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BIOLOGIE ŞI PEDOLOGIE 

 

ACȚIUNEA TINCTURII DE PROPOLIS ASUPRA 

STATUTULUI HORMONAL AL GLANDEI TIROIDE  

ÎN DEREGLĂRILE METABOLISMULUI GLUCIDIC 

Adriana DRUŢA, masterandă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

În Republica Moldova patologia glandei tiroide ocupă locul II în 

rândul patologiilor endocrine şi deţine o pondere de 32% din numărul 

total al bolnavilor endocrini. Actualmente, un interes deosebit ocupă 

folosirea preparatelor apicole ca: mierea; lăptișorul de matcă, 

propolisul în tratarea multor boli metabolice. În dereglările 

metabolismului glucidic, propolisul contribuie pe termen lung la 

scăderea glicemiei și a lipemiei într-o manieră mai rapidă decât 

tratamentele convenționale. Acest fapt se datorează unui derivat cu 

magneziu al ribozidului din componența propolisului care acţionează 

direct la nivelul celulelor β a insulelor Langerhans din pancreasul 

endocrin, prin stimularea producerii insulinei. În rândul modificărilor 

endocrine ce au loc în diabetul zaharat sunt şi devierile plasmatice ale 

hormonilor tiroidieni [3]. Observaţiile făcute în acest studiu ţin de 

acțiunea tincturii de propolis asupra glandei tiroide în dereglările 

pancreasului endocrin. Tinctura de propolis are efecte benefice în 

detoxifierea și revitalizarea organismului, ajutând la îmbunătățirea 

imunității organismului și la menținerea acestuia într-o stare 

satisfăcătoare. Administrarea tincturii de propolis conduce la 

îmbunătățirea stării de sănătate, ceea ce se explică prin reducerea până 

la dispariţia simptomelor primare ale diabetului. Propolisul posedă un 

spectru larg de acţiune și nu are efecte adverse decât doar în cazul 

persoanelor alergice, de aceea mai întâi de a administra se face un test 

de reacţie alergică [1, 2]. 

Scopul cercetării constă în studierea activității hormonale a glandei 

tiroide la administrarea tincturii de propolis în procesul dezvoltării 

diabetului experimental. 

Investigațiile au avut loc timp de 30 de zile în perioada iarnă-vară. 

Şobolanii albi de laborator, cu masa între 135-180 g – în număr de 80 

– au fost împărţiţi în 4 loturi experimentale. Rezultatele cercetărilor au 

evidenţiat instalarea diabetului experimental cu scăderea concentraţiei 
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de insulină, ceea ce a dus la creşterea concentraţiei de glucoză. 

Cunoaştem că o glicemie mărită se întâlneşte în dereglările unor 

glande endocrine care au rol de a normaliza concentraţia glucozei în 

sânge. Astfel, secreţia în exces a hormonilor unor glande, în cazul dat 

a tiroidei produce hiperglicemie. După părerea unor savanţi [4], 

reducerea concentraţiei plasmatice a hormonilor tiroidieni, iodaţi 

induce amplificarea producţiei şi secreţiei hormonului tireotrop, 

rezultând evident activarea glandei tiroide. Se poate menţiona că 

alloxanul are o acţiune evidentă asupra stării funcţionale a tiroidei ce 

se exprimă printr-o tendinţă de inhibiţie a statutului hormonal 

tiroidian. Deci tiroida pe calea modificării cantităţii de hormoni 

tiroidieni în sânge ia asupra sa menţinerea toleranţei la glucoză. Astfel 

concentraţia tiroxinei şi triiodtironinei în plasma sangvină la şobolanii 

albi de laborator scade în lotul unde s-a administrat alloxan – T4 = 

24,88 ± 0,24 nmol/l, T3 = 1,74 ± 0,11 nmol/l, spre deosebire de lotul 

martor – T4 = 40,18 ± 0,31 nmol/l; T3 = 3,10 ± 0,07 nmol/l, iar la lotul 

mixt, unde s-a administrat Alloxan+Propolis s-a depistat o concent-

raţie de T4 = 34,32 ± 0,24 nmol/l, T3 = 2,48 ± 0,11 nmol/l. Rezultatele 

date permit de a afirma că chiar în primele stadii ale maladiei se 

observă unele modificări în direcţia activării funcţiei tiroidei. În urma 

cercetărilor menţionăm că iodul este un component esenţial al hormo-

nilor tiroidieni şi insuficienţa lui e urmată de insuficienţă tiroidiană. 

Fiind implicat în producerea hormonilor tiroidieni, el participă în toate 

acţiunile acestora: rol-cheie în metabolismul celular, în procesul de 

creştere şi diferenţiere a tuturor organelor şi în particular a creierului. 

Diabetul alloxanic inhibă captarea iodului, ceea ce conduce la 

modificarea concentraţiei hormonilor tiroidieni. Administrarea tinctu-

rii de propolis pe fundalul diabetului experimental induce o ameliorare 

relativă a concentraţiilor acestor hormoni. 

Concluzie: Administrarea tincturii de propolis în diabetul experi-

mental determină o influenţă pozitivă asupra stării funcţionale a glan-

dei tiroide prin creşterea relativă în sânge, atât a tiroxinei, cât şi a triio-

dtironinei. Rezultatele investigaţiilor denotă că tinctura de propolis 

posedă proprietăţi stimulatoare asupra activităţii funcţionale a panc-

reasului endocrin şi a glandei tiroide prin tendinţa de normalizare a 

hormonilor în sânge, ceea ce prezintă rol important în stoparea apari-

ţiei complicaţiilor în diabetul experimental. 
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Recomandat  

Aurelia CRIVOI, dr. hab., prof.univ. 

Iurie BACALOV, dr., conf. univ. 

Elena CHIRIŢA, dr., cerc. coord. şt. 

 

LILIACUL DE AMURG – O SPECIE  

IMPORTANTĂ PENTRU FAUNA URBANĂ 

 

Natalia DIBOLSCAIA, masterandă, Facultatea Biologie și Pedologie 

 

Compoziția chiropterofaunei pe teritoriul Republicii Moldova este 

destul de bogată. Din numărul de 21 de specii care sunt semnalate pe 

teritoriul republicii, mai mult de 10 specii sunt sinantrope sau 

antropofile cu tendința de sinantropizare. Fauna de lilieci este de o 

importanță deosebită pentru economia urbană, deoarece biomasa de 

insecte consumate este enormă, contribuind la menținerea echilibrului 

ecologic. O astfel de specie este Nyctalus noctula – liliacul de amurg. 

Această specie este destul de comună în zona urbană, în ciuda faptului 

că, în ecosistemele naturale liliacul de amurg este exclusiv dendrofil, 

adică se reproduce și iernează în scorburile copacilor.  

Liliacul de amurg este o specie destul de mare de lilieci, cu o masa 

de 20-40 de grame, lungimea corpului de 60-80 mm. Blana este 

roșcată-deschis în perioada verii și cafeniu-brună întunecată spre 

toamnă, abdomenul mai deschis la culoare. Aripile de culoare maro, 

aproape negre, au anvergura de până la 40 cm. Perioada de 

reproducere este toamna, când se formează colonii de împerechere. 

Însă un fapt interesant și practic unic în lumea animală este fertilizarea 
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întârziată, când spermatozoizii sunt păstrați viabili în uterul femelei 

până în primăvară. Nașterea puilor are loc la începutul verii. De 

regulă, femelele dau naștere la 2 pui. Specia hibernează în aceleași 

locuri în care se adăpostește vară. În natură longevitatea medie este în 

jur de 5 ani.  

În mediul urban al municipiului Chișinău liliacul de amurg a fost 
semnalat încă din anii 50-60 ai secolului trecut [2] în anii 70-80 [3], 

iar studiile faunei urbane au continuat și în ultimii ani. Este o specie 
capabilă să coexiste cu oamenii și s-a adaptat cu succes la viețuirea în 

ecosistemele urbane, găsind adăpost în diferite tipuri de construcții 
umane, unde se ascund în crăpături, nișe, găuri etc. 

Iese la vânat destul de devreme, imediat după apusul soarelui și 
emite în timpul vânatului ultrasunete cu frecventa de 20-24 kHz.  

În alte cazuri, poate emite sunete sociale cu frecvență de 14-16 
kHz, auzibile și de oameni, care servesc ca sunete de comunicare între 

indivizi. 
În orașul Chișinău, amplasat în partea centrală a Republicii 

Moldova, prezența speciei Nystalus noctula a fost înregistrată 
preponderent în parcuri (parcul Valea Morilor, parcul Râșcani-

Ciocana, parcul Valea Trandafirilor și a.) și în grădini. În anul 2013 o 
colonie de cca 200 de exemplare a fost găsită în timpul iernii într-o 

clădire a Universității de Medicină în timpul renovării [1].  

De asemenea, animalele au fost găsite în diferite case și clădiri din 
raza orașului în cartierele Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica, însă în 

cantități mai mici. 

În perioada de iarnă speciile de lilieci hibernează, iar în cazurile 

distrugerii adăposturilor sau perturbării procesului de hibernare, ani-

malele au șanse mici de supraviețuire și nu pot fi eliberate în mediul 

natural, datorită posibilității de pieire din cauza condițiilor nefavora-

bile și lipsa hranei. Astfel, în urma găsirii a 4 indivizi de N. noctula 

(un mascul și trei femele) în clădirea ASEM, care se renova în 

perioada de iarnă, aceștia au fost transmiși pentru a fi întreținuți în 

condiții artificiale. În condiții de laborator, animalele au fost 

menținute într-un acvariu cu cantitate de lumină limitată, iar pentru 

crearea condițiilor mai comode, în interior au fost plasate bucăți de 

țiglă de lut și scoarță de copaci, pe care se atașau animalele apucându-

se cu membrele posterioare și atârnând cu capul în jos. În acvariu 

temperatura s-a menținut între 8°C și 15°C și era prezentă în mod 
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constant sursa de apă. Liliecii au fost hrăniți o dată pe zi. Ca hrană au 

servit diverse surse de nevertebrate: gândaci Nauphoeta cinerea, 

viermi de făină și larvele de muscă de carne. În medie pe zi un liliac 

de 20 g a consumat: cca 15 gândaci, sau cca 50 viermi de făină, sau ~ 

70 larve de muscă de carne. Cea mai mare rată de creștere a ani-

malelor a fost înregistrată la hrănirea cu gândaci, atingând în termen 

de 5 zile greutatea normală de 35 de g. Astfel, un aliment ideal pentru 

animalele sălbatice insectivore în condiții artificiale este gândacul 

Nauphoeta cinerea, care reprezintă o sursă ideala de proteine pentru 

revenirea la greutatea optimă a animalelor. De asemenea, pentru ali-

mentație se pot folosi viermi de făină, adică larvele gândacilor Teneb-

rio molitor. În cazuri extreme este posibil să se utilizeze larvele de 

muscă de carne, însă ele conțin mai puține substanțe nutritive.  

La sfârșitul perioadei de întreținere artificială, la începutul lunii 

martie, animalele aveau norma de greutate 30-37 de g, iar două femele 

erau însărcinate. Animalele au fost eliberate în parc, unde prezența 

liliacului de amurg a fost observată anterior cu ajutorul 

determinatorului de ultrasunete al lui Petterson. 

Liliacul de amurg este o specie comună în zona urbană, care în 

ultimii ani a fost semnalată în diverse zone ale mun. Chișinău. Procen-

tul relativ mare de spații verzi din oraș, inclusiv parcuri, zone de agre-

ment, precum și prezența unui număr mare de surse de apă (lacuri, ia-

zuri, r. Bâc, izvoare), sursa trofică abundentă (insecte), numărul mare 

de adăposturi creează condiții favorabile pentru existența și prospera-

rea speciei în mediul urban.  

Referinţe: 
1. NISTREANU, V., ANDREEV, S., LARION A. ş.a. Data on bat fauna of 

Chişinău city, Republic of Moldova. În: Studii și Comunicări. Complexul 

Muzeal „Ion Borcea”, Bacău. România, 2017, p.103-106.  

2. АВЕРИН, Ю.В., ЛОЗАН, М.Н. Рукокрылые Молдавии. В: Вопросы 

экологии и практического значения птиц и млекопитающих. 

Кишинев, 1965, № 2, c. 25-33. 

3. АНИСИМОВ, Е., КОЖУХАРЬ, А. Фауна городов и еѐ охрана. 

Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1978. 56 с. 

4. ДОРОШЕНКО, A.В. Места обитания и численность летучих 

мышей Молдавии. Экология птиц и млекопитающих Молдавии. 

Кишинев: Штиинца, 1975, c.82-96.  

Recomandat 

Victoria NISTREANU, dr.,conf., cercet. 
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STUDII PEDOLOGICE ÎN SITUL 

SAHARNA, RAIONUL REZINA 

 

Mihai COJOCARU, masterand, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

Există calcule, conform cărora un strat de sol cu grosimea de  

2,5 cm se poate forma sub un înveliş ierbos compact în decurs de 250–

400 ani. Pe unele obiecte antropice (Valul lui Traian, Movila 

Măgurii), cu vârsta estimată la circa 1800-2000 ani, s-au format doar 

nişte profiluri de sol primitiv, care tind spre cernoziom carbonatic [3]. 

Această remarcă este cvasi-valabilă şi pentru situl „Saharna Mare”. 

Evaluarea componentelor naturale ale sitului arheologic „Saharna-

Ţiglău”, în special a solurilor (Fig.) din perimetrul sitului, în vederea 

reconstituirii condiţiilor naturale şi a estimării cadrului natural pentru 

habitatul uman cercetat arheologic, care se referă la aşezările getice 

din perioada de circa 1000 de ani înainte de Hristos. 

 

  
Fig. Locul de preluare a probelor de sol 

 

Tipul de sol cercetat în perimetrul sitului „Dealul Ţiglăului” din 

satul Saharna este cernoziom tipic slab humifer antropizat. Acest tip de 

sol se formează sub vegetaţie ierboasă de stepă, preponderent pe luturi 

loessoide şi este mai „tânăr” ca cernoziomul moderat humifer (tipic). 

Are un conţinut mai redus de humus, un profil humifer de grosime mai 

mică şi o structură mai puţin stabilă. Orizontul carbonatic este situat la 

adâncime mai mică şi se caracterizează prin acumulare de „beloglazcă”. 

Reacţia neutră slab alcalină, cu pH >7,5-8,2 [2, p.99-100]. 
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Determinarea humusului (metoda: I.V. Tiurin, cu modificarea de 

V.N. Simakova) se bazează pe identificarea conţinutului de carbon 

organic, care în roca de solificare nu este prezent (Tab.1) 

Tabelul 1 

Rezultatele analizelor de laborator ale humusului 
Adâncimea,cm Conţinutul de 

humus, % 

Conţinutul de humus, conform 

normativelor standard, % [1, p.213] 

5-10  5,44 5,30 

30-40  3,59 4,90 

50-60  3,26 3,60 

120-130  2,28 - 

 

Conţinutul ridicat de humus la adâncimea de 120-130 cm este 

absolut impropriu; cauza: humusul se formează în prezenţa unei mase 

vegetale (materie organică) bogate. Profilul solului nu este inversat, 

deci nu putea ajunge aici prin acţiune mecanică. 

Conţinutul de fosfor ridicat la adâncimea de 50-60 cm (Tab.2) 

poate fi explicat prin originea antropică, deoarece fosforul mobil 

reprezintă fosforul accesibil – de origine primară organică. Acest lucru 

este confirmat şi de prezenţa fosforului mobil la o adâncime şi mai 

mare (120-130 cm), chiar şi cu o concentraţie de 0,003%, ceea ce este 

o excepţie de la regulile proceselor pedogenetice. 

Tabelul 2 

Rezultatele analizelor de laborator ale fosforului P2O5 
Adâncimea, cm P2O5, % Conţinutul mediu de P2O5 , conform 

norm. standard, % [1, p.213] 

5-10  0,021 0,090 

30-40  0,049 0,085 

50-60  0,085 0,050 

120-130 0,003 - 

 

Din punct de vedere textural, cernoziomul tipic moderat humifer se 

caracterizează ca luto-argilos. În ceea ce priveşte componenţa 

granulometrică, pe profil nu se observă oarecare modificări cu 

excepţia conţinutului de argilă fină (în cazul adâncimii 50-60 cm), 

majorată cu 2% la probele colectate din peretele cu modificare vizibilă 
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antropică, în comparaţie cu peretele general. Observăm pe profil (la 

adâncimea de 50-60 cm) şi un conţinut mai sporit de nisip. 

În concluzie, putem afirma că la adâncimea de 50-60 cm, atât în 

orizonturile subiacente ale solului de 120-130 cm din situl Saharna-

Ţiglău, există unele abateri texturale, cât şi proprietăţi chimice ce pot 

fi calificate de origine antropică. 

Referinţe: 
1. CERBARI, V. Monitoringul calităţii solurilor Republicii Moldova. 

Chişinău: Pontos, 2010. 

2. URSU, A. Solurile Moldovei. Chişinău: Ştiinţa, 2011, p. 99-100. 

3. КРУПЕНИКОВ, И А. Погребенные почвы нижнего Траянового вала 

и некоторые вопросы палеопочвоведения. В: Охрана природы 

Молдавии, вып. I. Кишинев, 1960-a. 

Recomandat 

Tatiana Nagacevschi, dr., conf. univ. 

 

 

ELEMENTE DE ÎNVERZIRE VERTICALĂ  

ÎN AMENAJĂRI DE INTERIOR 

 

Anna PODBORSCHII, masterandă, Facultatea Biologie și Pedologie 

 

Trăind într-o epocă a progresului tehnic necontenit, omul contem-

poran supune natura unor permanente schimbări și provocări, în ace-

lași timp, informatizarea masivă a populației și introducerea pe scară 

largă a noilor tehnologii de comunicare nu numai că au facilitat foarte 

mult munca și viața oamenilor din punct de vedere fizic, dar și au 

accelerat în mod semnificativ ritmul vieții lor, ceea ce determină noi 

boli și tulburări psihologice. Menținerea sănătății studenților este una 

dintre principalele responsabilități ale întregului sistem școlar național 

și ale cadrelor didactice ale oricărei instituții de învățământ. Prin 

urmare, devine tot mai importantă organizarea în fiecare instituție de 

învățământ a unui sistem special de profilaxie, componentă, menită să 

mențină acel nivel de sănătate mintală și fizică a studenților, cu care 

aceștia vin la instituția de învățământ. Mediul aerian al spațiilor de 

studiu este departe de a fi ideal. În afară de cel mai obișnuit praf, aerul 

din interior are un conținut crescut de substanțe chimice, provenite din 

materiale de construcții, mobilier. În plus, mediul aerian conține 
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microorganisme patogene, cum ar fi stafilococul, ciupercile microsco-

pice, virușii și bacteriile. Aceste organisme, în condiții favorabile, 

afectează membranele mucoase ale tractului respirator și pot provoca 

afecțiuni respiratorii acute și boli alergice. 

În prezent, oamenii de știință au demonstrat că, pe lângă proprietă-

țile estetice, plantele din interior servesc ca un filtru pentru substanțele 

nocive dispersate în aer, îmbunătățesc compoziția aerului, reglează 

umiditatea, suprimă zgomotele puternice, afectează în mod pozitiv 

bunăstarea, stimulează activitatea nervoasă. Plantele produc fitoncide 

– substanțe volatile, capabile să ucidă virușii, ciupercile, bacteriile 

patogene. Și cel mai important – sporesc cantitatea de oxigen. 

Sunt cunoscute mai multe modalități de dispunere a plantelor în 

interior, dar înverzirea verticală este modalitatea care oferă cel mai 

înalt randament, economisind esențial spațiul. Utilizarea tehnicilor de 

înverzire verticală în interior este determinată de dorința omului de a 

evada în natură, pentru a-și compensa deficitul emoțional. 

Decorul pe verticală permite valorificarea particularităților morfo-

logice și ornamentale ale plantelor cu tulpini urcătoare și pendule. 

Plantele floricole cu tulpini urcătoare (volubile sau agățătoare) sunt 

folosite pentru acoperirea pereților, fațadelor sau în mascarea locurilor 

inestetice. Alături de plantele urcătoare, cele cu port pendul, contri-

buie esențial la realizarea design-ului vegetal pe verticală, fiind folo-

site în vase suspendate, în jardiniere etc.[1].Cea mai modernă metodă 

de înverzire verticală sunt pereții verzi, care reprezintă un sistem ușor 

și modular din cuiburi verticale, care face posibilă creșterea mai 

multor plante pe suprafețele verticale oferind varietate și libertate 

artistică în design. Simplu de montat și întreținut, ele transformă orice 

design interior în artă naturală. 

În cadrul realizării proiectului de amenajare a holului etajului 5, a 

blocului III de studii al USM, am identificat posibilitatea utilizării mai 

multor modalități de încadrare a amenajărilor verticale.  

În primul rând, recomandăm utilizarea vaselor și jardinierelor, care 

vor fi amplasate pe dulapurile expoziționale. Aici recomandăm pentru 

sădire plante cu port pendent, cum ar fi ferigile, tradescanția, planta 

păianjen (Chlorophytum comosum) – toate trei fiind campioane la 

purificarea aerului. La fel, se vor folosi și plante cu tulpini cățărătoare, 

cum ar fi iedera (soiuri ornamentale cu frunze variegate), planta de 
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hârtie (Bougaenvillia glabra), iasomia (Jasminum sambac) – care vor 

fi amplasate în zona cu plante originare din zone subtropicale [2].Cele 

mai complicate, din punct de vedere tehnic, vor fi fitomodulele cu 

licheni, care sunt recomandate pentru decorarea stâlpilor de susținere. 

Ele au menirea să simbolizeze zonele boreale și subarctice. 

Pe peretele din dreapta se preconizează cea mai amplă compoziție, 

realizată la fel după principiul fitomodulelor, care va expune plantele 

originare din zonele tropicale. Asortimentul de plante este foarte bogat 

și ne oferă posibilitatea să creăm o atmosferă exotică și relaxantă. 

Plantele de interior originare din pădurile tropicale se adaptează foarte 

bine într-un mediu de interior, călduros, fără să aibă nevoie neapărat 

de foarte multă lumină ele se dezvoltă, de asemenea, foarte bine chiar 

dacă nu au o umiditate destul de mare, precum în mediul lor natural. 

Pentru amenajarea noastră, propunem flamingo (Anthurium andrea-

num), o plantă tropicală foarte elegantă, cordeline (Cordyline austra-

lis), călugărița (Marantha sp.), sporul casei (Spathiphyllum kochii), 

orhideele (în special, Phalinopsis sp.), care se adaptează rapid la 

mediul interior și sunt ușor de întreținut. 

Referinţe: 
1. ШАПЕНКОВА, Г.Н. Растения в интерьере общественных зданий 

Москва: Мир, 1971. 268 с. 

2. ЧИРГИНА, С.В., ЗАБАЗНАЯ, С.А., СОБОЛЕВА, Л.К. Экологичес 

кий фитодизайн. Технология оздоровления воздуха в закрытых поме 

щениях. Невинномысск, 2008. 87 с. 

 Recomandat 

Natalia CIUBUC, dr., lect. univ. 

 

ELABORAREA PROIECTULUI DE AMENAJARE 

PEISAGERĂ A MĂNĂSTIRII SFÂNTUL GHEORHE,  

SATUL SURUCENI, RAIONUL IALOVENI 

 

Natalia ONICA, masterandă, Facultatea Biologie și Pedologie 

 

Amenajarea grădinilor mănăstirești este o artă apărută încă în 

perioada medievală, când mănăstirile dețineau unul din rolurile de 

bază în stat, erau importante centre religioase, culturale și politice. 

Grădina mănăstirească, închisă între ziduri groase, era văzută ca 

întruchiparea raiului pe pământ, dar trebuia paralel să îndeplinească 
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mai multe funcții: să asigure călugării cu hrana necesară, să ofere 

medicamente, dar și să creeze un anturaj corespunzător. Cu timpul 

multe din plantele care erau folosite ca plante alimentare sau 

medicinale și-au pierdut însemnătatea utilitară, fiind folosite doar ca 

plante decorative.  

Grădinile mănăstirești erau pline de simbolism. Ele erau străbătute 

de două axe perpendiculare, care simbolizau crucifixul. La răscruce 

era amplasat un pom roditor (aluzie la fructul interzis) sau un havuz. 

Lângă intrarea în cimitir era amplasată grădina cu plante aromate, care 

cu mirosul lor trebuiau să înlăture orice duhuri rele. În parte opusă era, 

de regulă, amenajată o răstignire sau o statuie cu Maica Domnului, în 

preajma căreia obligatoriu se plantau plante care simbolizau puritatea 

ei: crinii albi, lăcrămioare sau trandafirii albi, care simbolizau 

chinurile mântuitorului. 

De aceleași principii ne-am condus și noi la realizarea proiectului 

de amenajare a grădinii mănăstirii Sf. Gheorghe, din s. Suruceni, r-nul 

Ialoveni. Mănăstirea Sfântul Gheorghe, fondată în anul 1785, este o 

mănăstire de maici, amplasată în partea centrală a Republicii 

Moldova, în localitatea Suruceni din raionul Ialoveni, aflată la 7 km 

de orașul Ialoveni, și aproximativ 25 km sud-vest de Chișinău. Este o 

mănăstire vizitată anual de mii de enoriași, astfel că funcțiile 

ornamentale ale grădinii sunt primordiale. 

Lucrările de proiectare a grădinii mănăstirești, pe o suprafața de 40 

ha, aveau drept scop să reprezinte un mod special de organizare a 

spațiului, unde se vor putea efectua plimbări sau medita în zone 

amenajate cu bănci, unde se vor putea admira diferite specii de plante, 

arbuști și copaci, care se vor încadra în conceptul arhitectural și 

tradițional al grădinilor mănăstirești. 

Amenajarea este alcătuită din trei zone (Fig.): zona de relaxare (A), 

plimbare, unde va fi realizată o alee, care va oferi acces direct către 

biserica de vară, aleea va fi executată în formă de crucifix, pe lateral 

fiind înconjurată de patru grădini cu flori din diferite specii, prioritate 

având trandafirii. Pe marginea aleii vor fi amplasate bănci, pentru cei 

ce vor dori să mediteze sau să admire frumusețea grădinii. În locul de 

întretăiere a aleilor, la răscruce, va fi instalat un havuz care va avea 

drept element central o cruce, ce ține de stilul clasic al grădinilor, apa 

simbolizând viața și puritatea. Tot în această zonă vor fi plantate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suruceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
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diferite specii de plante ornamentale ca: arțarul, ce va oferi umbră pe 

timp de vară, thuja danică și buxusul, care sunt plante cu aspect 

decorativ pe parcursul întregului an, trandafirii pe picior, levănțica și 

isopul, care mai sunt și plante melifere, au un aspect frumos ce bucură 

ochii, și care țin de simbolismul grădinilor mănăstirești. Aleea se va 

sfârși cu o portiță metalică, amplasată în gardul din piatră, care au fost 

restaurate dându-li-se aspectul original de odinioară. 

 

 
Fig. Planul general 

 

Zona de producere este zona unde vor fi plantați pomi fructiferi, 

plante medicinale ca: păducelul, frunzele căruia se pot folosi în 

ceaiuri, fructele se pot consuma atât proaspete, cât și uscate, zizifusul 

– fructele căruia sunt bogate în vitamine și foarte benefice pentru 

sănătate, mărul, părul, prunul, alunul, cornul ș.a. În această zonă se 

află și stupii de albine, iar mierea obținută este comercializată inclusiv 

în străinătate. Din acest motiv, în preajmă se vor sădi plante melifere 

pentru a atrage cât mai multe insecte, plante medicinale ca: levănțica, 

heliotropul, călinul, bozul ș.a. 

Zona de relaxare (B) este o zonă, separată de drumul ce duce spre 

biserica de iarnă. Un sector din această zonă (în spatele răstignirii) va 

fi plantat cu trandafiri, restul vor întruni grupuri mixte, formate din 

diferite specii de conifere și arbuști foioși, expuși insular pe gazon. 

Concluzii: Toate obiectivele propuse au fost implementate cu 

succes în proiectul dat, vor fi create zone unde se vor putea admira 

frumusețea peisajelor care se vor încadra în conceptul arhitectural și 

tradițional al grădinilor mănăstirești. 
Recomandat  

Natalia CIUBUC, dr., lect. univ.  
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STUDIUL UNOR INDICI ERITROCITARI ÎN DIABETUL 

ALLOXANIC PE FUNDALUL ADMINISTRĂRII 

EXTRACTULUI DIN RUBUS FRUTICOSUS 

 

Anastasia GAVRILAŞ, studentă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

Diabetul zaharat reprezintă un sindrom complex şi eterogen, indus 

de tulburarea genetică sau câştigată a secreţiei de insulină şi/sau de 

rezistenţa celulelor periferice la acţiunea insulinei, fapt care induce 

modificări profunde în metabolismul general. Dereglările menţionate 

stau la baza apariţiei unui spectru larg de complicaţii cronice, care 

afectează, mai mult sau mai puţin, toate sistemele de organe [2]. 

Diagnosticarea şi tratamentul precoce reprezintă strategia propusă 

pentru minimalizarea acestor efecte. 

Pe lângă tratamentul de bază, o importanţă deosebită în tratamentul 

diabetului zaharat are şi fitoterapia. Folosirea plantelor medicinale în 

diabetul zaharat este mai efectivă dacă are loc paralel cu cursul de 

bază al tratamentului şi este îndreptată nu atât la scăderea glucozei în 

sânge, cât spre tratarea diferitelor complicaţii ce apar în diabet. Astfel, 

unele plante, respectiv extractele acestora, au o acţiune hipoglicemian-

tă cu efect sedativ şi tonifiant, îmbogăţesc organismul cu vitamine, 

microelemente, influențează benefic nu numai asupra metabolismului 

glucidic, ci şi asupra celorlalte tipuri de metabolism şi măresc capaci-

tatea de rezistenţă a organismului, ceea ce este foarte important în dia-

betul zaharat-boală cronică [1].  

