luca

sîrbu tatiana, Ornamental plants collections – national heritage 
with scientific, cultural and educational value / Colecțiile de plante 
ornamentale – patrimoniu național cu valoare științifică, culturală și 
educațională

spIan cristina, Female contribution in the development of geological 
sciences from the territory of the Republic of Moldova / Aportul feminin în 
dezvoltarea științelor geologice de pe teritoriul Republicii Moldova

sturza rodica, Modern trends in the landscape of global consump-
tion of wines / Tendințe moderne în peisajul consumului global de vinuri

suruceanu valeria, Master of the resurrection of matter (Master of 
the spiritualization of matter) / Meșter al învierii materiei

Şlapac mariana, Woman architect in eastern Moldova / Femei arhi-
tect în Moldova răsăriteană

tabăra maria, Mechanism of cytokinins in microcloning of fruit 
shrubs / Mecanismul citochininelor în microclonarea arbuștilor fructiferi
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tănase mircea (Romania), “Vasile Voiculescu” county library from 
Buzău – an objective of architectural and cultural heritage / Biblioteca 
Judeţeană „Vasile Voiculescu” din Buzău – un obiectiv de patrimoniu arhi-
tectonic și cultural

teodorescu sidonia (România), Architect Virginia Andreescu-
Haret (1894–1962) / Arhitecta Virginia Andreescu-Haret (1894–1962)

tofan elena, chIselIța natalia, chIselIța oleg, beșlIu 
alina, efremova nadejda, lozan ana, danIlIș marina, Optimi-
zation of the waste processing procedure of the beer industry and obtain-
ing lipid preparations from yeast biomass / Optimizarea procedeului de 
prelucrare a deșeurilor industriei  de bere și obținere din biomasa de levuri 
a preparatelor lipidice

țurcanu senica (Romania), Hairdressers and headboards in fine 
arts Cucuteni-Tripolie / Coafuri și podoabe pentru cap în arta plastică 
Cucuteni-Tripolie

ursachI rodica, Female creation in determining the artistic profile 
from Moldova / Creația feminină în determinarea profilului artistic din 
Republica Moldova

ursu valentina, Several historical monuments in the Danube Lande 
/ Сâteva monumente de istorie din ținuturile dunărene

vornIcu nicoleta (Romania), Interdisciplinarity and current ap-
proaches regarding the safeguarding of cultural heritage. Research, scien-
tific investigation and authentication / Interdisciplinaritate și abordări 
actuale privind salvgardarea patrimoniului cultural. Cercetare, investigare 
științifică și autentificare

vrabIe diana, Sanda Golopenția: cultural model of interdisciplinar-
ity / Sanda Golopenția: model cultural de interdisciplinaritate

zabolotnaIa lilia, Anna Tumarkina (1875–1951) from Basara-
bia – first woman doctor in philosophy in Europe / Basarabeanca Anna 
Tumarkina (1875–1951) – prima femeie doctor în filozofie în Europa

zaltarIov mirela-fernanda, vornIcu nicoleta (Romania), 
Metal complexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis

zInovII maria, Memoirs of Euphrosyne Kersnovsky – an essential 
contribution to the knowledge of stalinism / Memoriile Eufrosiniei Kersno-
vski – o contribuție esențială la cunoașterea stalinismului

organIzers and partners / organIzatorI șI partenerI
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