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Rezumat. Problema educaţiei ecologice este una de ordin global, care vizează orice ţară şi stat 

din lume. Ori, o dată cu dezvoltarea social-economică vertiginoasă a ţărilor lumii, însoţită de 

creşterea de diversificarea surselor de poluare a mediului, contradicţia dintre om şi natură s-a 

acutizat şi mai mult. Iar pentru soluţionarea aceste contradicţii, sunt necesare de a întreprinde 

măsuri urgente de ordin legislativ, administrativ, socio-economic şi educaţional. În acest sens, 

educaţia ecologică a populaţiei în general, şi cea a tinerei generaţii, s-a dovedit a fi una dintre 

soluţiile cele mai eficiente, dar şi strict necesre, pentru redresării situaţiei actuale în domeniul 

conservării naturii. 

Cuvinte cheie: ecologie, conservarea naturii, educaţie ecologică, legislaţie de mediu, educaţie 

pentru mediu. 

Abstract: The issue of ecological education is a global one, which targets any country and state 

in the world. However, with the vertiginous social-economic development of the world's 

countries, accompanied by the increase in the diversification of the sources of environmental 

pollution, the contradiction between man and nature has become even more acute. And in order 

to address these contradictions, urgent legislative, administrative, socio-economic and 

educational measures are necessary. In this respect, the ecological education of the population in 

general, and that of the younger generation, has proved to be one of the most effective, but also 

strictly needed, solutions for the recovery of the current situation in the field of nature 

conservation.   

Keywords: ecology, nature conservation, ecological education, environmental legislation, 

environmental education.  

 

Astăzi societatea în ansamblu şi, mai ales, cei vizaţi din domeniul educaţiei, 

îşi dau bine seama că astăzi, ca niciodată, este necesar de a elabora soluţii eficiente 

şi benefice pentru soluţionarea prin EDUCAŢIE  a veşnicii contradicţii existente 

dintre Om şi Natură [1].  Sântem cu toţii conştienţi de faptul că la ora actuală 

omenirea se confruntă cu multiple  probleme de ordin ecologic care ne pun în 

pericol propria existenţă, dar şi cea a Naturii în general: fenomenul de încălzire 

globală, poluarea de proporţii a mediului, dispariţia vertiginoasă a speciilor de 

organisme de pe Terra, inundaţii şi incendii de proporţii care devastează totul în jur 

şi răpesc sute de mii de vieţi omeneşti – acestea sînt doar unele exemple care ne 

demonstrează că Natura din prieten se poate transforma într-un duşman nemilos în 

cazul când societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a armoniza 
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relaţia dintre OM şi NATURĂ. Şi atunci ne întrebăm: dar care ar fi, oare, soluţia 

cea mai eficientă din punct de vedere economic şi social pentru rezolvarea 

problemelor de mediu care vizează atăt securitatea fiecărui stat în parte căt şi a 

tuturor naţiunilor lumii? 

Soluţia există, şi ea este chiar la suprafaţă – aceasta constă în realizarea 

EDUCAŢIEI ECOLOGICE a societăţii şi, în primul rând, a tinerei generaţii.  

Ţinând cont de imperativele social-economice de dezvoltare a naţiunilor 

lumii, care se realizează pe fundalul multiplelor efecte negative ale poluării şi 

degradării mediului ambiant, „Educaţia ecologică” se prezintă ca o soluţie socială 

de atenuare a contradicţiilor dintre Om şi Natură. Adaptarea la condiţiile mediului 

natural, armonizarea continuă şi de durată a relaţiilor dintre societatea umană şi 

natură reprezintă, de fapt, cheia succesului în realizarea Strategiei pentru educaţie 

în interesul dezvoltării durabile (adoptată în anul 2005 de Comisia Economică 

pentru Europa a ONU) şi a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 a 

Republicii Moldova (adoptată la 6 mai 2014). 

Reeşind din necesitatea creării unui suport solid ştiinţifico-metodic pentru 

realizarea educaţiei ecologice a tinerei generaţii din sistemul preuniversitar de 

instruire, la iniţiativa Ministerului Mediului şi a Ministerului Educaţiei, a fost 

realizat proiectul de editare a suportului didadic pentru disciplina opţională 

Educaţie ecologică la cele trei trepte de educaţie: primară, gimnazială şi liceală 

[1,2,3,4,5].    Coordonarea proiectului a fost realizată de către REC Moldova, iar  

editura Ştiinţa a fost responsabilă de ciclul jimnazial (clasele V-IX); coordonator 

Tudor Cozari. 

Educaţia ecologică şi Ghidul profesorului sunt destinate ca suport didactic 

pentru disciplina opţională „Educaţia ecologică” conform Planului-cadru aprobat 

de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Planul-cadru relevă faptul că 

„disciplinele opţionale reprezintă componenta variabilă a planului de învăţământ, 

pe care şcoala le propune spre studiu elevilor în urma identifcării intereselor 

acestora şi în conformitate cu specificul comunităţii. Acest suport didactic reflectă 

în mod integral dimensiunea conceptuală şi cea instructiv-educativă a 

curriculumului pentru învăţământul preuniversitar la disciplina opţională „Educaţia 

ecologică” şi pentru „Protecţia mediului ambiant”, aprobate de către Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi cercetării [1,2].     Această disciplină este orientată spre 

formarea în rândurile elevilor a unor competenţe transdisciplinare şi transversale, 

punând accentul pe studierea legităţilor şi principiilor fundamentale ale economiei 

naturii. Ea oferă o înţelegere profundă a proceselor şi fenomenelor de interacţiune 
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dintre natură şi societatea umană, punând la dispoziţie şi instrumente eficiente 

pentru securitatea ecologică, starea de sănătate şi dezvoltarea durabilă a societăţii 

umane la nivel local, naţional, regional şi mondial.  

În acest sens, „Educaţia ecologică” este orientată spre formarea şi 

dezvoltarea unui complex unitar de competenţe de ordin intelectual şi moral, 

privind respectarea conştientă a unor norme şi principii de conduită adecvată faţă 

de mediul ambiant. Or, la baza „Educaţiei ecologice” stă unul dintre conceptele 

pedagogice fundamentale, care vizează activitatea de formare-dezvoltare a 

personalităţii în vederea reglementării raporturilor sale cu mediul ambiant [3,4].      

Or, scopul Strategiei de mediu a Republicii Moldova la această etapă de 

integrare a ţării noastre în comunitatea europeană este „de a garanta populaţiei 

dreptul la un mediu durabil nepoluat şi sănătos, în armonie cu dezvoltarea 

economică şi bunăstarea socială”. 

 Întru realizarea obiectivelor fundamentale ale acestor Strategii a fost elaborat 

un concept original de studiere a „Educaţiei ecologice” la toate cele trei trepte de 

instruire (primară, gimnazială şi liceală). La ciclul gimnazial de instruire, de 

exemplu,  acest suport didactic este bazat pe principiul formării şi dezvoltării pe 

spirală a competenţelor,  pornind de la procese, fenomene şi relaţii simple dintre 

om şi mediul ambiant în clasa a V-a şi finalizând cu abordări sistemice de mediu la 

nivel regional şi global în clasa a IX-a. Acest principiu oferă posibilitatea de a 

reevoca şi reevalua, atunci când este cazul, competenţele ecologice formate 

anterior, în scopul dezvoltării lor, pe măsură ce elevul trece de la o unitate de 

învăţare la alta. A fost adoptat şi un model propriu de expunere a materiei, bazat pe 

corelarea armonioasă dintre cele trei domenii cognitive în formarea competenţelor 

de educaţie ecologică – Educaţie despre mediu, Educaţie în mediu şi Educaţie 

pentru mediu. În cadrul primei trepte (Educaţia despre mediu) elevul îşi formează 

cunoştinţe teoretice referitoare la mediul ambiant; la treapta a doua (Educaţia în 

mediu) îşi formează abilităţi, deprinderi ecologice funcţionale, realizând anumite 

observaţii, cercetări şi activităţi practice în mediul ambiant; la cea de a treia etapă 

(Educaţia pentru mediu) îşi formează atitudini şi comportamente adecvate privind 

mediul ambiant. În felul acesta, elevii ajung la convingerea că dezvoltarea durabilă 

a societăţii (care, prin definiţie, înseamnă …o astfel de dezvoltare, care satisface 

cerinţele timpului de azi, dar nu pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare 

de a-şi satisface propriile cerinţe) se poate realiza doar în baza conceptului 

„Economiei verzi” – o economie ce rezidă în dezvoltarea bunăstării şi echităţii 

sociale şi, în acelaşi timp, reduce semnificativ riscurile ecologice şi sărăcirea 
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resurselor naturale. 

Conţinuturile propuse în suportul didactic şi ghid, în final, vor contribui la: 

– dezvoltarea competenţelor de învăţare, interpretare şi comunicare a informaţiilor 

despre interrelaţiile om–natură–om; 

– formarea atitudinii responsabile faţă de sănătatea personală şi faţă de mediul 

ambiant; 

– formarea unei mentalităţi şi a unui comportament ecologic adecvat; 

– pregătirea pentru a practica o activitate conştientă şi constructivă în domeniul 

protecţiei mediului şi a folosirii raţionale a resurselor naturale; 

– integrarea armonioasă a tinerei generaţii în comunitatea naţională şi cea 

mondială, ca fiinţe umane cu o concepţie unitară despre viaţa în Univers şi 

despre legităţile ei de cooperare armonioasă dintre fiinţele vii şi componentele 

nevii ale mediului ambiant. 

Suportul didactic „Educaţie ecologică” pentru ciclul gimnazial, de exemplu,  

este elaborat în deplină concordanţă cu curriculumul în vigoare, fiind structurat în 

două module: 

Modulul 1. Mediul ambiant şi omul (pentru clasele a 5-a – a 7-a); 

Modulul 2. Mediul ambiant al Republicii Moldova (pentru clasele a 8-a – a 

9-a)  [2,3]. 

Aufost respectate reperele conceptuale ale disciplinei, adoptоnd un model 

original de abordare didactică a materiei. Pentru aceasta, unităţile de conţinut au 

fost selectate şi structurate în aşa fel, încât să reflecte în deplină măsură integritatea 

logică obiective-finalităţi de studiu şi să contribuie la formarea unor competenţe 

funcţionale despre relaţiile multiple, complexe şi, adeseori, contradictorii dintre om 

şi natură. 

Modulul „Mediul ambiant şi omul” urmăreşte însuşirea de către elevi a 

reperelor „Educaţiei ecologice”. Astfel, iniţial elevii se familiarizează cu 

componentele mediului ambiant şi cu relaţiile complexe ale acestora. Ulterior, ei 

sânt antrenaţi într-un process de observare, cercetare, analiză şi sinteză a proceselor 

şi fenomenelor din mediul ambiant care se derulează la nivel local, naţional, 

regional şi global. Sânt stabilite starea ecologică a diferitelor medii de viaţă, 

influenţa mediului ambiant asupra sănătăţii personale, căile de ameliorare a calităţii 

mediului ambiant şi a rolului personal şi cel al societăţii în ansamblu în protecţia şi 

utilizarea raţională a resurselor naturale. Formarea competenţelor de înţelegere a 

complexităţii relaţiilor dintre mediul natural şi societatea umană, exprimate prin 

relaţia atitudine grijulie faţă de plaiul natal–atitudine grijulie faţă de ţară–
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atitudine grijulie faţă de planetă, constituie esenţa unităţii didactice în cauză. 

Modulul „Mediul ambiant al Republicii Moldova” dezvoltă concepţia 

fundamentală a interrelaţiei om–natură–om, conform căreia omul nu este un 

diriguitor ambiţios al proceselor din mediul ambiant al ţării noastre ci, în primul 

rând, un element natural indispensabil al mediului şi, în al doilea rând, un exponent 

conştiincios al protecţiei şi valorificării raţionale a resurselor lui. 

Pentru aceasta, în baza unui spectru larg de exemple autentice şi 

convingătoare, elevii sunt familiarizaţi cu particularităţile şi consecinţele poluării 

mediului ambiant, cu influenţa mediului poluat asupra biodiversităţii şi sănătăţii 

omului la nivel naţional. Se specifică care sunt principalele probleme ecologice cu 

care se confruntă societatea la ora actuală, în ce constă complexitatea soluţionării 

lor, care sunt căile de ameliorare a calităţii mediului ambiant şi în ce mod elevul 

poate participa activ la diminuarea impactului antropic negativ asupra mediului 

ambiant. Prin urmare, fiecare unitate de conţinut şi suportul didactic în ansamblu 

sunt structurate în aşa fel, încât elevii nu sunt doar „martori oculari” ai proceselor 

ecologice din ţară, dar devin subiecţi activi ai procesului instructiv-educativ. Elevii 

se pot implica direct în soluţionarea problemelor de mediu atât la nivel local, cât şi 

naţional. Se urmăreşte dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a capacităţii de luare a 

deciziilor, a cooperării şi conlucrării cu anumite organizaţii şi instituţii statale de 

mediu, a atitudinii responsabile faţă de starea mediului ambiant. Temele care 

încheie modulul abordează căile de soluţionare a problemelor de mediu întru 

salvarea ecosistemelor la nivel naţional şi regional. Sunt trasate căi concrete de 

activitate a elevilor în direcţia protecţiei mediului ambiant, inclusiv prin diverse 

forme de cooperare, realizate la nivel local şi naţional. 

 

Concluzii 

1. Suportul didactic „Educaţia ecologică” este orientată spre formarea şi 

dezvoltarea unui complex unitar de competenţe de ordin intelectual şi 

moral, privind respectarea conştientă a unor norme şi principii de conduită 

adecvată faţă de mediul ambiant. 

2. Conţinuturile propuse în suportul didactic şi ghid, în final, vor contribui la: 

dezvoltarea competenţelor de învăţare, interpretare şi comunicare a 

informaţiilor despre interrelaţiile om–natură–om; formarea atitudinii 

responsabile faţă de sănătatea personală şi faţă de mediul ambiant; formarea 

unei mentalităţi şi a unui comportament ecologic adecvat; pregătirea pentru 
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a practica o activitate conştientă şi constructivă în domeniul protecţiei 

mediului şi a folosirii raţionale a resurselor naturale. 

3. Drept rezultat, acest suport didactic de educaţie ecologică va asigura 

integrarea armonioasă a tinerei generaţii în comunitatea naţională şi cea 

mondială, ca fiinţe umane cu o concepţie unitară despre viaţa în Univers şi 

despre legităţile ei de cooperare armonioasă dintre fiinţele vii şi 

componentele nevii ale mediului ambiant. 
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IMPACTUL EVOLUŢIEI TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE 

ASUPRA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII ÎN 

DOMENIUL BIOLOGIE 
 

GÎŢU Ana 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Rezumat. Este evident că în secolul XXI lumea este dominată de tehnologia modernă şi datorită 

schimbărilor ştiinţifice, economice, culturale şi politice rapide, sistemele educaţionale nu vor 

putea fi luate în considerare ele însele ca insule separate de cealaltă organizaţie socială şi 

naţională. Pentru că educaţia, atât în viziunea empiricului istoric, cât şi a condiţiilor particulare 

care cuprinde secolul XXI, cu siguranţă, va fi centrul schimbărilor, evoluţiilor. Cu siguranţă, 

societatea nu vede tehnologiile informaţionale doar ca variabilă economică şi pârghie politică, ci 

şi ca posibilitate de schimbare a educaţiei prin intermediul acestor tehnologii.  