Astfel, scopul acestui studiu este de a determina variaţia unor in-

dici eritrocitari în diabetul alloxanic pe fundalul administrării extractu-

lui din Rubus fruticosus. 

Studiile experimentale au fost realizate pe şobolanii albi de labora-

tor divizaţi în patru loturi: unul de control (martor) şi experimentale 

(trei). Extractul a fost obţinut din frunze de Rubus fruticosus. Modelul 

diabetului zaharat a fost obţinut prin injectarea alloxanului sub formă 

de soluţie de 5%. Pentru determinarea indicilor hematologici, a fost 

folosit analizatorul hematologic Erma PCE 210. 

Mult timp s-a crezut că în diabet nu există modificări hematologi-

ce, însă rezultatele ultimelor cercetări contrazic această afirmaţie. 

Deci, glucoza poate reacţiona neenzimatic cu proteinele, inclusiv cu 
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hemoglobina, formând compuşi stabili, covalenţi. Asemenea compuşi 

ai hemoglobinei cu glucoza sunt cunoscuţi sub numele de 

hemoglobină glicozilată. Astfel, în cazul diabetului zaharat, modificări 

apar în special în fluiditatea sângelui, iar Hb-glicozilată cedează mai 

greu oxigenul. Viscozitatea membranei hematice este, de asemenea 

crescută la diabetici. La fel, volumul eritrocitelor este mărit, fapt ce s-

ar explica prin modificări ale osmolarităţii plasmei şi creşterea 

canitativă a hemoglobinei intraeritrocitare. La fel, este cunoscut faptul 

că hematiile au o durată de viaţă mai scurtă în cazul diabetului decât în 

sângele normal [3]. 

Rezultatele cercetărilor au evidenţiat o reducere a numărului de eri-

trocite în lotul cu alloxan 5,81±0,22 *10
12 

e/l faţă de lotul martor 

6,86±0,32*10
12 

e/l, pe când în lotul în care administram infuzie din Ru-

bus fruticosus pe fondul diabetului aloxanic numărul de eritrocite tinde 

a se apropia de normă – 6,13±0,27*10
12 

e/l. La fel şi la analiza celorlalţi 

indici eritrocitari, se observă efectul biostimulator al extractului cerce-

tat, ceea ce se reflectă prin menţinerea în limitele normei a acestora.  

Tabel 

Influenţa extrasului din Rubus fruticosus asupra indicilor  

eritrocitari şi VSH-ului în diabetul experimental 

 
Indicii Martor Alloxan Rubus 

fruticosus 

Rubus 

fruticosus + 

alloxan 

Numărul (n) 15 15 15 15 

Eritrocite(*1012 e/l) 6,86±0,32 5,81±0,22 6,57±0,30 6,13±0,27 

Hemoglobină (g/l) 139,8±5,8 117,7±4,9 140,8±6,2 130,4±5,2 

Concentraţia Hgb 

în eritrocite (g/dl) 

47,12±2,9 40,31±1,7 47,86±2,7 45,78±2,4 

Hematocritul (%) 36,17±1,46 30,81±1,33 35,22±1,41 33,52±1,38 

VSH (mm/oră) 2,44±0,21 11,42±2,52 2,12±0,15 4,59±0,39 

 

Cercetările efectuate pe şobolanii albi au evidenţiat că administra-

rea extractului cercetat produce o creştere a numărului de globule roşii 

în sânge, duce la normalizarea VSH-ului şi la fel s-au observat modifi-

cări pozitive la nivelul altor indici eritrocitari în dereglările metabolis-

mului glucidic.  

De aici, reiese că substanţele biologic active, aflate în extrasul 

cercetat, ascund foarte multe secrete ce atrag atenţia deosebită a cerce-
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tătorilor având o acţiune curativă destul de pronunţată şi efecte 

benefice asupra stării funcţionale a pancreasului endocrin. 

Concluzie. Rezultatele cercetarii au evidenţiat acţiunea biostimu 

latoare a extractului cercetat asupra hemogramei în patologia 

pacreasului endocrin. De asemenea, putem accentua faptul că utilizarea 

extractului îmbogăţeşte organismul cu vitamine şi minerale, nu are 

efecte adverse şi deci poate fi utilizat ca adjuvant în tratamentul 

diabetului zaharat de tip II. 

Referinţe: 
1. BACALOV, Iu. Indicii eritrocitari in diabetul experimental pe fundalul 

administrării fitocomplexului JACS 4. În: Conferinţa ştiinţifică naţională 

consacrată jubileului de 90 de ani din ziua naşterii academicianului 

Boris Melnic. Chişinau, 2018, p.7-11. 

2. BACALOV, IU., CRIVOI, A. Fitoterapia în dereglările metabolismului 

glucidic, 2005, p.19-23. 

3. MÎNCU, L., CHETA, D. Diabetul zaharat şi sângele. Bucureşti: Viaţa 

medicală,1978, p.225-247.  

Recomandat 

Iurie BACALOV, dr., conf. univ. 

 

VARIAŢIILE AMINOTRANSFERAZELOR ŞI BILIRUBINEI 

ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FUNDALUL 

ADMINISTRĂRII EXRACTULUI DIN  

RUBUS FRUCTICOSUS 

 

Victoria SOLOMON, studentă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

Diabetul zaharat reprezintă o boală endocrină gravă, cu o frecvenţă 

mare în populaţie şi cu o evoluţie severă, mai ales în stadiile avansate 

[1]. Este foarte important să ştim cum să prevenim, să diagnosticăm şi, 

mai ales, să tratăm diabetul, care afectează cca 5% din populaţia 

adultă de pe Terra şi provoacă cca 3,2 milioane de decese anual. 

Între boala hepatică şi diabet al zaharat de tip 2 este o asociere. 

Boala hepatică este o cauză importantă de deces în diabetul de tip 

2. Aceasta include enzimele hepatice anormale, boala hepatică 

nealcoolică (NAFLD), ciroza, carcinomul hepatocelular și insuficiența 

hepatică acută. În plus, există o asociație inexplicabilă de diabet 

zaharat cu hepatită C. În cele din urmă, prevalența diabetului la ciroză 
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este de 12,3-57% [3]. Astfel, pacienții cu diabet zaharat au o 

prevalență ridicată a afecțiunilor hepatice, iar pacienții cu afecțiuni 

hepatice au o prevalență ridicată a diabetului zaharat. În bolile cu 

distructie hepatica cresc în sânge valorile bilirubinei directe, dar şi 

cele ale transaminazelor. Diagnosticarea şi tratamentul precoce 

reprezintă strategii propuse pentru minimalizarea acestor efecte [4].  

O metodă de tratament, pe lângă acel de bază, este utlizarea 

plantelor medicinale. Fitoterapia evidenţiază o tendinţă de ameliorare 

sau îndepărtare a diabetului zaharat tip II. Plantele folosite în 

tratamentul diabetului zaharat au efect hipoglicemiant ce se 

evidenţiază prin conţinutul de glicozide sterolice şi flavonozide, de 

asemenea, microelemente ca Cu, Zn, Co, Fe [5].  

Pentru verificare şi demonstrarea acestor date au fost efectuate 

experimente pe şobolanii albi de laborator de ambele sexe, cu masă 

corporală 170- 220 g, împărţit în patru grupe: una de control şi trei 

experimentale. Cercetările au durat 14 zile, după care au fost studiaţi 

şi analizaţi indicii hepatici. 

În cadrul studierii mecanismelor patogenice ale complicaţiilor 

hepatice ce apar în diabetul zaharat s-a acordat un interes major 

modificării enzimelor hepatice, care în diabet zaharat de tip II trec 

peste limitele normale. În cadrul analizei indicilor hematologici a fost 

stabilită starea funcţională a indicilor hepatici. 

 
În urma experi mentului am observant o creştere a indicilor  în lo-

tul cu aloxan ALT fiind 69,23±5,32, iar AST  102,84±6,27 comparativ 

cu lotul martor, de lotul martor, AST 38,32±2,76(U/I) şi ALT 

42,54±3,22 (U/I). Pe când în lotul care a fost administrată infuzie din 

Rubus fructicosus, pe fundalul diabetului experimental se observa nor-

malizarea acestor indici – AST 71,31±5,82 şi ALT 51,35±4,49, faţă de 

lotul alloxan. 
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Un rol important în cercetarea bolilor hepatice în diabetul alloxanic 

au şi modificările indicelui bilirubinei indirecte 13,82±0,47 şi 

bilirubinei directe 6,04±0,53 care creşte în urma administrării 

aloxanului în raport cu lotul martor al bilirubinei indirecte 6,82±0,74 

şi bilirubinei directe 3,57±0,33. Ca rezultat al administrării infuziei 

din Rubus fructicosus se observă o reducere până aproape de normă a 

bilirubinei indirecte 6,42±0,84 şi biirubinei directe 3,44±0,49. 

Concluzie. Administrarea extractului din Rubus fructicosus pe 

fundalul diabetului aloxanic exercită o influenţă pozitivă asupra 

indicilor biochimici. Adesea se evidențiază prin normalizarea acestor 

indici în comparaţie cu lotul martor. Rezutatele investigaţiilor au 

demonstrat că extrasul nu manifestă efecte adverse, dar, dimpotrivă, 

are efecte pozitive atât asupra glicemiei, cât şi asupra stării funcţionale 

a ficatului. 

Referinţe: 
1. BACALOV, IU., CRIVOI, A., ENACHI, T. Diabetul alloxanic (experi-

mental). Chişinău: CEP USM, 2007. 48 p. 

2. CRIVOI, A. Anatomia şi fiziologia sistemului nervos. Chişinău: CEP 

USM, 2013. p.27-45.  

3. TOLMAN, K.G., FONSECA, V., DALPIAZ, A., TĂN, M.H. Diabetes 

Care. 2007. Măr, p.734-743. 

4. BERNSMEIER, C, HEIMA, M.H. Insulin resistance in chronic hepatitis 

C: mechanisms and clinical relevance. In: Swiss Med Wkly, 2009, no. 

139(47-48): 678-684. 

5. LAZA, D. Îndreptar profilactic şi terapeutic în medicină naturistă. 

Bucureşti: Editura Medicală, 1995, p.128-146. 

Recomandat 
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PROTEOLIZA LIMITATĂ CA MODALITATE DE 

REDUCERE A ALERGENICITĂŢII GLOBULINEI DE 

REZERVĂ 11S DIN SEMINŢELE DE ARAHIDE 

 

Mariana STĂVILĂ, studentă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

În prezent, până la 30% din populaţia lumii suferă de boli alergice, 

dintre care o parte importantă este alergia alimentară. Alergene sunt 

multe proteine de rezervă din seminţe. Conform datelor prezentate în 

SDAP (Structural Database of Allergenic Proteins) [1], globulina de 

rezervă 11S din seminţele de arahide este alergenă. 

Structura alergenului Ara h3 din arahide (pdb|3c3v) este tipică 

pentru globulinele 11S din seminţe [2]. Subunităţile globulinei 11S 

din arahide constau din α- şi β-catene, unite printr-o legătură 

disulfidică. Baza structurii terţiare a α- şi β-catenelor subunităţilor Ara 

h3 din arahide, structural-echivalente, o constituie β-barrelul din opt 

β-strenduri antiparalele majore (BCDEFGHI), legat cu un grup de α-

helixuri [3] (Fig.1). Secvenţa α-catenei conţine trei inserţii hidrofile: 1 

– între β-strendurile E şi F, 2 – între β-barrel şi grupul de α-helixuri şi 

3 – linkerul interdomenic alungit. Aceste inserţii hidrofile formează la 

suprafaţa moleculei regiuni, potenţial sensibile la atacul proteolitic [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Secvenţa aminoacidică şi structurile secundare a α-catenei 

globulinei 11S din arahide (pdb/3c3v) [5], formând β-barrelul din β-

strenduri antiparalele (de bază BCDEFGHI şi suplimentare A', A, E', 

F ', J, J' şi Z) şi α-helixuri (de bază h1, h2, h3 şi suplimentare h0 şi 

h1'). Regiunile nestructurate 1, 2 şi 3 sunt indicate cu litere mici.  

Cu bold sunt arătate secvenţele epitopilor IgE a Ara h3 şi restul Cys 

88 între strendurile E şi E', care participă la formarea legăturii 

disulfidice între catenele α şi β 

ISFRQQPEENACQFQRLNAQRPDNRIESEGGYIETWNPNNQEFECAGVALSRLVLRRNALRRPFY

Z                     A’     A         h0       B         C

SNAPQEIFIQQGRGYFGLIFPGCPSTYEEPAQQgrryqsqrpprrlqeedqsqQQQDSHQKVHRF

D        E             E’            1 F’

NEGDLIAVPTGVAFWLYNDHDTDVVAVSLTDTNNNDNQLDQFPRRFNLAGNHEQEFLRYQQqsrq

F            G           H     I            J        h1’

srrrslpyspyspqsqprqeerefsprgqhsrreragqeeehegGNIFSGFTPEFLAQAFQVDDR

2 h1      h2

QIVQNLRGENESEEQGAIVTVRGGLRILSPdrkrgadeeeeydedeyeydeedrrrgrgsrgsgn

h3              J’                             3
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În Ara h3 au fost identificaţi patru epitopi IgE [6] (Fig.1): primul 

epitop în regiunea N-terminală a β-barrelui (β-strendul A şi α-helix 

h0), al doilea şi al treilea epitop, respectiv în regiunea α-helixului 

h1/h2 şi în regiunea adiacentă β-strendului J ', şi al patrulea epitop în 

regiunea hidrofilă C-terminală. 

În timpul proteolizei Ara h3 cu papaină β-catenele rămân intacte, 

iar α-catenele se micșorează după conţinut şi apar fragmentele 

acestora (Fig.2). Iniţial apar fragmentele K1 şi K2, ceea ce presupune 

scindarea regiunilor sensibile 3 şi 2, respectiv. Ulterior se formează 

fragmentul K3 şi o serie de fragmente N: N1 şi N2-N4. Fragmentele K 

(K1-K3) nu pot fi detectate în absenţa 2-mercaptoetanolului, deoarece 

sunt legate cu β-catenele intacte prin legătură disulfidică (Fig.2A). 

Fragmentul N1 nu este identificat în prezenţa 2-mercaptoetanolului, 

deoarece el coincide după mobilitate cu β-catenele (Fig.2A). 

 
Fig. 2. SDS-electroforeza globulinei 11S în timpul proteolizei cu 

papaina, în absenţa ME (A) şi în prezenţa ME. Rândul de jos arată 

timpul de reacţie (min). În centru sunt indicate masele moleculare ale 

proteinelor markeri (kDa) 

 

Prin urmare, în timpul proteilizei limitate a Ara h3 cu papaină se dis-

truge regiunea C-terminală a α-catenei, unde sunt prezenţi trei din cei 

patru epitopi IgE (fig. 1). Astfel, poate fi redus nivelul de alergenicitate 

a globulinei 11S din arahide prin proteoliza sa limitată cu papaină. 
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CARACTERISTICA INDICILOR ECOLOGICI  

AI CERNOZIOMULUI CARBONATIC  

SUB CULTURA SOIEI (GLYCINE MAX) 

 

Angela ARMAŞ, studentă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

În legătură cu intensificarea activităţii antropice asupra mediului 

ambiant, un aport deosebit în ameliorarea solului îl au plantele 

leguminoase, inclusiv soia. (Glycine max), subfamilia Faboideae care 

poate răspunde parţial la nevoia crescândă de protecţie a mediului, 

exploatând capacitatea naturală a acestei culturi de a acumula azot 

atmosferic în compuşi proteici cu valoare biologică ridicată, având 

capacitatea de a îmbunătăţi disponibilitatea azotului organic în sol. 

Obiectul de studiu prezintă cernoziomul carbonatic utilizat sub 

cultura soiei (Glycine max) situat pe terenul Bazei Experimentale a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În experimentele noastre au fost 

studiaţi parametrii agrochimici ai cernoziomului carbonatic. În baza 

rezultatelor obținute după componenţa granulometrică, solul se carac-

terizează ca lutos. 
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S-a stabilit că fondul azotic al cernoziomului carbonatic studiat 

(Tab.1) constituie 0,16-0,17 mg/ 100 g. sol. Solul se caracterizează 

printr-un conţinut de humus ce variază în limitele 2,20% pentru stratul 

superficial (0-10 cm) şi 2,56% pentru adâncimea 20-30 cm ce-l 

caracterizează ca slab humifer. Reacţia (pH) soluţiei solului este în 

limitele 8,20, ce-l caracterizează ca slab alcalin, tipic pentru 

cernoziomul carbonatic.  

         Tabelul 1 

Parametrii chimici ai cernoziomului carbonatic lutos 

Adâncimea, 

cm 
Ph Humus, % 

NO3 

mg/ 100 g. sol 

0-10 8,20 2,20 0,16 

10-20 8,20 2,40 0,17 

20-30 8,20 2,56 0,17 

 

Solul se caracterizează cu o structură nesatisfăcătoare ce se dato-

rează conţinutului de macroagregate (>10 mm) ce ne demonstrează o 

bulgorozitate şi compacitate mai cu seamă în stratul 10-30 cm (Tab.2).  

Conţinutul de mezoagregate (7-0,25 mm) ne demonstrează o deg-

radare a structurii mai pronunţată la adâncimea de 10-30 cm. Unul din 

cele mai importante criterii de evaluare a structurii este stabilitatea 

hidrică a agregatelor. Cercetările efectuate au arătat că stratul arabil al 

cernoziomului trebuie să conţină nu mai puţin de 40-45% agregate 

hidrostabile cu diametrul > 0,25 mm, în caz contrar, solul este supus 

tasării şi duce la înrăutăţirea însuşirilor fizice, mai ales a permeabilită-

ţii pentru apă şi aer [1]. 

Tabelul 2 

Starea structural-agregatică şi hidrostabilitatea agregatică a 

cernoziomului carbonatic lutos 
Adâncimea, 

cm 

Indici structural-agre-

gatici (cernerea uscată), 

% 

Indici de hidrosta-

bilitate a 

structurii, % 

Coeficientul 

de structurare 

Ks 

>10 7-0,25 < 0,25 7-0,25 <0,25 

0-10 11,00 72,70 16,30 32,36 67,64 2,66 

10-20 39,20 55,20 5,60 38,59 61,41 1,23 

20-30 40,80 56,50 2,70 55,54 44,46 1,20 
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Factorii care influențează densitatea aparentă sunt componența gra-

nulometrică, structura și umiditatea solului. Valorile optimale a DA 

pentru stratul arabil al cernoziomurilor constituie 1,1-1,13g/cm³. În so-

lul cercetat parametrii DA ai stratului arabil caracterizează solul, mai cu 

seamă stratul 10-30 cm ca puternic compactat sau slab tasat (Tab. 3). 

Factorii intrinseci care influențează porozitatea sunt: componența 

granulometrică, structura și DA. La adâncimea 0-10 cm s-a constatat 

volumul porilor de 55%, fiind un indice excelent pentru categoria de 

porozitate. Corespunzător parametrilor DA în stratul 10-30cm, porozi-

tatea se caracterizează ca nesatisfăcătoare. 

         Tabelul 3 

Parametrii fizici ai cernoziomului carbonatic lutos 

Adâncimea, cm 
Porozitatea totală, 

% 

DA (densitatea aparentă), 

g/cm³ 

0-10 55 1,16 

10-20 44 1,45 

20-30 43 1,48 

Referinţe: 
1. JIGĂU, GH., NAGACEVSCHI, T. Ghid al disciplinei Fizica solului. 

Chişinău: CEP USM, 2006. 

Recomandat 

Tatiana NAGACEVSCHI, dr., conf. univ. 

 

CARACTERISTICA BIOECOLOGICĂ A PLANTELOR RARE 

DIN REZERVAȚIA ȘTIINȚIFICĂ „CODRII TIGHECI” 

 

Natalia SANDU, studentă, Facultatea Biologie şi Pedologie 

 

Grupa plantelor rare din flora spontană a Republicii Moldova 

depășește cifra de 500 de specii și, spre regret numărul taxonilor din 

diverse categorii de raritate se află în continuă creștere. Mai cu seamă 

se majorează numărul speciilor din categoriile critic periclitate, 

vulnerabile. Patrimoniul vegetal spontan al Republicii s-a pomenit în 

stare alarmantă din cauza a două grupe de factori: activitățile umane 

ce duc la distrugerea habitatelor populaților vegetale și expansiunea 

speciilor de plante invazive în ecosistemele terestre. 

În rezervația științifică „Codrii Tigheci” am identificat 103 specii 

cu diferit grad de vulnerabilitate, grupate în 76 de genuri din 39 de fa-
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milii. Cele mai bogate în specii rare sunt familiile Rosaceae – 11 spe-

cii, Asteraceae – 7 specii, Fabaceae – 6 specii, Ranunculaceae – 8 

specii. Dominante sunt speciile cu gradul de vulnerabilitate R (rare). 

Ca rezultat al cercetărilor speciilor de plante rare din preajma Ocolului 

Silvic Cociulia au fost identificate 22 de specii de plante cu grad 

diferit de vulnerabilitate: R – rare 7 specii (31,81%), Nt – neamenința-

te 2 specii (9,09% ), En – periclitate 2 specii (9,09% ), Vu – vulnerabi-

le 7 specii (31,81%), I – indeterminate 1 specie (4,54%), Cr – critic 

periclitate 2 specii (9,09%), K – insuficient cunoscute 1 specie 

(4,54%).  

Analiza spectrului biomorfelor speciilor de plante rare cercetate in-

dică prezenţa a 5 tipuri de biomorfe: geofite (G), hemicriptofite (H), 

microfanerofite (M), nanonfanerofite (N), microfanerofit – epifit (M E 

p), terofite (T). Ponderea maximală a spectrului revine geofitelor, 

adică speciilor a căror muguri de reînnoire sunt plasați în sol și posedă 

organe metamorfozate – rizomi, tuberculi, bulbi. Lor le revin cca 67% 

din totalul speciilor depistate. Hemicriptofitele (H) sunt reprezentate 

de 2 specii, adică cca 12% din total, microfanerofitele (M) sunt 

reprezentate de 2 specii, terofitele și nanofanerofitele sunt reprezentate 

de câte o singură specie. 

Studiul spectrului geoelementelor demonstrează, căci speciile de 

plante rare depistate își au originea în 16 centre. Cele mai multe specii 

provin din centrul Euroasiatic – 25%, European – 23%. 

Spectrul ecologic al speciilor rare cercetate: în raport cu factorul 

umiditatea, majoritatea speciilor de plante depistate s-au adaptat la un 

regim moderat de umiditate. În ecosistemul cercetat predomină 

speciile mezofite şi xeromezofite, care constituie cca 78% din total. 

Speciile xerofite constituie cca 13% din total. Speciilor hidrofite, 

mezohidrofite, amfitofernte le revine doar 2,3%. 

În raport cu factorul temperatura, plantele rare depistate se clasifică 

în trei categorii: mezoterme, moderat-termofile, termofile. Speciile 

mezoterme predomină și ponderea lor este de 80% din total. Speciile 

moderat termofile constituie cca 25% din total, acestea sunt adaptate 

la un regim moderat de temperatură. 

În raport cu reacția solului au fost evidențiate patru categorii de 

specii: slab acid neutrofile, acid neutrofile, eurionice, neutrofil bazi-

file. Speciilor slab acid neutrofile le revine cca 48 % din total. Speciile 
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eurionice reprezintă cca 5% din total, iar cele neutro-bazifile 

reprezintă cca 2%.  

Concluzii.  

În districtul Tigheci au fost evidențiate 103 specii de plante cu di-

ferit grad de vulnerabilitate din 76 genuri grupate în 39 familii. Con-

form gradului de vulnerabilitate predomină speciile rare 47, neame-

nințate 15 specii, vulnerabile 14 specii, periclitate 14.  

În preajma localității Capaclia r-nul Cantemir unde au fost 

efectuate cercetările au fost depistate 22 specii cu diferit grad de 

vulnerabilitate, predomină speciile rare și vulnerabile cu câte 7 specii. 
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ANALIZA NECESITĂȚII CREĂRII BĂNCII DE SEMINȚE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Doina CVASOV, studentă, Facultatea Biologie și Pedologie 

 

Majoritatea speciilor de plante sunt capabile să supraviețuiască ca 

semințe timp de multe decenii, în condiții reci. Această capacitatea 

permite plantelor să reziste la medii extreme și permite răspândirea 

semințelor în timp și spațiu, crescând probabilitatea de supraviețuire a 

plantelor. Conservarea în siguranță a speciilor de plante lemnoase de 

către omenire este asigurată prin băncile de semințe [3]. 

Banca de semințe este o colectare de semințe ex situ, care are ca 

scop conservarea soiului organic, prin stocarea unei cantități adecvate 

de specii forestiere pregătite pentru însămânțare în caz de catastrofă 
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biologică care implică distrugerea stocurilor de semințe. Depozitarea 

materialului sub formă de semințe este una dintre cele mai răspândite 

și mai valoroase. Aceasta are avantaje, cum ar fi ușurința de 

depozitare, economia spațiului, cerințele relativ scăzute ale forței de 

muncă [2]. 

Actualmente, Republica Moldova nu dispune de bănci de semințe 

în special pentru cele forestiere. La moment, starea actuală a fondului 

forestier național este satisfăcătoare, dar care are tendințe de diminua-

re a indicilor calitativi: mod de regenerare, productivitate, îndeplinirea 

funcțiilor atribuite etc. Spre exemplu, suprafața împădurită a Republi-

cii Moldova constituie circa 12,7% din suprafața teritoriului, iar fon-

dul forestier este alcătuit din diverse specii și anume: cvercinee care 

ocupă 46% din suprafața împădurită, salcâm – 42%, frăsinete – 5%, 

cărpinete – 3% etc., în schimb rășinoasele în fondul forestier sunt 

prezentate în proporție de 2,2% [1]. 

Tendințele actuale de artificializare a pădurilor prin crearea 

culturilor silvice cu utilizarea materialului forestier de reproducere a 

cărei proveniență este necunoscută duce la scăderea diversității 

genetice a populațiilor speciilor ce vegetează în teritoriul dat. Pentru 

stoparea acestui fenomen nedorit, este necesar a se pune în aplicare un 

plan de acțiuni care prevede identificarea resurselor genetice 

forestiere, cartarea seminologică și transferul materialului forestier de 

reproducere între regiunile de proveniență delimitate pe teritoriul țării. 

Este de menționat că în prezent nu este reglementat transferul de 

semințe în Republica Moldova, fiind realizat la întâmplare. Spre 

exemplu, ghinda recoltată din lunca fluviului Prut este utilizată la 

crearea culturilor silvice în regiunea de deal. Un alt exemplu este 

transferul ghindei din nord în centrul republicii și invers. Ca rezultat al 

acestor transferuri, calitatea culturilor silvice create este negativă, în 

schimb culturile silvice create cu material forestier de reproducere de 

proveniență locală înregistrează rezultate pozitive sub toate aspectele. 

Ceea ce ne determină ca să utilizăm acea ghindă din lunca Prutului 

este de fapt periodicitatea de fructificare, la intervale mari, a stejarului 

în regiunea de deal. Prin aceste transferuri necontrolate și 

neargumentate științific, contribuim în sens negativ asupra menținerii 

genofondului populațiilor speciilor forestiere. Crearea unor bănci de 

semințe va contribui substanțial la menținerea diversității genetice a 
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populațiilor speciilor forestiere, iar beneficiul rezultat în urma creării 

constă în asigurarea cu material forestier de reproducere în anii lipsiți 

de fructificație. 

În funcție de specificul teritoriului țării noastre sub aspect regional, 

propunem de a fi create trei bănci de semințe în nord, centru și sud. 

Referinţe: 
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%20CONS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf (accesat la 

data 19.02.2018) 

2. http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=180&t=/Fondul-

forestier-national/Resursele-forestiere (accesat la data 19.02.2018). 

3. https://www.researchgate.net/publication/239793379_The_role_of_ex_sit

u_seed_banks_in_the_conservation_of_plant_diversity_and_in_ecologica

l_restoration_in_Latin_America (accesat la data 19.02.2018). 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДА EUSOMUS 

OVULUM (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Дарья ЖАБИНЕЦ, мастерант, факультет биологии и почвоведения 

 

Жуки-долгоносики (Curculionidae) являются одним из наибо-

лее обширных семейств отряда Coleoptera, которое насчитывает 

около 60 000 видов, а также являются одной из наиболее богатых 

видами групп членистоногих в Евразии [3]. 

Curculionidae характеризуются большим разнообразием видов, 

приспособившихся к питанию на различных сельскохозяйствен-

ных культурах. 

Вид Eusomus ovulum Germar 1824 (= griseus Hochhuth 1851) 

(зеленый травяной долгоносик) семейства Сurculionidae является 

широким полифагом, обитающим в полях и лесополосах, питаю-

щимся молодыми корнями и листьями [4]. Взрослые жуки пи-

таются стеблями и листьями, репродуктивными органами расте-

ний (цветками и семенами), а также корнями. Наносят вред 

сельскохозяйственным культурам, таким как свекловица (Beta 

vulgaris), люцерна (Medicаgo), эспарцет (Onobrуchis), подсолнеч-

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16103_6%20CONS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf
http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16103_6%20CONS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf
http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16103_6%20CONS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf
http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16103_6%20CONS.%20NAT,%20Biodiversitate,%20Biosecuritate.pdf
http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=180&t=/Fondul-forestier-national/Resursele-forestiere
http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=180&t=/Fondul-forestier-national/Resursele-forestiere
https://www.researchgate.net/publication/239793379_The_role_of_ex_situ_seed_banks_in_the_conservation_of_plant_diversity_and_in_ecological_restoration_in_Latin_America
https://www.researchgate.net/publication/239793379_The_role_of_ex_situ_seed_banks_in_the_conservation_of_plant_diversity_and_in_ecological_restoration_in_Latin_America
https://www.researchgate.net/publication/239793379_The_role_of_ex_situ_seed_banks_in_the_conservation_of_plant_diversity_and_in_ecological_restoration_in_Latin_America
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ник (Heliаnthus), сафлор (Cаrthamus), соя (Glycine); плодовым де-

ревьям сливе (Prunus), яблоне (Mаlus), терну (Prunus spinosa); 

многим дикорастущим бобовым, крапиве (Urtica) и полыни (Arte-

misia) [5]. 

Изучение генетики популяций вида Eusomus ovulum имеет 

большое значение для исследования с точки зрения как эво-

люционных, так и прикладных аспектов [6]. Кроме того, анализ 

изменчивости молекулярно-генетической структуры популяции 

способствует более глубокому пониманию механизмов развития 

устойчивости насекомых к инсектицидам [1]. 

Для анализа генетического разнообразия и структуры популя-

ции вида Eusomus ovulum использовали участок гена цитохро-

моксидаза I (COI) митохондриальной ДНК. Взрослые особи были 

собраны из 20 населенных пунктов на территории Республики 

Молдова. В результате экстракции и амплификации участка гена 

COI при помощи праймеров TL2-N-3014 и C1-J-2183 были полу-

чены 86 нуклеотидных последовательностей. 

В результате анализа 940 п.н. с помощью программных обес-

печений DNASP 5.10 и MEGA 7.0 было выявлено 47 гаплотип-

ных групп. Нуклеотидное разнообразие (π), проанализированных 

сиквенсов составило 0,01214, а гаплотипное разнообразие (Hd) 

составило 0,956. Общее количество мутаций равнялось 127. 

Было также рассчитано среднее число нуклеотидных различий 

(k), имеющее значение 9,871. Общее количество мономорфных 

сайтов для 86 сиквенсов составило 813 п.н., в то время как поли-

морфных – 115 п.н. 

С использованием модели Tamura-Nei (1993) [2] были оцене-

ны нормы замещения по типу мутации транзиции/трансверсии. 

Таким образом, для проанализированных сиквенсов частота нук-

леотидных замещений составила: A – 37,51%, T – 32,32%, C – 

13,95%, G – 16,22%. Было рассчитано также соотношение пири-

мидиновых оснований K1 (7,77) к пуриновым K2 (6,43); общая 

оценка замещений оснований (R) составила 3,067. 

Полученные значения для индексов молекулярного разнообра-

зия (Hd) и (π) выборки вида Eusomus ovulum явлются довольно 

высокими. Данное соотношение может свидетельствовать в 

пользу существующего обмена особями между разными 



30 

популяциями вида Eusomus ovulum на территории Республики 

Молдова. 
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ОДУВАНЧИК В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТA 

 

Марина ВИНОГРАДОВА, мастерант, факультет биологии и 

почвоведения 

 

Как показывает статистика, многие люди, больные сахарным 

диабетом, даже не подозревают о своем заболевании. Они годами 

не обращают внимания на грозные симптомы, в то время как 

диабет медленно разрушает их организм. Эту болезнь медики 

даже прозвали тихим убийцей. Игнорирование диабета может 

привести к таким тяжелым последствиям, как гангрена, слепота, 

отказ почек, инсульт и инфаркт. 

Помимо назначенного лечения, инсулинотерапии или приема 

сахароснижающих препаратов, наряду с диетой и регулярным 

выполнением дозированных физических упражнений на помощь 

больным диабетом приходит фитотерапия. Согласно результатам 

научных исследований, эффективным и недорогостоящим 
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средством лечения и профилактики диабета 2 типа является 

одуванчик лекарственный [1]. 

Одуванчик – растение рода Taraxacum и член семейства Aste-

raceae. Он используется в качестве лекарственной травы в тече-

ние длительного времени. Он часто употребляется в пищу, пос-

кольку является богатым источником микроэлементов, таких как 

минералы и витамины. Помимо этого, одуванчик лекарственный 

обладает биоактивными компонентами с ярко выраженными 

антидиабетическими свойствами. К таким относятся хикориновая 

кислота, тараксастерол, хлорогеновая кислота и сесквитерпено-

вые лактоны [4]. 

Тандемная жидкостная хроматография и масс-спектрометри-

ческий анализ одуванчика выявили богатые источники β-кароти-

на, который защищает клетки от окисления и повреждения. Био-

химический анализ идентифицировал хикориновую кислоту как 

наиболее распространенный компонент одуванчика с полифе-

нольным количеством 34,08 ± 1,65 г в листьях и стеблях Taraxa-

cum officinale. Концентрация полифенолов выше в цветках и 

листьях, чем в стеблях. Корни одуванчика содержат углеводы 

(инулин), каротиноиды (лютеин), жирные кислоты (миристино-

вая кислота), минералы, сахара (глюкоза, фруктоза и сахароза), 

холин-витамины и пектин [3]. 

Метформин является в настоящее время первым выбором и 

наиболее используемым антидиабетическим лекарственным сред-

ством. Был получен первоначально из галегина, обнаруженного в 

Galega officinalis. Аналогично, акарбоза, используемая в качестве 

антидиабетического лекарственного средства для ингибирования 

альфа-глюкозидазы, была обнаружена в бактерии [2]. 

Корень одуванчика содержит инулин, который включает 

фруктоолигосахариды. В результате минерального поглощения 

фруктоолигосахариды стимулируют иммунную систему и тем 

самым подавляют аномальный рост клеток. Этот сложный угле-

вод может помочь нормализовать уровень сахара в крови. Иссле-

дования экстрактов одуванчика показали, что он может стиму-

лировать выделение инсулина в β-клетках поджелудочной желе-

зы, что, следовательно, противодействует эффектам гиперглике-

мии. Hussain et al. (2004) показали, что клетки инсулиномы 
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крысы (клетки INS-1E) обладают активностью инсулина. Высу-

шенный этанольный экстракт (40 мкг / мл) препарата Taraxacum 

officinale поступал в клетки в присутствии высокой глюкозы (6,0 

мМ) с использованием глибенкламида (антидиабетического препа-

рата) в качестве контроля. Авторы обнаружили значительную 

секрецию инсулина клетками INS-1E по сравнению с нормальной 

глюкозой (3,0 мМ). Исследования показали, что цикориновая кисло-

та также увеличивает поглощение глюкозы в мышечных клет-ках 

из-за стимуляции секреции инсулина в поджелудочной железе. 

Одуванчик, вводимый в качестве 9,7% травяного препарата эта-

нольного экстракта, обладает антигипергликемическим эффектом у 

непереносимых диабетических мышей [3]. Кроме того, цикориновая 

кислота и taraxasterol ингибируют α-глюкозидазу и -амилазу, пре-

дотвращая переваривание сложных углеводов, таких как крахмал, и 

тем самым дополнительно способствуют антигипергликемическому 

эффекту. Исследования у диабетических крыс показали, что оду-

ванчик индуцирует снижение концентрации глюкозы в плазме, что 

улучшает активность секреции инсулина β-клеток.  

Выводы: 
1. Результаты исследований на мышах показали, что экстракт 

одуванчика в дозе 40 мкг/мл снижает глюкозу с 6,0 мМ до нормы 

3,0 мМ. 

2. Цикориновая кислота, находящаяся в одуванчике, увеличи-

вает поглощение глюкозы в мышечных клетках из-за стимуляции 

секреции инсулина в поджелудочной железе. 

3. Одуванчик индуцирует снижение концентрации глюкозы в 

плазме, что улучшает активность секреции инсулина β-клеток. 
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CARACTERIZAREA HIDROCHIMICĂ A RÂULUI ICHEL  

ȘI INFLUENȚA ACESTUIA ASUPRA FLUVIULUI NISTRU  

ÎN PERIOADA 2016-2017 

 

Viorica CIOBANU, masterandă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

  

Studiul compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru este foarte 

important prin faptul că fluviul Nistru este o sursă principală de apă de 

suprafaţă, ce asigură necesităţile localităţilor urbane şi rurale, a 

sectorului agrar şi a celui industrial [1]. 

În prezent, compoziţia chimică şi regimul hidrologic al apelor 

Nistrului suferă schimbări nedorite, cauzate de impactul antropogen 

sporit. Printre factorii importanţi care afectează calitatea apelor fluviu-

lui Nistru pot fi nominalizaţi și afluenții acestuia. Râul Ichel reprezintă 

un afluent de dreapta al Nistrului, de aceea acesta poate influența 

asupra compoziției chimice a apelor fluviului Nistru. Datele obținute 

în urma monitorizării pot fi folosite la evaluarea stării ecosistemelor 

acvatice și la identificarea schimbărilor sau tendințelor de schimbare a 

calității apei pe parcursul timpului. Ele pot fi, de asemenea, folosite 

pentru a identifica problemele legate de poluare, pentru a determina 

dacă regulamentele cu privire la poluare sunt respectate [1]. 

Calitatea apei râului Ichel și influența acestuia asupra Nistrului a 

fost monitorizată prin recoltarea probelor de apă din 3 secțiuni în anii 

2016-2017: Nistru în amonte de Ichel; Ichel, la gura de vărsare în 

Nistru și Nistru în aval de Ichel. Pentru evaluarea stării hidrochimice a 

apelor râului Ichel, precum şi identificarea contribuţiei acestuia la for-

marea compoziţiei chimice a apelor principalului fluviu al ţării, au fost 

determinați o serie de parametri atât în câmp, cât și în laborator. 

Printre acestea sunt temperatura, pH-ul, conductibilitatea electrică, 

conținutul oxigenului dizolvat, Dtot, conținutul ionilor de Ca
2+

, CO3
2-

, 

HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
, NH4

+
,NO2

-
, NO3

-
, PO4

3-
, CBO5, CCOMn , CCOCr [2]. 

Pentru perioada de cercetare a fost calculat indicele de poluare 

antropogenă a apelor râului Ichel (IPA). La calcul au fost utilizați 4 

parametri – conținutul oxigenului dizolvat; consumul biochimic de 
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oxigen; consumul chimic de oxigen; conținutul ionilor de amoniu și a 

fost aplicată formula:  

IPA =  . 

Valorile indicelui de poluare antropogenă (IPA) reprezintă un 

raport între cantitatea de substanţă evacuată şi limita normativă a 

evacuărilor (Tab.). Valorile IPA pe toată perioada de monitorizare au 

indicat depășiri ale concentrației, limită admisibilă pentru CBO5 , 

CCOCr și ionii de amoniu.  

Tabel 

Aprecierea calității apelor râului Ichel conform IPA 
Luna, anul IPA Clasa de 

calitate 

Tendințele calității 

apelor 

Aprilie 2016 2,25 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Mai 2016 1,72 III Starea instabilă dintre 

schimbări reversibile și 

ireversibile 

Iunie 2016 1,71 III Starea instabilă dintre 

schimbări reversibile și 

ireversibile 

Septembrie 2016 2,08 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Noiembrie 2016 3,24 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Martie 2017 3,73 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Aprilie 2017 1,44 III Starea instabilă dintre 

schimbări reversibile și 

ireversibile 

Iunie 2017 1,62 III Starea instabilă dintre 

schimbări reversibile și 

ireversibile 

Septembrie 2017 4,20 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Noiembrie 2017 3,73 IV Starea de schimbări 

ireversibile 

Media 2,57 IV Starea de schimbări 

ireversibile 
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Considerând din valoarea medie (2,57) a indicelui de poluare 

antropogenă (IPA), apele râului Ichel se caracterizează ca fiind din 

clasa IV de calitate (ape poluate). 

La final, putem constata că râul Ichel influențează compoziția 

chimică a apelor fluviului Nistru după parametrii ce caracterizează 

gradul de poluare al apelor, și anume, CCOCr, NO3
-
, PO4

3- 
. Acest fapt 

încă o dată denotă un grad avansat de poluare a apelor râului Ichel, în 

pofida faptului debitului foarte mic al apelor. 
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SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE  
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ALE 2-HIDROXI-3-METOXIBENZALDEHIDEI 
 

Diana CEBOTARI, masterandă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

 

Tiosemicarbazonele sunt o clasă de compuși cu o gamă largă de 

aplicații analitice și farmaceutice. Acestea se caracterizează prin anu-

mite proprietăți, structuri și compoziții. Tiosemicarbazonele aldehi-

delor și cetonelor conțin în componența lor un spectru larg de atomi 

donori și formează cu ionii metalelor de tranziție compuși coordinativi 

cu proprietăți specifice: antimicrobiene, antifungice și anticancer, 

datorită cărora au găsit implementare în chimia analitică, în medicină 

și în veterinărie. Activitatea complecșilor investigați depinde de natura 

substituenților din tiosemicarbazonele utilizate în sintezele compușilor 

coordinativi. În legătură cu aceasta, scopul lucrării date constă în 

găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției și a structurii 
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probabile ale compușilor coordinativi ai metalelor: cupru, cobalt, 

nichel și fier cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-hidroxi-3-

metoxibenzaldehidei.  

Pentru realizarea scopului mai întâi au fost sintetizate 

tiosemicarbazonele H2L
1-2

. Ele se obțin ca rezultat al reacției de 

condensare a o-vanilinei cu 4-(2,4; 3,4 - dimetilfenil)tiosemicarbazide 

luate în raport molar 1 : 1, conform ecuației: 

O

CH3

OH

O

+
NH

S

NHNH2

R
1

R
3

R
2

-H2O

O

CH3

OH

N NH

S

NH

R
1

R
3

R
2

H2L
1-2

unde: H2L
1
: R

1
=R

3
=CH3 , R

2
= H ; H2L

2 
: R

2
=R

3
=CH3, R

1
= H. 

 

Folosind în calitate de precursori 4-(2,4-; 3,4-dimetilfenil) tiosemi-

carbazide și 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida în mediul alcoolic, au 

fost realizate reacțiile template cu CuX2 ·nH2O (X = Cl
-
, Br

-
, ClO4

-
, 

NO3
-
, CH3COO

- 
; n =0, 1, 2, 3, 6), CoX2 · 6H2O (X = Cl

-
, NO3

-
) și 

NiX2 · nH2O (X = Cl
-
, CH3COO

-
, n = 4, 6). În cazul sărurilor de 

cupru(II), sinteza a fost realizată în raport de 1:1, pentru care, în baza 

analizei la metal, a fost stabilită compoziția Cu(HL
1-2

)X și Cu(L
1-2

) 

∙H2O, iar în cazul sintezei cu acetatul de nichel, fie în raport molar de 

1:1:1 sau 2:2:1, se obține compusul coordinativ cu aceeași compoziție 

Ni(L
1-2

)·H
2
O. Pentru stabilirea structurii probabile a compușilor coor-

dinativi sintetizați, au fost utilizate magnetochimia și spectroscopia 

IR. Conform rezultatelor cercetării magnetochimice a compușilor sin-

tetizați, a fost stabilit că compușii cobaltului sunt diamagnetici. Comp-

lecșii nichelului la fel sunt diamagnetici și au structură plan-pătratică, 

iar în cazul compușilor cuprului, momentele efective magnetice sunt 

scăzute în comparație cu valorile pur spinic caracteristice pentru un 

electron necuplat. Aceste date vorbesc că complecșii sintetizați au 

structură polimerică. Însă compușii coordinativi obținuți în baza 

nitratului și a percloratului de cupru au momente efective magnetice 

cuprinse între 1,73-2,2 mB și au structură monomerică. 

Pentru determinarea modului de coordinare a liganzilor la ionii de 

metal menționați, a fost efectuată analiza comparativă a spectrelor IR 

ale compușilor sintetizați, tiosemicarbazonelor și compușilor coordi-

nativi cu liganzii asemănători descriși în literatură. A fost stabilit că 

tiosemicarbazonele studiate se comportă în compușii coordinativi 
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sintetizați ca liganzi tridentați monodeprotonizați coordinând la ionul 

central prin intermediul oxigenului fenolic, azotului azometinic și 

atomului de sulf, formând două metalocicluri din șase și cinci atomi. 

În favoarea acestui fapt vorbește dispariția spectrelor IR ale 

substanțelor sintetizate ale benzilor de absorbție ν(C-OH) în domeniul 

1271-1280 cm
-1

, deplasarea ν(C=N) cu 10-15 cm
-1

 în domeniul de 

frecvențe joase și deplasarea ν(C=S) ~ 15 cm
-1

 în domeniul de 

frecvențe înalte. De asemenea, în domeniul 400-550 cm
-1

 apar un șir 

de benzi de absorbție care conform datelor din literatură sunt atribuite 

ca M-N, M-S, M-O. În favoarea concluziilor trase despre structura 

compușilor sintetizați vorbește și analiza cu raze X a compusului 

Ni(H2L
1
)(L

1
)·C2H5OH. În sfera internă a atomului central se află două 

molecule de liganzi. Neobișnuit în structura dată este că aceste 

molecule nu sunt echivalente. Una se comportă ca ligand tridentat 

dublu deprotonată d(C-O)=1.304 Å, d(C-S)=1.738 Å și d(C-N)=1.291 

Å, iar a doua moleculă de tiosemicarbazonă coordinează la atomul 

central ca ligand monodentat, prin atomul de sulf. Prima moleculă se 

află în forma tioenolică deprotonată, iar a doua în forma tionică 

nedeprotonată d(C=S)=1.710 Å. 

A fost efectuată cercetarea proprietăților antimicrobiene și antifun-

gice ale unora dintre compușii coordinativi sintetizați. Ea a fost 

realizată în mediul nutritiv lichid, prin metoda diluțiilor succesive. 

Rezultatele obținute ale screeningului primar sunt făcute pe tulpini 

standard de Staphylococcus aureus ca reprezentant al microorganis-

melor gram-pozitive, Eschirichia coli ca reprezentant al microorganis-

melor gram-negative și pe Candida albicans ca reprezentant al fun-

gilor. A fost stabilit că tiosemicarbazonele inițiale H2L
1-2

 nu manifestă 

activitate biologică față de microorganismele și fungii studiați, în timp 

ce compușii coordinativi inhibă creșterea și multiplicarea microorga-

nismelor gram-pozitive în diapazonul concentrațiilor 0,0039-0,5 

mg/mL. Activitatea bacteriostatică a complecșilor sintetizați este com-

parabilă cu activitatea furacelinei, utilizată în medicină pentru tratarea 

și profilaxia infecțiilor. 
 Recomandat 
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Apele naturale posedă capacitate de autopurificare, prin care se 

înțelege ansamblul proceselor hidrodinamice, fizice, chimice și biolo-

gice care contribuie la micșorarea sau înlăturarea substanțelor nocive 

din mediu și restabilirea parametrilor fizico-chimici inițiali. Procesele 

chimice de autopurificare se limitează la descompunerea poluanților 

ca rezultat al hidrolizei, oxidării sau fotolizei [1, p.102-106], dintre 

care fac parte și procesele radicalice. 

Compozița chimică a apelor naturale include un număr enorm de 

substanțe organice și anorganice în formă dizolvată, coloidală și sus-

pendată, între care există un echilibru dinamic de oxido-reducere. 

Dintre acestea fac parte și substanțele tiolice, care reprezintă o clasă 

de compuși organici cu grupa funcțională –SH, ce le conferă 

proprietăți accentuate de reducători, care participă în procesele de 

oxido-reducere, inclusiv în cele radicalice. 

Calitatea resurselor acvatice constituie o problemă majoră pentru 

Republica Moldova. În prezent, în scopul potabilizării, industrial, acti-

vității menajere, sunt utilizate două surse de apă de suprafață, două 

fluvii transfrontaliere: Nistru și Prut, dintre care mai exploatat este 

fluviul Nistru, bazinul hidrografic al căruia ocupă 57% din suprafața 

republicii [2, p.75]. 

În acest context, devine importantă compoziția chimică și calitatea 

apelor naturale, respectiv apare necesitatea de a studia amănunțit 

impactul poluanților și intensitatea proceselor de autopurificare a 

sistemelor acvatice.  

Scopul lucrării constă în monitorizarea concentrației grupărilor –

SH în unele obiecte acvatice și studiul influenței cisteinei asupra pro-

ceselor de autopurificare radicalică, prin modelarea diferitelor sisteme 

în condiții de laborator. 

Pentru determinarea grupărilor –SH libere, a fost folosită metoda 

spectrofotometrică Ellman [3]. Pentru a stabili influența cisteinei 
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asupra proceselor de autopurificare radicalică, a fost determinată capa-

citatea de inhibiție, care presupune utilizarea colorantului PNDMA în 

calitate de capcană pentru radicalii OH, generați în condiții forțate de 

către H2O2 la iradierea cu lampa DRT-400 [1]. 

Pe parcursul anului 2017, a fost monitorizat conținutul substanțelor 

tiolice în obiectele acvatice cercetate, concentrația acestora fiind de 

ordinul 10
-6

-10
-5

 M (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1. Dinamica conținutului de substanțe tiolice determinate  

în bazinele acvatice cercetate pe parcursul anului 2017 

 

Variația sezonieră a concentrației grupărilor –SH din bazinul 

Nistrului (Fig. 1) demonstrează despre natura autohtonă a tiolilor în 

apă [3], totodată indirect poate indica și starea redox a apelor naturale.  

Tendința de oxidare a compușilor tiolici scade pe cursul fluviului, 

astfel în punctul de prelevare Vadul lui Vodă concentrația lor rămâne 

practic constantă în lunile septembrie și noiembrie, cele mai mari con-

centrații au fost găsite în afluenții Nistrului și în lacurile Dănceni și 

Ghidighici (Fig. 1), ceea ce indică despre intensificarea poluării antro-

pogene sau despre cantitatea mare a substanțelor organice, provenite 

din procese metabolice sau descompunerea organismelor moarte. 
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Valorile parametrului capacitatea de inhibiție (ΣkiSi) care variază 

între 7,7*10
5 

s
-1

 -7,0*10
6
 s

-1
 (Fig. 2) denotă faptul că cu creșterea 

concentrației de cisteină (Cys) are loc micșorarea acestuia de la 

7,0*10
6
 s

-1
 până la 7,7*10

5
 s

-1
 , ceea ce corespunde mediului acvatic 

foarte poluat, în care procesele de autopurificare radicalică sunt 

încetinite. Ordinul concentrațiilor radicalilor OH (10
-17

 M- 10
-16

 M) la 

fel, confirmă acest fapt. 

 
Fig. 2. Dependența capacității de inhibiție și concentrației radicalilor 

OH de concentrația grupelor  

–SH, [PNDMA]=const.=2,50*10
-5

 M, [H2O2]=const.=0,01 M 

  

Dinamica capacității de inhibiție demonstrează îmbunătățirea 

capacității mediului de a asigura procesele de autopurificare cu 

participarea radicalilor liberi cu creșterea concentrației de Cys. Acest 

fapt poate fi explicat prin aceea că în urma fotooxidării Cys are loc 

formarea produșilor intermediari, care contribuie la eliminarea în 

mediu a cantităților suplimentare de radicali. Cu alte cuvinte, prezența 

Cys în mediul acvatic nu are un efect negativ pronunțat și prezența 

acesteia nu împiedică ireversibil procesele de autopurificare 

fotochimică a mediului cu participarea radicalilor OH. Pe de altă 

parte, valorile ΣkiSi și  demonstrează că parametrii mediului în 

prezența Cys corespund apelor poluate. Valorile capacității de 

inhibiție se încadrează în ordinul 10
6 

s
-1

- 10
5
 s

-1
, ceea ce corespunde 

apelor poluate, iar conținutul radicalilor OH calculat (10
-17

 M- 10
-16

 

M) nu este suficient pentru a asigura o bună desfășurare a proceselor 

de autopurificare radicalică. 
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Așadar, în condițiile apelor naturale, cisteina nu va favoriza 

procesele de autopurificare radicalică, din motiv că concentrația 

acesteia nu asigură generarea unei cantități suficiente de radicali. 

Referinţe: 
1. DUCA, Gh., GLADCHI, V., GOREACEVA, N. Lucrări practice la 

chimia apelor naturale. Chișinău: CEP USM, 2007. 

2. DUCA, GH., MIHĂILESCU, C., ANDREEV, A. ș.a. Starea mediului 
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ÎNLĂTURAREA COLORANTULUI PORTOCALIU ACTIV  

ÎN PREZENȚA DIETILENGLICOLULUI DIN SISTEME 

APOASE PRIN UTILIZAREA METODELOR  

FIZICO-CHIMICE COMBINATE 

 

Veronica PORUBIN, masterandă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

 

Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea 

acesteia este o problemă actuală cu consecinţe, mai mult sau mai puţin 

grave, asupra populaţiei. Principalii poluanţi ai apelor reziduale textile 

sunt coloranţii textili, precum şi o serie de compuşi auxiliari textili 

(fixatori, dispersanți și emolienți), aplicaţi în procesul tehnologic de 

vopsire al ţesăturilor de diferită natură. 

Principalii parametri ce caracterizează apele reziduale textile sunt 

consumul chimic de oxigen (CCO), care atinge 10,0 mii mgO/L, con-

sumul biochimic de oxigen (CBO), prezenţa culorii, a ionilor metalici, 

precum şi a electrolitilor [1]. 

Scopul lucrării constă în optimizarea parametrilor fizico-chimici 

în procesul de înlăturare și mineralizare al componenților din sisteme-

le ce conțin colorant portocaliu activ-16 (PA16) și dietilenglicol 

(DEGL). 

Prin aplicarea metodelor de oxidare catalitică a poluanților, pot fi 

epurate sisteme ce conțin concentrații mai mici de 100,0 mg/L de 

coloranți și substanțe auxiliare. În acest scop, a fost studiat procesul 
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îndepărtării și mineralizarii poluanților prin utilizarea metodelor 

combinate de epurare. În prima etapă a fost studiat procesul de 

înlăturare al poluanților prin metoda de electroflotocoagulare. 

Studiul proceselor de electroflotocoagulare a sistemelor model ce 

conțin DEGL și PA16 a fost efectuat în funcție de diferiți parametri 

fizico-chimici: concentrația coagulantului, pH, timp și intensitatea 

curentului electric. 

În urma procesului de electroflotocoagulare a sistemului-model a 

fost constatat că pH-ul optim de coagulare este 5,0-5,5, iar 

concentrația optimă de coagulant este 5,4 mgAl
3+

/L, (Fig. 1a, b). 

 
   

Fig.1. Efectul de înlăturare a poluanților din sisteme-model PA-DEGL 

prin electroflotocoagulare în funcție de: a) de pH; b) concentrația 

ionilor de Al
3+

; [DEGL]=60,0 mg/L, [PA]=200,0 mg/L, CCOinit. 

=185,0 mg O/L, timp=10 min, Na2SO4=1,0 mL 

 

A fost constatat că efectul de înlăturare după electroflotocoagulare 

creşte neconsiderabil odată cu mărirea concentraţiei ionilor de alumi-

niu în intervalul dat (5,4-21,6 mg/L), dupa care scade. Efectul optimal 

se stabileşte la concentraţia ionilor de aluminiu de 5,4 mg/L. La 

concentraţii mai mari a Al
3+

 efectul de înlăturare se micşorează, ceea 

ce se explică prin faptul că excesul de coagulant conduce la încărcarea 

pozitivă a suprafeţei coloizilor, ce duce la redespicarea acestora. 

Valoarea pH-ului joacă un rol important în procesul de formare și 

sedimentare a floculelor de hidroxizi. Cu mărirea valorii pH-ului de la 

5,0 până la 6,0, în sistemul-model PA-DEGL predomină hidroxicom-

pușii de aluminiu Al(OH)
2+

, care joacă rolul de ioni. Ei sunt atrași pe 
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suprafața agregatelor și le încarcă, la fel, cu sarcină pozitivă, dar mai 

mică, care împiedică procesul de electroflotocoagulare, chiar și la 

concentrații mici de fixator. 

Din investigațiile științifice pentru alte sisteme-model, s-a constatat 

că intensitatea optimă de electroflotocoagulare este 0,4 A, iar timpul 

optim este de 10 min [2]. Pentru a se demonstra acest lucru, a fost su-

pus epurării prin electroflotocoagulare sistemul-model PA-DEGL și s-

a constatat că efectul de înlăturare se mărește neesențial cu creșterea 

intenstității curentului. Aceleași legitate se observă și la 

electroflotocoagulare în funcție de timp. Astfel s-a stabilit că timpul 

optim este de 10 min, iar cu mărirea lui efectul de înlăturare nu se 

schimbă considerabil. 

Ca rezultat al electroflotocoagulării componentelor din sistemul dat 

nu s-a atins CMA pentru deversarea apelor epurate. Din aceste 

considerente, a fost utilizat în continuare procesul de 

oxidare/mineralizare cu reagentul Fenton (Fig.2). 

Fig.2. Efectul de înlăturare/mineralizare a poluanților din sistemele-

model prin combinarea metodelor; t=10 min, I=0,4 A, [Fe
2+

]=8x10
-

4
M, [H2O2]=8x10

-3
M , CA=5,0 g 

  

A fost constatat că după oxidarea catalitică, urmată de adsrobția pe 

cărbune activ, se atinge CMA pentru CCOCr (5,0-8,0 mgO/L)/ Astfel, 

ca să se atingă CMA pentru CCOCr în sistemele ce conțin coloranți 

(100,0-200,0 mg/L) și DEGL, este necesară utilizarea metodelor com-

binate: electroflotacoagularea-oxidarea-adsorbția. 

80

85

90

95

El-coag OxidareRF CA

E
.,

%
 

PA(200mg/L)-DEGL(60mg/L
PA(100mg/L)-DEGL(60mg/L)



44 

Referinţe: 
1. COSTACHE, E.D. Impactul coloranţilor asupra apelor şi mediului. 

[online]. Bucureşti: Colegiul tehnic „Gheorghe Asachi”, 2010.  

2. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L., IAMBARŢEV, V. 

Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluţii prin 

aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. În: Studia 

Universitatis.Seria ,,Științe reale ale naturii”, 2016, nr. 6(96), p 147-152. 

 Recomandat 

Maria GONȚA, dr. hab., prof. univ. 

 

SINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE UNOR POLIMERI 

MEDICINALI PE BAZĂ DE ANHIDRIDĂ MALEICĂ CU 

PREPARATE MEDICINALE 

 

Maria FETCU, studentă, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

 

Multe lucrări ştiiinţifice sunt bazate pe cercetarea polimerilor 

medicinali cu efect de prolongare şi antimicrobian, antifungic şi alte 

proprietăţi. Cercetările date au condus la dezvoltarea sistemelor de 

eliberare controlată a substanţelor biologic active, acestea având un 

loc de acţiune bine definit. 

Având în vedere datele prezente în literatură, cel mai mult sunt 

utilizaţi copolimeri de N-vinilpirolidonă cu acidul metacrilic, crotonic 

etc. Astfel, am ales obiectul de studiu sinteza copolimerilor din N-

vinilpirolidonă cu anhidridă maleică, precum şi utilizarea 

copolimerului tehnic stiren:butadienă:anhidridă maleică, care este 

bine-venit pentru obiecte de uz clinic, farmaceutic, pentru a acoperi 

diferite suprafeţe [1]. 

Sinteza copolimerilor N-VP: AM  

Sinteza a avut loc prin cântărirea iniţiatorului – azobisizobutiro-

nitril (AIBN), anhidridei maleice, N-vinilpirolidonei. În trei fiole au 

fost introduse respectiv cantităţi diferite de N-VP, AM şi AIBN în 

diverse raporturi de N-VP:AM (95:5 ; 90:10 ; 80:20 ). După sudarea 

fiolelor, acestea s-au încălzit la baia de apă timp de 3 ore la 

temperatura de 80
o
C. Mecanismul de copolimerizare este copolime-

rizarea radicalică. 

Prin metoda vâscozimetrică am determinat vâscozitatea caracteris-

tică cuprinsă între 0,06 şi 0,19. 
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Sinteza copolimerului tehnic ST:BT:AM grefat cu izofural 

  
 

Izofural ST:BT:AM     (Izonicotinoilhidrazona 5-nitro-2-furaldehidei) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Interacţiunea copolimerului ST:BT:AM cu izofural are loc prin 

formarea unei legături noi C–N. Sub acţiunea trietilaminei (C2H5)3N, 

care serveşte drept iniţiator al reacţiei, are loc deschiderea ciclului 

anhidridei maleice, care ulterior interacţionează cu gruparea –NH – a 

izofuralului. 

Modul de sinteză: copolimerul ST:BT:AM se dizolvă în CHCl3, iar 

izofuralul în dimetilformamidă (DMF) şi aceste două soluţii se ames-

tecă, ca iniţiator se adaugă trietilamina (TEA). Amestecul se trece într-

un balon cu fund rotund, care se ajustează la un refrigerent. Se 

încălzeşte timp de 2, 4 şi, respectiv, 6 ore la temperatura de 60
o
C. 

Pornind de la spectrele IR, observăm apariţia unor vibraţii noi, de 

exemplu la υ1= 1028 cm
-1

 şi la υ2=1054 cm
-1

, care corespund grupelor 

C – OH ce se formează la ruperea ciclului de AM. 

În laboratorul „Infecţii intraspitaliceşti” al USMF „Nicolae Teste-

miţanu” a fost efectuată cercetarea activităţii bacteriostatice şi bacteri-

cide a substanţei date. Substanţa a fost dizolvată în CHCl3 cu concen-

traţia 10 mg/ml. Cercetările au fost efectuate prin metoda diluărilor în 

serie în mediu nutritiv lichid (bulion peptonat din carne 2%, pH=7). 

Substanţa dată manifestă activitate bacteriostatică faţă de Staphylaco-

ccus aureus, Enterococcus faecalis, Eshericia coli. 

Activitate bactericidă substanţa o posedă faţă de Staphylacoccus 

aureus, Enterococcus faecalis, Eshericia Coli. 
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Tabel  

Rezultatele cercetării antimicrobiene a substanţei „copolimer 

ST:BT:AM-izofural” 
Substanţa Test-cultura bacteriană (mcg/ml) 

S. aureus E. faecalis E. coli Ps. aureginosa P.vulgaris 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

„copolimer 

ST:BT:AM-
izofural” 

12,40 16,30  23,10  31,40  116,0   >300 >300  >300  >300  >300  

Izofural 2,34 9,37 15,35 75,05 18,75 >300 >300 300 18,75 37,5 

 

Conform datelor din literatura de specialitate şi îndeplinirii 

experienţelor practice, am efectuat : sinteza copolimerului 

biocompatibil N-VP:AM, determinând vâscozitatea caracteristică a 

acestuia, cuprinsă între 0,06 şi 0,19, sinteza copolimerului 

izofural:ST:BT:AM. Cu ajutorul spectroscopiei IR am confirmat 

prezenţa grupărilor funcţionale în copolimerii analogi. Polimerii 

analogi au demonstrat activitate antibacteriană pentru S. aureus, 

E.faecalis şi E. coli, a fost demonstrat că activitatea soluţiiilor de 

preparate se păstrează la nivelul dat mai mult de 120 de ore. 

Bibliografie: 
1. Antimicrobial Polymers in Solution and on Surfaces: Overview and 

Functional Principles, Felix Siedenbiedel and Joerg C. Tiller  
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Ştefan ROBU, dr., conf.univ. 

 

SINTEZA, PROPRIETĂŢILE ANTIMICROBIENE ȘI 

ANTIOXIDATIVE ALE COMPUŞILOR COORDINATIVI AI 

UNOR METALE 3D CU N-(4-(2-((3-METIL-5-OXO-1-FENIL-

4,5-DIHIDRO-1H-PIRAZOL-4-IL)(FENIL)METILEN) 

HIDRAZINCARBOTIOAMIDO)FENIL)ACETAMIDĂ 

 

Veronica ILIESCU, studentă, Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică 

 

În ultimii ani, tiosemicarbazidele şi tiosemicarbazonele au început 

să aibă o importanță deosebită datorită proprietăților pe care le posedă. 

Aceşti compuşi au un spectru larg de activităţi biologice, în special 

tiosemicarbazonele, care manifestă o varietate de proprietăți antimi-

crobiene, antifungice, antibacteriene, antivirale şi antitumorale. 
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Tiosemicarbazonele formează cu metalele de tranziţie o gamă largă de 

compuşi coordinativi, ce se deosebesc prin compoziţie, structură şi 

proprietăţi. Unii din aceşti compuşi manifestă o activitate biologică, 

fapt ce permite de a-i folosi în calitate de dezinfectanţi şi antiseptici, 

dar şi ca agenţi pentru crearea mediilor nutritive microbiologice 

selective. 
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Fig. 1. Schema de sinteză a H2L{N-(4-(2-((3-metil-5-oxo-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol-4-il)(fenil)metilen)hidrazincarbotio-

amido)fenil)acetamidă}.  

Condițile sintezei: a – N-{4-[(dimethylcarbamothioyl) amino] phe-

nyl}acetamide; 1 – TMTD (tetrametiltiuram disulfură), DMF (N,N-di-

metilformamida), 1h 100
0
C; b- N-(4-izotiocianatofenil) acetamidă; 2 – 

Dioxan, Ac2O 0,5 h 100
0
C; c- N-{4-[(hidrazincarbotioil)amino]fe-

nil}acetamidă; 3 – Etanol N2H4*H2O, 25
0
C 0,5 h; H2L- N-(4-(2-((3-

metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-4-il)(fenil) metilen)hidra-

zincarbotioamido) fenil)acetamidă; 4 – Etanol 4-benzoil-5-metil-2-

fenil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-onă, 100
0
C 5 h. 

 

 

Fig. 2. Activitatea antioxidativă prin metoda ABTS
+
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Concluzii. În final a fost obținut un compus nou N-(4-(2-((3-Metil-5-

oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-4il)(fenil)metilen)hidrazincarbotio-

amido)fenil) acetamidei, au fost sintetizați 5 compuși coordinativi noi ai 

Cu(II) și N-(4-(2-((3-Metil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-4-il) (fe-

nil)metilen)-hidrazincarbotioamido)fenil)acetamidei, care a fost studiat cu 

ajutorul sprectroscopiei IR (Bruker ALPHA, 4000-400 cm
-1
) și spectros-

copiei RMN 
1
H și 

13
C și de asemenea a fost determinată activitatea 

antioxidativă prin metoda ABTS
+ 

. 
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STUDIUL SPECTROFOTOMETRIC AL AMESTECULUI DE 

SULFAMETOXAZOL ŞI TRIMETOPRIM 

 

Antonina PRIJELEVSCAIA, studentă, Facultatea Chimie  

şi Tehnologie Chimică 

 

Calitatea preparatelor farmaceutice se verifică prin metode fizico-

chimice recomandate de Farmacopee. Uneori acestea nu sunt cele mai 

avantajoase din punct de vedere economic şi practic, astfel, elaborarea 

noilor metode de analiză a substanţelor active din medicamente, şi nu 

numai, rămâne a fi un domeniu de cercetare foarte important şi actual. 

Noutatea ştiinţifică a acestei lucrări constă în propunerea unei noi 

metode de analiză a amestecului de sulfametoxazol şi trimetoprim, 

care câştigă în timpul de realizare în comparaţie cu metoda 

recomandată în Farmacopee. 

Sulfametoxazol (4-amino-N-(5-metilizoxazol-3-il)benzensulfona-

midă) şi trimetoprim (5-(3,4,5-trimetoxibenzil)pirimidin-2,4-diamină) 
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sunt substanţe solide, de culoare albă, cu următoarele formule 

chimice: 

 

 

Sulfametoxazol (S) Trimetoprim (T) 

 

Aceste două substanţe sunt solubile în acizi şi baze diluate şi puţin 

solubile în apă şi etanol [1]. Experimental a fost determinat că fiecare 

dintre aceste substanţe se dizolvă în acid clorhidric la încălzire la baia 

de apă. Grupele -NH2 prezente în formulele compuşilor daţi oferă 

substanţelor proprietăţi antipiretice.  

Pentru analiza spectrofotometrică au fost utilizate probe-model de 

sulfametoxazol şi trimetoprim, iar în calitate de solvent – metanol. A 

fost preparată soluţia standard dintr-o probă cântărită la balanţa 

analitică, iar setul de calibrare prin diluare consecutivă din aceasta. 

Din spectrele electronice de absorbţie a soluţiilor obţinute au fost 

determinate lungimile de undă la care aceste două substanţe 

înregistrează absorbanţa maximă, în cazul sulfametoxazolului la 

λ=270 nm, iar în cazul trimetoprimului la λ=285 nm. Din curbele de 

calibrare, prezentate în figurile 1 şi 2, au fost determinate domeniile de 

concentraţie în care se respectă legea de bază a absorbţiei luminii:  

S= 4*10
-5 

÷ 6,3242*10
-5

 mol/L 

T= 6*10
-5 

÷ 8,2759*10
-5

 mol/L 

 

  
Fig.1. Curba de etalonare pentru 

soluţii de S 

Fig.2. Curba de etalonare pentru 

soluţii de T 
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În continuare, metanolul a fost înlocuit cu acid clorhidric (0,1 M), 

deoarece anume acest acid este prezent în stomac şi în el se dizolvă 

medicamentele. Au fost efectuate aceleaşi operaţii de preparare a 

setului de calibrare şi înregistrate spectrele electronice de absorbţie. 

Lungimea de undă maximală în cazul sulfametoxazolului dizolvat în 

HCl este λ=265 nm, iar în cazul trimetoprimului – λ=271 nm. Din 

graficele de calibrare, prezentate în Figurile 3 şi 4, au fost determinate 

domeniile de concentraţie în care se respectă legea Lambert-Beer: 

S= 3,1621*10
-5 

÷ 6,3242*10
-5

 mol/L 

T= 1,3793*10
-5 

÷ 5,5173*10
-5

 mol/L  

  

Fig.3. Curba de etalonare pentru 

soluţii de S 

Fig.4. Curba de etalonare pentru 

soluţii de T 

 

Din rezultatele obţinute se poate trage concluzia că cele două 

substanţe, cu efect analgezic şi antipiretic, pot fi analizate în amestec 

prin metoda spectrofotometrică, iar în calitate de solvent se va folosi 

acidul clorhidric care are o toxicitate mai redusă decât metanolul. 

Referințe:  
1. European Pharmacopoeia v7.0, 2010. 

2. GABRIELA, G., DUDA-SEIMAN, C. Metode fizico-chimice de analiză a 

substanțelor cu activitate biologică. Romania, 2012. 

Recomandat 

Mariana DÎRU, dr., lect. univ. 
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SALICILIDEN-ETIL-4-(HIDRAZINCARBOTIOAMIDO) 

BENZOAȚII UNOR METALE 3d CU PROPRIETĂȚI 

ANTITUMORALE 

 

Natalia GHILEȚCHI, studentă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

 

Chimia coodinatvă tinde spre noi progrese atât experimental, cât și 

teoretic. Dezvoltarea compușilor coordinativi se caracterizează printr-

o creștere considerabilă. Ca obiect de studiu în lucrarea dată sunt 

compușii coordinativi ai unor metalele tranziționale cu liganzi 

organici care și-au găsit aplicația în medicină și veterinărie. 

Tiosemicarbazona saliciliden-etil-4 (hidrazincarbatioamido)benzoații 

3d cu proprietăți antitumorale, de asemeni, prezintă interes. 

O

O

CH3

NH2

O

OCH3

NH

S

NH
N

H OHH2L

I, II, III, IV

 
Fig. Schema sintezei H2L 

I-TMTD, DMFΔ; II-H2SO4; III-N2H4*H2O; IV- salicilaldehida 

 

Sinteza tiosemicarbazonei începe cu reacția dintre anestezină (4-

aminobenzoatul de etil și disulfura de tetrametiltiouram (TMTD) în 

raport molar 1:1 în DMF, t = 95
0
C, timp de 5 h, astfel obținem 

tioureea cu ɳ = 80%. În continuare tioureea a fost degradată termic cu 

ajutorul H2SO4 în raport molar de 1:1 în dioxan, la reflux timp de 3 h, 

obținându-se izotiocianatul cu ɳ = 97% [1]. Izotiocianatul în reacție cu 

hidratul de hidrazină în etanol în raport molar 1:1 timp de 1h 

obținându-se tiosemicarbazida cu ɳ = 60% [2]. Tiosemicarbazida 

obținută în reacție cu aldehida salicilică în soluție etanolică, în 

prezență de acid acetic glacial, se formează tiosemicarbazona cu ɳ = 

93%. Tiosemicarbazona H2L obținută are în componența sa fragmente 

de anestezină și aldehida salicilică. Anestezina este folosită în 

chirurgie ca anestezie locală, aldehida salicilică este folosită ca 

precursor pentru sinteza unor medicamente, ca analgezic minor, 

antipiretic, antiinflamator. Tiosemicarbazida din soluția etanolică a 
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cristalizat sub formă de cristale aceforme de culoare albă, cu ajutorul 

razelor X pe monocristal a fost stabilită structura chimică. Structura 

este aproximativ planară cu excepția grupei – CH3 și grupei – NH2. 

Împachetarea în celula elementară cuprinde 4 fragmente de 

tiosemicarbazidă (orientate paralel opuse, aranjându-se în mod 

favorabil cu stabilizarea prin legături de hidrogen între oxigenul 

(C=O) esteric și hidrogenul grupei – NH2. 

 

Cu ajutorul spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară 
1
H-

RMN, 
13

C-RMN, am determinat formula structurală și puritatea 

intermediarilor tiosemicarbazonei H2L. Tiosemicarbazona sintetizată a 

servit în calitate de ligand pentru sinteza compușilor coordinativi.  

La interacțiunea amestecurilor de soluții etanolice sărurilor de 

Cu
2+

, Ni
2+

 și ligand H2L am obținut 10 compuși coordinativi cu ɳ = 

80-90%. Compușii coordinativi obținuți au fost studiați cu ajutorul 

Spectroscopiei FTIR–ATR și analiza la metal. 

În baza spectroscopiei IR, am determinat grupele funcționale la 

ligand care în cazul compușilor coordinativi se deplasează la numere 

de undă mai mari sau mai mici. Gruparea funcțională azometinică 

ν(C=N) se deplasează la numere de undă mai mari, apare o bandă 

nouă ν(C=N→Cu)/ν(C=N→Ni) care lipsește în spectrul ligandului,  

ν (C=S)/ δ(C=S) se deplasează la numere de undă mai mici. Banda de 

absorbție ν (O-H) dispare din spectre, ceea ce ne vorbește despre 

deprotonarea grupei fenolice. 

În baza spectroscopiei IR, am presupus modurile de coordinare, în 

cazul compușilor coordinativi ai Cu(II) ligandul poat fi monodeproto-

nat tridentat și dublu deprotonat tridentat și în cazul Ni(II) monodep-

rotonat tridentat. 

Compușii coordinativi ai Cu(II) au fost analizați la manifestarea 

activităților antitumorale. S-a dovedit că cel mai puțin omoară celulele 



53 

de MDCK (normale) – Cu(HL)Br, celulele HeLa mai bine sunt 

omorâte de CuHL(CH3COO), celulele BxPC-3 mai bine sunt omorâte 

de CuHL(NO3), iar celulele de TC-1 mai bine sunt omorâte de 

CuHLCl. 

Referințe: 
1. BARBĂ, N., ARNĂUT, GH., CHERCHEJA, S., STAVER, R. Sinteza 

3(4)-izotiocianatobenzoaţilor de etil din esterii acizilor 3(4)-N,N-

dimetiltioureidobenzoici. În: Anale ştiinţifice USM, 2001, p.221-223. 

2. KLAYMAN, Bartosevich; Griffin; Mason; Scovil. In: Journal of 

Medicinal Chemistry, 1979, vol. 22, 7, p. 855-862. 

Recomandat 

Victor ȚAPCOV, dr., conf. univ. 

 

 

COMPUȘII COORDINATIVI AI UNOR METALE 3d  

CU SALICILIDEN-4-ALIL-S-

BENZILIZOTIOSEMICARBAZIDA 

 

Maria GRĂDIȘTEANU, studentă, Facultatea Chimie  

şi Tehnologie Chimică 

 

Din literatura de specialitate este cunoscut faptul că tiosemicarba-

zonele și derivații săi manifestă activitate biologică sporită și au o 

tendință mare de a forma compuși complecși cu biometale. Coordi-

narea tiosemicarbazonelor la atomii centrali de metale, în multe 

cazuri, duce la mărirea activității biologice. 

Anterior, în LCŞ ,,Materiale Avansate în Biofarmaceutică și 

Tehnică” au fost obținute 4-alil-S-alchilizotiosemicarbazone ale alde-

hidelor aromatice și heteroaromatice. Cercetarea compușilor sintetizați 

a arătat că alchilarea atomului de sulf duce la schimbarea modului de 

coordinare a ligandului la atomul central, schimbând activitatea biolo-

gică a acestor substanțe, de aceea prezintă interes studierea influenței 

introducerii grupării benzil în componența izotiosemicarbazonei. 

Scopul acestei lucrări este determinarea influenței introducerii 

grupării benzil în compoziția 4-aliltiosemicarbazonei aldehidei Salici-

lice asupra compoziţiei, structurii şi proprietăților fizico-chimice a 

compușilor coordinativi ai unor biometale cu saliciliden-4-alil-S-ben-

zilizotiosemicarbazida (Fig.). 
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Fig. Structura 4-alil-S-benzilizotiosemicarbazonei  

aldehidei salicilice (HL) 

 

Pentru realizarea scopului propus, a fost sintetizată 4-alil-S-benzili-

zotiosemicarbazona aldehidei salicilice. În primul rând, a fost obținută 

4-aliltiosemicarbazida prin interacțiunea hidratului de hidrazină cu 

alilizotiocianat. În etapa următoare, 4-aliltiosemicarbazida a fost dizol-

vată în metanol, după care s-a adăugat soluţia de clorură de benzil. 

Amestecul dat a fost supus agitării la încălzire timp de 8 ore, după 

aceasta s-a adăugat aldehida salicilică şi amestecul a fost lăsat să se 

agite încă pentru 1 oră. La răcire, s-a format precipitatul alb al 

hidroclorurii de 4-alil-S-benzilizotiosemicarbazona aldehidei salicili-

ce, care ulterior a fost filtrat şi uscat la aer. În etapa finală, hidro-

clorura izotiosemicarbazonei a fost neutralizată în soluţie etanolică de 

KOH. Precipitatul de clorură de potasiu format a fost separat prin 

filtrare, iar la evaporarea filtratului au fost obţinute cristale de izotio-

semicarbazonă. Ttop(HL) = 63-65 ºC. 

Structura şi puritatea izotiosemicarbazonei sintetizate a fost confir-

mată, utilizând spectroscopia RMN 
1
H şi 

13
C. 

1
H RMN (CDCl3, δ (ppm)): 11.03 (br, 1H, OH); 8.56 (s, 1H, 

CH=N); 7.51-7.29 (m, 6H, CH aromatic); 7.25 (t, 1H, CH aromatic); 

6.94 (t, 2H, CH aromatic); 6.83 (br, 1H, NH); 5.95 (m, 1H, CH din 

fragmentul alilic); 5.18 (dd, 2H, CH2=C); 4.40 (s, 2H, CH2-S); 3.97 (t, 

2H, CH2-N). 
13

C RMN (CDCl3, δ (ppm)): 160.44 (C-S); 158.80, 154.55, 

136.31, 130.51, 129.07, 128.73, 127.59, 119.08, 118.93, 115.41 (C 

aromatic); 134.71 (CH=N); 130.86 (CH din fragmentul alilic); 116.19 

(CH2=); 45.56 (CH2-N); 34.21 (CH2-S). 

Introducerea fragmentului benzilic în componenţa izotiosemicarba-

zonei se confirmă prin dispariţia din spectrul RMN 
13

C al picului în 

intervalul 177-179 ppm, caracteristic pentru gruparea C=S al tiosemi-
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carbazonelor, de asemenea şi apariţia picului în regiunea 32-35 ppm 

specific carbonului din gruparea S-CH2. În plus, în spectrul RMN 
1
H 

apare un singlet la 4,36 ppm şi semnale suplimentare în regiunea 

aromatică. 

Experimentul a arătat că la interacțiunea soluției etanolice а cloru-

rii, bromurii și nitratului de cupru cu 4-alil-S-benzilizotiosemicarbazo-

na aldehidei salicilice (HL) luate în raport molar de 1:1 se formează 

substanțe microcristaline de culoare verde sau maro. În cazul clorurii 

de cobalt(II) şi bromurii de fier(III), reacția are loc la interacțiunea cu 

acest ligand în raport molar de 1:2. 

Valorile conductibilităţii electrice molare în soluţiile metanolice au 

arătat că toţi compuşii complecşi sintetizaţi reprezintă electroliţi de 

tipul 1:1. 

Modul de coordinare a ligandului (HL) la atomul central a fost 

demonstrat, utilizând analiza comparativă a spectrului IR pentru 

ligand și a compușilor coordinativi sintetizați și a spectrelor IR pentru 

compușii asemănători descriși în literatura de specialitate. S-a stabilit 

că în spectrele compușilor complecși dispare o bandă de absorbție 

ν(O–H) în regiunea 3400-3300 cm
-1

, fapt ce demonstrează că în 

compoziția compușilor complecși ligandul se află în formă 

deprotonată. Benzile de absorbție a grupelor C=N și NH se deplasează 

cu 12-80 cm
-1

, indicând că ligandul coordinează la atomul central cu 

atomii de azot azometinic și tiocarbamidic. De aceea, putem 

concluziona că ligandul dat (HL) este un ligand tridentat cu un set de 

NNO atomi donori. 
Recomandat 

Vasilii GRAUR, dr. 

 

ELECTROZI CATION SELECTIVI 

CU IONOFORI DIN CLASA BAZELOR SCHIFF 

 
Victoria ŢURCANU, studentă, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

 

Analizând mai multe lucrări științifice, au fost găsite unele 

tangențe dintre ionoforul obținut la interacțiunea aldehidei salicilice cu 

1,3-bis-(3-aminopropil)-tetrametildisiloxan și alți ionofori utilizați 

pentru determinarea conținutului ionilor de Cu
2+

, care, de asemenea, 

sunt sintetizati pe baze Schiff. Astfel, s-a presupus posibilitatea ca 
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ionoforul obţinut să dea răspuns cationic. Schema de formare a 

ionoforului: 

 

 

+ 

 

 

 
Aldehida salicilică  1,3-bis-(3-aminopropil)-tetrametildisiloxan 

 

Prepararea membranei: Într-o fiolă se amestecă 1,3-bis(3-aminop-

ropil) tetrametildisiloxane 0,016 g și aldehidă salicilică 0,018 g, 

cântărite în prealabil la balanța analitică. Componentele interacționea-

ză în raport molar de 1:2. Se agită timp de 30 min în tetrahidrofuran, 

după care se adaugă clorura de polivinil (PVC) 0,3 g. După omogeni-

zarea amestecului se adaugă eterul 2-nitrofeniletilic 0,6g și se agită 

bine. Sistemul obținut se toarnă într-o ceașcă Petri și se lasă pentru 

evaporarea tetrahidrofuranului timp de 24 de ore. 

Din membrana obținută au fost confecționați 3 electrozi și 

precondiționați în soluții de Co
2+

 0,1 M , Mg
2+

 de 0,1 M și în soluție 

de Cu
2+

 de 0,1 M.  

Electrodul precondiționat în soluție de Co
2+ 

nu are răspuns cationic. 

Explicația ar fi că în timpul precondiționării se formează un compus 

complex stabil care nu permite stabilirea echilibrului dintre ionii de 

Co
2+

 în fazele membrană/soluție. 

Electrodul precondiționat în soluție de Mg
2+

 are răspuns cationic 

mai slab ca electrodul precondiționat în soluție de Cu
2+

. Explicația ar 

fi că în timpul precondiționării nu se formează compus coordinativ 

între ionii de magneziu și ionoforul din membrană.
 

Electrodul precondiționat în soluție de Cu
2+ 

are răspuns cationic, 

însă diferă de cel teoretic care pentru cationii bivalenți este egal cu 29 

mV/decada. Pe graficul de calibrare sunt prezentate datele obținute în 

urma precondiționării electrodului timp de 48 h. Cu linie roşie este 

prezentată partea liniară a curbei, unde se respectă ecuația Nernst. Se 

observă că răspunsul electrodului după precondiționare timp de 48 h 

este de 22,4 mV/decada ceea ce este foarte apropiat de cel teoretic. 
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Fig. Electod precondiţionat în soluţie de Cu
2+ 

0,1 M timp de 48 ore 

 

Pentru determinarea constantelor de selectivitate, a fost aplicată 

metoda soluțiilor separate, descrisă de IUPAC în lucrarea Selectivita-

tea coeficienților pentru electrozi ion-selectivi: metode recomandate 

pentru raportarea valorii K
pot

A,B. A fost stabilit că cea mai mare 

interferență în determinarea ionilor de Cu
2+ 

o prezintă ionii de Zn
2+

 și 

Ca
2+

, pe când ionul K
+
 nu generează ionoforul format. 

Concluzionând, putem afirma că a fost preparată o membrană poli-

merică ce are ca ionofor o bază Schiff sintetizată in situ, iar din 

această membrană au fost asamblați trei electrozi care au fost precon-

diționați în soluții ce conțineau ioni de cupru(II), cobalt(II), magneziu. 

Răspuns cationic mai apropiat de cel teoretic a fost înregistrat pen-

tru electrodul precondiționat în soluție ce conținea ioni de cupru (II). 

Au fost determinate constantele de selectivitate pentru cationii K
+
, 

Mg
2+

, Na
+
, Zn

2+
, Ca

2+
 pentru a vedea care cation generează ionul 

principal. 
Recomandat 

Mariana DÎRU, dr., lect. univ.  
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NITROZAREA TRIPTOFANULUI CU IONI DE NITRIT  

ȘI INHIBIȚIA FORMĂRII N-NITROZAMINELOR  

ÎN SALAMURILE FIERTE 

 

Cristina MELNIC, studentă, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

 

În Republica Moldova, la prelucrarea salamurilor fierte, doza 

admisibilă de nitriți este de 50-90 mg/kg, din care 5-15% intră în 

reacția cu mioglobina (Mb), 5-15% interacționează cu gruparea –SH a 

cisteinei, glutationului și metioninei, 20-30% intră în reacție cu 

proteinele fără hem și cu tirozina, lizina, triptofanul, creatinina, 1-5% 

interacționează cu lipide și glucide, 5-20% rămân sub formă de ion-

nitrit rezidual [1]. 

Nitriții sunt adăugați în carne datorită proprietăților conservante, de 

dezvoltare a mirosului și rolului principal de menținere a culorii. Cu-

loarea cărnii crude este determinată de pigmentul de mioglobina. 

Agenții de nitrozare oxidează ionul de Fe
2+

 în Fe
3+

, se formează 

nitrozometmioglobină, care se autoreduce până la un compus stabil al 

Fe
2+

 ce menține culoarea roz. 

Totodată, nitriții manifestă acțiune toxică asupra organismului 

uman. Toxicitatea indusă de aceștia poate fi directă sau indirec-

tă. Toxicitatea directă se datorează efectului oxidant al nitriților asupra 

ionului de Fe
2+

 din hemoglobină, astfel că pigmenții heminici trec în 

forma Fe
3+

, formându-se methemoglobina, care nu posedă capacitatea 

de transport a oxigenului, ce conduce la moartea prin asfixie (methe-

moglobinemie) [2]. Toxicitatea indirectă se manifestă prin interacțiun-

nea nitriților cu aminele secundare formând N-nitrozamine cu poten-

țial cancerigen ridicat. 