Cuvinte cheie: educaţie, biologie, tehnologii informaţionale, evoluţie, performanţă. 

 

Abstract. It is obvious that in the 21st century the world is dominated by modern technology and 

due to rapid scientific, economic, cultural and political changes, educational systems will not be 

able to be considered themselves as separate islands from the other social and national 

organization. Because education, both in the vision of the historical empiricist and of the 

particular conditions that comprise the 21st century, will certainly be the center of changes and 

evolutions. Certainly, society sees not only information technologies as an economic variable 

and a political lever, but also as a possibility to change education through these technologies. 

Keywords: education, biology, information technologies, evolution, performance. 

 

 Integrarea mijloacelor digitale în procesul didactic reprezintă una dintre 

tendinţele fundamentale în didactica contemporană. Ca şi în orice schimbare, pot fi 

enumerate o serie de aspecte ale procesului educaţional care sunt marcate de acest 

fenomen. Acest proces permite o serie de schimbări: facilitarea proceselor de 

prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia, de prelucrare şi adaptare a 

materialelor, elaborare a diferitor reprezentări grafice, de construire a cunoaşterii 

etc. În perioada în care trăim, cunoştinţele şi informaţiile sunt unele dintre cele mai 

importante chei ale obţinerii productivităţii, concurenţei, bogăţiei, dar şi 

confortului. Astfel, majoritatea ţărilor s-au concentrat pe idei pentru creşterea şi 

obţinerea unei educaţii de mai bună calitate. Pentru a dezvolta capitalul uman, este 

necesar să ne uităm în instituţiile de învăţământ şi educaţia noastră, să vedem dacă 

educaţia noastră progresează în pas cu lumea care se schimbă şi se dezvoltă rapid. 

 Apariţia informaticii şi a tehnologiei informaţionale a făcut ulterior 

modificări atât de remarcabile în fiecare aspect al vieţii, încât importanţa acestora 

devine din ce în ce mai accentuată. Astfel, ştiinţele biologice nu sunt o excepţie. 

 Studiind biblioteca descriptivă a relaţiei dintre biologie şi tehnologiile 

informaţionale, constatăm că ultimile au avut mai multe influenţe cu impact 

important asupra procesului de instruire la biologie, astfel: TI generează o revoluţie 

în educaţia la distanţă; TI permit o îmbunătăţire remarcabilă a simulării şi 

modelării biologice; TI permit reconfigurarea contextelor educaţionale în baza 

noilor instrumente şi materiale didactice, care facilitează explicaţia unor fenomene;  

şi nu în ultimul rând tehnologiile informaţionale fac vizibile studiile de laborator. 
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 Utilizarea tehnologiilor informaţionale în studierea biologiei este necesară 

nu doar pentru a fi în pas cu tendinţele societale, dar şi pentru că acestea ne pun la 

dispoziţie materiale interactive pentru lecţii. 

 Fiind o disciplină cu un domeniu vast de cercetare, Biologia ne permite 

utilizarea tehnologiilor informaţionale în diferite aspecte, respectiv, le putem 

utiliza începând cu studierea structurii corpului uman sau a altor organisme în 

format 3D, de elaborare a unor video-uri până la demonstrarea unor procese la 

nivel molecular. Toate aceste aspecte permit elevului/ studentului să pătrundă şi să 

înţeleagă mai bine procesele biologice.  

 Totodată, utilizarea raţională a noilor tehnologii ajută la stimularea gândirii 

logice şi dezvoltării imaginaţiei, la formarea deprinderilor practice utile, dar şi 

facilitează prelucrarea rapidă a datelor, efectuarea calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare a graficelor/ tabelelor. Instrumentele oferite de TI tot 

timpul au fost mai avantajate din punct de vedere al atragerii elevilor/ studenţilor 

pentru a studia o disciplină, astfel crescând interersul faţă de un anumit subiect, dar 

şi motivându-i să se implice în cercetare. 

 Un exemplu util, care ne demonstrează importanţa legăturii dintre studierea 

biologiei în ansamblu cu utilizarea tehnologiilor informaţionale este şi prima 

revistă online de Biologie „Ritm ProBiologic” din Republica Moldova, în care 

elevii şi studenţii publică atât lucrări practice la Biologie, cât şi articole la diferite 

capitole, astfel pe lângă partea practică elevii îşi mai dezvoltă capacităţile de 

comunicare, colaborare, responsabilitate, flexibiltate, lucruri importante pentru o 

încadrare ulterioară pe piaţa muncii. 

 Situaţia pandemică actuală şi trecerea de la învăţământul staţionar la cel la 

distanţă, ne demonstrează cu certitudine că tehnologiile informaţionale au rol 

esenţial în dezvotarea educaţiei, iar utilizarea raţională şi eficientă a acestora ajută 

elevii/ studenţii în procesul de învăţare prin accesul la informaţia necesară. 

 În concluzie, putem menţiona că educaţia mondială de astăzi are nevoie de 

tehnologii moderne, accesibile şi dezvoltative pentru a răspunde nevoilor societale. 

Printre cele mai  importante politici pe care ar trebui săle îndeplinească Educaţia la 

moment, sunt: 

1. Istruirea resurselor umane pentru utilizarea unei game diverse de TI prin 

programe educaţionale eficiente şi promovarea abilităţilor pentru creşterea 

eficienţei forţei de muncă în educaţie. 

2. Utilizarea TI pentru creşterea eficienţei instituţiei de învăţământ pentru o 

educaţie mai bună care însoţeşte şi dezvoltă creativitatea. 

3. Sprijinirea TI, de exemplu, susţinerea costurilor aferente cercetării şi extinderii 

educaţiei. 

4. Extinderea culturii utilizării TI prin furnizarea şi încurajarea consumului său 

eficient în educaţie. 

 În evaluarea tipurilor de tehnologii informaţionale, educaţia ar trebui să ia în 

considerare aspecte precum nevoia, proprietăţile eficienţei ştiinţifice, economia şi 

potenţialele facilităţi de calificare existente în acest caz. Este evident că specialiştii 

care dispun de competenţe digitale au prioritate în momentul angajării în câmpul 
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muncii datorită posibilităţilor de a utiliza mecanisme suplimentare, totodată fiind 

antrenaţi într-un proces de dezvoltare profesională permanentă prin perfecţionarea 

competenţelor specifice domeniului. 
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UNELE ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII CATEDREI DE BOTANICĂ A 
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DIN TIRASPOL ÎN PERIOADA ANILOR 1954-1991 
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Rezumat. Catedra de botanică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol a fost fondată în anul 

1954 odată cu transferarea Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie din Chişinău în Tiraspol. 

Într-un timp extrem de scurt au fost create laboratoare ştiinţifico-didactice, s-au stabilit relaţii de 

colaborare cu alte catedre, facultăţi şi universităţi. 

La început catedra avea multe obiecte de studiu, abia în anul 1963 de la ea s-au desprins două 

catedre noi: Agrobiologie, Fiziologia plantelor şi Didactica biologiei. În diferite perioade de timp 

au fost efectuate cercetări privitor la anatomia şi morfologia fructelor de Cucurbitaceae, 

hibridarea vegetativă, didactica botanicii în universitate, genetica plantelor şi introducţia 

plantelor lemnoase exotice în cultură. Catedra de botanică a pregătit nu numai profesori de 

şcoală, dar şi multe cadre ştiinţifice de înaltă calificare, doctori şi doctori habilitaţi în diferite 

ramuri ale botanicii contemporane. 

Cuvinte cheie: didactică, cercetare, discipline, catedră, instruire. 
 

Summary: The Department of Botany of the State Pedagogical Institute of Tiraspol was 

founded in 1954 once with the transfer of the Faculty of Natural and Geographic Sciences from 

Chisinau to Tiraspol. In a very short time scientific-didactic laboratories were created, were 

established the collaborative relationships with other cathedrals, faculties and universities. 

At the beginning the department had many objects of study, only in 1963 two new chairs were 

opened: Agrobiology, Plant Physiology and Didactics of Biology. In different periods of time 

researches were carried out regarding the anatomy and morphology of the fruits of 

Cucurbitaceae, vegetative hybridization, didactics of botany in the university, plant genetics and 

the introduction of exotic woody plants in the culture. The department of botany has trained not 

only school teachers, but also many highly qualified scientific staff, doctors and doctors qualified 

in different branches of contemporary botany. 

Keywords: didactics, research, disciplines, department, training. 

 

Catedra Biologie Vegetală actuală îşi i-a începutul de la catedra de Botanică, 

de atunci când în august 1954 prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului 

Comunist şi Consiliului de Miniştri a R.S.S.M. facultatea de ştiinţe naturale şi 

geografie a Institutului Pedagogic din Chişinău a fost transferată la Tiraspol în 

cadrul Institutului pedagogic [4,5]. După cum scrie prof. P. Tarhon argumentarea 

acestui transfer a fost făcută foarte ciudat: „Facultatea de ştiinţe naturale şi 

geografie trebuie transferată mai aproape de natură”. Deoarece institutul era menit 

să pregătească profesori (pedagogi) institutul trebuia să activeze în capitală, într-o 

atmosferă cu o cultură înaltă, cu biblioteci, teatre şi terenuri sportive. Condiţiile 

Tiraspolui se deosebeau radical de ale Chişinăului, facultatea trebuia s-o ia totul de 

la început: să creeze baza materială pentru pregătirea studenţilor, să creeze şi se 
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amenajeze laboratoarele, staţiunea biologică. În cadrul facultăţii activa catedra de 

botanică şef al căreia a fost numit tânărul doctor în ştiinţe Boris Matienco. Un rol 

deosebit în organizarea şi rezolvarea problemelor menajeriale le-a avut fostul 

decan al facultăţii, ilustrul pedagog şi organizator Eugen Nirca. Dătorită talentului 

şi energiei lui într-un timp record de scurt au fost amenajate laboratoarele şi 

catedrele facultăţii, au fost obţinute materialele necesare pentru activitatea 

didactică şi ştiinţifică. Deşi se numea catedra de botanică, era destul de complexă, 

cuprindea un şir de obiecte, care puteau fi împărţite în patru direcţii: 1. Botanică 

(anatomie, morfologie, sistematica plantelor inferioare şi superioare. 2. Fiziologie, 

ecologie, microbiologie. 3. Metodica predării biologiei şi practica pedagogică. 4. 

Bazele agriculturii, pomicultura, viticultura, zootehnia. Propunerea şefului de 

catedră B. Matienco de a crea încă  1-2 catedre noi în baza catedrei de botanică s-a 

realizat mai târziu. În anul 1962 a fost creată catedra de fiziologie a plantelor şi 

metodica predării biologiei în frunte cu doctorul Petru Crăciun, după moartea 

căruia în 1963 şef al catedrei respective devine Petru Tarhon - doctor în biologie. 

Tot în anul 1963, în baza catedrei Fiziologia plantelor şi Metodica predării 

biologiei se organizează catedra Bazele agriculturii condusă de doctorul în 

agricultură  Ion Gemăneanu. Astfel facultatea de Biologie şi chimie către 

discompunerea U.R.S.S. şi obţinerea independenţei de către Republica Moldova 

(1991) avea 5 catedre: Botanică, Zoologie, Anatomie şi fiziologie a omului, Bazele 

agriculturii, Fiziologia plantelor şi metodica predării biologiei. 

Tematica ştiinţifică a catedrei de botanică, înfiinţată în anul 1954, depindea de 

mai multe împrejurări: nivelul şi situaţia cercetărilor ştiinţifice din Uniunea 

Sovietică în componenţă căreia se afla Moldova; de cadrele ştiinţifice de calificaţie 

înaltă, trimise în Moldova cu scopul de a ridica cultura şi a îmbunătăţi economia 

naţională; legăturile cu alte universităţii şi institute ale Uniunii Sovietice; nivelul 

de pregătire a membrelor catedrei şi baza tehnico-materială (catedra nu dispunea 

de laboratoare ştiinţifice, avea numai laboratoare didactice).  

La începutul anilor 50 ai secolului trecut în Uniunea Sovietică metodologia 

ştiinţei biologice era determinată de deciziile regretabilei sesiuni VASHNIL (31 

iulie – 7 august 1948), care sa dezis de genetica clasică, numind-o „ştiinţă 

burgheză”, camuflată de biologia sau învăţătura micurinistă. În teoriile sale Trofim 

Lîsenco supraaprecia rolul factorilor extrerni în variabilitatea ereditară a 

organismelor. Destul de intenţionat dumnealui dezvolta ideea cum că cu ajutorul 

altoirelor la plante se pot obţine hibrizi analogici celor obţinuţi pe cale sexuată 

(hibridare). 
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Nivelul cercetărilor ştiinţifice la catedra de Botanică, bineînţeles, depindea de 

şeful ei. Dumnealui făcuse doctorantura la Institutul Pedagogic, Grădina Botanică 

din Chişinău, la Institutul de Botanică din Sankt-Petersburg şi susţinuse teza de 

doctor în biologie cu tema: „Originea anatomo-morfologică a fructelor plantelor 

din familia Cucurbitaceae”. La Tiraspol d-lui iniţiază  cercetări fundamentale cu 

genericul„ Strategia dezvoltării anatomo-morfologică a fructelor de 

Cucurbitaceae”, atragând noi reprezentanţi şi folosind noi parametri [2,4]. 

Altă direcţie a cercetărilor, care era în unison cu metodologia biologiei din 

toată Uniunea Sovietică, era aşa numita „Hibridare vegetativă”. Încă fiind student, 

Petru Tarhon a efectuat cercetări pe tema „Hibridizarea vegetativă a diferitor soiuri 

de plante din familia Solanaceae” (tomate, vinete, ardei, cartof, tutun etc.)”. În 

contextul celor expuse mai sus despre metodologia lîsencovistă reprezintă interes 

unele cercetări ale doctorului Serghei Ivannicov [8]. Studiind hibrizii vegetativi 

obţinuţi în rezultatul altoirilor plantelor a două specii de solanacee Lycopersicon 

esculentum şi Solanum nigrum var. miniatum Schmalh, el a obţinut mai multe 

tipuri de plante: la unele erau schimbate frunzele, la altele fructele şi a.m.d. Însă n-

a fost depistată nici o plantă care ar fi avut schimbate concomitent mai multe 

caractere. 

În alta experienţă Serghei Ivannicov menţionează [9], că hibrizii vegetativi 

dintre Physalis peruviana L. şi Ph. aequata Iacq. prin reproducerea sexuată rămân 

constanţi, ceea ce rămâne de crezut. 

Unele cercetări ale Catedrei de botanică au fost legate nemijlocit de 

cercetările Grădinii botanice privitor la studierea florei şi vegetaţiei Republicii 

Moldova şi introducţia noilor specii de plante (lemnoase şi ierboase, decorative, 

etero-oleaginoase, tehnice, furagere, medicinale etc.), inventarizarea patrimoniului 

naţional. În aceasta direcţie mare contribuţie prin cercetările sale au adus profesorii 

Abram Vainştein, Gheorghe Simonov, Petru Tarhon. De exemplu, doctorul A. 