Pentru a manifesta proprietatea cancerigenă, N-nitrozaminele au 

nevoie de activare metabolică, care se petrece cu ajutorul enzimelor 

prin oxidarea α-carbonului față de gruparea nitrozo. La sfârșitul reac-

ției diazohidroxilul instabil se descompune în ion diazoniu, ulterior 

într-un ion carboniu. Ca rezultat particulele electrofile reacționează cu 

ADN-ul, ceea ce induce la mutație punctiformă, care este responsabilă 

de promovarea cancerului [2, 3]. 

Scopul lucrării constă în elaborarea metodelor de inhibiție la forma-

rea N-nitrozaminelor în procesul tehnologic de obținere a salamului fiert. 
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Studierea procesului de nitrozare a diferitelor substraturi cu ioni de 

nitrit s-a realizat în funcție de diferiți parametri fizico-chimici, iar în 

calitate de substrat de nitrozare a fost utilizat triptofanul. S-a stabilit că 

viteza procesului de nitrozare după consumul nitriților crește odată cu 

creșterea concentrației agenților de nitrozare și a triptofanului. 

Procesul de nitrozare al triptofanului a fost studiat în funcție de 

pH-ul mediului în intervalul de pH÷2,6-4,0. Am stabilit că viteza 

procesului este maximă la pH 2,6 (Fig. 1). La un pH mai scăzut 

concentrația agenților de nitrozare este mai înaltă, astfel viteza 

procesului crește. 

  

Fig. 1. Dependența vitezei de 

nitrozare a Trp în funcție de pH; 

C(NO2
-
)=2*10

-4
 M, C(Trp)=1*10

-3
, 

t=20ºC; C(NO2
-
)=2*10

-4
 M, 

C(Trp)=2*10
-3

; t=20ºC. 

Fig. 2. Consumul NO2
-
 în funcție de 

concentrația AAs. C(NO2
-
)=2*10

-4
 

M, C(Trp)=1*10
-3

M, pH=2,6; t=20ºC 

 

 

Pentru a inhiba formarea N-nitrozaminelor, a fost utilizat aicidul 

ascorbic (AAs), deoarece posedă proprietăți reducătoare. S-a constatat 

că odată cu creșterea concentrației de AAs consumul de ioni de nitrit 

în sistem crește. Dacă fără inhibitor consumul nitritului este de 

37,06%, atunci în prezența AAs se consumă până la 81,34% (pentru 

[AAs]=2*10
-4

M), iar concentrația remanentă de nitrit este cea mai 

mică (18,66%) (Fig. 2).  

În prezența AAs, nitriții se consumă nu pentru nitrozarea 

triptofanului și formarea NNA, dar pentru interacțiunea cu inhibitorul, 

astfel concentrația agenților de nitrozare în sistem se micșorează. 
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A fost determinată activitatea antioxidantă a inhibitorului utilizat 

prin metoda cu ABTS
•+

 și a fost stabilit că aceasta crește odată cu 

creșterea concentrației AAs. Pentru a prolonga proprietățile 

antioxidative ale AAs se va studia funcționalizarea chitosanului cu 

inhibitorul analizat. 

Referinţe: 
1. GONȚA, M., DUCA, Gh. Chimia ecologică a nitraților, nitriților și N-

nitrozoaminelor. Chișinău: CEP USM, 2009. 268 p.  

2. LOGHIN, F. Toxicologie generală. Cluj-Napoca: Editura Medicală 

Universitară „Iuliu Hațieganu”, 2002. 218 p. 

3. KESZEI, Andra´s P, GOLDBOHM, R.A., SCHOUTEN, L.J., JAKSZYN, 

P., and Piet A van den Brandt. Dietary N-nitroso compounds, endogenous 

nitrosation, and the risk of esophageal and gastric cancer subtypes in the 

Netherlands Study. In: Cohort Am J. Clin Nutr., 2013, no.97, p.135-46. 

Recomandat  

Maria GONȚA, dr.hab., prof. univ. 

 

NITROZAREA AMINELOR DIN SALAMURILE AFUMATE  

ȘI ELABORAREA METODELOR DE INHIBIȚIE  

ÎN FORMAREA N-NITROZOAMINELOR 

 

Mihail CEACÎRU, student, Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică 

  

În tehnologia de producere a salamurilor afumate se adaugă nitriţii 

şi nitraţii împreună cu amestecul de sărare pentru menţinerea culorii 

roz-roşiatice şi pentru efectele lor bacteriostatice şi de dezvoltare a 

aromei produselor. În reacție cu aminele, nitriţii formează nitrozoami-

ne cu proprietăți bazice, acțiune teratogenă, mutagenă şi cancerigenă. 

Etapa de afumare accelerează procesul de formare a N-nitrozoami-

nelor, pe seama formării oxizilor de azot din aerul atmosferic, care 
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Fig. 1. Dependența vitezei de nitrozare a piperazinei în 

funcție de concentrația nitritului. 

[PP]0 =1*10
-3

 M, pH=2,6; t=20ºC 

sunt și ei agenți de nitrozare alături de nitriții deja prezenți, cu substra-

tul proteic din carne [1]. 
În Republica Moldova, concentraţia nitriţilor în produsele finite 

este limitată la maxim de 70 mg/kg. Din cauza potențialului canceri-
gen ridicat al N-nitrozoaminelor, a apărut necesitatea revizuirii acestor 
norme, în sensul reducerii lor. 

Scopul lucrării constă în elaborarea metodelor de inhibiție în forma-
rea N-nitrozoaminelor în procesul tehnologic de producere a salamului 
afumat prin modelarea diferitelor sisteme în condiții de laborator. 

Pentru determinarea concentrației nitriților, a fost folosită metoda 
spectrofotometrică Griess [2].  

Una din aminele ce poate fi prezentă în carne este piperazina (PP), 
medicament administrat animalelor. Astfel, a fost studiat procesul de 
nitrozare a piperazinei după consumul de nitriți în funcție de pH, 
concentrația piperazinei și a ionului de nitrit. 

 

Procesul de nitrozare a diferitelor substraturi depinde de concentrația 

agenților de nitrozare. A fost studiată nitrozarea PP în funcție de 

[NO2] în intervalul 1*10
-4

-2*10
-4

 M. În baza rezultatelor din Figura 1, 

s-a constatat că viteza procesului de nitrozare a PP crește odată cu mă-

rirea concentrației de ion nitrit, respectiv cu cât salamul va conține o 

cantitate remanentă mai mare de nitriți, cu atât probabilitatea de for-

mare a N-nitrozoaminelor va fi mai mare. 

Pentru a inhiba procesul de nitrozare al PP cu ioni nitriţi, au fost 

utilizaţi diferiți inhibitori. Rezultatele experimentale cu utilizarea 

DFH4 ca antioxidant sunt prezentate în Figura 2. 
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La adăugarea acidului dihidroxifumaric are loc creșterea consumului de 

nitrit din cauza interacțiunii acestuia cu DHF (Fig.2), respectiv se 

micșorează cantitatea de nitrit ce va duce la formarea N-nitrozaminelor. 

  

Fig. 2. Curbele cinetice de consum 

ale nitrit-ionului la inhibiția 

procesului de nitrozare a PP în 

funcție de concentrația DFH4; 

C(NO2
-
)=2*10

-4
 M, C(PP)=2*10

-3
, 

pH=2,6; t=20ºC. 

Fig. 3. Dependența activității 

antioxidante totale (AAT) în funcție 

de concentrația antioxidanților. 

t=20
0
C 

Pentru a compara capacitatea de inhibiție a antioxidanților studiați, 

a fost determinat activitatea antioxidantă totală (AAT) prin metoda 

ABTS [3].  

S-a constatat că activitatea antioxidantă a catehinei e cu mult mai 

pronunțată decât a DFH4 (Fig. 3), respectiv pentru a încetini procesul 

de nitrozare a substratului proteic, în timpul procesării cărnii se 

recomandă a utiliza în calitate de inhibitor catehina. Din punct de 

vedere tehnologic, utilizarea acestui inhibitor constituie un avantaj din 

motivul că catehina se poate extrage din materii prime naturale. 

Referinţe: 
1. GONŢA, M., DUCA, Gh. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-

nitrozoaminelor. Chişinău: CEP USM, 2009. 268 p.  

2. DUCA, Gh., GONŢA, M. Controlul chimic al mediului: Lucrări practice. 

Chişinău: CEP USM, 2007. 232 p.  

3. CHENG, Chen, LING, Han, QUN-LI, Yu. Color stability and antioxidant 

capacity of yak meat as affected by feeding with pasture or grain. In: Ca-

nadian Journal of Animal Science, 2015, no. 95(2). p.189-195. 

https://doi.org/10.4141/cjas-2014-129 

Recomandat 

Maria GONȚA, dr. hab., prof. univ. 
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SINTEZA ȘI CERCETAREA PROPRIETĂȚILOR 

ANTICANCER ALE COMBINAȚIILOR COORDINATIVE  

ÎN BAZA CUPRULUI ȘI NICHELULUI CU N-CICLOHEXIL-2-

[((PIRIDIN-2-IL) ȘI (2-HIDROXIFENIL)) METILIDEN] 

HIDRAZIN-1-CARBOTIOAMIDEI 

 

Nicoleta NICOLENCO, studentă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

 

Chiar dacă la moment se cunosc numeroase combinaţii coordinati-

ve cu activitate biologică pronunţată, rămâne actuală problema îmbu-

nătăţirii eficacităţii acestora. Diversitatea numerelor de coordinare ale 

generatorului de complex, a configuraţiilor geometrice adoptate confe-

ră compuşilor coordinativi o gamă vastă de proprietăţi biologice, ceea 

ce permite aplicarea acestora în practica medicală. În lucrare s-a 

urmărit scopul de a obține compuși coordinativi ai Cu(II) și Ni(II) cu 

liganzii (N-ciclohexil-2-[((piridin-2-il) și (2-hidroxifenil))metiliden] 

hidrazin-1-carbotioamidei, determinarea compoziţiei, structurii şi pro-

prietăţilor fizico-chimice ale compuşilor sintetizaţi în baza rezultatelor 

cercetărilor spectrale IR, RMN şi analizei cu raze X, precum şi iden-

tificarea substanţelor ce posedă activitate antimicrobiană, antifungică 

și anticancer sporită şi toxicitate redusă. Pentru atingerea scopului 

propus, a fost efectuată sinteza tiosemicarbazidei conform schemei: 

N

C

S

NH

S

NH
NH2

NH2

NH

S

NH
N H

N

NH

S

NH
N H

OHH2LN

HLN

 
Fig. Schema de sinteză a liganzilor 

 

Tiosemicarbazida reprezintă un produs alb, cristalin cu p.t.= 141°C 

ce corespunde literaturii [1], randament 86%. Cu ajutorul spectrosco-

piei RMN (
1
H și 

13
C), a fost confirmată formula structurală și puritatea 
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acestuia. Tiosemicarbazonele au fost sintetizate prin condensarea tio-

semicarbazidei cu 2-formilpiridina și aldehida salicilică, ca asolvent în 

ambele cazuri a fost folosit EtOH, HLN - p.t.= 220°C, randament 

94%; H2LN- p.t.=199-200°C, randament 69%. În urma interacțiunii 

soluțiilor etanolice ale tiosemicarbazonelor date cu săruri de Cu(II), 

Ni(II) în raport molar de 1:1 sau 1:2 au fost obținuți compușii coor-

dinativi. A fost stabilit că în spectrele IR dispar benzile de absorbție 

ν(O-H) în domeniul 3400 cm
-1

,
 
iar benzile de absorbție ν(C=N) se 

deplasează în domeniul de numere de undă mai mici cu 8-10 cm
-1

.  

Aceste date experimentale vorbesc despre aceea că ligandul în 

complecșii sintetizați se comportă ca ligand tridentat, coordinându-se 

la atomul central prin atom de oxigen fenolic, azot azometinic și sulf 

în formă tionă sau tiol formând două metalocicluri din 5 și 6 atomi. În 

spectrele complecșilor sintetizați apar benzi noi de adsorbție în 

domeniul (516-547) cm
-1

, care conform datelor din literatură se 

detectează ca metal-azot azometinic. Ca rezultat al recristalizării din 

metanol a complexului sintetizat în reacția dintre nitratul de cupru(II) 

și tiosemicarbazona aldehidei salicilice au fost obținute monocristale 

de culoare verde, structura cărora a fost determinată prin analiza cu 

raze X. Compusul complex [Cu(HL)NO3H2O]CH3OH este o bipirami-

dă trigonală, în care ligandul este monodeprotonat. Compusul 

complex [Ni(HL)L]Br∙2H2O reprezintă un octaedru, în care atomul 

central are nr. de coordinare 6. În sfera internă se află două molecule 

de liganzi. În partea apicală, ligandul este în formă tionică nedep-

rotonată d(C=S)= 1,684 A°, d(C-N)= 1,506 A°, iar ligandul din partea 

ecuatorială este deprotonat d(C-S)=1,742 A°, d(C=N)= 1,374 A°. În 

scopul stabilirii activităților anticancer, a fost studiată activitatea lor 

antiproliferativă pe celule HEp-2 și BxPC-3. Datele experimentale 

obținute demonstrează ca HLN are o activitate biologică selectivă față 

de celulele BxPC-3 (cancer pancreatic). Merită atenție faptul că 

tiosemicarbazona este de 13 ori mai puțin toxică decât doxorubicina, 

preparat din familia Antraciclinelor, care se utilizează pe larg în 

tratamentul pacienților cu hemoblastoze. A fost efectuată cercetarea 

proprietăților antimicrobiene și antifungice a unora din compușii 

coordinativi sintetizați. A fost stabilit că tiosemicarbazona inițială 

inhibă creșterea și multiplicarea microorganismelor gram-pozitive în 

diapazonul concentrațiilor 0,2-1,9 mg/mL. 



65 

Au fost obținuți 18 compuși coordinativi ai Cu(II) și Ni(II) cu 

liganzii (N-ciclohexil-2-[((piridin-2-il) și (2-hidroxifenil))metiliden] 

hidrazin-1-carbotioamidei, au fost analizați cu raze X doi compuși 

[Cu(HL)NO3H2O]CH3OH și [Ni(HL)L]Br∙2H2O și a fost investigată 

activitatea anticancer pe celule HEp-2 și BxPC-3 cu o inhibiție 

moderată. 

Referințe: 
1. WESTA, D.X., SWEARINGENA, J.K., ROMACKA, T.J. Crystal struc-

tures of copper(II) complexes of 2-formylpyridine substituted thiosemi-

carbazones; the first example of a coordinated thiosemicarbazone with a 

thiol function. In: Journal of Molecular Structure, 2001, no.1. p. 129-136. 

Recomandat 

Aurelian GULEA, acad., dr. hab., prof.univ. 

 

COMPUŞI COORDINATIVI DIN SISTEMUL Cu(II)-Bi(III)  

CU SEMICARBAZONE ALE ALDEHIDEI SALICILICE 

SUBSTITUITE ŞI LIGANZI AMINOPOLICARBOXILAT 

 

Olga UNTILOV, studentă, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

 

Combinaţiile coordinative heterometalice ale Bi(III) manifestă 

activitate biologică şi proprietăţi fizico-chimice interesante. Bazele 

Schiff formează cu metalele tranziţionale compuşi complecşi diferiţi 

după structură şi activitate biologică, un interes deosebit prezintă 

cuprul(II), care intră în componenţa metalofermenţilor. Cercetările 

realizate anterior în cadrul Departamentului Chimie în colaborare cu 

Universitatea Laval, Canada, au demonstrat că complecşii hetero-

metalici Cu(II)-Bi(III) manifestă activitate antiproliferativă mai înaltă 

(~92-99%), comparativ cu complecşii homometalici ai cuprului(II) cu 

aceiaşi liganzi (~50%).  

Scopul lucrării a constat în sinteza compuşilor coordinativi de tip 

aminopolicarboxilato-bismutaţi(III) de cupru(II) cu derivaţi ai semi-

carbazonelor aldehidei salicilice substituite. Ca obiective pentru atin-

gerea scopului au servit stabilirea condiţiilor optime de sinteză, 

obţinerea şi stabilirea compoziţiei noilor complecşi în baza analizei 

elementale, spectroscopiei IR şi difracţiei razelor X pe monocristale. 

Liganzii utilizaţi în lucrare pentru complexarea Cu(II) au fost 4-

fenilsemicarbazona aldehidei 3-metoxisalicilice şi semicarbazone ale 
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unor derivaţi ai aldehidei salicilice (H2L). În calitate de agenţi de che-

latare ai Bi(III) au servit ionii omologi etilendiamintetraacetat (edta
4-

) 

şi 1,2-ciclohexandiamintetraacetat (cdta
4-

) (notaţi în continuare APC).  

Pentru sinteza complecşilor heterometalici, a fost folosită schemă 

complexă de sinteză care a inclus la etapa iniţială reacţia hidroxidului 

de bismut(III) proaspăt precipitat cu acizii aminopolicarboxilici res-

pectivi. La etapa a doua, aminopolicarboxilatobismutaţii(III) acizi au 

fost neutralizaţi cu carbonat de bariu, în continuare BaBiAPC a 

reacţionat cu CuSO4. Complecşii finali au fost obţinuţi prin două 

metode: în primul caz, a fost folosită reacţia dintre BaBiAPC şi 

sulfaţii complecşi ai Cu(II) solubili în apă, iar a doua metodă a 

implicat reacţia dintre soluţia metanolică de 4-fenilsemicarbazonă şi a 

soluţiei apoase a complexului heterometalic CuBiAPC. Ca rezultat au 

fost sintetizate opt combinaţii coordinative cu formula generală 

[Cu(HL)Bi(APC)] nH2O (n = 4-11). Rezultatele studiului IR au de-

monstrat coordinarea semicarbazonelor şi modul diferit de coordinare 

(monodentat sau bidentat-punte) a liganzilor APC. Difracţia cu raze X 

pe monocristale a demonstrat că compoziţia şi structura complecşilor 

depind atât de natura ligandului APC, cât şi de natura substituientului 

din aldehida salicilică. 
Recomandat 

Ion BULIMESTRU, dr., conf. univ. 

 

TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A UNOR SISTEME TERNARE 

ANTITUBERCULOASE PE BAZĂ DE IZONIAZIDĂ, 

DERIVAȚI AI β-CICLODEXTRINEI ȘI ALGINAT 

 

Olga COȚOFANA, masterandă, Facultatea Chimie  

și Tehnologie Chimică 

Introducere 

Tuberculoza reprezintă o afecțiune greu curabilă, a cărei tratament 

necesită utilizarea unui număr mare de medicamente, relativ toxice, cu 

posibilitatea instalării rezistenței agentului patogen la acestea și 

reducerea eficienței tratamentului. Astfel, este nevoie de a elabora 

remedii antituberculoase noi cu indici farmacologici înalți și toxicitate 

scăzută. Pentru aceasta se propune obținerea complexelor de inclu-

ziune ale substanțelor antituberculoase cu ciclodextrine și alginat. 
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Materiale și metode 

Materiale: izoniazida – producător ,, Terapia S.A.”; β-ciclodextri-

nă (β-CD), 2-hidroxipropil-β-ciclodextrină (2-HP- β-CD) – producător 

,,Ciclolab LTD”; alginat – producător ,,Zhermack”. 

Prepararea ST prin metoda gelifierii (STg) 

Au fost preparate STg (β-CD-izoniazidă- alginat) în raporturi de 

masă 1:1:1; 2:1:1; 1:1:2 și STg (HP-β-CD-izoniazidă-alginat) 1:1:1 și 

1:1:2. La soluția de alginat de 2% a fost adăugat SB (β-CD-izoniazidă) 

sau (HP-β-CD-izoniazidă). Amestecul a fost agitat, apoi a fost trecut 

în paharul cu CaCl2 înzestrat cu un agitator magnetic. Compusul 

obținut a fost filtrat, iar apoi s-a uscat. 

Prepararea sistemelor ternare prin metoda frământării (STf) 

Au fost preparate STf (β-CD-izoniazidă-alginat) în raporturi de 

masă 1:1:1, 2:1:1 și 1:1:2 și STg (HP-β-CD-izoniazidă-alginat) 1:1:1 și 

1:1:2 conform metodei propusă Szejtli, 1988.  

Determinarea efectului de prolongare 

Efectul de prolongare a fost determinat prin metoda plastinei de agar. 

Această metodă constă în difuzia izoniazidei în agar, unde sub influența 

reactivului Folin-Ciocalteu se formează un disc colorat în albastru. Se 

măsoară variația diametrului discului colorat în funcție de timp. 
 

Fig.1. Variaţia diametrului discului colorat în timp:  

A – izoniazidă; B – STg (SBf (β-CD - izoniazidă) – alginat) (1:1:1);  

C – STg (SBf (β-CD – izoniazidă) – alginat) (2:1:1);  

D – STg (SBf (β-CD – izoniazidă) – alginat) (1:1:2) 

Rezultate și discuții
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Analizând diagrama, se observă că izoniazida difuzează în gelul de 

agar în cel mai scurt timp. Izoniazida din cadrul sistemelor STg (SBf (β-

CD-izoniazidă) -alginat) (2:1:1) si STg (SBf (β-CD- izoniazidă)-alginat) 

(1:1:2) difuzează în masa de agar-agar după 30 min. 

 

  

Fig.2. Variaţia diametrului discului 

colorat în timp: A-izoniazidă 

B- STf (SBf (β-CD-izoniazidă)) – 

alginat) (1:1:1); 

C- STf (SBf (β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (2:1:1); 

D- STf (SBf (β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:2); 

E- STf (SBf (HP-β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:1); 

F- STf (SBf (HP-β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:2). 

Fig.3. Variaţia diametrului discului 

colorat în timp: A-izoniazidă 

B- STf (SBc (β-CD-izoniazidă)) – 

alginat) (1:1:1); 

C- STf (SBc (β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (2:1:1); 

D- STf (SBc (β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:2); 

E- STf (SBc (HP-β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:1); 

F- STf (SBc (HP-β-CD-izoniazidă) – 

alginat) (1:1:2). 

  

Analizând Fig.2., remarcăm că STf (SBf (β-CD-izoniazidă) – algi-

nat) (1:1:2) începe să elibereze izoniazida abia peste 30 min compara-

tiv cu celelalte sisteme.  

Izoniazida din cadrul STf (SBf (HP-β-CD-izoniazidă) – alginat) 

(1:1:1) traversează plastina de agar de 2 ori mai rapid, comparativ cu 

STf (SBf (HP-β-CD – izoniazidă) – alginat) (1:1:2), care începe a 

elibera izoniazida peste 20 min. 

Analizând Fig.3 observăm că STf (SBc (β-CD-izoniazidă) – algi-

nat) (1:1:2) cedează izoniazida de 2 ori mai lent comparativ cu STf 

(SBc (β-CD-izoniazidă)) – alginat) (1:1:1) și STf (SBc (β-CD –

izoniazidă) – alginat) (2:1:1). 
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STf (SBc (β-CD-izoniazidă) – alginat) (1:1:2) și STf (SBc (HP-β-

CD-izoniazidă) – alginat) (1:1:2) încep a elibera izoniazida abia peste 

20 min. 

Concluzii: 

1. Analizând literatura de specialitate am hotărât să utilizăm 

izoniazida, alginatul, β-CD, HP-β-CD pentru studiu, deoarece sunt 

eficienți în tratamentul TB, accesibili, netoxici.  

2. Folosind metoda de frământare și gelifiere, au fost obținute ST 

β-CD-izoniazidă- alginat în raporturile 1:1:1, 2:1:1, 1:1:2.  

3. Prin metoda de frământare și gelifiere au fost obținute ST HP-β-

CD-izoniazidă-alginat în raporturile 1:1:1, 1:1:2.  

4. Toate ST au demonstrat efect prolongator comparativ cu 

izoniazida pură, însă cel mai puternic efect de prolongare a fost 

înregistrat în STf (SBf (β-CD-izoniazidă) – alginat) (1:1:2). 

5. Metoda de preparare a ST nu a influențat considerabil eliberarea 

izoniazidei din ST în gelul de agar. 
Recomandat 

Albert IVANCIC, master  

 

ELABORAREA RECEPTURII UNGUENTULUI 

ANTIHISTAMINIC PE BAZA DIFENHIDRAMINEI, 

OXIDULUI DE ZINC ŞI AL MENTOLULUI 

 

Olga PODOLENCO, masterandă, Facutatea Chimie  

şi Tehnologie Chimică 

 

Alergia este una din bolile cele mai răspândite în lume. Majoritatea 

alergiilor au caracter permanent şi necesită un tratament sistematic.  

Mediatorul reacţiilor alergice este histamina. Aceasta se sintetizea-

ză în organism după acţiunea repetată a alergenului, cauzând apariţia 

răspunsului imunologic: edem, bronhospasm, respiraţie nazală dificilă, 

rinită, erupţii cutanate. Pentru a reduce efectele alergiilor, se admi-

nistrează preparatele antihistaminice. Acestea au drept scop blocarea 

receptorilor histaminici, reducând acţiunea toxică a histaminei. În 

cazul afecţiunilor cutanate, medicamentele de urgenţă în alergie sunt 

unguentele cu efect antihistaminic, care se aplică pe piele, plăgi sau 

mucoase. Ele se produc pe scară largă atât la nivel industrial, cât şi în 

farmacii.  
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În această lucrare este propusă receptura unui unguent antihistami-

nic pe bază de difenhidramină, oxid de zinc şi mentol. Difenhidramina 

(Diphenhydramini Hydrochloridum) este substanţa activă care 

reducere reacţia organismului la histamină, îndepărtează spasmele 

musculaturii netede, provocate de histamină, reduce permiabilitatea 

capilarelor, anunţă despre apariţia unei reacţii de hipersensibilitate şi 

uşurează decurgerea unei reacţii alergice.  

 
N,N – dimetil – 2 – (difenilmetoxi) – etilamina hidroclorid 

  

Oxidul de zinc are proprietăţi antiinflamatoare, antiseptice, cicatri-

zante la administrare locală. La aplicarea pe piele, reduce severitatea 

proceselor exudative, tratează inflamaţiile şi iritaţiile. Scopul principal 

al oxidului de zinc în această formulă este protecţia pielii faţă de 

lumina ultravioletă, acesta fiind un filtru fizic, care poate reflecta sau 

dispersa razele UV. 

Utilizarea de bază a uleiului de mentă este îmbunătăţirea funcţiilor 

de protecţie a pielii, îndeosebi faţă de acţiunea temperaturilor ridicate. 

În cazul aplicării dermice, este eficient în prurit, erupţii cutanate 

alergice, reduce inflamaţia, calmează durerea şi elimină riscul de 

infecţii. Se obţine prin distilare cu vapori de apă din frunzele şi 

vârfurile înflorite ale plantei Mentha X piperita L. (Lamiaceae). 

Conform prevederilor de la „Aetherolea”, conţine: 

• cel puţin 50% alcooli exprimaţi în mentol (C10H20O); 

• cel puţin 0,4% esteri exprimaţi în acetat de mentil (C12H23O2); 

 
(1R, 2S, 5R) – 2 – isopropyl – 5 – methylcyclohexanol 
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În cadrul lucrării, a fost propusă prepararea a trei probe de unguent, 

cu raport diferit de substanţe active: 

1. difenhidramină : oxid de zinc : mentol – 1% : 40% : 1%; 

2. difenhidramină : oxid de zinc : mentol – 2% : 20% : 1%; 

3. difenhidramină : oxid de zinc : mentol – 0,5% : 80% : 1%. 

În urma determinării indicelor fizico – chimici de calitate ale 

unguentelor, a fost determinat că acestea corespund valorilor permisi-

bile, conform datelor Farmacopeei de Stat, deci, în caz de administrare 

cutanată, nu vor provoca efecte adverse. Efectul mutiplu pe care îl 

poate manifesta acest preparat permite utilizarea lui individual ca 

remediu antihistaminic.  

În prezent, alergia a afectat circa 40% din populaţie, deci reducerea 

riscului de interacţiune cu alergenii şi formularea unor preparate 

antihistaminice cu efect multiplu este scopul de bază al societăţii 

actuale. 

Bibliografie: 
1. Farmacopeea Română ediţia a X-a. Bucureşti: Editura Medicală, 2009. 

1315 p.  

2. SINIȚCHI, G. Actualități în patologie alergologică. Iași: Dosoftei, 1995. 

147 p.  

3. LEUCUŢA, S. Tehnologia formelor farmaceutice. Cluj-Napoca: Dacia, 

1995. 245 p. 

 

APRECIEREA CAPACITĂȚII DE AUTOPURIFICARE 

REDOX A UNOR APE NATURALE 

 

Dorina CACEAN, studentă, Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică 

 

Un loc însemnat în sistemul de autopurificare a mediului acvatic 

natural îl ocupă procesele de formare și distrugere a peroxidului de 

hidrogen [1].  

Lucrarea de față prezintă rezultatele monitorizării capacității de 

autopurificare a apelor fluviului Nistru (în aval baraj Dubăsari), (în 

amonte or. Criuleni) (or. Vadul lui vodă) unor afluenți ai fluviului 

Nistru (Răut, Ichel) și a lacurilor Dănceni și Ghidighici, în perioada 

cuprinsă de lunile septembrie- noiembrie ale anului 2017. 

Monitorizarea a fost efectuată în baza indicatorilor cinetici: conținutul 

peroxidului de hidrogen ([H2O2]), concentrația substraturilor 
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peroxidazice ([Red]), starea redox ([H2O2]/[Red]), capacitatea de inhi-

biție (∑kisi) și conținutul radicalilor OH. Acești indicatori sunt extremi 

de importanți pentru evaluarea proceselor de autopurificare a apelor de 

substanțe chimice diferite atât sub aspect calitativ, cât și cantitativ.  