Vainştein studiază codrii Orheiului, pădurile raionului Soroca, evidenţiază arborii 

rari şi exotici din Moldova, care merită ocrotire [6]. Doctorul şi lectorul superior 

Gheorghe Simonov a studiat pădurile din partea de nord-vest a Codrilor centrali, a 

stabilit brioflora Republicii Moldova. 

Doctorul habilitat, profesorul universitar Pentru Tarhon a făcut doctorantura 

la Institutului Pedagogic din Tiraspol şi la Gradina botanică în laboratorul de 

Introducţie a plantelor lemnoase sub conducerea doctorului în ştiinţe Bela 

Holodenco. La Staţiunea biologică a Institutului Pedagogic din Tiraspol dumnealui 

a fondat o pepinieră şi un dendrariu, care enumăra circa 400 specii de plante 
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arborescente de diferită proveninţă geografică. Mai târziu, odată cu transferarea 

dumnealui la Universitatea de Stat din Moldova el crează încă o pepinieră şi 

dendrariu pe teritoriul Staţiunii biologice a Universităţii, care număra peste 300 

specii de pe toate continentele. A treia bază experimentală creată de domnul P. 

Tarhon a fost Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe, la instituirea căreia a 

participat destul de activ. În anul 1981 dlui susţine cu succes teza de doctor 

habilitat în biologie cu tema: „Bazele biologice ale introducţiei plantelor 

arborescente angiosperme în Moldova”. Pe bună drepate P. Tarhon este considerat 

ca fondator şi promovator al unei direcţii noi în introducerea plantelor – 

Ecofizilogia vegetală introductivă. 

În anul 1959 Boris Matienco susţine concursul la Gradina Botanică a ASM în 

calitate de şef de laborator, formează un colectiv care realizează cercetări în 

domeniul anatomiei vegetale. În anul 1961 fondează Cabinetul de Microscopie 

Electronică (unul din primele din Uniunea Sovietică) şi pune bazele studierii 

bioultrastructurii plantelor. La Grădina Botanică Boris Matienco continuă 

investigaţiile efectuate în aspirantură şi la catedra de Botanică din Tiraspol, 

pregăteşte teza de doctor habilitat cu tema „Anatomia şi ultrastructura comparată a 

fructelor plantelor din familia Cucurbitaceae”, care o susţine cu succes în anul 

1967 la Kiev. Laboratorul de anatomie a plantelor de la Grădina Botanică devine 

un centru de cercetare şi o forjerie de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi didactice. 

Sub conducerea academicianului Boris Matienco au făcut cercetări anatomice 

profunde şi au devenit doctori în ştiinţă foştii asistenţi şi lectori superiori ai 

catedrei de Botanică, ca: Eudochia Cebanu (Zagorneanu), Valentin Codrean 

(Coadă), Gheorghe Rotaru, Varvara Colomeicenco, Eugenia Pulbere, alţi 

absolvenţi ai facultăţilor Biologie şi chimie şi Geografie – Laurenţia Artemi, 

Tatiana Calalb, Mircea Ciuhrii. În continuare E. Zagorneanu, V. Codrean, M. 

Ciuhrii, T. Calalb au devenit doctorii habilitaţi. Eudochia Zagorneanu a fost 

conducătoarea  tezei de doctor a d-ei Eugenia Chiriac – actualei şef de catedră 

Biologie vegetală. 

În anii 60-70 ai secololui XX odată cu fondarea Academiei de Ştiinţe (1961), 

Moldova avea nevoie de cadre ştiinţifice de înaltă calificaţie autohtone în diferite 

ramuri ale ştiinţei, inclusiv biologia, care la rîndul ei reprezintă un sistem de 

ştiinţe. În această perioadă au fost îndrumaţi în doctorantură mulţi absolvenţi ai 

UST, care au însuşit cu sicces cursurile catedrelor de biologie, mai ales de 

botanică. Încurând ei au devenit doctori în ştiinţă, doctori habilitaţi, şefi de 

laboratoare, contribuind esenţial la dezvoltarea culturii naţionale, măririi şi 
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păstrării patrimoniului naţional. Ne fac mare plăcere şi onoare să evidenţiem 

direcţiile şi personalităţile, care au activat, sau activează şi în prezent. 

- Introducţia plantelor lemnoase în flora Republicii Moldova: Ion Comanici – 

doctor hab., prof. univ. Vasile Bucaţel – doctor, Ion Junghetu – doctor, Elizaveta 

Onică doctor. 

- Plante etero-oleaginoase: Vasile Florea - doctor habilitat, Mihail Bodrug – 

doctor habilitat, Constantin Lupu – doctor, Nina Ciocîrlan – doctor, Lilia 

Chişnicean – doctor, Liliana Zepca – doctor, Tamara Andon – doctor, Maria Paşa – 

doctor, Natalia Cîrlig – doctor. 

- Flora spontană, ecologie: Andrei Negru – academician, Ana Ştefîrţă – doctor 

habilitat, Gheorghe Simonov – doctor, Pavel Pînzaru – doctor, Gheorghe Gînju – 

doctor, Stela Nistor (Gînju) – doctor, Ştefan Manic – doctor habilitat, Adam Begu 

– doctor habilitat, Mihail Melenciuc – doctor, Natalia Jardan – doctor. 

- Geobotanica (Fitocenologie): Gheorghe Postolache – doctor habilitat, Vasile 

Chirtoacă – doctor, Ştefan Lazu – doctor, Abram Vainştein – doctor, Afanasie 

Istrati – colaborator ştiinţific superior. 

- Introducerea plantelor decorative în Moldova: Victor Sava – doctor habilitat, 

Constantin Andron – doctor, Eugenia Cernei (Manea) – doctor. 

- Plante tropicale şi subtropicale de oranjerie: Valentina Ţâmbalî – doctor, 

Semion Leşenco – doctor. 

- Algologie: Vasile Ciocoi, Boris Nedbaliuc, Vasile Zubco. 

- Citologie, embriologie, biotehnologie: Vasile Grati – doctor habilitat, 

Panteleimon Botnarenco – doctor, Nadejda Muntean – cercetător ştiinţific, Alina 

Cutcovschi – doctor, Tamara Azema – doctor, Viorica Trifăutan – doctor. 

- Genetica şi ameliorarea plantelor: Vasile Grati – doctor habilitat, Sofia 

Grigorcea – doctor, Liliana Mîrîi – doctor, Eugen Alexandrov – doctor habilitat. 

- Paleobotanica: Andrei Negru – academician al AŞ şi Ana Ştefîrţă – doctor 

habilitat. 

Doamna Ana Ştefărţă mult timp a activat în calitate de curator al Ierbarului 

Republican de pe lângă Grădina Botanică, care la începutul sec. XXI enumăra 

peste 200.000 de coli. Pe lîngă Ierbarul cu plante antofite, există şi un ierbar cu 

plante sporofite (monstre de mişchi şi licheni – circa 3.5 mii), prelucrat de doctorul 

Gheorghe Simonov şi colecţia de ciuperci (circa 1800 mostre), colectată de doct. 

hab. Ştefan Manic. 

Un an de cotitură pentru catedra de botanică a fost 1963, în baza ei au fost 

create cele două catedre noi: Fiziologie plantelor şi Metodica predării biologiei,  
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Bazele agriculturii. Pînă în anul 1984 catedra de Botanică practic a fost condusă de 

doi şefi, doctori în biologie, docenţii Vladimir Şuberneţchii şi Ion Danilov (în anii 

1963-1969; 1974 – 1977 de Vladimir Şuberneţchii, iar în anii 1969 – 1974; 1977–

1984 – de Ion Danilov) şi numai un an 1968-1969 în funcţie de şef de catedră a 

fost Vladimir Prosira – doctor în agronomie.Deşi facultatea de Ştiinţe naturale şi 

geografie era împărţită în două facultăţi: Geografie, Biologie şi Chimie, catedra de 

Botanică se eliberase de fiziologia plantelor, Bazele agriculturii şi Didactica 

biologiei, catedra de botanică nu avea o tematică ştiinţifică unică, cea mai mare 

atenţie se dădea procesului de învăţământ, tinerii asistenţi se gândeau să între în 

doctorantură, iar cadrele de bază (docenţii şi lectorii superiori) se ocupau cu acele 

probleme, cu care activau înainte de angajarea lor la catedră. Şeful de catedră, 

docentul Vladimir Şuberneţchi era o personalitate intelectuală, cultă, avea studii 

superioare terminate în România, vorbea corect româneşte, cunoştea bine şi limba 

rusă şi era în stare să ducă cursuri şi în această limbă. Pe noi, subalternii, ne 

pregătea moral să fim gata de a duce cursurile în ambele limbi (rusă şi română). 

Domnul V. Şuberneţchi nu era experimentator, deacea dumnealui se ferea de ore 

practice, cercetărilor ştiinţifice le dădea un caracter teoretic. 

Problema cercetărilor dlui era: Evoluţia procesului de înmulţire sexuată la 

plante. Ciclurile de reproducere sexuată a plantelor erau reprezentate prin 

simboluri şi scheme. Mai mult ca atât, dumnealui tindea să întărească acest 

compartiment nu numai în programele de învăţământ universitare dar chiar şi cele 

şcolare, pleda pentru unificarea terminologiei în botanica [12,13,14]. În cele de la 

urmă modul de cercetare a evoluţiei procesului sexual la plante, precum şi 

schimbarea programei de studii la botanică n-au fost susţinute de colectivul 

catedrei, nici de Societatea Botanică a Moldovei. Dlui i s-a propus ca să publice 

schemele propuse, să le dăie o explicţie succintă fiindcă erau executate foarte bine 

şi aveau anumit nucleu raţional, însă, cu regret, propunerea n-a fost acceptată, la 

catedră n-a rămas nimic din aceste cercetări şi n-au fost prelungite. 

În perioada anilor 60-80 la Catedra de Botanică au activat lectorii superiori 

Andrei Blajevschi, Nina Migulea, Ion Pavalache şi docentul Irina Jîlchina, care au 

adus o mare contribuţie la pregătirea cadrelor didactice şi în menţinerea autorităţii 

catedrei. Dumnealor erau cadre bine pregătite, stăruitoare, îşi îndeplineau cinstit 

angajamentele, dar nu aveau atracţie către lucrul ştiinţific. Cu lucrul ştiinţific se 

ocupau epizodic, în măsura cerinţelor planului individual de activitate. Andrei 

Blajevschii cunoştea bine plantele, la aplicaţiile pe teren avea deprinderea tot 

timpul să le povestească studenţilor careva istorioare (legende) despre plante, iar 
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informaţia o lua din nişte cărţi vechi, dar foarte rare din biblioteca personală. El era 

o personalitate sociabilă, veselă, îi plăceau curiozităţile. De exemplu, la aplicaţiile 

pe teren, la studierea plantelor acuatice, el primul intra în iaz, arăta adîncimea lui 

apoi scotea plantele. Dl Ion Pavalache, faţă de Andrei Blajevschii, era cu mult mai 

tânăr (absolvent al anului 1964), la fel îi plăcea foarte mult botanica, iar din 

activităţile sale didactice – aplicaţiile pe teren, era pasionat de fotografiere, foarte 

bine desena, era o personalitate practică, gospodărească şi prin aceste calităţi 

cucerea stima şi respectul studenţilor. 

În anul 1963 Catedra de Botanică trece printr-o criză serioasă de cadre 

didactice: doamnele Nina Migulea şi Irina Jîlchina au atins vârsta pensionară şi au 

hotărât să plece la odihnă binemeritată, dar şi domnul V. Şuberneţchi era de vârsta 

pensionară. Şeful catedrei Ion Danilov trecuse concursul şi era gata să plece la 

Universitatea din Nicaragua în calitate de profesor universitar. A  fost anunţat 

concursul pentru suplinirea postului de docent şi şef de Catedră de Botanică. A 

trecut concursul dl Vasile Grati, doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior la 

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Legumiculturii Irigate (or. Tiraspol). 

V. Grati cunoştea bine colectivul facultăţii de Biologie şi Chimie şi a catedrei de 

Botanică, deoarece d-lui a absolvit acest institut (promoţia anului 1963), a lucrat la 

catedra de botanică în calitate de asistent (anii 1963-1965), patru ani a ţinut prin 

cumul la catedra de Anatomie şi Fiziologie a Omului (1979-1983) cursurile de 

genetică şi darwinism. V. Grati a făcut doctorantura la Grădina Botanică a A.S.a 

R.M. – astăzi Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din 

Republica Moldova sub conducerea academicianului Alexandru Ciubotaru şi a 

doctorului habilitat Vera Poddubnaia-Arnoldi (Grădina Botanică Centrala din 

URSS, or. Moscova). În anul 1970 a susţinut teza de doctor în biologie cu tema 

„Particularităţile biologice şi citoembriologice a speciilor autohtone de pir din 

Moldova”, iar în anii 1971-1984 activează în calitate de cercetător ştiinţific 

superior al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Legumiculturii Irigate 

din Moldova (Asociaţia Ştiinţifică şi de Producere „Nistru”, or. Tiraspol) şi se 

ocupă cu citologia, genetica şi ameliorarea tomatelor. În anul 1985 V. Grati 

împreună cu colectivul laboratorului Genetica tomatelor a Institutului condus de 

academicianul Alexandru Jucenco, expreşedinte al Academiei de Ştiinţe a RSSM 

devine Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, 

Tehnicii şi Producţiei pentru ciclul de lucrări „Recombinogeneza – factor al 

evoluţiei şi selecţiei”. Fără a folosi concediu de creaţie d-l V. Grati a pregătit a 

doua teză, în anul 1987 a susţinut teza de doctor habilitat la specialităţile Botanica-
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Genetica [7], iar în anul 1989 a obţinut gradul de profesor universitar al catedrei de 

Botanică. 

În anii 80 ai secolui trecut desfăşoară o mare activitate ştiinţifică docentul Ion 

Danilov, atragând în ea şi studenţii. El activa sub conducerea membrului-

corespondent al AŞ a R.M., şef de catedră a Universităţii de Stat din Moldova, 

fondatorul şcolii moldoveneşti de Algalogie Vasile Şalaru. Dlui studia diversitatea, 

ecologia şi importanţa algelor verzi din bazinele acvatice ale RM, cu atât mai mult 

că lucrarea lui de doctor a fost efectuată tot în această direcţie. 

În acestea perioadă în lucrul catedrei au fost atraşi unii din cei mai buni 

absolvenţi ai facultăţii (în fiecare an aveam mai mult de 70 de absolvenţi la 

staţionar): Eugenia Rusu (Chiriac), Ludmila Cocovenco, Irina Andriuşcenco, Boris 

Nedbaliuc, de la Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Tiraspol dl Adam Begu ca 

lector superior. 

O mare influenţă asupra activităţii catedrei avea situaţia politică din 

Republică, mai ales după anul 1987, când se discuta întrebarea introducerii 

bilingvismului în RM. Colectivul catedrelor, da chiar şi a institutului, s-a împărţit 

in două lagăre: proruşi şi proromâni. Această desbinare s-a adâncit şi mai mult 

după destrămarea Imperiului Sovietic şi obţinerea independenţei de către 

Republica Moldova în anul 1991. 

În luna mai 1992 Institutul Pedagogic din Tiraspol obţine statutul de 

Universitate de Stat, iar în iulie 1992 în urma declanşării conflictului militar de 

către forţele separatiste antinaţionale, sprijinite de armata a 14-a a Rusiei şi de 

elementele ei reacţionare, Universitatea de Stat din Tiraspol este evacuată în 

municipiul Chişinău. 

Catedra a fost lipsită de baza materială didactică şi ştiinţifică, trebuia de 

început totul din nou. Catedra a fost nevoită să treacă prin noi încercări pentru a-şi 

restabili potenţialul didactic, a suporta reformele învăţământului superior şi a 

obţine rezultate performante. 
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Rezumat. Investigaţia ştiinţifică prezintă o cale eficientă şi motivantă pentru atragerea tinerilor 

în studii profunde ale unor fenomene, descoperirea unor particularităţi noi, formularea 

concluziilor fundamentale despre lumea înconjurătoare. Pentru ştiinţele cu caracter experimental 

este foarte important ca elevii de la nivelul preuniversitar să desfăşoare activităţi de cercetare. 

Dezvoltarea acestei competenţe trebuie să aibă loc pe trepte de la simplu la compus. Iniţial elevul 

trebuie deprins cu observarea unor fenomene, apoi se recomandă dezvoltarea abilităţilor 

experimentale, ca ulterior sa fie implicat în investigaţii ce solicită aplicarea achiziţiilor 

anterioare. Motivarea influenţează implicarea activă a elevilor în procesul de cunoaştere şi 

depinde de organizarea procesului educaţional, de îmbinarea corectă a metodelor didactice, 

conţinutul materialului studiat şi formele de lucru cu elevii. 

Cuvinte cheie: motivare, experiment, instruire prin cercetare, performanţă în educaţie. 

 

Astract. Scientific research represents an efficient and motivating way to attract young people to 

study in depth some phenomena, to discover new peculiarities, to formulate fundamental 

conclusions about the world around them. In the field of experimental sciences it is very 

important for the pre-university students to carry out reserch activities. The development of this 

skill has to be made in stages - from simple to complex. Initially the students must be 

accustomed to observing phenomena, after this, the development of experimental skills is 

recommended, to be subsequently involved in investigations requesting the application of 

previously acquired skills. Motivation influences the active involvement of students in the 

learning process and depends on the organization of the educational process, on the correct 

combination of teaching methods, on the content of the studied material and the on the forms 

used in working with the students. 

Keyword: motivation, experiment, training through research, performance in education. 

 

Introducere 

Tendinţele socio-economice actuale lasă o amprentă adâncă asupra 

procesului educaţional, influenţând în mod direct evoluţia metodologiei didactice. 

Prevederile actuale ale curriculei şcolare la domeniul Ştiinţe ale naturii se axează 
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pe o instruire activă, conştientă, constructivistă. Unul dintre obiectivele 

fundamentale ale pedagogiei moderne este de a-l învăţa pe elev să înveţe în mod 

autonom, pe parcursul întregii vieţi. Această cale de dezvoltare a personalităţii 

trebuie să se desfăşoare în condiţii motivante, să asigure o instruire temeinică, cu 

multiple conexiuni spre domeniile de activitate practică. Utilizarea raţională a 

metodelor, mijloacelor şi formelor de instruire determină calitatea procesului 

educaţional. Principiul de bază în contextele educaţionale actuale susţin necesitatea 

situării elevului şi a activităţii de învăţare în centrul procesului educaţional. 

Motivarea pentru instruire constituie unul dintre pilonii ce asigură calitatea 

procesului educaţional. Dar care sunt căile eficiente de organizare a contextelor 

motivaţionale pentru instruire? Răspunsul este simplu: crearea de către profesor a 

unor condiţii pentru a trezi motivele intrinseci (scop, emoţii, motive) pentru 

învăţare la elevi, dar nu transferul de cunoştinţe de-a gata din partea profesorului. 

Profesorul va stimula procesul de instruire prin diverse metode activ-participative, 

care l-ar motiva şi cointeresa pe elev. Motivaţia ca proces psihic valoros stimulează 

şi provoacă acţiunea, implicând elevul în procesul de cunoaştere. Ca sursă de 

activitate, motivaţia se consideră „motorul” personalităţii, având rol distinct în 

achiziţiile elevului şi formarea de competenţe la el [5]. 

Între motivaţie şi gândire există o legătură reciprocă, astfel pentru stimularea 

motivaţiei elevilor este necesară dezvoltarea capacităţilor acestora de a se implica 

într-o gândire complexă şi o învăţare activă. Motivaţia determină conduita elevului 

şi este concepută ca ansamblul de factori dinamici (fiziologici, intelectuali, 

afectivi, sociali, economici etc.), care declanşează o acţiune în vederea realizării 

obiectivelor preconizate.  

Motivaţia trebuie să permită obţinerea unor performanţe înalte. De obicei, 

odată cu creşterea motivaţiei pentru instruire sporesc şi performanţele educabililor 

[3]. Pentru eficientizarea procesului de instruire profesorul trebuie să aplice metode 

active, care motivează elevul, creând situaţii pentru dobândirea cunoştinţelor prin 

diferite modalităţi interesante, captivante, care-i stimulează spre noi realizări şi le 

consolidează încrederea în sine [2]. Dintre metodele active ce contribuie la 

dezvoltarea interesului cognitiv la elevi aplicate cu succes în cadrul lecţiilor 

practice şi de laborator sunt observarea, experimentul şi învăţarea prin descoperire. 

Aplicând metoda observării în cadrul lecţiilor practice şi de laborator 

profesorul urmăreşte mobilizarea elevilor în cunoaşterea nemijlocită a unor obiecte 

şi fenomene supuse studiului. Observaţiile permit de a formula propriile concluzii 

despre subiectul supus cercetării. Deoarece fenomenele pot decurge în diferite 
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contexte, procesul observaţiei are caracter individual şi permite înregistrarea 

diferitor particularităţi ce permit consolidarea cunoştinţelor despre natură. 

Observaţia reprezintă o metodă de explorare a realităţii, în care predomină acţiunea 

de cercetare directă a naturii (a obiectelor, corpurilor, fenomenelor, faptelor, 

relaţiilor, corelaţiilor).  

Observaţia include câteva etape: 

- Identificarea elementelor esenţiale ale obiectelor/fenomenelor studiate; 

- Descrierea însuşirilor generale ale elementelor identificate; 

- Determinarea a două sau a mai multor obiecte/fenomene pe baza unor 

însuşiri caracteristice [1]. 

Experimentul este o metodă fundamentală de explorare a realităţii, care 

permite educabilului să se convingă în realitate de justeţea afirmaţiilor teoretice. 

Învăţarea experimentală reprezintă o acţiune activă din partea elevilor pentru a 

modifica, a schimba condiţiile de manifestare a obiectelor şi fenomenelor supuse 

studiului şi pentru a ajunge la descoperirea unor date noi. Elevii pot face 

experimente cu caracter de cercetare în cadrul cărora învaţă tehnica cercetării 

ştiinţifice. 

Experimentul didactic poate fi folosit: la etapa realizării sensului, în timpul 

dirijării învăţării, însă mai frecvent, sau la etapa reflecţiei cu scop de generalizare 

şi întărire a cunoştinţelor obţinute în cadrul lecţiilor. Mai frecvent această metodă 

este aplicată în cadrul lucrărilor practice şi de laborator, organizate conform 

curriculumului. În cadrul acestor activităţi se aplică experimentul cu caracter de 

cercetare care parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale de 

analiză a unei probleme: emiterea de ipoteze; organizarea unor situaţii 

experimentale; desfăşurarea propriu-zisă a experimentului, cu folosirea utilajului 

de laborator; prelucrarea şi interpretarea datelor; confirmarea sau infirmarea 

ipotezei. Experimentul poate fi organizat în grupe mici sau individual.  

Experimentul include câteva etape: 

- Motivarea elevilor pentru situaţii de experimentare; 

- Prezentarea ipotezei care solicită declanşarea experimentului; 

- Reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare pentru desfăşurarea 

experimentului [1]. 

Învăţarea prin descoperire este o metodă ce promovează învăţământul prin 

cercetare, oferă posibilitatea ca elevii să dobândească cunoştinţe prin efort propriile 

investigaţii, fapt care contribuie la formarea temeinică a competenţelor specifice. 

Învăţarea prin descoperire este fundamentată de tendinţa fiinţei umane de la cea 
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mai fragedă vârstă de a descoperi şi a înţelege lumea înconjurătoare. Aceasta este o 

activitate de autoinstruire, în care elevul are posibilitatea să analizeze şi tot odată 

să-şi formeze păreri proprii despre fenomenele necunoscute până atunci, în cadrul 

unor activităţi conduse de profesor. Totodată elevii verifică teoria în practică, 

compară informaţiile cunoscute cu cele necunoscute, înţelege unde este adevărul şi 

unde sunt informaţiile care nu se confirmă în realitate. Elevii sunt ghidaţi spre 

realizarea unei descoperiri, care de obicei are efecte multiple: conduce la 

conştientizarea profundă a fenomenelor descoperite, consolidează algoritmul 

desfăşurării unei cercetări ştiinţifice, sporeşte încrederea în forţele proprii şi 

motivează pentru noi descoperiri. Prin descoperire elevul dobândeşte un stil nou de 

învăţare (autoinstruire), se îndepărtează de cunoaşterea prin întipărire.  

 

Materiale şi metode utilizate 

Experimentul a fost realizat în cadrul laboratorului „Biotehnologii 

ecologice” a UST. La experiment au participat elevii clasei a X-a a IPLTPA 

„Mihail Berezovschi” (or. Chişinău), implicaţi în activităţi de cercetare la tema 

„Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în 

biotehnologie”. 

 

Rezultate şi discuţii 

Conform tendinţelor actuale instruirea prin cercetare este una dintre cele mai 

eficiente căi de formare a specialiştilor. Această metodologie trebuie promovată de 

la nivel preuniversitar şi dezvoltată la nivelul învăţământului superior. Profesorul 

poate organiza cu elevii diferite activităţi de cercetare, spre exemplu: analiza 

calităţii apei, solului din localitate, a unor produse alimentare etc., studierea 

ţesuturilor vegetale, analiza şi determinarea unor protiste, a unor ciuperci – drojdii, 

ciuperci de mucegai, determinarea conţinutului de amidon în frunzele plantelor etc.  

La unitatea de învăţare „Principiile de clasificare şi sistematica lumii vii” 

(clasa X-a), profesorul organizează lucrarea practică „Analiza şi recunoaşterea 

poziţiei sistematice a unor protiste”, unde vor fi realizate următoarele obiective:  

- Să identifice organismele monocelulare, în baza experimentului; 

- Să prepare o infuzie de fân; 

- Să analizeze la microscop organismele monocelulare; 

- Să reprezinte schematic, prin desene, organismele analizate la microscop; 

- Să recunoască poziţia sistematică a organismelor analizate conform 

particularităţilor de structură; 
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- Să formuleze, în scris, concluzii, cu cuvinte proprii, despre structura 

protistelor. 

Etapele experimentului: 

- Pentru experiment foloseşte fân din plante, care provin din locuri umede. 

- Taie mărunt fânul şi aşează-le pe fundul unui vas de sticlă, într-un strat de 2-3 

cm, peste care toarnă apă călduţă. 

- Amplasează vasul într-un loc luminos, la o temperatură de circa 20 grade, dar 

protejat de acţiunea directă a razelor solare şi laşă-l descoperit pentru câteva 

zile. 

- După câteva zile, când ai observat la suprafaţa vasului o peliculă cu un luciu 

metalic, iar apa a devenit opalescentă, poţi continua experimentul. 

- Cu ajutorul unei pipete, ia o picătură de apă de sub pelicula gelatinoasă şi 

pune-o pe lama de sticlă. 

- Acoperă lama cu o lamelă şi examinează la microscop preparatul. 

- Recunoaşte poziţia sistematică a organismelor analizate conform 

particularităţilor de structură; 

- Reprezintă prin desene schematice şi descrie cele observate la microscop [4]. 

În cadrul acestei lucrări practice elevii analizează, experimentează, observă, 

compară, sistematizează şi descoperă lucruri noi necunoscute de ei. Aceasta îi 

motivează şi îi încurajează pentru noi cercetări. 

Elevii cu capacităţi deosebite şi interes sporit faţă de disciplina studiată 

trebuie pregătiţi pentru diferite concursuri, conferite ştiinţifice. Pentru aceasta se 

poate de apelat la ajutorul savanţilor din domeniu, a specialiştilor de la universităţi 

sau institutele ştiinţifice. Astfel, elevul contactează cu o problemă ştiinţifică 

concretă, se familiarizează cu metode de cercetare contemporane, totodată se 

realizează şi orientarea profesională.  

Spre exemplu, în cadrul laboratorului ştiinţific „Biotehnologii ecologice” a 

Universităţii de Stat din Tiraspol un grup de elevi ai IPLTPA „Mihail 

Berezovschi” (or. Chişinău), sunt implicaţi în activităţi de cercetare la tema „Rolul 

algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în 

biotehnologie” (fig. 1; 2). 

Conform planului de activitate ştiinţifică vor fi realizate următoarele 

obiective:  

- Observaţii fenologice în ecosistemele acvatice din mun. Chişinău în diferite 

anotimpuri ale anului; 

- Colectarea probelor de alge din ecosistemele acvatice; 
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- Studierea componenţei floristice a algocenozelor unor bazine acvatice; 

- Aprecierea dinamicii calitative şi cantitative a comunităţilor de alge; 

- Stabilirea relaţiilor de interacţiune a bioindicatorilor cu factorii de mediu în 

condiţiile mun. Chişinău;  

- Cultivarea în condiţii de laborator a unor specii de cianobacterii şi microalge; 

- Obţinerea filtratelor de cultură din biomasa algală pentru tratarea seminţelor 

unor plante de cultură în condiţii de laborator. 

 

 

Fig. 1. Studierea algelor la microscop.  
 

Fig. 2. Înregistrarea rezultatelor. 

 

În rezultatul investigaţiilor elevii au stabilit:  

- relaţiile de interacţiune a algoflorei bioindicatoare cu factorii de mediu 

(temperatură, salinitate, poluanţi organici şi anorganici ai apei etc.);  

- rolul important al algelor şi plantelor acvatice în procesul de autoepurare (în 

rezultatul activităţii vitale asimilează o mare parte din substanţele poluante), 

servind drept component important în procesul de restabilire a calităţii apei 

din bazinele de suprafaţă;  

- deosebiri semnificative în vigoarea de creştere a unor plante de cultură sub 

influenţa extractelor din diferite specii de alge, care inhibă sau stimulează 

creşterea acestora.  

Formarea elementelor de competenţă de cercetare la nivel preuniversitar va 

permite desfăşurarea unor cercetări fundamentale la nivelul facultăţii. 