Literatura de specialitate semnalează că pentru dezvoltarea nor-

mală a hidrobionților în ape, pe lângă oxigen, trebuie să fie prezent și 

peroxidul de hidrogen în concentrațiile determinate ca fiziologice fa-

vorabile, 0,3 µg/l < H2O2< 100 µg/l [1]. Datele privind monitorizarea 

în lunile septembrie- noiembrie sunt prezenate în tabelele 1 și 2. 

În lunile septembrie – noiembrie prezența H2O2 a fost înregistrată 

practic în toate obiectele acvatice, cu excepția apelor nistrene (amonte 

Criuleni), unde apa are un caracter instabil.  

Se poate aprecia că în apele monitorizate fluxul de peroxid de 

hidrogen prevalează cel al reducătorilor peroxidazici, respectiv starea 

redox cinetică a apelor în lunile septembrie- noiembrie capătă caracter 

oxidant. 

Tabelul 1 

Conținutul H2O2 (µg/l) și al reducătorilor peroxidazici (µg/l)  

în obiectele acvatice monitorizate 

  

  

Punct de captare 

  

Data captării 

28.09.2017 02.11.2017 

 

H
2
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2
/R

ed
. 

st
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a
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x
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2
O

2
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ed
. 

st
a
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a
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fl. Nistru (în aval baraj 

Dubăsari) 

 26,0/0,0  ox.  12,4/0,0  ox. 

fl. Nistru (în amonte or. 

Criuleni) 

 14,6/0,0  ox.  0,0/0,0  inst. 

fl. Nistru (or. Vadul lui 

Vodă) 

 22,8/0,0  ox.  13,7/0,0  ox. 

r. Răut (gura de vărsare)  25,2/0,0  ox.  28,2/0,0  ox. 

r. Ichel (gura de vărsare)  48,9/0,0  ox.  86,8/0,0  ox. 

Lac. Ghidighici  19,2/0,0  ox.  43,6/0,0  ox. 

Lac. Dănceni 63,6/0,0 ox. 57,5/0,0 ox. 

inst.- instabilă; ox.- oxidantă 
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Conținutul de substanțe ce întrerup lanțul de autopurificare cu 

radicalii OH, măsurat cu indicatorul capacitatea de inhibiție confirmă 

gradul de poluare a apelor avansat în apele afluenților Răut și Ichel, 

moderat poluat în apele nistrene și poluat în apele lacurilor.  

Tabelul 2 

Capacitatea de inhibiție (∑kisi.10
5
, s

-1
) în apele  

obiectelor acvatice monitorizate 

 

 

 

Punct de captare 

 

Data captării 

28.09.2017 02.11.2017 
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fl. Nistru (în aval 

baraj Dubăsari) 

4,8 moderat 

poluată 

2,1∙10-17 12,8 poluată 7,8∙10-18 

fl. Nistru (în amonte 

or. Criuleni) 

5,2 poluată 1,9∙10-17 4,3 moderat 

poluată 

2,3∙10-17 

fl. Nistru (or. Vadul 

lui Vodă) 

3,8 moderat 

poluată 

2,6∙10-17 5,1 moderat 

poluată 

2,0∙10-17 

r. Răut (gura de 

vărsare) 

3,8 moderat 

poluată 

2,6∙10-17 18,8 înalt 

poluată 

5,3∙10-18 

r. Ichel (gura de 

vărsare) 

9,3 poluată 1,1∙10-17 11,7 poluată 8,5∙10-18 

Lac. Ghidighici 7,8 poluată 1,3∙10-17 12,0 poluată 8,3∙10-18 

Lac. Dănceni 10,3 poluată 9,7∙10-18 12,0 poluată 8,3∙10-18 

 

Graţie dominanţei fluxului de peroxid de hidrogen, starea redox 

cinetică a apelor în lunile septembrie-noiembrie are caracter oxidant. 

Capacitatea de autopurificare a apelor investigate, în perioada 

septembrie-noiembrie 2017, este de la redusă până la moderată. 

Bibliografie: 
1. DUCA, Gh., SKURLATOV, Iu., MISITI, Aur., MACOVEANU, M., SUR-

PĂȚEANU, M. Chimie ecologică. Chişinău: CEP USM, 2003. 303 p.  

Recomandat 

Elena BUNDUCHI, dr., conf. univ. 
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АМИНСОДЕРЖАЩИЕ  

САЛИЦИЛИДЕН-4-АЛЛИЛ-S-

МЕТИЛИЗОТИОСЕМИКАРБАЗИДАТЫ МЕДИ(II) 

 

Алёна МОЛДОВАН, мастерант, факультет химии  

и химической технологии 

 

В химии координационных соединений большое внимание 

уделяется комплексам переходных металлов с органическими по-

лидентатными лигандами. 

Координационные соединения биометаллов широко распрос-

транены в живой природе. Они входят в состав ферментов, гор-

монов, витаминов и других жизненно важных соединений. Экспе-

риментально доказано, что координационные соединения микро-

элементов необходимы для многих важных биологических про-

цессов; их недостаток замедляет эти процессы или останавливает 

их. Соли меди(II) образуют с тиосемикарбазонами альдегидов и 

кетонов разнообразные по составу и строению биологически 

активные координационные соединения. Они обладают проти-

вораковой и противомикробной активностями, что актуально в 

наши дни. Известно также, что во многих случаях введение в 

состав координационного соединения меди(II) различных аминов 

приводит к усилению их биологичекой активности. 

Целью настоящего исследования явилось нахождение условий 

синтеза аминсодержащих координационных соединений меди с 

4-аллил-S-метилизотиосемикарбазоном салицилового альдегида 

(Рис. 1.), а также установление их состава, строения, физико-

химических и биологических свойств. 

CH2 CH CH2 NH C N

S

N

OH

CH

CH3

 
Рис. 1. Строение 4-аллил-S-метилизотиосемикарбазона 

салицилового альдегида (HL)  

 

Для выполнения поставленной цели был синтезирован 4-

аллилтиосемикарбазид путем взаимодействия аллилизотиоциана-
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та с гидразин гидратом. Алкилирование атома серы было прове-

дено путем взаимодействия избытка иодметана с 4-аллилтиосе-

микарбазидом. Последующее прибавление в реакционную смесь 

салицилового альдегида, взятого в молярном соотношении 1:1, 

ведет к получению иодгидрата 4-аллил-S-метилизотиосемикарба-

зона салицилового альдегида. Полученный иодгидрат 4-аллил-S-

метилизотиосемикарбазон нейтрализуется карбонатом натрия. 

Эксперимент показал, что при взаимодействии этанольных 

растворов 4-аллил-S-метилизотиосемикарбазона салицилового 

альдегида с тригидратом нитрата меди(II), взятых в молярном 

отношении 1:1, и последующем добавлении в реакционную смесь 

различных монодентатных аминов образуются мелкокристалли-

ческие вещества различных оттенков зеленого цвета. Для данных 

веществ на основании элементного анализа на медь был 

установлен состав CuA(L)NO3∙nH2O, где А – имидазол (Im), 

пиридин (Py), 3-пиколин (3-Pic), 3,4-лутидин (3,4-Lut); n=0,1. 

Введение 1,10-фенантролина во внутреннюю сферу комплекса 

меди осуществлялось путем взаимодействия этанольного раство-

ра комплекса [Cu(H2O)2(L)]NO3 c 1,10-фенантролином в моляр-

ном отношении 1:1. 

Исследование молярной электропроводности синтезирован-

ных комплексных соединений показало, что все пять син-

тезированных аминсодержащих комплексов меди являются 

электролитами типа 1:1. Магнетохимическое исследование пока-

зало, что значения магнетохимического момента находятся в 

интервале 1,79 - 2,10 М.Б. Это указывает на мономерное строение 

синтезированных координационных соединений. 

Для определения способа координации лиганда с центральны-

ми атомами был проведен сравнительный анализ ИК спектров HL 

и синтезированных комплексов. В ИК спектрах синтезированных 

соединений присутствуют полосы поглощения в областях 3300-

3100 см
-1

, 1600-1550 см
-1

, 1250-1190 см
-1

, которые характеризуют 

валентные колебания координированных молекул лиганда. В 

области 3300-3200 см
-1

 ИК спектров всех комплексов исчезает 

полоса поглощения ν(O–H), что указывает на разрыв связи ОН в 

молекуле лиганда. Кроме того, в спектрах наблюдается смещение 

полосы поглощения ν(С=N) в низкочастотную область на 26-34 
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см
-1

 и полосы поглощения ν(N-H) в низкочастотную область на 

20-73 см
-1

. Это указывает на координацию 4-аллил-S-метилизо-

тиосемикарбазона к центральному атому посредством депрото-

нированного фенольного атома кислорода, азометинового и тио-

карбамидного атомов азота. Атом серы не принимает участия в 

координации. 

Исследование противораковой активности данных соединений 

в отношении клеток рака шейки матки HeLa показало, что 

аминсодержащие координационные соединения меди с данным 

изотиосемикарбазоном проявляют антипролиферативную 

активность при концентрациях 10
-4

-10
-5

 моль/л. 
Рекомендовано 

Алёна КОТОВАЯ, др., конф. 

 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  

3d-МЕТАЛЛОВ С 4-АЛЛИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНОМ  

ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ 

 

Екатерина ДЮРИЧ, лиценциат, факультет химии  

и химической технологии 

 

В последние десятилетия большое внимание уделяется синте-

зу и исследованиям свойств тиосемикарбазонов и комплексов 

биометаллов с данными лигандами. Из литературы известно, что 

тиосемикарбазоны пировиноградной кислоты и ее производных 

проявляют противораковые, противомикробные и противогриб-

ковые свойства. В литературе описаны 4-аллилтиосемикрбазоны 

различных алифатических, ароматических и гетероароматичес-

ких альдегидов и кетонов. Введение в четвертую позицию тиосе-

микарбазидного фрагмента аллильного радикала во многих слу-

чаях приводило к усилению биологической активности, а также 

растворимости образующихся координационных соединений ме-

таллов. Поэтому представляет интерес изучить, как повлияет кон-

денсация 4-аллилтиосемикарбзида с пировиноградной кислотой 

на свойства образующегося тиосемикарбазона (Рисунок), а также 

состав, строение, физико-химические и биологические свойства 

координационных соединений биометаллов с данным лигандом. 
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Рисунок. Строение 4-аллилтиосемикарбазона  

пировиноградной кислоты (H2L)  

 

В первую очередь был синтезирован 4-аллилтиосемикарбазон 

пировиноградной кислоты реакцией конденсации 4-аллилтиосе-

микарбазида и пировиноградной кислоты в этанольном растворе. 

Строение и чистота синтезированного тиосемикарбазона были 

определены с использованием 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопии. 

1
H ЯМР (ацетон d

6
, δ (ppm)): 9,69 (уш. с, 1H, OH); 8,88 (уш. с, 

1H, NH); 8,53 (уш. с, 1H, NH); 5.94 (м, 1H, CH2=C); 5.14 (д-д, 2H, 

CH2); 4.34 (т, 2H, CH2-NH); 2.26(с, 3H, CH3). 
13

C ЯМР(ацетон d
6
, δ (ppm)): 178.90 (C=S); 164.06 (C=O); 

138.29 (C=N); 133.96 (CH алильный); 115.61 (CH2=); 46.30 (CH2-

N); 10.68 (CH3). 

В результате взаимодействия этанольного раствора 4-аллил-

тиосемикарбазона пировиноградной кислоты с солями меди, 

взятыми в молярном отношении 1:1, и солями никеля и железа, 

взятыми в молярном отношении 2:1, образуются мелкокристал-

лические вещества различных оттенков зеленого цвета в случае 

меди и никеля и красно-коричневого цвета в случае железа. Для 

данных веществ на основании элементного анализа на металл 

был установлен состав Cu(HL)X (X = Cl
-
, Br

-
, NO3

-
); Cu(L)H2O; 

Fe(HL)2X (X= Br
-
 NO3

-
); Ni(HL)2. 

Исследование молярной электропроводности растворов дан-

ных комплексов показало, что комплексы Cu(L)∙H2O и Ni(HL)2 

являются неэлектролитами, а все остальные синтезированные 

координационные соединения представляют собой бинарные 

электролиты типа 1:1. 

Магнетохимическое исследование синтезированных коор-

динационных соединений показало, что комплексы Cu(HL)X (X = 

Cl
-
, Br

-
) обладают значением эффективного магнитного момента, 

характерным для одного неспаренного электрона, что указывает 



78 

на их мономерное строение. Комплексы Cu(L)∙H2O и Cu(HL)NO3 

обладают заниженным значением эффективного магнитного мо-

мента, по сравнению с чистоспиновым значением для одного 

неспаренного электрона, что указывает на их полиядерное строе-

ние. Комплекс Ni(HL)2 обладает значением эффективного маг-

нитного момента 2,84 МБ, что указывает на его октаэдрическое 

строение. Комплекс железа Fe(HL)2Br обладает значением 

эффективного магнитного момента, характерным для пяти 

неспаренных электронов, что указывает на нахождения иона 

железа в высокоспиновом состоянии.  

Для синтезированных соединений была исследована противо-

микробная и противогрибковая активность. 4-аллилтиосемикар-

базон пировиноградной кислоты не проявляет противомикробной 

активности в исследованном интервале концентраций и подав-

ляет рост Candida albicans только при концентрации 0,5 мг/мл. 

Координация данного тиосемикарбазона к ионам 3d-металлов 

приводит к изменению биологической активности. Синтезиро-

ванные координационные соединения проявляют противомик-

робную и противогрибковую активность и обладают значениями 

МПК и МБК в интервале 0,03125-1 мг/мл. Основное влияние на 

противомикробную активность оказывает природа центрального 

атома. Противомикробная активность значительно усиливается в 

случае комплексов меди(II). Наибольшей противомикробной 

активностью обладает комплекс Cu(L)∙H2O, в котором лиганд 

дважды депротонирован. Наибольшую противогрибковую актив-

ность проявляет Cu(HL)Br. 
Рекомендовано 

Виктор ЦАПКОВ, др, конф.  
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 3D 

МЕТАЛЛОВ С 4-АЛЛИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНОМ 2,4-

ДИГИДРОКСИАЦЕТОФЕНОНА 

 

Екатерина МОЛДОВАН, мастерант, факультет химии  

и химической технологии 

 

Несмотря на значительные успехи в области синтезов новых 

веществ, обладающих высокой противомикробной, противогриб-

ковой и противораковой активностью, данная проблема продол-

жает оставаться актуальной. Тиосемикарбазоны представляют со-

бой класс органических веществ, обладающих различной биоло-

гической активностью и медицинскими свойствами. Тиосемикар-

базоны содержат в своем составе широкий спектр донорных ато-

мов и образуют с ионами переходных металлов координацион-

ные соединения с различным составом, строением и свойствами. 

Целью настоящего исследования явилось нахождение условий 

синтеза координационных соединений меди, никеля, железа, 

кобальта и цинка с 4-аллилтиосемикарбазоном 2,4-дигидроксиа-

цетофенона (Рисунок), а также установление их состава, строения 

и физико-химических свойств. 

C
N

CH3

OH OH

NH
C

NH

S

CH2

CH
CH2

 
Рисунок. Строение 4-аллилтиосемикарбазона 2,4-

дигидроксиацетофенона (H2L)  

Для выполнения поставленной цели был синтезирован 4-ал-

лилтиосемикарбазон 2,4-дигидроксиацетофенона реакцией кон-

денсации 4-аллилтиосемикарбазида и 2,4-дигидроксиацетофено-

на в метанольном растворе в присутствии каталитических коли-

честв уксусной кислоты. Tпл(H2L) = 174-176
0
С. 

Строение и чистота синтезированного тиосемикарбазона была 

определена с использованием 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопии. 

1
H ЯМР (ацетон d

6
, δ (ppm)): 11.80 (уш. с, 1H, OH); 9.66 (уш. 

с, 1H, OH); 8.93 (уш. с, 1H, NH); 7.78 (уш. с, 1H, NH); 7.46 (д, 1H, 
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CH ароматический, 1H, CH ароматический); 6.40 (м, 1H, CH 

ароматический, 1H, CH ароматический); 5.99 (м, 1H, CH2=C); 5.19 

(д-д, 2H, CH2); 4.36 (т, 2H, CH2-NH); 2.43(с, 3H, CH3). 
13

C ЯМР(ацетон d
6
, δ (ppm)): 179.70 (C=S); 160.38, 160.28, 

115.46, 112.59, 107.10, 103.24 (C ароматический); 134.47 (CH алиль-

ный); 130.00 (C=N); 115.49 (CH2=); 46.64 (CH2-N); 13.47 (CH3).  

Эксперимент показал, что при взаимодействии этанольных 

растворов солей меди, никеля и цинка с 4-аллилтиосемикарбазо-

ном 2,4-дигидроксиацетофенона (H2L) в молярном отношении 1:1 

образуются мелкокристаллические вещества зеленого или корич-

невого цвета. Комплексы кобальта и железа образуются при 

взаимодействии соответствующей соли металла с данными 

лигандами в молярном отношении 1:2.  

Магнетохимическое исследование комплексов кобальта пока-

зало, что данные соединения диамагнитны. Это указывает на то, 

что центральный атом кобальта находится в октаэдрическом 

лигандном окружении в степени окисления +3. Комплекс железа 

обладает эффективным магнитным моментом, характерным для 

пяти неспаренных электронов. Таким образом, 4-аллилтиосеми-

карбазон 2,4-дигидроксиацетофенона является лигандом сред-

него поля. Комплексы никеля обладают значением эффективного 

магнитного момента в диапазоне 2,98-3,15 М.Б., что указывает на 

их октаэдрическое строение. Значения эффективного магнитного 

момента для комплексов меди являются заниженными по 

сравнению с чисто спиновым значением для одного неспаренного 

электрона, что указывает на полиядерное строение этих коор-

динационных соединений.  

Найденные значения молярной электропроводности показали, 

что синтезированные координационные соединения, за исключе-

нием комплексов ацетата меди и цинка, представляют собой би-

нарные электролиты типа 1:1. Комплексы ацетата меди и цинка с 

данным тиосемикарбазоном являются неэлектролитами. 

Для определения способа координации лиганда с централь-

ными атомами был проведен сравнительный анализ ИК спектров 

H2L и синтезированных комплексов. В области 3400-3300 см
-1

 ИК 

спектров всех комплексов исчезает полоса поглощения ν(O–H), 

что указывает на разрыв связи ОН в молекуле лиганда. Кроме 
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того, в спектрах наблюдается смещение полосы поглощения 

ν(С=N) в низкочастотную область на 20-33 см
-1

 и полосы погло-

щения ν(С=S) в высокочастотную область на 33-52 см
-1

. Это 

указывает на координацию 4-аллилтиосемикарбазона к централь-

ному атому посредством депротонированного фенольного атома 

кислорода, азометинового атома азота и атома серы в тионной 

форме. В случае комплекса ацетата меди и ацетата цинка с 4-

аллилтиосемикарбазоном 2,4-дигидроксиацетофенона отсутству-

ет пик поглощения ν(С=S) и появляется еще один пик поглоще-

ния ν(С=N), что указывает на переход 4-аллилтиосемикарбазона в 

тиольную форму. 
Рекомендовано 

Алёна КОТОВАЯ, др., конф. 
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FIZICĂ ŞI INGINERIE 

 

CREAREA UNUI SISTEM INTERACTIV ARTIFICIAL. 

FORMAREA BAZEI DE CUNOȘTINȚE 

 

Cristina STRATAN, studentă, Facultatea Fizică şi Inginerie 

 

Inteligența artificială este una dintre tehnologiile contemporane 

cele mai proeminente în curs de dezvoltare. Sistemele de Inteligență 

Artificială, integrate deja astăzi, ne ajută să trecem prin viața de zi cu 

zi. Siri [5], Alexa [6] și toți ceilalți asistenți virtuali din lumea noastră, 

sunt doar vârful aisbergului tehnologiilor inteligente ce ar putea deține 

viitorul. 

Pe măsură ce căutăm să înțelegem viitorul inteligenței artificiale, să 

începem perceperea progreselor actuale ale industriei prezente: mașini 

de conducere auto, unde inteligența artificială lucrează în interiorul 

mașinii pentru o călătorie mai sigură a șoferului și pasagerilor [1]; 

voice recognition [2]; tranzacțiilor financiare rapide și sigure [3].  

Aplicația bazată pe inteligența artificială are ca scop recunoașterea 

limbajului mimico-gestual, un limbaj de exprimare prin gesturi 

naturale și percepție vizuală, prin care persoanele surdo-mute pot 

stabili un canal de comunicare cu mediul social, în cazul dat cu 

calculatorul (mediul virtual). Aplicaţia 

generează un mesaj după recunoașterea 

gestului efectuat de utilizator. Această 

proprietate și funcționalitate oferă, în 

același timp, o posibilitate de a învăța, 

într-un mod interactiv, limbajul 

semnelor. 

În primul rând, crearea unei baze de 

cunoștințe cu ajutorul Jess [7], prin 

colectarea datelor pentru care se 

cunoaște deja răspunsul-țintă, apoi 

transformarea, în continuare, a 

variabilelor pentru a le face mai 

semnificative și pentru a le diviza în 

datele de instruire și evaluare [8].  Fig.  
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În al doilea rând, funcționalitatea aplicației este bazată pe 

detectarea mâinii prin culoarea pielii, pentru a determina regiunea 

mâinii de alte obiecte în mișcare; segmentarea degetelor și palmei; 

recunoașterea degetelor; recunoașterea gesturilor mâinii. Gestul mâinii 

poate fi recunoscut utilizând un simplu clasificator de reguli și este 

prezis în funcție de numărul și de degetele detectate, Figura ; găsirea 

acestora în baza de cunoștință și oferirea unui mesaj. De exemplu, la 

pasul segmentării degetelor și a palmei, determinarea punctelor 

încheieturii mâinii și masca palmei are loc astfel: atunci când raza 

cercului interior maxim este dobândit, se generează un cerc de 1,2 ori 

mai mare, comparativ cu cercul interior maxim detectat. Cercul este 

indicat cu culoare albastră în Figură. Apoi, unele puncte (X,Y) sunt 

eșantionate (plasate) uniform pe cerc.  

Acesta are următoarea exprimare matematică: 

 

unde(X0,Y0) este poziția punctului palmei, R este raza cercului și t este 

etapa de eșantionare [4]. 

În practică, partea hardware constă din microprocesor, produs al 

companiei Arduino Uno, sensori pentru detectarea mișcării conectați 

la PC prin portul USB. Programarea microprocesorului se realizează 

în Java pe Eclipse IDE, iar testarea prin JUnit, apoi, se face upload pe 

microprocesor utilizând Arduino Studio pentru procesor Arduino. În 

final, are loc executarea programului pentru implementarea sistemului 

informațional. Atât Jess, cât și Java, Eclipse, JUnit au avantajul de 

oferire a unui software accesibil, cu multe clase și funcții absolut 

gratuite, OpenSource. Arduino constă atât dintr-o placă de circuite 

programabile fizic, cât și dintr-o bucată de software sau IDE, folosit 

pentru a scrie și a încărca codul computerului la bordul fizic. În plus, 

acesta se conectează doar prin portul USB, ceea ce simplifică 

utilizarea acestuia [9]. 

Perfectarea proiectului aduce avantaje sociale importante pentru o 

societate tolerantă, tehnologic dezvoltată, facilitând comunicarea 
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oamenilor cu dizabilităţi printr-un sistem interactiv. Acest sistem oferă 

și o altă oportunitate, de învăţare a limbajului semnelor. De asemenea, 

apare perspectiva interacțiunii utilizatorului cu tehnologiile şi gad-

geturile noi prin gesturi, fără necesitatea butonării comenzilor sau 

utilizării telecomandei. Într-un progres social cognitiv perpetuu, sis-

temul presupune un aspect didactic independent de formare și învățare 

prin colectarea datelor cu adaptare la reacțiile mediului exterior.  

Referințe: 
1. DANNY, S. This is not a recommendation engine for Netflix. The AI has 

to be spot on.”, 2017 http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/ai-tippi 

ng-scales-development-self-driving-cars/. 

2. ADAM, G. Machine Learning is Fun Part 6: How to do Speech Recognition 

with Deep Learning.  

3. https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-part-6-how-to-

do-speech-recognition-with-deep-learning-28293c162f7a (vizitat 10.02. 

2018). 

4.  MORGAN, J.P. Insights Informing Investment Decisions Using Machine 

Learning and Artificial Intelligence https://www.jpmorgan.com/global/ 

cib/research/investment-decisions-using-machine-learning-ai (vizitat 10. 

02. 2018). 

5. ZHI-HUA, Chen, JUNG-TAE, Kim and others. The Scientific World 

Journal Volume 2014, Article ID 267872, 9 pages, Real-Time Hand 

Gesture Recognition Using Finger Segmentation 2014 https://www.hin 
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8. JESS ®, the Rule Engine for the JavaTM Platform, 2013 http://www.jess 
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9. Building a Machine Learning Application  
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Alisa CURLICOVSCHI, lect. univ.  
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ANALIZA REZULTATELOR INFLUENŢEI FACTORILOR 

FIZICI ASUPRA PROCESELOR DE CREŞTERE  

A CULTURILOR AGRICOLE PRIN METODA  

MODELĂRII MATEMATICE  
 

Corina CHIRUŢA (CHIRIACOV), studentă, Facultatea  
Fizică şi Inginerie 

 
Agricultura, ca o ramură importantă a economiei, are de rezolvat 

una din problemele globale ale societăţii – securitatea alimentaţiei 
populaţiei şi protecţia mediului ambiant [1]. Pentru stabilirea relaţiei 
de echilibru între natură şi societate, prezintă interes crearea de noi 
metode de stimulare ecologică a culturilor agricole la toate etapele de 
dezvoltare, pentru a reduce perioada de germinare și pentru a spori 
sistemul imunitar al plantelor. O alternativă ar fi înlocuirea metodelor 
de stimulare chimică în creșterea plantelor cu metodele fizice, ce ar 
contribui la evitarea poluării materiei prime alimentare cu substanțe 
toxice [2]. În acest context prezintă interes modelarea matematică a 
influenţei factorilor fizici asupra culturilor agricole. 

Una din perspectivele dezvoltării tehnologiilor efective în agricul-
tură se consideră acţiunea programată a anumitor factori fizici asupra 
mediului de creştere a culturilor agricole la diferite etape de dezvoltare 
în scopul modificării stării energetice, pentru a stimula procesul de 
germinare a seminţelor şi creştere a plantelor, a spori rezistenţa la 
influenţa factorilor exteriori şi creşterea productivităţii lor. 

Acestea permit crearea condițiilor optime de dezvoltare și adaptare 
a culturilor agricole fără utilizarea componentelor toxice care 
influențează indicii de calitate ai produselor agricole și materiei prime 
pentru industria alimentară. 

În lucrare sunt analizate rezultatele influenţei factorilor fizici 
asupra proceselor de creştere a culturilor agricole prin metoda mo-
delării matematice. Pentru modelarea datelor, a fost utilizat programul 
TableCurve 3D. Acesta oferă posibilitatea de a găsi modelul ideal 
chiar şi pentru datele mai complexe, luate în considerare până acum 
[3]. Cu ajutorul acestui program, am construit modelul matematic ce 
ţine de dinamica creșterii plantelor de fasole după germinare, alimen-
tate în procesul de creştere cu apă tratată termic, a căror seminţe au 
fost prelucrate iniţial cu frecvenţe acustice din domeniul (0,1÷9) kHz.  
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Ecuaţia de regresie pentru acest model, generată de program, are 

următoarea formă: 

Z=a+b/X
0,5

+cY+dY
3
+eY

0,5
+fe

-Y
,  

unde: Z – energia de creştere; X – timpul, zile; y – frecvenţa, Hz; 

a,b,c,d,e,f – constantele ecuației care descriu modelul matematic. 

 
Fig. Dinamica creșterii plantelor de fasole după germinare alimentate 

cu apă tratată termic, la diferite frecvenţe acustice 

 

Modelul dat are coeficientul de corelaţie R=0,82. Pentru a valida 

acest model, au fost determinate erorile, obţinând valori relativ mici, 

în intervalul (0,05÷8,42)%.  

Pentru aceste interpretări matematice, a fost realizată o verificare a 

valorilor obținute cu ajutorul modelului comparativ cu valorile reale. 

Erorile relative sunt mici şi s-au încadrat în intervalul (0.05÷8,42)%, 

ceea ce este veridicitatea modelului matematic, pe care îl recomandăm 

pentru rezolvarea și a altor situații care pot apărea. 

Conform rezultatelor obţinute, putem afirma că tratarea seminţelor 

cu frecvenţe acustice determină modificări în metabolismul plantelor, 

cum ar fi intensificarea unor procese fiziologice cu urmări asupra 

reducerii perioadei de creştere şi sporire a producţiei în comparaţie cu 

loturile de control. Aplicarea corectă a metodelor fizice necesită 

investigaţii preliminare, care în mare măsură depinde de 

caracteristicile plantelor, timpul de expunere. În acest context, 

modelarea matematică serveşte ca o metodă eficientă de prognostic. 
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Modelare exemplul 1
Rank 30  Eqn 931959  z=a+b/x (̂0.5)+cy+dy 3̂+ey (̂0.5)+fe (̂-y)

r^2=0.82320352  DF Adj r^2=0.81546061  FitStdErr=4.3726806  Fstat=128.51171

a=106.85642 b=-67.773847 c=13.99526 

d=-0.051894597 e=-52.122203 f=-64.429476 
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CERCETAREA MICRODURITAȚII ȘI A STRUCTURILOR 

DISLOCAȚIONALE PE PLANUL (001)  

A MONOCRISTALULUI DE LIF 

 

Cristina BURLACU, Daria ERMICEV, studenţi,  

Facultatea Fizică şi Inginerie 

 

În ultimele decenii, ştiinţa şi ingineria îşi extind sfera de activitate 

în mare parte în direcţia minimizării dimensiunii produselor-valori 

micronice. Din acest punct de vedere, una din cele mai potrivite 

metode pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale materialelor a 

devenit metoda de indentare, şi în special de microindentare. 