 

Concluzii 

Activităţile de cercetare sporesc interesul pentru descoperirea noilor 

particularităţi din domeniu. Cele mai importante metode pentru motivarea elevilor 
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în cadrul instruirii prin cercetare sunt: observaţia, experimentul, instruirea prin 

descoperire. Aceste activităţi necesită o atitudine responsabilă şi o muncă asiduă 

din partea profesorului, care trebuie să planifice procesul de investigare ştiinţifică, 

să organizeze întâlniri cu personalităţi din domeniu, în cadrul cărora elevii ar avea 

posibilitatea să se familiarizeze mai detaliat cu realizări din sfera ştiinţei şi inovării. 
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Rezumat: Tehnologiile informaţionale au devenit o parte integrantă a societăţii şi influenţează 

atât procesul de învăţare cât şi sistemul de învăţămînt în ansamblu. În scopul creării condiţiilor 

optime pentru dezvoltarea potenţialului elevilor, formarea de independenţă, auto-educaţie, de 

auto-realizare, se folosesc noile tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare-

evaluare.  

Cuvinte cheie: Platforme AeL, platformele de testare, Instrumente Web.  

 

Abstract: Information technologies have become an integral part of society, and influence both, 

the learning process, and the education system as a whole. In order to create optimal conditions 

for the development of students ' potential, the formation of independence, self-education, self-

realization, new information technologies are used in the process of teaching-learning-

evaluation. 

Keyword: AeL platforms, testing platforms, Web Tools. 

 

Conform Noului cod curricular, învăţămîntul  contemporan  este centrat   pe 

elev, axat pe învăţare şi formare de competenţe,  pe educăţia elevilor, prin 

integrarea disciplinei în realitatea înconjurătoare.  Prin folosirea eficientă a 

corelaţiilor dintre curriculum şi tehnologii didactice se realizează  idealul 

profesional:  formarea modelului de care  are nevoie societatea,  personalitate 

capabilă la   schimbări  de tip   inovator. Noile cerinţe ale programei şcolare, 

dorinţa elevilor, dar şi a profesorilor de a utiliza mijloace moderne în procesul 

educaţional impun o nouă configuraţie a proiectării activitaţii de învăţare în 

didactica modernă. Prin utilizarea TIC (Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor), ora de biologie are şanse egale cu ale altor discipline de 

învăţământ de a se înscrie în exemplul complex de virtualizare a educaţiei [1]. 

Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale trebuie integrate în procesul 

de predareînvăţare-evaluare la disciplina biologie atât prin folosirea 

corespunzătoare a instrumentelor şi resurselor tehnologice, cât şi prin cunoaşterea 

şi utilizarea unor practici educative adecvate, scopul fiind acela de a crea toate 
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condiţiile pentru o colaborare profesor - elev eficientă. Profesorii de biologie ar 

trebui să ştie când şi cum să utilizeze noile tehnologii informatice pentru 

activităţile şcolare şi extraşcolare specifice disciplinei. Îmbinând cunoştinţele de 

specialitate cu cele tehnologice, profesorul de biologie are posibilitatea să 

faciliteze experienţe care să sporească capacitatea de învăţare, creativitatea şi 

capacitatea de inovare a elevilor în mediul virtual, asigurând o educaţie de calitate. 

• trezesc interesul elevilor pentru ceea ce urmează să descopere; 

• stimulează spiritul de observaţie, iniţiativa, creativitatea elevilor Ilustrativ- 

demonstrativă;  

• asigură perceperea  unor sisteme   sau procese biologice greu accesibile sau 

inaccesibile percepţiei directe a elevilor;  

• asigură o bază  perceptivă  corectă, determinând formarea unor reprezentări 

clare Formativ- educativă;  

• facilitează formarea şi exersarea competenţelor specifice domeniului 

biologiei, prin îmbinarea cu competenţele tehnologice; 

• asigură creşterea gradului de organizare a informaţiilor ergonomice; 

• raţionalizează eforturile profesorilor şi ale elevilor în activităţile de predare, 

învăţare şi evaluare estetică; 

• dezvoltă capacitatea de recunoaştere, apreciere şi înţelegere a esteticului de 

evaluare; 

• evidenţiează rezultatele obţinute în cursul etapelor de evaluare; 

• evidenţiează progresele realizate de elevi;  

• mijloacele TIC facilitează învăţarea, nu o induc automat; 

• mijloacele TIC nu reprezintă un înlocuitor complet al profesorului. 

Calculatorul poate fi extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în 

evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări şi ilustrări ale 

proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. 

Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară 

experimental virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată 

urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate şi pot extrage singuri 

concluziile. 

Prezentările Power Point sunt deosebit de utile dacă profesorul corelează în 

mod optim obiectivele lecţiei cu întreg conţinutul acesteia. Prezentările Power 

Point prezintă avantajul că permit o abordare multidisciplinară a unor secvenţe ale 
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lecţiei, contribuind astfel la dezvoltarea capacităţilor cognitive şi afective ale 

elevului. 

Internetul poate fi utilizat cu succes atât în proiectarea orelor de curs, cât şi a 

opţionalelor; reprezintă o modalitate la îndemână, prin care profesorii, elevii şi 

studenţilor au posibilitatea de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere în orice domeniu. 

Implementarea platformei AeL (Advanced eLearning) contribuie la 

diversificarea cunoştinţelor elevilor, accesibilizează fenomenele prin experimente 

virtuale şi în felul acesta facilitează înţelegerea proceselor dinamice de mare 

complexitate, asigură înţelegerea unor fenomene greu de simulat în realitate sau în 

laborator (de exemplu, activitatea inimii, transmiterea impulsului nervos, creşterea 

şi dezvoltarea unei plante, etc.). De asemenea, lecţiile AEL asigură 

interdisciplinaritatea – se fac referiri în lecţiile de biologie şi la noţiuni de fizică (la 

analizatori), de chimie (compoziţia chimica a muschilor sau oaselor), matematică.  

Avantajul lecţiei în sistem AEL faţă de utilizarea soft-ului demonstrativ pe un 

singur calculator conectat la un videoproiector constă în gradul mai mare de 

implicare a elevilor în procesul de predare – învăţare în clasă. Prin rezolvarea 

testelor cu imagini sugestive şi dinamice are loc autoevaluarea, elevii putând 

urmări rezultatul testului şi răspunsul corect în cazul în care un item a fost rezolvat 

greşit [3]. 

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie 

transformat într-un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie 

să realizeze atunci când este posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă 

spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile 

practice. 

Ce tipuri de resurse educaţionale pot fi aplicate în procesul de studiu al 

biologiei? 

Procesul de studiu al biologiei permite utilizarea următoarelor tipuri de 

resurse multimedia: Platforme educaţionale; Teste; Exerciţii; Lecţii interactive; 

Lucrări practice; Lucrări de laborator; Dicţionare electronice; Moment 

multimedia; Opere literare în format digital. 

 Majoritatea şcolilor încurajează cadrele didactice să utilizeze tehnologia în 

clasă, dar găsirea unor modalităţi de integrare perfectă a tehnologiei în planurile 

clasei poate fi dificilă. Pe lângă Google Draiv şi sistemele de gestionare a învăţării. 

În ajutorul profesorilor ce sunt implicaţi în procesul de educaţie în general, 

platformele de testare online, pot soluţiona diverse probleme legate de evaluarea 
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elevilor. 

Platformele de testare-reprezintă o soluţiesoftware cu o interfaţă standartizată 

pentru utilizator, care permite accesarea mai multor teste ce sunt administrate pe 

platformă. Aceste platforme susţin procesul de predare şi învăţare, testare şi 

evaluare a întregului proces educaţional. În general, aceste platforme vin cu 

interfeţe prietenoase, adaptabile sau diferenţiate în funcţie de utilizator [1]. 

Benificiile oferite de aceste platforme de testare sunt multiple şi se referă atât 

la administrarea facilă a acestora, dar în special la avantajele aduse utilizatorilor: 

• Rezultatele din mai multe teste individuale pot fi combinate într-o descriere 

de ansamblu convenabilă; 

• Materiale de testare informatizate şi condiţii moderne de prezentare a 

testelor; 

• Obiectivitate maximă şi corectitudine în evaluarea fiecărui participant la 

test; 

• Rapiditate, eficienţă, acces facil şi nelimitat la contul de utilizator; 

• Posibilitatea de a face câte teste doreşti, fără a depinde de zona în care te afli 

sau de ora la care doreşti să te testezi. 

Fiind profesor în domeniul Biologiei şi Chimiei, activitatea pedagogică mi-a 

conturat un anumit stil de lucru, aplicând în practică metode şi tehnici noi de 

învăţământ formativ. În munca mea de profesor urmăresc să pun accent pe 

gândirea elevului, pe implicarea lui în realizarea de proiecte, pe realizarea de 

probleme care au tangenţă cu viaţa practică. Participând la diferite programe şi 

proiecte cu menire de “pre-accelerare” a bunelor tactici de învăţare, aduc această 

performanţă în sala de clasă. Proiectul propus de “Instrumente Web pentru o 

predare interactivă”, pentru persoana mea, este una dintre provocări. 

Aplicaţia KAHOOT este una dintre aplicaţiile pe care eu le folosesc cu 

success în activitatea cu elevii, la majoritatea disciplinelor, în orice moment al 

activităţii: în recapitularea cunoştinţelor, în fixarea cunoşinţelor, în etapa de 

predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicaţie uşor 

de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceştia de pe 

dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit şi 

calculatorul sau laptopul. 

Avantajele utulizării aplicaţiei KAHOOT: 

Pentru profesori:  
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✓ Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare –evaluare; 

✓ Redactarea standartelor la nivelul competenţelor degitale; 

✓ Dezvoltarea creativităţii în proiectare. 

Pentru elevi: 

- Îmbunătăţirea abilităţilor degitale; 

- Dezvoltarea auto-controlului; 

- Înţelegerea reciprocă; 

- Dezvoltarea încrederii în sine. 

 Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicaţiica pe 

un joc, ei nu simt că sunt evaluaţi, sunt relaxaţi şi dornici de a interacţiona şi mai 

mult cu tehnologia degitală în mediul şcolar, în educaţie şi, de ce nu, în 

autoeducaţie. 

Exemplu: https://create.kahoot.it/share/biologie/df5977d6-5d48-425f-904e-

1bc991e73432 

Screencast-O-Matic este un instrument de screencasting şi editare video care 

poate fi lansat direct dintr-un browser. Software-ul a fost folosit pe scară largă în 

sectorul educaţional pentru a susţine crearea de filme pentru sălile de clasă 

răsturnate, evaluări bidirecţionale ale studenţilor, capturarea lecturilor şi misiuni 

video pentru elevii Acesta este folosit pentru diferite sarcini, inclusiv crearea unui 

tutorial video, transformarea unei prezentări precum Microsoft Power Point în 

video cu naraţiune, crearea unei vizionări în jocurile video şi afişarea unui 

tehnician al unei erori de computere. 

TESTMOZ – este o aplicaţie simplă, gratuită, care permite crearea, 

administrarea şi efectuarea online a testelor. Testmoz oferă o adresă unică pentru 

teste create de utilizatori. 

Punctele tari a serviciului Tesymoz: 

1. Aspect profesional, 

2. Pentru crearea sau parcurgerea testului nu este nevoie de înregistrare, 

3. Oferă rapoarte detaliate. Avem posibilitatea să vedem statistica răspunsurilor 

elevilor. 

4. Fără publicitate nedorită. Pe pagina testmoz.com nu găsim publicitate. 

5. Parolă protejată. 

6. Administratorii testelor (profesorii) pot vedea în timp real cine şi cum a 

efectuat testul. 

https://create.kahoot.it/share/biologie/df5977d6-5d48-425f-904e-1bc991e73432
https://create.kahoot.it/share/biologie/df5977d6-5d48-425f-904e-1bc991e73432
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7. Generatorul de teste Testmoz are o interfaţă simplă şi prietenoasă. 

LearningApps.org este o aplicaţie Web 2.0 concepută pentru a sprijini 

procesele de invăţare si predare prin module interactive. Aceste module de 

învăţare pot fi integrate direct in conţinuturi de învăţare, dar pot fi şi concepute 

online de utilizatorii înşişi sau pot fi modificate. Scopul este de a aduna module 

care pot fi reutilizate şi de a le pune la dispoziţia publicului. Aceste module 

(denumite Apps) nu conţin din acest motiv un cadru special sau un scenariu 

concret de învăţare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă. Modulele, ele 

insele, nu 

reprezintă o unitate de învăţare inchisă ci trebuie sa fie incorporate într-un 

scenariu de predare corespunzător. 

Exemplu: https://learningapps.org/7536048 

Google Sites – Pot fi utilizate ca parte a serviciului Google Apps. Permite 

utilizarea tehnologiei wiki pentru a face informaţia accesibilă persoanelor care au 

nevoie de prezentarea rapidă. Utilizatorii site-ului pot colabora pentru a adăuga 

informaţii de la alte aplicaţii Google, cum ar fi Google Docs, Google Calendar, 

YouTube, Google Foto şi alte surse.Creatorul site-ului poate invita alţi utilizatori 

să colaboreze pe site, pentru a-şi controla accesul la materiale. Site-ul poate fi 

folosit în mod privat, de exemplu, pentru organizarea unui wiki-notepad personal 

sau pentru păstrarea înregistrărilor asupra unui proiect privat cu acces la informaţii 

numai după autorizare.Site-urile Google au înlocuit creatorul de pagini Google 

expirat. 

Glogster este o platformă bazată pe cloud (SaaS) pentru crearea de prezentări 

şi învăţare interactivă. O platformă care permite utilizatorilor, în special studenţilor 

şi educatorilor, să combine text, imagini, video şi audio pentru a crea un poster 

interactiv, bazat pe Web, numit gloguri pe o panza virtuală. Glogster facilitează 

transmiterea informaţiilor sociale în multe domenii, cum ar fi arta, muzica, 

fotografia. Utilizatorii au, de asemenea, acces la o bibliotecă de postere postere 

educaţionale create de alţi studenţi şi educatori din întreaga lume. Glogster permite 

educaţia interactivă, colaborativă şi alfabetizarea digitală. 

De exemplu: https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-glog-

5d20fc51dda5c/32jcgh92tc0 

ProProfs include: chestionare şi sondaje, instrumente de creare a cursurilor 

de formare online şi software bazat pe cunoştinţe. Instrumentele sunt utilizate 

pentru afaceri, training corporativ, e-learning şi alte industrii. 

https://learningapps.org/7536048
https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-glog-5d20fc51dda5c/32jcgh92tc0
https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-glog-5d20fc51dda5c/32jcgh92tc0
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https://www.proprofs.com/quiz- school/story.php?title=titlu_12en  

Concluzie:  

Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale iau amploare în activităţile de 

predare – învăţare a biologiei în R.Moldova, pentru a dezvolta oportunităţile 

acestora, urmează a fi aplicate şi studiate. Instrumentele Web 2.0 în activitatea 

didactică, eficientizează procesul de predare-învăţare, stimulează comunicarea 

între actorii educaţionali, facilitează asimilarea conţinuturilor ştiinţifice şi au ca rol 

eficientizarea procesului didactic. Drumul parcurs spre eficienţa studierii biologiei 

nu presupune o singură alegere metodică, o singură soluţie strategică, deoarece 

situaţiile de instruire sunt generatoare de mai multe alternative, pentru o soluţie 

concretă de predare – învăţare, orice modalitate uniformă de predare este, evident, 

nesatisfăcătoare de vreme ce fiecare elev este atît de diferit (Haward Gardner). TIC 

se vor combina cu metode tradiţionale şi participative, astfel încît să conducă la 

îmbunătăţirea calităţii procesului de predare -învăţare, la partajarea cunoştinţelor 

şi a informaţiei, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului, 

pentru a răspunde necesităţilor sociale concrete, la scăderea costului educaţiei şi 

la îmbunătăţirea eficientei sistemului de învăţămînt.  

Recomandări pe care le pot propune pentru reuşita utilizării TIC în 

procesul educaţional: 

1. Elaborarea obiectivelor cognitive, afective, şi psihomotorii, clare şi rezonabile 

ale lecţiei, corelarea obiectivelor cu secvenţele de învăţare şi cu competenţele 

specifice biologiei; 

2. Motivarea elevilor pentru a învăţa, să înveţe şi cultivarea încrederii în forţele 

proprii; 

3. Elaborarea cu elevii a unor reguli „de aur” pentru organizarea eficientă a 

lecţiilor de biologie efectuate în sala de computere; 

4. Proiectarea riguroasă a momentelor de  lecţie, corelarea secvenţelor de lecţie, 

proiectarea navigabilităţii secvenţelor de învăţare; 

Bibliografie: 

1.    Brut Mihalea. Instrumente pentru E-Learning. Ghidul informatic al 

profesorului modern, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
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Rezumat: Învăţarea bazată pe metoda proiectului asigură posibilitatea abordării interdisciplinare 

şi transdisciplinare a conţinuturilor. Elevii aplică şi integrează conţinutul unei anumite discipline 

în diferite momente ale realizării proiectului. Realizarea proiectului dă sens şi semnificaţie 

cunoştinţelor, datorită gradului înalt aplicabilitate imediată. Abilităţile pe care le dezvoltă 

învăţarea bazată pe proiect sunt abilităţi de lucru necesare în lumea reală, abilităţi cerute de 

angajatori la locul de muncă pe care elevii îl vor ocupa, cum ar fi abilitatea de a lucra în echipă, 

de a lua decizii bine fondate, de a avea iniţiativă şi de a rezolva probleme complexe. 

Cuvinte cheie: metoda proiectului, învăţarea prin proiect, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini, 

caracter interdisciplinar. 

 

Abstract: The studying based on the project’s method ensures the possibility of interdisciplinary 

and transdisciplinary approach to content. Students apply and integrate the content of a particular 

discipline at different times of the project. The realization of the project gives meaning and 

significance to knowledge, due to the high degree of immediate applicability. The skills that 

project-based learning develops are the skills required in the real world, skills required by 

employers in the workplace that students will occupy, such as the ability to work in a team, 

make well-founded decisions, take initiative and solve complex problems.  

Keyword: project method, project-based learning, knowledge, abilities, skills, interdisciplinary 

character. 

 

Astăzi există o mare diversitate de modalităţi şi tehnici în care elevii învaţă, 

îşi formează competenţele curriculare, după cum cere Curriculumul modernizat. În 

acest univers de varietăţi un loc aparte îl ocupă metoda proiectului. 

Învăţarea bazată pe metoda proiectului este una dintre ideiile pedagogice care 

deşi au o vechime considerabilă, abia în ultima perioada au căpătat consistenţa 

deplină la nivelul practicilor didactice. Ideea învăţării bazate pe proiect a fost 

lansată de William H. Kilpatric, prin lucrarea The project method (1918) proiectul 

este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare 

sau o investigare sistemică a unui subiect ce prezintă interes pentru elevi. 

Unul dintre iniţiatorii metodei moderne a proiectului, americanul John Dewez 

(1859-1952), caracterizează proiectul în cadrul pedagogiei ca fiind „o metodă a 

experienţei cognitive”. Un număr din ce în ce mai mare de cercetări susţin 

utilizarea învăţării prin proiecte în şcoli cu scopul de a implica elevii, a reduce 

absenteismul, a stimula dezvoltarea capacităţilor de învăţare prin cooperare şi a 

creşte performanţele şcolare (George Lucas Educational Foundation:2001). 

Proiectul este o metodă activ-participativă, ea presupune transfer de 
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cunoştinţe, dezvoltare de deprinderi şi capacităţi, abordare interdisciplinară, 

precum şi consolidarea unor abilităţi sociale ale elevilor.[2] 
Învăţarea bazată pe metoda proiectului este o modalitate de organizare a 

învăţării care permite parcurgerea unor activităţi de învăţare interdisciplinare şi 

transdisciplinare, centrate pe elevi, ancorate în probleme practice ale vieţii de zi cu 

zi. O definiţie posibilă este următoarea: învăţarea bazată pe metoda proiectului este 

o metodă de predare care implică elevii în învăţarea conţinuturilor şi dezvoltarea 

abilităţilor prin intermediul unui proces extins, structurat în jurul unor întrebări sau 

probleme autentice şi complexe, care va avea ca rezultat unul sau mai multe 

produse. 

Metoda proiectului presupune un puternic caracter interdisciplinar ce dezvoltă 

multilateral personalitatea elevului, este o cercetare a unui subiect pe toate 

planurile care presupune efort, atenţie şi energie. 

De ce învăţarea prin metoda proiectului? 

1. Proiectul a devenit astăzi un sistem de lucru necesar desfăşurării activităţilor 

umane, în toate domeniile social-economice. 

2. Trăsătura dominantă ca beneficiar, prin parteneriat ca iniţiere, prin spiritul de 

echipă ca realizare. 

3. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, prin sarcini de 

lucru extinse ce promovează investigaţia, demonstraţia, prin strategii 

instrucţionale variate, îmbunătăţind astfel performanţele elevilor. 

4. Aplicarea flexibilă a curriculumului, într-un act educaţional centrat pe elev, 

permite stabilirea unor sarcini de învăţare adaptate nivelului elevilor, fiind 

totodata atractive, motivante şi accesibile. 

Pentru ca elevii să se poată încadra mai uşor în viaţa socială, şcoala trebuie să 

le furnizeze mai mult decât deprinderile de viaţă. Trebuie să le dezvoltăm 

competenţe pentru secolul XXI cum ar fi: 

- competenţa de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului; 

- competenţa de a identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii 

obiectivelor; 

- competenţa de a folosi corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare 

conceperii proiectului; 

- competenţa de a crea un ptrodus final, utilizând diferite tehnologii, abilitatea de 

a lucra în echipă (în cazul proiectelor în echipă); 

- competenţa de a susţine proiectul realizat, punându-se pe prim plan aspectele 

relevante. 

Metoda proiectului necesită o perioadă mai îndelungată de timp (uneori de 

câteva săptămâni), presupune o micro-cercetare sau o investigare sistemică a unui 

subiect, ce prezintă interes pentru elevi. 

Învătarea facilitată prin metoda proiectului implica elevii în investigarea unor 

probleme captivante, angajându-se în roluri active, cum ar fi rolul celui care: 
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• ia decizii; 

• rezolvă probleme; 

• investighează; 

• se documentează. 

Elevii prin asumarea diferitelor roluri trebuie să îndeplinească sarcini pline de 

semnificaţie, demonstrându-şi cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul produselor 

ce sunt publicate, prezentate sau afişate.“Invăţtând prin proiecte” elevii îşi pot 

dezvolta aptitudini reale, cerute în zilele noastre, cum ar fi: 

• spiritul de echipă; 

• capacitatea de a lua decizii; 

• iniţiativă; 

• comunicarea eficientă; 

• capacitatea de a rezolva probleme complexe; 

• capacitatea de auto-direcţionare. 

În sala de clasă, învăţarea bazată pe proiect asigură profesorului posibilitatea 

de a dezvolta relaţii valoroase cu elevii. Profesorii pot avea rolul de antrenor, 

facilitator, dar nu în ultimul rand vor putea învăţa ei înşişi. Produsele proiectului, 

planurile, schiţele, prototipurile sunt subiecte de conversaţie excelente pe baza 

cărora profesorii şi elevii pot extinde învăţarea. 

De asemenea, pentru realizarea proiectului, mai ales în etapa de documentare, 

deseori este nevoie să ieşim din perimetrul şcolii şi să căutăm resurse materiale sau 

sprijin în comunitate. Aceste ocazii sunt valoroase pentru că atât elevii cât şi 

profesorii au posibilitatea să stabilească relaţii de colaborare cu membrii 

comunităţii (specialişti, comunitatea de afaceri), iar produsele proiectului vor putea 

fi prezentate acestora, precum şi părinţilor, ocazie bună de a întări relaţiile dintre 

şcoală şi comunitate. 

Caracteristicile învăţării bazate pe proiect: 

- Învăţarea bazată pe proiect recunoaşte înclinaţia naturală a elevilor de a 

învăţa, capacitatea lor de a face lucruri importante, de a rezolva sarcini complexe 

şi nevoia lor de a fi trataţi cu seriozitate şi încredere, şi plasaţi în centrul procesului 

de învăţare; 

- Învăţarea bazată pe proiect implică elevii în explorarea conceptelor şi 

principiilor centrale ale unei discipline; 

- În învăţarea bazată pe proiect, formulează probleme complexe, întrebări 

reale care vor ghida explorările elevilor de-a lungul priectului; 

- Învăţarea bazată pe proiect va rezulta într-un produs sau mai multe produse 

care vor explică dilema sau vor prezenta informaţiile generate în cursul procesului 

de investigaţie [1]. 

Produsele învăţări bazată pe proiect permit cererea şi oferirea frecventă de 

feedback, care sunt posibilităţi de învăţare din experienţă: 
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• Învăţarea bazată pe proiect permite evaluarea atât a procesului cât şi a 

produselor, autoevalua- re şi evaluarea de către elevi; 

• Învăţarea bazată pe proiect necesită şi încurajează colaborarea şi cooperarea; 

• Învăţarea bazată pe proiect poate fi adaptată la orice categorie de vârstă. 

În condiţiile în care societatea noastră cere persoane responsabile, cu abilităţi 

de planificare, gândire critică, creativitate, de comunicare şi de prezentare, 

înţelegerea culturilor diferite, abilitatea de a lua decizii şi cunoştinţe şi abilităţi de 

utilizare a tehnologiei, precum şi acelor instrumente care servesc cel mai bine 

scopul, învăţarea bazată pe proiect are avantajul că poate să transforme şcoala într-

un laborator de viaţă. 

De exemplu: La modulul Ocrotirea mediului în clasa a IX-a, se poate propune 

de a elabora proiectelor cu următoarele subiecte: 

- Soluţii de reciclare a deşeurilor;  

- Salvăm clima prin intermediul unor soluţii energetice simple;  

- Protecţia mediului;  

- Composterizarea frunzelor; 

- Protecţia consumatorului; 

- Sera ecologică; 

- Salubrizarea şi îngrijirea apelor;  

- Tu decizi viitorul; 

-  Ploile acide etc. 

La majoritatea întrebărilor este nevoie de implicarea, conlucrarea a mai mulţi 

profesori, sarcinile fiind de tip integrat. Profesorul de biologie de comun acord cu 

profesorii de chimie, geografie, fizică, matematică, istorie, educaţie civică, arte vor 

monitorizarea activităţile de cercetare în aceste proiecte.  

Proiectul porneşte întotdeauna de la o temă studiată în clasă. Având o 

structură foarte flexibilă, activitatea de proiect poate fi adaptată oricărui nivel de 

vârstă, dar şi de studiu. Produsul finit rezultat în urma activitaţii de proiect creează 

elevului sentimentul utilităţii a ceea ce produce, direcţionează efortul acestuia către 

cineva (publicul-tintă căruia i se adresează). 

Iata câteva exemple de produse realizate în urma derulării unor proiecte: 

- pagini de revistă sau ziar; 

- broşuri; 

- pliante; 

- postere; 

- sondaje de opinie (însoţite de comentarii); 

- carte; 

- ghiduri; 

- reclame; 

- mici piese de teatru, dramatizări etc. 

Elevilor li se creează ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru 

dobândite la mai multe discipline. Fiind o activitate centrată pe elev, îi dă acestuia 

posibilitatea de a asambla intr-o viziune personală cunoştinţele pe care le are, 
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răspunzând astfel unei intrebări esenţiale : „Ce pot face eu cu ceea ce am învăţat la 

şcoală?”. 

Etapele de realizare a unui proiect sunt: 

- Stimularea  - Sub coordonarea profesorului elevii prezintă idei legate de o temă, 

după/înainte de parcurgerea unei unităţi de invăţare. 

- Stabilirea obiectivelor – Grupurile de lucru discută, negociază asupra 

conţinutului, formei şi modalităţii de prezentare. 

- Impărţirea sarcinilor – Profesorul monitorizează dacă ele sunt egale ca 

dificultate. 

- Cercetare/creaţie/investigaţie – studiul individual al unor surse bibliografice, 

scrierea unor articole; intervievarea unor persoane 

- Procesarea materialului (individual sau în grup) – Este momentul în care 

profesorul poate semnala erorile de conţinut, organizare a textului sau acurateţe 

a limbajului. 

- Realizarea formei finale – Discuţii în grup privind unitatea de concepţie; design, 

editare; 

- Prezentarea proiectului- Membrii grupului decid asupra modului de prezentare, 

asupra materialelor folosite. Profesorul monitorizează şi evaluează. 

- Feedback- de la profesor, de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb de idei etc.); 

autoevaluare. 

Proiectele propuse anterior au presupus parcurgerea a trei faze, după cum 

urmează: 

• Faza I sau debutul proiectului, care a presupus alegerea temei de 

investigat, stabilirea obiectivelor, analiza resurselor materiale, conceperea hărţii 

proiectului tematic. 

• Faza a II sau conţinutul proiectului, care constă în activităţile practice de 

documentare, investigare, resurse materiale. 
• Faza a III-a sau evaluarea proiectului, care constă în evaluarea propriu-

zisă a temei abordate. 

Evaluarea proiectelor reprezintă emiterea de judecăţi privind progresul 

înregistrat pe calea atingerii obiectivelor propuse, sau aprecierea efortului depus şi 

a rezultatelor atinse.  
• De ce evaluăm? Este prima întrebare care trebuie să şi-o pună echipa de proiect. 

• Ce evaluăm? Evaluarea unui proiect se concentrează asupra a 4 aspecte 

principale: resurse investite, activităţi desfăşurate cu ajutorul acestora, rezultate 

obţinute şi cum s-a schimbat situaţia oamenilor/ beneficiarilor care au fost vizaţi 

de proiect. 

• Cine face evaluarea? Echipa de proiect, finanţatorul, o instituţie, organizaţiile 

partenere, beneficiarii etc. 

• Cum facem evaluarea? Colectarea informaţiilor cantitative şi calitative în urma 

monitorizării (I pas), analiza datelor şi informaţiilor colectate, aprecierea 

rezultatelor (II pas), elaborarea şi prezentarea raportului de evaluare (III pas). 
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La întrebarea de ce evaluăm un proiect şi care este activitatea echipei în 

realizarea proiectului,  putem identifica cauze interne şi cauze externe, câteva 

dintre cele mai des întâlnite aflându-se mai jos, Tabelul 1 [3]: 

 

Tabelul 1 

Cauze interne Cauze externe 

- pentru a vedea dacă facem 

ceea ce trebuie; 

- pentru a obţine informaţii şi 

reacţii privind ceea ce facem, 

necesare în luarea deciziilor;  

- pentru aprecierea 

performanţei echipei în raport 

cu ceea ce ne-am propus şi 

cerinţele existente pentru 

asemenea activităţi;  

- ne ajută să învăţăm din greşeli 

şi astfel să pregătim succesele 

viitoare. 