Microindentarea face parte din metode nedistructive, simplă la prima 

vedere, dar posedând un mare potenţial întru obţinerea numeroşilor 

parametri mecanici ai materialului studiat, şi modificarea lor sub 

influenţa diferiţelor factori interni şi externi [1]. În prezent ştiinţa a 

parcurs o cale lungă în domeniul dat, avînd drept obiectiv elucidarea 

particularităţilor de deformare plastică a diferitelor materiale la 

acţiunea sarcinii concentrate [2, 3]. 

Printre factorii interni, ce influenţează asupra proprietăţilor 

mecanice pot fi nominalizaţi: structura reţelei atomice, existenţa 

defectelor (defecte puncriforme dislocaţii), prezenţa impurităţilor, 

precum şi influenţa straturilor superficiale. La cei externi se referă: 

tipul penetratorului (piramida tetraedrică Vickers, sau triedrică 

Berkovici), valoarea sarcinii şi modul de aplicare a ei (cvasistatică sau 

dinamică), precum şi viteza aplicării sarcinii. Apariţia structurilor 

dislocaţionale în zona adiacentă amprentei de duritate la fel este o 

regularitate comună pentru mai multe cristale. Aspectul concret al 

structurii dislocaţionale şi dimensiunea ei depind de tipul cristalului, 

planul deformat, valoarea sarcinii aplicate şi altele. 
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Scopul lucrării date a fost cercetarea microdurităţii pe planul (001) 

a monocristalului de LiF în funcţie de sarcina aplicată şi cercetarea 

structurilor dislocaţionale. Microduritatea a fost determinată utilizând 

microdurimetrul PMT-3 cu diferite valori ale sarcinii (P=50, 100, 200, 

500 şi 1000 mN). Evidenţierea rozetelor dislocaţionale din jurul 

amprentelor a fost efectuată prin tratament chimic selectiv în soluţie 

de FeCl3, timp de 1 minut. 

Au fost analizate microstructura amprentelor (Fig.1), rozetele 

dislocaţionale (Fig.2) şi proprietăţile mecanice ale LiF. Duritatea (H) a 

demonstrat o creștere nemonotonă în funcţie de forța aplicată (Fig.3). 

A fost depistată influenţa valorii sarcinii aplicate indentorului (Pmax) 

asupra H: cu creşterea P de la 50 mN până la 200 mN duritatea a 

demonstrat o creştere în intervalul de H≈(0,85-1,2) GPa, după care 

curba H(P) tinde spre saturaţie cu H≈1,3 GPa. Un astfel de curs al 

dependenței este legat de structura rozetelor dislocationale din jurul 

amprentelor (Fig. 2, 4). 

Fig.1. Aspectul amprentelor depuse pe planul (001)  

LiF cu diferite sarcini 

 

Fig.2. Aspectul rozetelor dislocaționale din jurul amprentelor depuse 

pe monocristalul de LiF 
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Fig.3. Dependenţa microdurităţii 

de sarcina aplicată 
 

Fig.4. Dependența lungimii 

razelor marginale si elicoidiale 

de sarcina aplcată 

 

După cum rezultă din Fig. 4 razele (precum cele marginale, Lm, aşa 

şi cele elicoidale, Le) mai activ se dezvoltă în intervalul până la 200 

mN, iar la sarcini mai mari lungimea razelor creşte mai lent, în schimb 

ele devin mai late, cu multe rânduri de dislocaţii (Fig. 2), ceea ce 

sporeşte deformarea plastică a cristalului şi duce la stabilirea valorii 

durităţii în intervalul P=(200-1000) mN. 

În lucrarea dată a fost pus drept obiectiv studiul proprietăţilor 

micromecanice, şi anume, a microdurităţii (H). Rezultatele obţinute 

prezintă un interes precum pentru aplicarea practică a diferiteor 

crislale, aşa şi pentru acumularea cunoştinţelor ştiinţifice de a 

pătrunde în fizica proceselor de deformare şi distrugere a materialelor 

noi la aplicarea sarcinii concentrate. 

Referinţe: 
1. BOYARSKAYA, Iu.S., VALCOVSCHI, M.I., MEDINSCHI, M.I. Mic-

roduritatea. Chişinău: Ştiinţa, 1981. 67 p. 

2. БОЯРСКАЯ, Ю.С, ГРАБКО, Д.З., КАЦ, М.С. Физика процессов 

микроиндентирования. Кишинев: Штиинца, 1986. 294 с.  

3. Актуальные вопросы физики микровдавливания. Отв. ред.  

Ю.С. БОЯРСКАЯ. Кишинев: Штиинца, 1989. 195 с.  

Recomandat 

Valentina NICORICI, dr., conf. univ. 

Zinaida BARBOS, drd.  
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ARMONIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 

AUTOMATIZAT „REGISTRUL DE STAT AL 

ACCIDENTELOR RUTIERE” CU SETUL COMUN  

DE DATE PRIVIND ACCIDENTELE CADaS  

AL UNIUNII EUROPENE 
 

Viorel BULIMAGA, masterand, Facultatea Fizică și Inginerie 
 

Introducere. Problema asigurării securităţii circulaţiei rutiere 
devine tot mai acută, având o importanţă socială majoră odată cu 
intensificarea traficului rutier şi sporirea rolului acestuia în economia 
naţională. Fiind condiţionată de un şir de factori, cum ar fi disciplina 
participanților la circulaţia rutieră, calitatea instruirii şi nivelul de 
disciplină al conducătorilor auto, construcţia şi starea tehnică a 
unităţilor de transport, dotarea lor cu mijloace de securitate pasivă, 
întreţinerea arterelor rutiere în starea corespunzătoare, amenajarea lor 
cu mijloace tehnice de dirijare a circulaţiei etc., ea poate fi soluţionată 
numai prin aplicarea eficientă a unui complex de măsuri. 

Prin urmare, imperativul actual impune realizarea unei evidenţe 
calitativ noi a fenomenului accidentar, care ar oferi posibilităţile anali-
zei multiaspectuale ale acestuia, evidenţierea cauzelor accidentelor de 
circulaţie şi a condiţiilor în care s-au produs, în vederea fundamentării 
activităţilor cu caracter preventiv-profilactic. 

Sistemul național de evidență al accidentelor și criteriile de ar-
monizare. Actualul sistem informatic de evidență al accidentelor, ges-
tionat de Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor 
Interne, a fost realizat în baza Concepției Sistemului informaţional 
automatizat ,,Registrul de stat al accidentelor rutiere”, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 693 din 21 iunie 2007. Concepția definește 
destinaţia şi obiectivele urmărite la elaborarea Sistemului, sarcinile şi 
funcţiile executate de Sistem, structura de organizare şi baza juridico-
normativă necesară pentru elaborarea şi exploatarea acestuia, descrie-
rea obiectelor informaţionale şi datelor acumulate, infrastructura 
tehnologică şi măsurile de asigurare a securităţii informaţionale. 

Spre deosebire de versiunile anterioare, Sistemul informaţional 
automatizat ,,Registrul de stat al accidentelor rutiere” (în continuare – 
SIA RAR) oferă posibilitatea identificării automobilelor (în baza 
numărului de înmatriculare, codului VIN sau numărului documentului 
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de înmatriculare), precum şi a persoanelor implicate sau pătimite în 
urma producerii accidentelor de circulaţie. De asemenea, Sistemul 
permite diferențierea accidentelor de circulație, în funcţie de con-
secințele acestora (accidente grave, accidente uşoare, accidente soldate 
numai cu pagube materiale), precum şi după alte criterii, în funcție de 
circumstanțele producerii, tipul şi categoria participanților implicați. 

În contextul dezideratului Republicii Moldova de aderare la Comu-
nitatea Europeană și semnării Acordului de asociere la Uniunea 
Europeană (UE), se impune alinierea politicilor naționale, în domeniul 
transporturilor și infrastructurii rutiere, la politicile şi strategiile de 
siguranţă rutieră agreate la nivel european.  

Potrivit experților europeni, datorită diferențelor dintre variabilele 
și valorile datelor privind accidentele rutiere colectate de statele-
membre ale UE, definițiile acestora, diferențele dintre structurile 
formelor de colectare a datelor privind accidentele și formatele de date 
relevante din bazele de date naționale existente, sunt afectate atât 
calitatea datelor, cât și disponibilitatea acestora. În consecință, lipsa 
uniformității datelor privind accidentele în interiorul și între țările UE 
limitează analizele și comparațiile de date la nivelul UE.  

Din această perspectivă, a fost elaborată recomandarea pentru un 
Set comun de date privind accidentele (CADaS) care constă într-un set 
minim de elemente de date standardizate, care să permită accesul la 
date comparabile privind accidentele rutiere în Europa. În acest mod, 
urmează a fi adăugate mai multe variabile și valori cu o definiție co-
mună, la cele conținute în modelele anterioare ale bazei de date – Baza 
de Date Comunitară a Accidentelor Rutiere (CARE), maximizând 
astfel potențialul bazei de date CARE și permițând analize mai deta-
liate și mai fiabile la nivel european. Conținutul Setului comun de date 
CADaS este prezentat în Tabelul 1.  

Tabelul 1  

Tabelele și variabilele Setului comun de date CADaS 
 Tabelul CADaS Numărul de variabile 

 
Importanță 

înaltă (H)  

Importanță 

redusă (L) 

Total 

Accidentul 8 5 13 

Drumul 13 12 25 

Unitatea de trafic 8 10 18 

Persoana 13 8 21 

Total 42 35 77 
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În scopul identificării unui plan de transformare a Sistemului 

Informatic Național pentru armonizarea acestuia cu Setul comun de 

date al Comisiei Europene, a fost efectuat un studiu analitic ale 

structurii datelor SIA RAR, în comparație cu Setul comun de date 

privind accidentele (CADaS), rezultatele acestuia fiind prezentate în 

Tabelele nr. 2-4.  

Tabelul 2 

Analiza tabelului Accidentul (SIA RAR) comparativ cu tabelele 

Accidentul și Drumul (CADaS) 
Tabelul  

SIA RAR 

corespunzător 

Tabelului 

CADaS  

Importanța 

variabilei 

(înaltă – H, 

redusă – L) 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori 

corespunzător 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori parțial 

corespunzător 

Nr. de 

variabile 

lipsă, necesar 

de completat 

Accidentul 

(SIA RAR) 

vs Accidentul 

(CADaS) 

H  7 0 1 

L  0 4 1 

Total 7 4 2 

Accidentul 

(SIA RAR) 

vs Drumul 

(CADaS) 

H  8 2 3 

L  7 2 3 

Total 15 4 6 

Total pentru 

Accidentul 

(SIA RAR) 

H  15 2 4 

L  7 6 4 

Total 22 8 8 

 

Tabelul 3  

 

Analiza tabelului Vehiculul (SIA RAR) comparativ cu tabelul 

Unitatea de trafic (CADaS) 
Tabelul  

SIA RAR 

corespunzător 

Tabelului 

CADaS 

Importanța 

variabilei 

(înaltă – H, 

redusă – L) 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori 

corespunzător 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori parțial 

corespunzător 

Nr. de 

variabile 

lipsă, necesar 

de completat 

Vehiculul 

(SIA RAR)  

vs Unitatea 

de trafic 

(CADaS) 

H  4 1 3 

L  1 1 8 

Total 5 2 11 
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Tabelul 4  

Analiza tabelului Persoana (SIA RAR) comparativ cu tabelele 

Unitatea de trafic și Persoana (CADaS) 
Tabelul  

SIA RAR 

corespunzător 

Tabelului 

CADaS 

Importanța 

variabilei 

(înaltă – H, 

redusă – L) 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori 

corespunzător 

Nr. de 

variabile cu 

spectrul de 

valori parțial 

corespunzător 

Nr. de 

variabile 

lipsă, 

necesar 

de 

completat 

Nr. de 

variabile 

inaplicabile 

(irelevante) 

Persoana 

(SIA RAR) 

vs Unitatea 

de trafic 

(CADaS) 

H  4 0 1 3 

L  1 0 0 9 

Total 5 0 1 12 

Persoana 

(SIA RAR) 

vs Persoana 

(CADaS) 

H  10 1 2  

L  2 2 4  

Total 12 3 6  

Total pentru 

Persoana 

(SIA RAR) 

H  14 1 3 3 

L  3 2 4 9 

Total 17 3 7 12 

 

Concluzii. Potrivit studiului efectuat sunt identificate următoarele 

soluții de armonizare ale tabelelor Sistemului informațional automa-

tizat „Registrul de stat al accidentelor rutiere” cu Setul comun de date 

privind accidentele CADaS al Uniunii Europene: 

1) Tabelul Accidentul urmează a fi completat cu 8 variabile noi, iar 

pentru alte 8 variabile urmează a fi completat spectrul de valori ale 

acestora prin suplinirea clasificatoarelor respective. 

2) Tabelul Vehiculul urmează a fi suplinit cu 11 variabile noi, iar 

pentru alte 2 variabile urmează a fi completat spectrul de valori ale 

acestora prevăzute în clasificatoare. 

3) Tabelul Persoana urmează a fi completat cu 7 variabile noi, iar 

pentru alte 3 variabile urmează a fi suplinit spectrul de valori ale 

acestora din clasificatoare. 

Bibliografie: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 693 din 21.06.2007 „cu privire la aprobarea 

Concepţiei Sistemului informaţional automatizat ,,Registrul de stat al 

accidentelor rutiere”. În: Monitorul Oficial, 2007, nr.90-93, art. 729. 

2. Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transpor-

turilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Sănătății și Biroului 
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Naţional de Statistică nr.335/224/827/81 din 26 octombrie 2016 „Cu 

privire la evidenţa accidentelor rutiere”. 

3. Verma Saurabh, CARE DATABASE CADaS – Common Accident Data 

Set, Directorate-General for Mobility and Transport, European 

Commission 

(https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/cadas_glo

ssary_v_3_6.pdf. 

 

CONFIGURAREA PANOURILOR LED 

 

Corneliu CIORICI, student, Facultatea Fizică și Inginerie 

 

În prezent panourile LED sunt utilizate în multe domenii de 

activitate umană. Putem să le întâlnim în așa locuri publice ca: 

farmacii, schimburi valutare, bănci, operatori GSM, rânduri electro-

nice, etc. Pentru Universitate, ele pot fi interesante la organizarea 

procesului de admitere a abiturienților, pentru menținerea ordinii și 

fluientizării, când vin să se înregistreze la o facultate. 

 
Fig. 1. Panoul LED 

 

În Figura 1, este reprezentat panoul LED, confecționat de noi, din 

sursele proprii, care va contribui mult la ușurarea procesului de muncă 

în plan informativ. 

Structura unui panou LED – este constituit din mai multe piese, ca: 

1. Module LED ( p10 de culoare roșie). 

2. Cartela de control (Arduino TF-A6UR). 

3. Blocul de alimentare (5V 40A 200W). 

4. Cabluri de date, pentru a conecta modulele LED (Port 12).  

5. Cabluri de transmitere a energiei. 

6. Carcasa tăiată dintr-un dulap antiincendiar (metalic). 

7. Un plastic transparent, pentru protecția Led-urilor. 
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Clasificarea. Există două tipuri de ecran cu LED-uri: ecran pentru 

text grafic și ecran pentru video, ambele sunt formate din LED-uri. 

Ecranul grafic-text poate afișa caractere chinezești, litere și imagini 

sincronizate cu calculatorul. Iar ecranul pentru video poate afișa, nu 

numai text și imagini, dar și imaginea bidimensională , tridimensio-

nală, film, program TV și de difuzare în direct. Panourile LED, sunt 

clasificate și după alte proprietăți: 

1. Conform folosirii în mediu: panouri cu LED-uri de interior și 

exterior (în funcţie de temperatură, umiditate etc.). 

2. Conform culorilor de afișare: o culoare (roșu, verde, albastru, 

alb), două culori (în combinație), multicolor (posibilitatea de a afișa 

orice culoare, transmisiuni video, TV).  

3. În conformitate cu o performanță de afișare: ecran de text, 

ecran grafic, ecran video, ecran de comunicații video și TV etc. 

4. În conformitate cu scara de luminozitate, există două tipuri de 

LED-uri: (LED-uri simple, de 5mm pentru text și ecran grafic, și 

LED-uri video, la care luminozitatea se regulează pentru fiecare LED 

sepărat). 

Programarea panourilor LED 

1. Modalitatea de conectare: 

a) prin fir (offline) – USB Flash; 

b) prin fir – Com; 

c) prin fir – ETHERNET; 

d) prin radio – Wi-Fi; 

e) prin radio – GSM. 

2. Formatul fișierului in dependență de configurația panoului 

(depinde de numărul de LED-uri). 

3. Pentru a transmite informația dorită, există mai multe software 

care ajută la efectuarea acestui procedeu. Ca de ex.: LedEdit 2014, 

PowerLED. 

 

 
Fig. 2. Software (posibilităţile programului PowerLED, pentru 

configurarea panourilor LED) 
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Oportunităţile panourilor LED în cadrul USM  

Locuim într-o societatea, unde totul este electronic, iar Univer-

sitatea de Stat din Moldova nu are această proprietate, pe când ecranul 

cu LED-uri are mai multe posibilități precum:  

1. Timpul şi data. 

2. Publicitate (amplasarea anunțurilor pentru studenți). 

3. Afișarea temperaturii sau umidității atât în exterior cât și în 

interior (în laboratoarele chimice sau fizice). 

4. Cronometrarea timpului (Olimpiada , TVC, etc.).  

5. Admiterea (utilizarea panoului LED, pentru coordonarea unui 

număr mare de elevi, și respectarea rândului). 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЙ  

АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

 

Александр ДАШЕВСКИЙ, студент, факультет  

физики и инженерии 

 

Рассмотрение хода лучей в преломляющей оптической 

системе в проекции на заранее выбранную плоскость зачастую 

становится более наглядным, если ввести т.н. эффективный 

показатель преломления вещества. В качестве примера возьмѐм 

объяснение некоторых явлений атмосферной оптики из класса 

гало – малого гало (гало с угловым радиусом 22°) и паргелиев 

(ложных солнц). 

Для возникновения малого гало кристаллики льда в облаках 

должны иметь форму правильных шестигранных призм, в целом 

беспорядочно ориентированных в пространстве. 

Угол отклонения вышедшего из призмы луча от 

первоначального направления имеет минимум, достигаемый при 

симметричном ходе луча. Если  – преломляющий угол призмы, 

– показатель преломления вещества призмы,  – угол 

наименьшего отклонения луча в призме, то , откуда  
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Важно отметить (это не всегда подчѐркивается), что вывод 

данной формулы требует перпендикулярности падающего луча 

боковым рѐбрам призмы.  

Если изменять с фиксированным шагом угол падения луча на 

боковую грань призмы, выходящие лучи будут «сгущены» около 

направления наименьшего отклонения, что глаз человека 

воспринимает как увеличение яркости. Если подставить в (1) 

для шестигранной призмы и  для льда, получим 

 – в точности угловой радиус малого гало! 

Паргелии же для своего возникновения требуют плоских 

шестигранных ледяных призм, которые, паря в воздухе, 

ориентируются своими осями вертикально за счѐт 

аэродинамических сил. Поэтому увеличение яркости может 

произойти не по кольцу малого гало, а лишь в области двух 

«пятен» по обе стороны от солнца. 

На первый взгляд кажется очень странным отдаление паргелиев 

от малого гало по мере роста высоты солнца над горизонтом. 

Ключ к объяснению этого лежит именно в наличии 

преимущественной ориентации осей кристалликов. Вообще 

говоря, падение солнечных лучей на боковую грань призмы здесь 

является «косым», то есть лучи не перпендикулярны боковым 

рѐбрам призмы (см. рис. 1). 

 
Рисунок. Образование паргелия при высоте солнца 40°. Вставка 

слева вверху: ход луча в кристалле в проекции на 

горизонтальную плоскость [1]. 
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На рисунке точку  можно рассматривать как точку падения 

луча – один раз для первой преломляющей грани, другой раз – 

для второй. Тогда – падающий луч, – продолжение 

преломлѐнного на первой преломляющей грани луча, – 

продолжение вышедшего из призмы луча,  – высота солнца над 

горизонтом.  

Ради краткости обозначим: , , 

, . Обозначения стандартные: штрих 

означает проекцию на выбранную плоскость. Можно показать, 

что  , где – это угол между падающим лучом 

и плоскостью проекций, равный в нашей задаче высоте солнца 

над горизонтом. Величина в правой части последней формулы 

зависит только от  и , поэтому еѐ правомерно называть 

эффективным показателем преломления вещества для выбранной 

плоскости проекций: 

.

 

Как и раньше, для наименьшего отклонения «косого» луча 

потребуем его симметричного хода в призме. Взяв в приведенной 

формуле  вместо , найдѐм наименьшее отклонение  

горизонтальной проекции луча. Для перехода от проекций лучей к 

самим лучам, т. е. от  к  , вновь воспользуемся сим-

метрией: угол луча  к горизонту до и после отклонения призмой 

один и тот же. Отсюда следует:  Полу-

ченные результаты превосходно согласуются с наблюдениями [2]. 

Таким образом, введение эффективного показателя 

преломления вещества позволило достаточно наглядно объяснить 

отдаление паргелиев от малого гало с ростом высоты солнца над 

горизонтом. 

Библиография: 
1. McDowell, R. S. The Formation of Parhelia at Higher Solar Elevations. 

In: J. Atmos. Sci., 1974, vol.  31, р.1876-1884. 

2. МИННАРТ, М. Свет и цвет в природе. Москва: Наука, 1969. 360 с. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В ТРЁХСЛОЙНОЙ  

Ge/Si/Ge НАНОСТРУКТУРЕ 

 

Игорь РАЙЛЯН, студент, факультет физики и инженерии 

 

В последние годы происходит стремительная миниатюризация 

электронных устройств в нанометровую область. Такая тенден-

ция требует разработки новых подходов для управления 

электронным и тепловым транспортом в наноструктурах. Одним 

из таких подходов является фононная инженерия. Как будет 

показано далее, ввиду пространственного ограничения фононов в 

наноструктурах свойства фононов будут модифицироваться, что 

повлечѐт за собой  изменение тепло- и электропроводности [1]. 

Нами исследованы дисперсии энергий фононов и их групповые 

скорости в трѐхслойной Ge/Si/Ge наноструктуре. 

Для численных расчѐтов фононных мод воспользуемся урав-

нением упругой волны в анизотропной среде [2]: 

                  

,

                                                         (1) 

где ρ – плотность материала,   – компоненты вектора смеще-

ния,   – тензор упругих напряжений.  Тензор упругих напряже-

ний можно определить следующим образом: 

                                                                       (2) 

где  – тензор модулей упругости и  – тензор деформаций. 

Решение уравнения будем искать в виде: 

,  j = (1, 2, 3).                    (3) 

Пусть оси и  лежат в плоскости слоѐв, а ось  – перпен-

дикулярна им. Пусть также ось  направлена вдоль направления 

распространения волны, тогда заметим, что производная любой 

компоненты вектора смещения по  будет равна нулю; 

суммируя по коэффициентам j,k,l  от 1 до 3, и вводя  = -i , по-

лучим следующую систему уравнений: 

 
,
               (4) 

 
,
      (5) 
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.
                      

    (6) 

Для получения спектра акустических фононов уравнения (4) – (6) 

были решены численно с помощью метода конечных разностей. 

  

Рисунок. Энергия (а) и групповые скорости (б) акустических 

фононов SA поляризации Ge/Si/Ge 1/4/1 нм в гетероструктуре 

 

На рисунке показаны дисперсия энергий и групповые ско-

рости акустических фононов SA поляризации, где L и T – про-

дольные и поперечные скорости звука в объѐмном материале и s 

– номер моды. На рисунке (а) можно заметить группу крутых 

участков, которые соответствуют максимумам групповых скорос-

тей на рисунке (б). Видно, что моды с номерами 0, 1 и 3 являются 

кремниевоподобными, а моды 2, 4, 5 – германиевоподобными. 

Заметно, также, что при больших значениях q все моды стремятся 

к объемным скоростям звука в германии.  

Таким образом, в трехслойной Ge/Si/Ge гетероструктуре проис-

ходит сильная модификация энергетических спектров акустических 

фононов, а фононные моды проявляют индивидуальные свойства 

гетероструктуры, а не усреднѐнные свойства слоѐв из Si и Ge. 

Исследования проводились при финансовой поддержке по 

проекту 15.817.02.29F.  
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ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Владислав ГАВРИЩУК, студент, факультет  

физики и инженерии 

 

Процедурная генерация контента – процесс автоматическо-

го создания контента посредством алгоритма, а не вручную. Под 

контентом чаще всего подразумеваются 3D-модели (ландшафт, 

здания, растения, люди, животные и т. д.), изображения 

(текстуры), музыка, текст, правила, программный код и многое 

другое. Процедурная генерация получила самое яркое проявле-

ние в компьютерной графике, поэтому еѐ часто применяют в 

компьютерных играх, при визуализации архитектурных и дизай-

нерских проектов, в фильмах и т.п. В отличие от ручного созда-

ния контента, применение процедурной генерации в компьютер-

ной графике обладает рядом преимуществ: создание большого 

количества уникального контента в кратчайшие сроки с мини-

мальными трудозатратами; описыние контента в виде последо-

вательности инструкций, а не в виде статического блока данных; 

геометрия, текстуры или эффекты не фиксируются при заданном 

количестве полигонов или разрешении и уровень детализации 

может быть изменѐн в любой момент времени посредством ре-

дактирования параметров; позволяет создавать сложную проце-

дурную анимацию, которую невозможно создать вручную; про-

цедурные текстуры способны подстраиваться под динамически 

изменяющиеся 3D-модели; малый размер хранимых данных. 

Полигональная сетка – это совокупность вершин, рѐбер и 

граней, которые определяют форму многогранного объекта в 

трѐхмерной компьютерной графике. Вершины – это точки с 

координатами (X, Y, Z), которые также содержат информацию о 

цвете, нормальном векторе и координате текстур (U, V). Ребро – 

это соединение между двумя вершинами. Грань – замкнутое 

множество рѐбер. Полигон – набор компланарных граней [1]. 

UV-преобразование, или развёртка – соответствие между 

координатами на поверхности 3D-модели (X, Y, Z) и координа-

тами на текстуре (U, V). Значения U и V обычно изменяются от 0 

до 1. Текстура – растровое или процедурное изображение, накла-
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дываемое на поверхность полигональной модели для придания ей 

цвета или иллюзии рельефа. Использование текстур позволяет 

воспроизвести малые объекты поверхности, создание которых 

полигонами являлось бы чрезмерно ресурсоѐмким. Кроме цвета, 

модель обладает и другими параметрами, описываемыми 

текстурными картами: отражающей способностью, преломле-

нием, рельефом, прозрачностью и т.п. Все эти параметры 

задаются в свойствах материала. Материал содержит каналы, в 

которые помещаются текстурные карты.  

Шум Перлина – математический алгоритм генерации проце-

дурной текстуры псевдо-случайным методом. Шум Перлина – это 

градиентный шум, состоящий из набора псевдослучайных 

единичных векторов (направлений градиента), расположенных в 

определенных точках пространства и интерполированных 

функцией сглаживания между этими точками. Для генерации 

шума Перлина в одномерном пространстве необходимо для 

каждой точки этого пространства вычислить значение шумовой 

функции, используя направление градиента (или наклон) в 

указанной точке [2]. 

Цель практической части работы – разработка программы, 

способной процедурно генерировать трѐхмерный ландшафт. Для 

создания программы используется Unity – межплатформенная 

среда разработки, поддерживающая язык программирования C#. 

Класс Mesh в Unity позволяет создавать или изменять модели на 

основе полигональной сетки. Объект класса Mesh содержит всю 

информацию о 3D-модели: массив с координатами вершин; мас-

сив треугольников (последовательное соединение трѐх вершин); 

массив нормальных векторов, использемых для расчѐта осве-

щѐнности модели; массив с координатами текстур (U, V) и др.  

Для генерации ландшафта, необходимо построить основу в 

виде генератора шума. В данном случае используется генератор 

двумерного шума Перлина, возвращающий значение от 0 до 1 в 

координате (X, Y). Полигональной сетка ландшафта генерируется 

циклически и представляет собой двумерный массив с 

вершинами, каждая вершина которого принимает в качестве 

третьей координаты (высоты) значение от 0 до 1 от генератора 

шума Перлина. Очевидно, что ландшафт на основе шума крайне 
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трудно параметризировать, поэтому неплохим решение является 

плиточная структура, которая подразумевает собой разбиение 

всей площади ландшафта на отдельные сегменты. Для 

построения такой структура можно использовать Мозаику 

Вороного, а плитки равномерно распределить с помощью 

алгоритма Ллойда [3]. 

Литература: 
1. James M. Van Verth, Lars M. Bishop. Essential Mathematics for Games 
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2. George Kelly, Hugh McCabe. A Survey of Procedural Techniques for 

City Generation. 

3. M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars. Computational 

Geometry: Algorithms and Applications. Third edition, 2008. 

 

 

 

SIMULAREA PROCESELOR FIZICE  

ÎN HETEROJONCŢIUNI AIIBVI 

 

Iurie MELNIŢCHI, student, Facultatea de Fizică şi Inginerie  

 

Procesele fizice în heterostructuri bazate pe straturi subţiri de CdTe 

sunt cercetate din perspectiva folosirii acestora în calitate de material 

fotosensibil în convertoare fotovoltaice cu filme policristaline. Având 

valoarea benzii interzise de 1,45 eV (300K), convertoarele în bază de 

CdTe tind spre un randament teoretic de cca 28% [1]. În prezent, 

randamentul celulelor solare ce au la bază heterojoncţiunile CdS/CdTe 

cu straturi subţiri au o eficienţă de conversie fotovoltaică de 22,1% 

[2]. Modelarea proceselor fizice în heterojoncţiuni ZnO/CdS/ 

CdTe/Me, în particular, modelarea mecanismului de transport al sarci-

nilor prin interfaţa CdS/CdTe stă la baza analizei curbelor experi-

mentale. 