• pentru că finanţatorii/ partenerii doresc să se 

asigure de faptul că grupul de proiect 

cheltuieşte banii aşa cum a prevăzut în 

cererea de finanţare;  

• pentru că grupul de iniţiativă doreşte să 

dovedească faptul că derulează proiecte şi 

asigură calitatea activităţilor propuse, 

acoperă nevoile beneficiarilor şi este capabil 

să facă ceea ce afirmă că poate face; 

• pentru a arăta că suntem competitivi şi avem 

capacitatea de a derula şi alte proiecte;  

• pentru a ne compara activitatea cu ale altor 

grupuri similare; 

 

O evaluare corectă a proiectului trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 

 - În ce măsură proiectul şi-a atins obiectivele propuse?  

- În ce măsură atingerea acestor obiective poate fi atribuită în mod direct 

proiectului? 

- În ce măsură proiectul s-a desfăşurat conform planificării propuse?  

- Cum/ prin ce proces echipa de proiect a ajuns la realizarea obiectivelor 

propuse?  

Planul de evaluare trebuie să cuprindă referiri la modul cum vor fi culese 

informaţiile cu privire la derularea proiectului (cum se va face monitorizarea) şi la 

felul în care se va aprecia măsura în care au fost atinse obiectivele şi s-au obţinut 

rezultatele preconizate. Pentru a putea fi realizată, evaluarea necesită, în cele mai 

multe cazuri, culegerea de date pe toată perioada derulării proiectului, adică 

monitorizarea proiectului.  

 

Concluzii 

Aplicarea metodei proiectului este o modalitate atractivă şi dinamică de a 

dezvolta competenţele elevilor, stimulează imaginaţia şi facilitează transferal 
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achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Această modalitate de instruire trezeşte 

elevilor plăcerea de a învăţa, încrederea în propriile forte şi de a se simţi valoroşi. 
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Rezumat: Educaţia STEM este o abordare interdisciplinară a învăţării în care conceptele 

academice riguroase sunt asociate cu experienţe din lumea reală. Elevii învaţă Ştiinţa, 

Tehnologia, Ingineria şi Matematica într-un context care face legătură între şcoală şi comunitate, 

dezvoltând competeţe de integrare mai rapidă într-o eră dominată de viteză şi tehnologie. 

Proiectul STEM face lecţia de biologie mult mai ineresantă, sprijină elevii în înţelegerea 

conţinuturilor, dezvoltă competenţe de colaborare în grup şi stimulează cercetarea ştiinţifică. 

Cuvinte cheie: robot, bacteriofag, bacterie, virus, ADN, educaţie STEM. 

 

Abstract: STEM education is an interdisciplinary approach to learning in which rigorous 

academic concepts are associated with real-world experiences. Students learn Science, 

Technology, Engineering and Mathematics in a school-community context, developing faster 

integration skills in an age dominated by speed and technology. The STEM project makes the 

biology lesson much more interesting, supports students in understanding the contents, develops 

group collaboration skills and stimulates scientific research. 

Keywords: robot, bacteriophage, bacterium, virus, DNA, STEM education. 

 

Acronimul STEM a fost adoptat pentru prima dată de Rita Colwell, Judith 

Ramaley şi de alţi cercetători în cadrul National Science Foundation (NSF) în 2001 

[4]. Acest tip de educaţie este o abordare combinată care încurajează experienţa 

practică şi le oferă elevilor şansa să aplice cunoştinţe relevante din lumea reală 

chiar în clasă sau acasă, îmbinând abilităţile necesare secolului XXI. Astfel, elevii 

sunt stimulaţi să gândească profund devenind buni inovatori şi lideri care să poată 

rezolva cele mai interesante provocări cu care se vor confrunta în viitor. 

Aplicarea învăţării STEM la lecţiile de biologie este finalizată prin produse 

realizate de elevi, modele ale obiectelor, proceselor şi fenomenelor din cotidian, 

punându-se accent pe comunicare şi colaborare. Sarcinile de îndeplinit în cadrul 

unui proiect sunt, în majoritatea cazurilor, complexe. Elevii singuri îşi construiesc 

sarcini de executat, obiective şi roluri pe care şi le asumă. 
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Odată cu utilizarea proiectelor STEM, creşte şi interacţiunea profesor – elev şi 

elev – elev, deoarece rolul profesorului s-a schimbat: de la un profesor ce prezintă 

conţinut – la un profesor ce ghidează învăţarea lucrând individual sau în grupuri 

mici şi fiind într-o colaborare mai profundă cu elevii. Îmbunătăţirea opiniei 

elevului cu privire la propria sa competenţă se obţine atunci când el reuşeşte în 

mod repetat într-o activitate pe care nu se consideră capabil să o îndeplinească. O 

reuşită neaşteptată redă unui elev încrederea în sine şi creşte astfel motivaţia sa de 

a se angaja într-o activitate şi de a persevera cu scopul de a-şi ameliora 

performanţele. Controlul şi dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor 

de învăţare reprezintă una dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului, 

bazată pe măiestrie şi har didactic. Nivelul de dezvoltare a competenţelor 

profesorului, ca şi gradul lui de implicare în activitatea didactică, entuziasmul, 

pasiunea cu care îşi face meseria influenţează profund dinamica motivaţională a 

elevilor. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor 

prin elemente de noutate şi prin antrenarea lor în realizarea unor proiecte conectate 

la realitate.  

În cadrul lecţiei de biologie Virusurile – forme acelulare de viaţă,  ne-am 

propus să realizăm un proiect practic în care să demonstrăm etapele de infectare a 

unei bacterii de către un bacteriofag. Bacteriofagii sunt forme acelulare ce se 

multiplică doar în celule bacteriene pe care le distrug printr-un proces litic. Aceştea 

au o anumită specificitate pentru bacterii şi au o aplicabilitate practică în domeniul 

terapeutic (tratamentul şi profilaxia maladiilor infecţioase) şi în domeniul 

diagnostic [1, 2]. Fagii virulenţi, după o ciocnire întâmplătoare, se fixează prin 

intermediul plăcii bazale de un receptor la nivelul peretelui celular bacterian, 

elimină o enzimă, care dizolvă peretele şi inoculează ADN-ul virusului în celula 

bacterie (fag vegetativ). Procesul se desfăşoară cu replicarea ADN-ului fagic, a 

proteinelor fagice şi asamblarea acestor elemente. Majoritatea fagilor, după 

maturizare, sunt eliberaţi în urma lizei peretelui bacterian cu enzime ale 

bacteriofagului (endolizina). 

Partea experimentală a acestui proiect s-a rezumat la crearea unui robot în 

calitate de bacteriofag (fig.1), folosind un robot LEGO Mindstorms EV3. 

Bacteriofagul virulent este programat cu ajutorul softului LEGO Mindstorm 

Eduaction EV3 [3] pentru a detecta celulele bacteriene, iar în calitate de receptori 

specifici s-au utilizat magneţii. Respectiv, celulele care au în membrană magneţi 

pot fi detectate cu uşurinţă de către robot. Următoarea etapă pe care robotul trebuie 

să o realizeze constă în injectarea materialului genetic (ADN-ul viral), unde acesta 
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introduce o parte a sa în interiorul celulei. Materialul genetic al bacteriofagului 

reprezintă o bilă pe care fagul o trece peste peretele celular al bacteriei. Bila 

reprezintă virusul vegetativ şi se integrează în ADN-ul gazdă, transformându-se în 

provirus. 

Provirusul, în modelul nostru, reprezintă un balon circular. Balonul are 

montat nişte magneţi ce facilitează procesul de atasare a bilei, astfel încât procesul 

să reprezinte o simulare identică cu cea în formă naturală. În continuare, ADN-ul 

viral integrat produce noi fragmente de ADN viral care se asamblează şi formează 

fagi tineri – virioni. 

În calitate de virioni am utilizat roboţeii de tip Hamster (fig.2), un robot 

foarte inteligent şi uşor de programat, limbajul de programare fiind Scratch. Aceşti 

roboţei au misiunea de a se elibera de celula-gazdă şi sunt programaţi de a se 

orienta spre diverse sectoare ale membranei. Spre membrană ei elimină un lichid 

care reprezintă o enzimă numită endolizina. Endolizina este cea care dizolvă 

membrana bacteriană, iar virionii devin liberi şi pot infecta noi celule. 

 

 

 

 

 

Fig.1 Robot LEGO Mindstorms EV3  

în calitate de bacteriofag 

Fig.2 Roboţel tip Hamster 

în calitate de virioni 

 

Roboţii fac parte din noua generaţie de instrumente de învăţare care permite 

realizarea unor conexiuni puternice dintre matematică, ştiinţe şi informatică. 

Activităţile de învăţare cu implicarea acestor resurse inspiră elevii să gândească şi 

să îşi imagineze utilizarea roboticii în viaţa reală, să programeze conducerea 

roboţilor. Elaborarea programelor pentru a controla roboţii poate fi realizată în 

diferite medii de programare vizuală. Softurile de pe calculator sau tabletă oferă un 

mediu de programare uşor de utilizat, care dă viaţă modelelor de roboţi. Prin 

realizarea proiectelor implementând roboţii în procesul educaţional elevii învaţă: să 

formuleze întrebări şi probleme, să creeze şi să utilizeze modele de roboţi simulând 
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medii de lucru ale acestora, să planifice şi să efectuieze cercetări, să analizeze şi să 

interpreteze datele, să utilizeze cunoştinţe din domenii conexe şi să-şi dezvolte 

creativitatea şi gândirea algoritmică. 

Programarea roboţilor dezvoltă elevilor o înţelegere profundă a provocării 

care îl ajută să definească problema clară pe care doreşte să o rezolve făcând un 

brainstorm de soluţii potenţiale pentru care proiectează un prototip, apoi îl testează 

parţial sau integral pentru a perfecta sau îmbunătăţi soluţia [5,6]. 

În concluzie, aborările STEM, în cadrul proiectelor la biologie, identifică 

numeroase avantaje pentru elevi, cum ar fi: 

➢ stimularea creativităţii şi a spiritului inovator; 

➢ stimularea interesului pentru învăţare; 

➢ stimularea reflecţiei asupra realizărilor şi eşecurilor prin intermediul 

experienţelor trăite; 

➢ dezvoltă competenţe de colaborare în grup;  

➢ competenţe de investigaţie ştiinţifico-practice şi demonstrative; 

➢ crează premize de a căuta soluţii în vederea realizării proiectului şi de 

adaptare a diverselor etape la posibilităţile teoretice şi financiare; 

➢ favorizează crearea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţe şi tehnologie.  

➢ asumarea de către elevi a propriei evoluţii; 

➢ dezvoltarea gândirii critice a elevilor; 

➢ promovarea învăţării prin cooperare; 

➢ (auto)argumentarea acţiunilor întreprinse. 
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Rezumat. În articol este abordată tendinţele moderne ale tehnologiilor digitale în educaţie la 

începutul secolului XXI. Sunt prezentate 6 aspecte moderne de utilizare a noilor tehnologii 

digitale şi caracteristicile acestora. Sunt evidenţiate câteva acţiuni care pot fi întreprinse de cadre 

didactice pentru utilizării diverselor tehnologii digitale în educaţie. Se constată că dezvoltarea 

competenţelor digitale a cadrelor didactice şi elevilor reprezintă o problemă pentru Republica 

Moldova, care necesită soluţionare. 

Cuvinte cheie: tehnologii digitale, educaţie, cadre didactice, elevi, competenţe digitale, noi 

tehnologii digitale. 

 

Abstract. The article reflect the modern trends of digital technologies in education at the 

beginning of the 21st century. In addition, we present six modern aspects of the use of new 

digital technologies and their characteristics. We recommend some actions for teachers in use of 

various digital technologies in education. We ascertain that the development of digital skills of 

teachers and students is a problem for the Republic of Moldova, which must be solving. 

Keyword: digital technologies, education, teachers, students, digital skills, new digital 

technologies. 

 

Implementarea tehnologiilor digitale contribuie la majorarea calităţii 

educaţiei. Potrivit lui M. Fullan, „trebuie să investim în practici noi care integrează 

pedagogia şi tehnologia, pedagogia fiind forţa motrice” [1, p. 6]. Creând un mediu 

de învăţare în care elevii dezvoltă abilităţi care să le îmbunătăţească performanţa 

de astăzi, aceştia vor contribui la societatea în care vor locui mâine. Integrarea 

pedagogiei cu tehnologia digitală este o modalitate privilegiată de a crea un astfel 

de mediu de învăţare. 

Provocarea secolul XXI în procesul educaţional este implementarea eficientă 

şi calitativă a tehnologiilor digitale şi formarea şi dezvoltarea competenţelor 

digitale a cadrelor didactice şi elevilor pentru a face faţă contextului erei 

informaţionale. 

Cele mai noi tendinţe ale tehnologiilor digitale ce sunt implementate în 

procesul educaţional din ţările cu o economie mai dezvoltată sunt reprezentate în 

Figura 1 [6]: 
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Figura 1.Tendinţe moderne în domeniul tehnologiilor digitale pentru 

procesul educaţional. 

 

1) Pe tabloul interactiv cu conţinut curricular, elevii pot vedea  procesele 

fizice, structura unui element chimic sau a corpului uman, o expoziţie istorică 

sau o anumită parte a lumii pe video 3D pe un ecran mare şi pot asculta 

informaţii în diferite limbi, totodată elevii printr-o simplă  atingere pentru a 

mişca imaginile tridimensionale, ceea ce le permite să observe elementele cele 

mai mici şi să memoreze locaţia acestora. Profesorul poate crea conţinuturi 

creative pentru panou şi le poate distribui colegilor, sau să utilizeze baza de 

date cu conţinuturi: prezentări 3D şi videoclipuri, fotografii şi diverse 

instrumente educaţionale. La panoul interactiv pot lucra la ecran 3-4 elevi în 

acelaşi timp. Tablourile interactive pot schimba predarea şi învăţarea într-o 

varietate de moduri. Iată trei dintre ele: Prezentări, demonstraţii şi construirea 

modelelor: utilizarea software-ului şi resurselor necesare în combinaţie cu o 

tablă interactivă vă poate îmbunătăţi înţelegerea ideilor noi. Implicarea activă 

a elevilor: motivaţia şi implicarea elevilor în clasă pot fi îmbunătăţite folosind 

o tablă interactivă. Îmbunătăţirea ritmului şi a cursului lecţiei: utilizarea unei 

tablă interactivă poate îmbunătăţi planificarea, ritmul şi cursul unei lecţii. 

tablele interactive oferă o serie întreagă de posibilităţi fundamental diferite: 

orice circuit, desen, hartă aici sunt concepute special astfel încât să fie nu 

numai posibil, ci trebuie să fie marcate pe ele. Mai mult decât atât, placa 
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electronică face posibilă comentarea nu numai a imaginilor statice, ci şi video, 

ceea ce este foarte important [3]. 