Modelarea dependenţelor curent-tensiune a fost efectuată prin 

intermediul softului SCAPS-1D [3], fiind cercetate influenţa tempera-

turii, lucrului de ieşire a metalului (-contact pentru CdTe), poziţiei 

energetice a defectelor în banda interzisă a CdTe (în lipsa iluminării). 

Parametrii fizici principali utilizaţi pentru simularea dependenţelor 

experimentale sunt prezentaţi în Tabelele 1 şi 2. 
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Тabelul 1 

Parametrii folosiţi în cadrul simulării cu SCAPS-1D 

Тabelul 2 

Poziţia nivelelor în CdTe 

Dependenţele curent-tensiune în funcţie de temperatură, la 

polarizări directe şi inverse au fost modelate în intervalul de 

temperaturi 130-370K, concentraţia defectelor la interfaţa CdS/CdTe 

fiind de 1,89 10
5
 см

-2
, ultimele fiind poziţionate la Ev+0,76 eV. În 

prima aproximaţie pentru simularea curbelor a fost folosită expresia:  

 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în Fig. 1 (polarizare directă) şi 

Fig. 2 (polarizare inversă). Factorului diodic de idealitate determinat 

din dependenţele simulate la polarizare directă, este caracteristic 

pentru mecanismul de transport al sarcinilor determinat procesele de 

generare-recombinare (Tabelul 3). 

Tabelul 3 

Factorul diodic de idealitate în funcţie de temperatură  

(polarizare directă) 
T, K 370 340 310 280 250 220 190 

n 1,28 1,39 1,53 1,31 1,68 2,87 1,66 

 

 CdTe CdS ZnO 

Banda interzisă (eV) 1,45 2,42 3,30 

Afinitatea electron. (eV) 4,28 4,50 4,35 

Permitivitatea dielectrică  9,4 10,0 10,0 

Mobilitatea e
-
 (cm²/V s) 320 100 100 

Mobilitatea h (cm²/V s) 40 25 25 

Masa efectivă a  e
-
 (m*/mn) 0,11 0,165 0,317 

Masa efectivă a h (m*/mp) 0,7 0,7 0,45 

Concentraţia ND (cm
-3

) – 1,0 10
17

 1,0 10
18

 

Concentraţia NA (cm
-3

) 1,0 10
13

 – – 

Defecte în CdTe Poziţie energetică, Ev+…, eV 

Tei
-
 0,10 

VCd
-
 0,20 

VCd
2-

 0,47 

Tei
2-

 0,70 
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Fig. 1. Dependenţele curentului de 

tensiune la polarizare directă 

pentru intervalul de temperaturi 

130-370K 

Fig. 2. Dependenţele curentului 

de tensiune la polarizare inversă 

pentru intervalul de temperaturi 

130-370K 

Reieşind din datele prezentate pentru polarizare inversă a hetero-

joncţiunii, dependenţa curentului de tensiune este una de putere de 

tipul  

 

                

unde m este un factor constant. Astfel de valori sunt caracteristice 

proceselor de tunelare. 

Tabelul 4 

Factorul m în funcţie de temperatură (polarizare inversă) 

 

Simularea proceselor fizice în heterojoncţiuni (300K) pentru valori 

ale lucrului de ieşire a contactului CdTe în intervalul 4,0-6,0 eV a 

demonstrat, că micsorarea valorii acestuia sub 5,0 eV rezultă în 

dependenţe curent-tensiune cu forma tipică pentru schema echivalentă 

ce consideră două diode conectate una in sens invers celeilalte (una 

fiind dioda ce reprezintă heterojoncţiunea CdS/CdTe, iar cealaltă 

contactul CdTe/metal). Astfel, în convertoare fotovoltaice reale 

trebuie folosite metalelor cu lucrul de ieşire de peste 5,0 eV. 

 T, K 130 160 190 220 250 280 310 340 370 

0,05 V m 13,44 12,16 9,6 5,8 6,61 5,52 2,33 4,02 3,38 

0,50 V m 13,56 12,21 9,61 5,95 6,78 5,71 2,84 4,31 3,65 



106 

Referințe: 

1. BOSIO, A., ROMEO, N., MAZZAMUTO, S., CANEVARI, V. Polycrys-

talline CdTe thin films for photovoltaic applications. In: Progress in 

Crystal Growth and Characterization of Materials, 2006, vol.52, p.247-

279. 

2. https://www.nrel.gov/pv/index.html. 

3. http://users.elis.ugent.be/ELISgroups/solar/projects/scaps/SCAPSinstallati

e.html 

Recomandat 
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107 

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR  

DE PROGRAMARE LINIARĂ FRACȚIONARĂ  

ÎN NUMERE ÎNTREGI 

 

Cristina PALAMARCIUC, masterandă, Facultatea  

Matematică şi Informatică 

 

În lucrarea propusă ne vom axa asupra studiului metodelor de 

soluţionare a problemei de programare liniar-fracţionară în numere 

întregi [1-2]. Studiul se impune din considerentele ascendenţei vădite 

aplictive a unor astfel de modele.  

Vom considera problema liniară-fracționară în numere întregi, dată 

sub forma standard: 

                                   Max  (1) 

Pe un domeniu determinat de restricțiile: 

 (2) 

unde :  este o matrice x ; 

x, c și d sunt vectori coloană dimensionali; b este un vector 

coloană dimensional; 

 și  sunt scalar; semnele  înseamnă transpunerea unui vector. 

Vom admite că domeniul soluțiilor admisibile 

 reprezintă o mulțime regulată, adică o mulțime nevidă și 

mărginită. Asupra funcției F facem ipoteza că numitorul său păstrează 

semnul constant pe D (să spunem pozitiv), adică:  

 

Dacă există puncte în D pentru care , acelea vor fi 

puncte de optim, dacă . Mai admitem că problema (1)(2) 

nu se reduce la o problemă de programare liniară, adică admitem că 

constantă pe D. Presupunem, de asemenea, că sistemul de 

ecuații (2) este neredundant (adică nu conține ecuații inutile) și că 

rangul matricei . 

După cum se știe, funcția (1) este atât explicit cvasiconvexă, cât și 

cvasiconcavă, de unde rezultă două proprietăți importante ale lui F. 
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a) Orice punct de maxim local este punct de maxim global. 

b) Valoarea aproximativă se atinge într-un vârf al lui D. 

Exemplu: Fie dată următoarea problemă: 

 

Cu restricţiile:        

  
Aplicând  softul Wolfram Mathematica, a fost obținută următoarea 

soluție și valoare optimă a funcției obiectiv:  

. 

 
Fig.1. Soluționare PPLF în numere întregi  

în Wolfram Mathematica 

 

Reprezentarea grafică a domeniului:  

 
Fig 2. Reprezentare grafică a domeniului  

în Wolfram Mathematica 

 

  

Fig 3 a, b. Domeniul funcției 
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Concluzii. Algoritmul Gomory poate fi aplicat la soluționarea 

problemei de programare liniar-fracţionară, după unele generalizări 

ale formulelor de calcul. 

Referinţe: 
1. STANCU-MINASIAN, I.M.  Metode de rezolvare a problemelor de 

programare fracţionară. Bucureşti:  Editura Academiei Române, 1992. 

2. NICA, V. Capitole speciale ale Cercetărilor  operaţionale.  Bucureşti, 

1991. 

Recomandat 

Alexandra TKACENKO, dr., conf. univ. 

 

PROBLEMA CAUCHY SINGULAR PERTURBATĂ  

DE TIP HIPERBOLIC-PARABOLIC 

 

Doinița MUNTEANU, masterandă, Facultatea  

Matematică și Informatică 

 

Fie H și V două spații Hilbert reale, de normă  și  respectiv, V 

fiind inclus în H. Produsul scalar în H este . 

Considerăm problema  

 

unde  sunt doi operatori liniari, 

 este un parametru mic pozitiv. 

Scopul principal este de a cerceta comportarea soluțiilor problemei 

(1), atunci când  Mai exact, va fi stabilită relația dintre soluțiile 

problemei (1) și soluția problemei  

   

                      

pentru valorile pozitive și suficient de mici ale lui . 

Cadrul de lucru este stabilit de următoarele condiții: 

(I.H) , relația de incluziune fiind dens definită și 

continuă, adică  

 

(I.A1) este un operator liniar, autoadjunct și pozitiv 

definit, adică  
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(I.A2) și  

Evaluarea diferenței  este bazată pe două puncte-cheie: 

1. Estimațiile apriorice ale soluțiilor problemei (1); 

2. Relația dintre soluțiile problemei (1) și ale problemei(2). 

Teorema 1. Fie . Presupunem îndeplinite condițiile (I.H), 

(I.A1), (I.A2) și  Atunci există 

constanta pozitivă astfel încât pentru fiecare soluție 

 a problemei (1) au loc estimațiile: 

 

Teorema 2. Presupunem că  și sunt îndeplinite condițiile 

(I.H), (I.A1) și   

Dacă  este soluție a problemei (1), atunci 

există  astfel încât pentru orice , funcția 

 este soluție a problemei  

                        

 

iar funcția K și proprietățile acesteia sunt definite în   

Din Teoremele 1 și 2 urmează rezultatul principal enunțat în urmă-

toarea teoremă: 

Teorema 3. Fie Presupunem îndeplinite condițiile (I.H), 

(I.A1), (I.A2),  și  

. Atunci există constantele 

 și  

astfel încât 

 

Din (3) urmează că  
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Aceste rezultate se aplică la problemele la limită pentru ecuații 

singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic cu condiții Dirichlet sau 

Robin la frontieră, și anume, pentru cazul când   este un 

domeniu mărginit cu frontiera netedă: 

 

 

unde  și  sunt operatori tari eliptici în  

Referinţe: 
1. PERJAN, A. Liniar singular perturbations of hyperbolic-parabolic type. 

În: Buletinul A.Ș.M., seria Matematica, 2003,  nr.2 (42), p.95-112. 

Recomandat 

Andrei PERJAN, dr. hab., prof. univ. 

 

ECHILIBRE NASH ÎN STRATEGII MIXTE  

PENTRU JOCUL  

 

Anastasia MAGA, masterandă, Facultatea Matematică și Informatică 

 

În articol este cercetată problema de determinare a mulțimii de 

echilibre Nash în strategii mixte pentru jocul , sunt studiate 

proprietățile mulțimii de echilibre Nash, precum și metoda intersecției 

graficelor în aplicațiile de răspuns optim [1-2]. Scopul lucrării constă 

în simplificarea algoritmului în baza căruia este alcătuit programul de 

calcul în sistemul Wolfram Mathematica 11, obținând o îmbunătățire a 

celui publicat anterior pe Wolfram Demonstration Project [3].  

Introducere 

În prezenta lucrare este examinat jocul strategic de doi jucători în 

formă normală: 

, 

unde:  – mulțimea de jucători; 

 – mulțimea de strategii 

a jucătorului 1; 

 – mulți-

mea de strategii a jucătorului 2; 
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 – funcția de câștig a jucătorului i,  

, ,  

, ,  

Funcțiile de câștig se maximizează. 

Definiție. Echilibrul Nash este o mulțime de strategii  care 

satisface condiția: 

 

Jocul  se reduce la un joc mai simplu prin substituția:  

 
Se obține: 

 

 

 

unde: ; ; 

; 

; ; 

; . 

Echilibrele Nash ale jocului  se determină ca intersecție 

, unde  este graficul aplicației de răspuns optim al jucătorului 

i,  

 

 

Spre exemplu, pentru matricele 

 punctele de echilibru Nash vor fi punctele de intersecție 

a acestor două grafice, adică , și în jocul inițial 

după substituții inverse obținem: . 
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Legendă 

Gr1   Gr2   NE 

Fig. Echilibrul Nash 

Concluzii 

În lucrare este propus un algoritm simbolic de determinare a 

mulțimii de echilibre Nash elaborat în sistemul Wolfram Mathematica 

11, prin reprezentarea în 3D a , precum și determinarea 

. Pentru jucătorul 1 se examinează 27 de cazuri, 

pentru jucătorul 2 – 81 de cazuri. 

Referinţe: 
1. SAGAIDAC, M, UNGUREANU, V. Cercetări operaționale. Chișinău: 

CEP USM, 2004. 

2. UNGUREANU, V. Nash equilibrium set function in dyadic mixed-

strategy games. In: Computer Science Journal of Moldova, 2017, vol.25, 

no. (73), p. 3-20. 

3. UNGUREANU, V. Set of Nash Equilibria in 2x3 Mixed Extended Games. 

//http://demonstrations.wolfram.com/SetOfNashEquilibriaIn2x3MixedExt

endedGames/ // Wolfram Demonstrations Project. 

Recomandat 

Valeriu UNGUREANU, dr., conf. univ. 

 

 

 

TEHNOLOGIILE MEAN LA DEZVOLTAREA 

APLICAȚIILOR WEB 

 

Ion BULAT, student, Facultatea Matematică și Informatică 

 

Tehnologiile MEAN reprezintă un ansamblu de soluții care 

acoperă partea de: server, baze de date, API/backend și frontend la 

construirea aplicațiilor web. 

Tehnologiile MEAN ne permit crearea aplicațiilor web complexe, 

adică aplicații care ne oferă o interfață grafică dinamică și abilitatea de 

a lucra eficient cu fișierele și bazele de date. 

http://demonstrations.wolfram.com/SetOfNashEquilibriaIn2x3MixedExtendedGames/
http://demonstrations.wolfram.com/SetOfNashEquilibriaIn2x3MixedExtendedGames/
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Limbajul de programare care stă la baza ansamblului de tehnologii 

MEAN este JavaScript, iar procedeul care oferă o performanță sporită 

a operațiilor de Intrare/Ieșire (I/O) este asincronicitatea. 

Programarea asincronică (jargon eng. async) în JavaScript 

reprezintă un comportament specific al prioritizării instrucțiunilor la 

executare, prevăzând crearea unui decalaj de timp între ele, toate 

instrucțiunile asincronice în JavaScript se pun într-un ciclu de 

evenimente (eng. event loop) care reprezintă un proces continu de 

verificare a call stack-ului. 

La crearea aplicațiilor web se folosește modelul tradițional 

client/server, însă puțin modificat, deoarece aplicațiile web dezvoltate 

cu ajutorul tehnologiilor MEAN sunt serverless (rom. independent de 

server), adică nu sunt dependente de server prin faptul că majoritatea 

din logica aplicației este executată pe client, serverului revenindu-i 

doar partea procesării informației din baza de date și asigurarea 

securității informației senzitive, comunicarea dintre server și client se 

face prin intermediul unui RESTful API, o interfață de program a 

aplicației care ne execută protocoalele HTTP și Web-Socket, astfel 

întrega informație primită de client de la server este un set de text 

simplu formatat JSON (JavaScript Object Notation). 

Stack-ul de tehnologii MEAN este compus din următoarele 

componente: „MongoDB”, „ExpressJS”, „Angular” și  „NodeJS”. 

MongoDB este un sistem de bază de date nu-SQL bazat pe 

documente. În MongoDB informația este păstrată sub forma de JSON 

colecții, ceea ce înseamnă că câmpurile și structura documentelor 

poate varia la diferite înregistrări, modelul dat oferă un avantaj-cheie 

ca flexibilitatea, adică abilitatea cu care se poate extinde ușor o bază 

de date MongoDB. 

NodeJS este parte de server/backend a aplicației, NodeJS este un 

runtime (rom. în timp real) interpretator construit pe motorul V8 al 

Chrome. NodeJS folosește un model I/O asincronic, adică non-blocat, 

bazat pe evenimente, care îl face ușor și eficient.  

ExpressJS este un web framework pentru NodeJS care oferă un set 

de librării pentru parsing-ul formelor, creare HTTP router-elor, 

configurarea serverului și altele. 

Angular este platforma care rulează pe client și răspunde de crearea 

interfeței grafice și a întregii logici de interacțiune cu utilizatorul. 
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Angular combină mai multe tehnici de programare ca: injectarea 

dependențelor, decoratoarele și programare orientat pe obiecte.  

Angular este dezvoltat și înreținut de Google.  

Tehnologiile MEAN devin populare odată cu modernizarea 

JavaScript-ului și introducerii standardului ES6 (ECMAScript 6) în 

anul 2015, standardul ES6 a prevăzut introducerea de conceptor-cheie 

ca: clase, funcții săgeata (eng. arrow function), generatoare, iteratoare, 

constante, promisiuni (eng. promises) ș.a.m.d. 

Aplicațile Web dezvoltate cu ajutorul tehnologiilor MEAN sunt în 

avantaj în comparație cu modelele tradiționale (ex. LAMP) prin faptul 

că ne permit crearea aplicațiilor web cu o dinamicitate sporită, de 

asemenea, aplicațiile web bazate pe MEAN scad considerabil 

încărcătura care-i revine serverului. Pe lângă avantajele care le aduce 

noua tehnologie MEAN, ea vine și cu un set de probleme și 

dezavantaje, majoritatea dezavantajelor sunt legate de problemele de 

securitate, deoarece aplicațiile MEAN rulează pe client în JavaScript, 

întreg codul-sursă e disponibil clientului, astfel aplicația devine 

vulnerabilă la XSS (Cross-site Scripting) atacuri. XSS sunt atacuri de 

tip injecție prin care script-urile rău-intenționate sunt injectate în 

codul-sursă al unei aplicații web. Un alt dezavantaj este problema 

autentificării și monitorizării timpului de expirare a sesiunii, deoarece 

aplicațiile MEAN comunică cu serverul printr-un RESTful API 

procedeul de creare a unei sesiuni pe server și client devine 

indisponibil. 

Bibliografie: 
1. https://www.mongodb.com. 

2. https://nodejs.org. 

3. https://angular.io/. 

4. https://expressjs.com/. 

5. O'Reilly - You Don't Know JS. Async & Performance. 

Recomandat 

Natalia PLEȘCA, lect. univ.  
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PROBLEMA DE TRANSPORT DE TIP  

LINIAR-FRACTIONAR 

 

Elena GUȚU, studentă, Facultatea Matematică şi Informatică 

 

Diversificarea continuă a tipurilor de probleme decizionale de tip 

transport impun, cu siguranță, elaborarea unor noi algoritmi eficienți 

de soluționare a acestora. Impunerea unor funcții-obiectiv noi, corelate 

cu situațiile reale din sferele economice, lărgește atât terenul teoretic 

de cercetare, cât și cel de implementare practică a soluțiilor modelelor 

elaborate. Un loc aparte în acest sens îl ocupă problemele de transport 

de tip linear-fracționar (PTLF). 

Problema de transport de tip liniar-fracţionară impune abordări 

interactive şi inovative pentru rezolvarea problemelor de programare 

liniară în care se impun deplasări de sarcini în reţele de transport. 

Problema apare frecvent în planificarea distribuirii bunurilor şi a 

serviciilor de la câteva unităţi de aprovizionare la anumite adrese.  

Algoritmul de soluționare a PTLF,  în caz general, se bazează pe 

faptul că soluţia optimă a modelului se află  într-un vârf al poliedrului 

soluţiilor admisibile, iar procedura de obţinere a acesteia se realizează  

printr-o tehnică simplex-generalizat. Modelul  PTLF este următorul: 
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Pentru soluționarea modelului (1)-(2) se utilizează teoria dualității 

[2] aplicată la modelele de optimizare matematică. În acest scop,  se 

adaptează metoda potenţialelor pentru PTLF [3].    

Un caz special al PTLF este dezvoltat de S. P. Aggarwal în [1] cu 

unde funcția-obiectiv de forma:  

           

       

2 2
m n m n

ij ij 0 ij ij 0

i=1 j=1 i=1 j=1

Z= c x +c d x +d
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Extinderea la cazul tridimensional a fost realizată de H.L. Bhatia si 

de A. Corban  în [2]. Pentru PTLF cu capacităţi limitate, poate fi 

utilizat algoritmul simplex-generalizat printr-o modificare de 

variabile.  

Exemplu numeric: 

Să se rezolve problema de transport liniar-fracţionară 

 

  

unde coeficienții ijc , ijd  sunt trecuți în următorul tabel: 

 

 

Soluția inițială  0X , determinată prin metoda colțului nord-vest, 

este adusă în tabel. 

Valorile potențialelor se determină rezolvând următoarele sisteme 

de ecuații: 

       4,1,3,1
,22

11

ji
dvu

cvu

ijji

ijji ;  iar soluțiile obținute 

2211 ,,, iiii vuvu au fost trecute în tabel. 

     Costurile comparative corespunzătoare variabilelor nebazice 

sunt calculate și trecute în paranteze: 
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Soluția   X0  poate fi îmbunătățită, dacă există: 

Întrucât         si           sunt numere pozitive, avem          pentru           

și            .  Vom calcula        

         

 

 

pentru celelalte cazuri, obținând valorile: 

Deoarece avem,                            va   intra în bază. Valoarea ma-

ximă care poate fi redistribuită este:                             Astfel am 

obținut o noua soluţie bazică, care iterativ poate fi îmbunătățită 

conform procedurii descrise până la obținerea soluției optime.  

     Concluzii       
Algoritmul propus pentru soluționarea PTLF rezolvă destul de 

eficient orice problema de dimensiuni finite. Un obiectiv deschis, 

destul de semnificativ însă rămâne a fi demonstrarea teoremei 

reciproce de dualitate pentru PTLF . 
Referinţe: 

1. AGGARWAL, S.P. Stability of the Solution to a Linear Fractional 

Functional Programming Problem, 1966. 

2. BHATIA, H.L., CORBAN, A. Dualitatea pentru probleme de transport 

in programarea liniar-fracţionară, 1973. 

3. STANCU – MINISIAN, I.M. Metode de rezolvare a problemelor de 

programare liniar-fracţionară. Bucureşti: Editura Academiei Române, 

1992. 

Recomandat 

Alexandra TKACENKO, dr., conf. univ. 

 

 

 

OPERATORI LINIARI ŞI MĂRGINIŢI DEFINIŢI PE 

PRODUSE INFINITE DE SPAŢII LINIARE NORMATE 

 

Alexandra MÎRZAC, studentă, Facultatea Matematică şi Informatică                                                            

Fie  o mulțime numărabilă de spații liniare peste 

același câmp , normate și fie . Considerăm mulțimea: 

 

0 0 0

24 31

( ) 200; ( ) 220; ( ) 200 / 220 0,909;

220( 5) 200(4) 1900, 220(3) 200(3) 60.

N X D X Z X

0ijc

0ij

0( )N X 0D( )X

24 24 31 24min , , x

min(5, 15) 5.
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și operațiile de adunare și înmulțire cu scalari din câmpul  după cum 

urmează: 

 

 

Fiecare dintre spațiile  fiind spații liniare peste 

câmpul  și mulțimea  este organizată ca un spațiu liniar 

peste câmpul  iar fiind dotată cu norma , 

 

este spațiu liniar normat. 

În fiecare dintre spațiile  fie definiți operatorii  

 
Considerăm operatorul  

 
Au loc următoarele teoreme: 

Teorema 1. Dacă  și  

atunci  și  

Teorema 2. Dacă  atunci  şi 

.Mai mult . 

Teorema 3. Operatorul 

  

este inversabil cu , dacă și nu-

mai dacă  este inversabil cu   şi .  

Teorema 4. Fie , , 

, atunci  

 

O proprietate similară are loc și pentru spectrul punctual al 

operatorului  
Exemplu. Fie operatorul 

. Să se determine 

spectrul punctual al operatorului  

Soluție. În acest caz 
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. 

Pentru a determina direct valorile proprii ale operatorului , ar 

trebui să rezolvăm ecuația  

. 

Noi însă, utilizând rezultatele obținute mai sus, vom determina 

valorile proprii ale operatorului  rezolvând două ecuații mult mai 

simple.  

În notațiile acestei lucrări, considerăm spațiul  și pe 

el doi operatori  

 
și 

 

Obținem  și 

 

 

ceea ce înseamnă că . 

Pentru a determina  rezolvăm ecuația  

 

. 

; . 

Am obținut  

Pentru a determina  rezolvăm ecuația  



121 

 . 

Am obținut  

Atunci . 
Recomandat 

Galina RUSU, dr., conf. univ. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИМУЛЯЦИЯ  

НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, студент, факультет  

математики и информатики 

 

Целью исследования была разработка стабильной нейронной 

модели, способной на наглядное воспроизведение ЭЭГ-

подобного графика и учитывающей различные тонкости работы 

нейронов (в частности – функции синаптических связей) для 

наглядной демонстрации различных биохимических и 

биоэлектрических процессов, происходящих внутри нейронной 

популяции равно, как и влияние разнообразных факторов на 

поведение нейронов и ход вышеописанных процессов. 

В рамках работы представляется модель участка коры 

головного мозга, состоящего из 900 взаимосвязанных нейронов. 

Основным отличием данной модели является не только 

способность симуляции синаптических связей и механики 

нейромедиаторов, но и то, что нейроны разбиты на три связанных 

слоя, структура которых максимально приближена к структуре 

первых трех слоев коры головного мозга. 

Основой модели является математическая модель нейрона, 

представленная Евгением 

Ижикевичем в 2003 году (рис. 1А, 1Б, 1В), которая сочетает в 

себе биологическую значимость модели Ходжкина – Хаксли  и 

простоту вычислений модели integrate-and-fire. 
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Рис. 1А. Формулы расчета 

суммарного синаптического тока 

Рис. 1Б. Дифференциальные 

уравнения, описывающие 

поведение нейрона 

 
Рис. 1В. Формулы кратковременной пластичности 

 

В дальнейшем модель была доработана автором. Благодаря 

внесенным им поправкам появилась возможность путем 

изменения параметров имитировать поведение различных типов 

нейронов, что, в свою очередь, чрезвычайно важно для создания 

правдоподобной структуры слоев. Набор формул, описывающих 

синаптические связи (Рис 1А,1В), позволил связать нейроны и 

реализовать механику работы нейромедиаторов. Модель 

использует 810 225 нейронных связей. 

Результаты 

  

Рис. 2А. Результат работы 

модели 

Рис. 2Б. Фрагмент ЭЭГ 

здорового 

 

На представленных выше рисунках можно сравнить график, 

производимый моделью (Рис 2А), и график реальной ЭЭГ (Рис 

2Б). Для демонстрации возможностей модели был имитирован 

(Рис 3А) эпилептический приступ (Рис 3Б) как наиболее часто 

встречаемое неврологическое заболевание. Эпилептические пики 

определенно присутствуют, они особенно отчетливы в конце 

симуляции. 

  
Рис. 3А. Результат работы модели Рис. 3Б. Фрагмент ЭЭГ, снятый во 

время эпилептического припадка 
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В данной работе представлен только основной функционал, 

использующий распараллеленные вычисления, ввиду огромного 

количества расчетов, необходимых для моделирования синапти-

ческих связей, и минимально необходимый интерфейс. В даль-

нейшем планируется интеграция полноценного графического 

интерфейса с возможностью изменения параметров симуляции 

непосредственно во время работы и мгновенного отображения 

реакции модели на эти изменения. 

Библиография: 
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2. ФОНСОВА, Н.А., СЕРГЕЕВ, И.Ю., ДУБЫНИН, В.А. Анатомия 

центральной нервной системы, 2016. 

Рекомендовано 

Аурелия ПРЕПЕЛИЦА, др., конф. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМ 

 

Ахмед УМБАТОВ, мастерант,  факультет  

математики и информатики 

 

Автоматическое доказательство теорем (АДТ) – активно раз-

вивающееся направление на стыке математической логики и 

искусственного интеллекта. Основная задача АДТ – разработка 

методов, алгоритмов и компьютерных программ, автоматизирую-

щих доказательство утверждений в той или иной формальной 

теории [1].  

История компьютерных программ для поиска формальных до-

казательств теорем насчитывает почти полвека. Изначально они 

разрабатывались исключительно как инструмент для помощи ма-

тематикам, однако современное применение программ АДТ го-

раздо более разнообразно. В частности, они используются в фор-

мальных методах проверки программного и аппаратного обес-

печения. Так, для предотвращения дорогостоящих или угрожаю-

щих жизни ошибок технология АДТ интегрируется в различные 

системы, от микрочипов до контроллеров медицинского оборудо-

вания или даже ракетоносителей [2].  
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Тем не менее, применение приложений, использующих техно-

логию АДТ, на практике ограничивается их потребностью в 

машинах с высокой вычислительной мощностью. Для преодоле-

ния этих ограничений предлагаем воспользоваться технологиями 

машинного обучения и искусственных нейронных сетей.  

Машинное обучение  –  это наука о том, как "научить" 

компьютеры понимать смысл данных с помощью алгоритмов и 

аналитических моделей [3]. 

Искусственные нейронные сети  –  это одно из направлений 

исследований в области искусственного интеллекта, основанное 

на попытках воспроизведения нервной системы человека, а 

именно: на способности нервной системы обучаться и исправлять 

ошибки, что должно позволить смоделировать, хотя и достаточно 

грубо, работу человеческого мозга [4]. 

В последнее время искусственные нейронные сети нашли 

применение во многих областях науки и техники – от 

клинической медицины [5]  до машинного перевода [6]. 

Нами исследуется возможность и эффективность использова-

ния глубинного машинного обучения для доказательства теорем, 

записанных в логической форме. Для реализации этой цели была 

разработана программа, использующая открытую программную 

библиотеку  от компании Google – TensorFlow и модули из Mizar 

Mathematical Library. Программа получает на входе набор аксиом 

(факты) и теорему для доказательства (цель). Представление 

данных реализовано посредством языка, основанного на Прологе. 
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