2) Tipărirea 3D se încadrează perfect în procesele educaţionale la aproape orice 

subiect. În geografie, elevii pot crea ei înşişi o hartă a peisajului, în biologie – 

un model al craniului, şi în matematică – un tambur pentru studierea tabelului 

de înmulţire. Imprimantele 3D moderne permit utilizarea filtrelor pentru a 

selecta un design pentru imprimare în funcţie de nivelul de complexitate şi 

subiect. Imprimanta poate lucra pe un computer cu diferite sisteme de operare, 

pentru imprimare se foloseşte plastic PLA – un produs de prelucrare a 

porumbului, a amidonului şi a celulozei(adică este ecologic). Tehnologia oferă 

promisiuni clare de conectare a lumii virtuale cu lumea fizică prin oferirea 

posibilităţii de a vedea cum un design digital creat pe calculator devine palpabil 

[4]. 

3) Pentru şcoli,  utilizarea agendelor electronice oferă multe avantaje. Resursa 

poate deveni şi o platformă pentru crearea unui site şcolar. Agendele 

electronice moderne, pe lângă instrumentele de bază, conţin şi chestionare, 

sondaje. Prin urmare, ele reprezintă o platformă de comunicare între elevi, 

profesori şi părinţi, dar totuşi o problemă importantă care trebuie de rezolvat 

este securitatea şi protecţia datelor cu caracter personal. 

4) Există deja cel puţin trei astfel de tehnologii: Realitatea virtuală (VR) – un 

mediu complet digital. Spre exemplu, în loc să citeşti despre anatomie, poţi 

interacţiona în timp real cu structura organismului uman, analizând fiecare 

detaliu într-un format tridimensional, informaţia fiind prezentată în funcţie de 

partea corpului aleasă. În VR poţi să vezi cum arată fiecare venă, oscior sau 

organ, să le întorci pe toate părţile, să intri în cămăruţele inimii şi să-i descoperi 

mecanismele care au loc pentru ca sângele să fie pompat până în vârf de deget 

şi corpul tău să funcţioneze normal. Realitatea virtuală îi captivează prin 

imagine, imersiune şi experienţa inedită pe care o oferă şi prin care le trezeşte 

curiozitatea. Imersivitatea le creează senzaţia de prezenţă în virtual şi îi ajută să 

asimileze informaţiile în mod inconştient, imaginile şi conţinutul la care sunt 

expuşi având un impact real şi benefic asupra mentalului lor. Realitatea 

augmentată (AR) - este un mediu real suplimentat cu informaţii de 

suprapunere multimedia, aplicaţiile pentru realitatea augmentată oferă noi 

metode de învăţare, formând o legătură între lumea reală şi cea digitală [7]. 

Realitatea combinată (MR) – în care informaţiile reale şi virtuale sunt 

combinate. Cele mai populare dispozitive VR din lume sunt căştile Gear VR 
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care funcţionează în tandem cu un telefon Smart. În consecinţă, pentru ei sunt 

create mai multe conţinuturi. Există şi căşti PicoVR care funcţionează fără alte 

dispozitive suplimentare [5]. 

5) Folosind cărţile digitale, elevii pot descărca pe dispozitivele lor nu numai 

cărţi, dar şi caiete de lucru, videoclipuri educaţionale, imagini, sunete şi fişe cu 

sarcini. Profesorii, la rândul lor, pot trimite pe dispozitivele elevilor pagini din 

manuale, ilustraţii, teme, videoclipuri şi fişe interactive cu sarcini. Din 

computerul său, profesorul va putea urmări nivelul de lecturare, progresul 

completării fişelor cu sarcini şi va verifica rezultatele elevilor [2]. Scopul 

cărţilor digitale sunt de a simplifica şi îmbunătăţi experienţa de învăţare. 

Cărţile digitale realizează procesul de învăţare într-un mod mai interactiv şi 

mai interesant. Integrarea cărţilor digitale în predarea la clasă face ca învăţarea 

să fie o experienţă distractivă şi captivantă. Aceste cărţi digitale pot fi introduse 

în educaţie de la o vârstă timpurie până la adolescent, asigurând că învăţarea să 

nu devină niciodată plictisitoare pentru ei. Beneficiile introducerii cărţilor 

digitale în educaţie sunt următoarele: poţi studia oriunde şi oricând, acces 

offline la cartea digitală, funcţii interactive multiple, valoare educaţională, 

experiment cu utilizarea realităţii augmentate, economisiţi costurile de 

imprimare, oferiţi conţinut actualizat elevilor, conţine evaluări interactive [8]. 

6) Utilizarea Dronei, care poate fi definită ca o aeronavă fără pilot care se poate 

naviga autonom, fără a fi controlată din exterior, folosind pilotul automat sau 

care poate fi controlată de la distanţă printr-un dispozitiv de comandă de la 

distanţă. În plus, drona poate fi controlată prin WI-FI, smartphone-uri sau 

tablete echipate cu Android sau iOS. Având în vedere evoluţia rapidă a noilor 

tehnologii, folosirea dronelor în educaţie are un impact foarte mare, în special 

în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică. Utilizarea acestor dispozitive 

mici în activităţile didactice poate fi o oportunitate de a face cursurile mai 

atrăgătoare şi mai utile pentru elevi. Lucrul cu un instrument practic real, într-

un mediu academic, va ajuta elevii să obţină noi competenţe pentru locurile de 

muncă în domeniile STEM. tehnologia dronelor este folosită pentru a preda 

ştiinţele exacte. Elevii înţeleg mai bine când dronele sunt folosite pentru a 

demonstra noţiuni abstracte. De exemplu, atunci când se predau legile fizicii, 

elevii calculează timpul necesar pentru a traversa o anumită distanţă sau 

influenţele vântului cu ajutorul dronelor. La disciplina Biologie, Geografie, se 

pot utiliza drone pentru studiul plantelor, cerinţe de dezvoltare a plantelor, 

histograme şcolare şi analize [2]. 
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Procesele de implementare în educaţie a tehnologiilor digitale au fost lansate 

şi continuă practic în toate ţările care dispun de o infrastructură TIC dezvoltată. 

Deoarece cercetările au loc concomitent în mai multe ţări, modelele de 

implementare a tehnologiilor digitale sunt diverse, având deosebiri semnificative 

atât la nivel conceptual, cât şi la nivel instrumental.  

Recomandăm cadrelor didactice din Republica Moldova să se familiarizeze 

cu bunele practice de aplicare a tehnologiilor digitale moderne  în procesul 

educaţional, care  ar putea avea implicaţii promiţătoare pentru lumea educaţiei 

întrucât lecţiile animate ar putea deveni mai uşor de înţeles. De asemenea 

tehnologia interactivă ar putea face educaţia mai eficientă. 

Totodată propunem cadrelor didactice pentru a favoriza implementarea 

inovaţiilor digitale în educaţie şi modernizarea practicilor pedagogice implicarea în 

diverse acţiuni precum: 

✓ dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor / cadrelor didactice; 

✓ promovarea şi utilizarea TIC în procesul de studii, inclusiv testarea noilor 

tehnologii, utilizarea şi aplicarea acestora în procesul de studii, motivarea 

elevilor în studierea disciplinelor exacte; 

✓ susţinerea schimbului de experienţe în domeniul implementării TIC în 

educaţie cu alte instituţii şcolare care sunt implicate în proiecte; 

✓ formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale a cadrelor didactice prin 

implementarea programelor de formare continuă; 

✓ contribuţia la lansarea proiectelor de cercetare aplicativă şi inovare. 

În concluzie, evidenţiem  că implementarea tehnologiilor digitale în educaţie 

contribuie eficient la majorarea interesului elevilor pentru învăţare, la majorarea 

calităţii educaţiei. Desigur, sunt necesare investiţii esenţiale în infrastructura 

educaţională şi în mijloacele de învăţare ce ţin de tehnologiile respective. În acest 

context, desigur, este importantă formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale ale 

cadrelor didactice. 
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL DIVERSITĂŢII VERTEBRATELOR ARIEI 

NATURALE DIN BAZINUL CURSULUI INFERIOR AL RÂULUI ICHEL 

(SECTORUL CRICOVA-GOIAN) 

 
1CÎRLIG Tatiana, 2LARION Alina, 

1Catedra Biologia Animală, Universitatea de Stat din Tiraspol 
2Institutul Zoologie 

 

Rezumat. Aria naturală din cursul inferior al râului Ichel reprezintă un sistem complex de obiecte 

geo- şi hidrologice, habitate variate pentru o lume vegetală şi animală unică. În rezultatul cercetării 

diversităţii vertebratelor acesteia, au fost identificate 104 specii de animale vertebrate, ce aparţin la 

4 clase, 18 ordine şi 45  familii. În Cartea Roşie a Republicii Moldova, din această diversitate, sunt 

incluse 11 specii.  

Cuvinte cheie: biodiversitataea, vertebrate, gradul de protecţie. 

 

Abstract. The natural area in the lower course of the Ichel River represents a complex system of 

geo- and hydrological objects, varied habitats for a unique plant and animal world. As a result of 

its vertebrate diversity research, 104 species of vertebrate animals were identified, belonging to 4 

classes, 18 orders and 45 families, 11 species are included in the Red Book of the Republic of 

Moldova. 

Keywords: biodiversity, vertebrates, degree of protection. 

 

Introducere 

Conservarea biodiversităţii în condiţiile amplificării impactului antropic 

reprezintă un element cheie în calea dezvoltării durabile a societăţii. Acest deziderat 

poate fi realizat doar în cazul cunoaşterii acestei diversităţi, atât în cadrul ariilor 

protejate, cât şi a celor din cadrul altor arii naturale, fără statut special, dar foarte 

importante din perspectiva constituirii unei reţele ecologice funcţionale. Gradul de 

funcţionalitate a oricărui ecosistem depinde, în egală măsură,  de starea şi 

capacitatea mediului geografic, dar şi a celui biocenotic.  

 

Materiale şi metode 

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului instituţional „Studiul 

acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. 

Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în 

procesul educaţional”. Acumularea datelor despre fauna zonei date s-a realizat pe 



61 

 

parcursul anilor 2015-19, fiind semnalate 104 specii de vertebrate, aparţinând la 4 

clase. 

Aria naturală studiată reprezintă un sector integru din cadrul cursului inferior 

al râului Ichel, aflat pe porţiunea dintre or. Cricova şi Vadul-lui-Vodă, ambele 

făcând parte din municipiul Chişinău. Zona reprezintă un sector al văii râului Ichel 

situat în partea de est a Codrilor de Sud-Est a Regiunii silvice a Codrilor Bâcului 

din Zona de Silvostepă a Republicii Moldova şi se află în cursul inferior al râului 

Ichel [1]. Din punct de vedere administrativ teritoriul cercetat se află la hotarul 

dintre raionul Criuleni şi municipiul Chişinău. Bazinul râului Ichel are o suprafaţă 

de 814 km2, iar însăşi râul – 101 km lungime [2].  

Acest spaţiu este unic după structura landşaftului, caracteristicile 

geohidrologice, cât şi după diversitatea floristică şi faunistică. Actual acest  

complex natural, fiind limitrof localităţilor din preajmă, este intens supus acţiunii 

factorului antropic, astfel ca păşunatul, extragerea calcarului etc. Pe parcursul 

perioadei de cercetare au fost organizate un şir de deplasări pe teren în cadrul 

cărora am stabilit diversitatea animalelor vertebrate.   

 

Rezultate şi discuţii 

Pe parcursul perioadei de reper, în cadrul sectorului de cercetare, au fost 

identificate 104 specii de animale vertebrate: 6 specii de amfibieni, 5 specii de 

reptile, 73 specii de păsări şi 20 specii de mamifere. 

Lista sistematică a speciilor de animale vertebrate: cl. Amphibia, ord. 

Ecaudata, fam. Disscoglosidae: Bombina bombina L., fam. Bufonidae: Bufo 

viridis Laurenti, fam. Hylidae: Hyla arborea L., fam. Ranidae: Rana dalmatina 

Bonaparte, Rana ridibunda Pallas, Rana lessonae Camerno; cl. Reptilia, ord. 

Squamata, fam. Lacertidae: Lacerta agilis L., Lacerta viridis Laurenti, fam. 

Colubridae: Natrix natrix L., Natrix tessellata Laurenti,   Coluber caspius L.; cl. 

Aves, ord. Ciconiiformes, fam. Ciconidae: Ciconia ciconia L., Ardea cinerea L., 

ord. Anseriformes, fam. Anatidae: Anas platyrhynchos L.; ord. Falconiformes: 

fam. Falconidae: Falco tinnunculus L., fam. Accipitridae: Buteo buteo L.; ord. 

Galliformes, fam. Phasianidae: Phasianus colchicus L., Perdix perdix L.; ord. 

Caradriiformes, fam. Scolopacidae: Scolopax rusticola L., fam. Caradriidae: 

Caradrius dubius Scopoli; ord. Columbiformes, fam. Columbidae: Columba 

palumbus L., Streptopelia turtur L., Streptopelia decaocto Friv, Columba livia 

domesticus Gmel; ord. Cuculuformes, fam. Cuculidae: Cuculus canorus L.;  ord. 

Strigiformes, fam. Strigidae: Athene noctua Scopoli, Asio otus L.; ord. 
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Coraciiformes, fam. Meropidae: Merops apiaster L.; fam. Upupidae: Upupa 

epops L., fam. Alcedinidae:  Alcedo athis L.; ord. Piciformes, fam. Picidae: Jynx 

torquilla L., Picus canus Gmelin, Dendrocopos major L., Dendrocopos syriacus 

Hemprich et Ehrenberg; ord. Passeriformes, fam. Alaudidae: Galerida cristata L., 

Alauda arvensis L., Lulula arborea L., fam. Hirundinidae: Hirundo rustica L., 

Delichon urbica L., fam. Motacillidae: Motacilla alba L., Motacilla flava L., 

Athus campestris L., Athus trivialis L., fam. Laniidae: Lanius collurio L., fam. 

Oriolidae: Oriolus oriolus L., fam. Sturnidae: Sturnus vulgaris L., fam. 

Bombycillidae: Bombycilla garrulus L.,  fam. Corvidae: Garrulus glandarius L., 

Corvus corax L.,  Pica pica L., Corvus frugilegus L., Corvus monedula L., fam. 

Troglodytidae: Troglodytes troglodytes L., fam. Turdidae: Oenanthe oenanthe L.; 

Erithacus rubecula L., Luscinia luscinia L., Turdus merula L., Turdus philomelos 

Brehm, Turdus pilaris L.,  Saxicola rubetra L., Saxicola torquata L., Phoenecurus 

phoenecurus L., Phoenecurus ochrurus L., fam. Sylvidae: Sylvia communis 

Latham, Sylvia borin Boddaert, Sylvia atricapilla L., Sylvia curruca L., 

Phylloscopus collybita L., Phylloscopus trochilus L., Phyloscopus sibilatrix 

Bechstein, Hippolais icterina  Vieillot,  fam. Muscicapidae: Muscicapa striata 

Pallas, fam. Paridae: Parus caeruleus L., Parus major L., fam. Ploceidae: Passer 

domesticus L., Passer montanus L., fam. Fringillidae: Fringilla coelebs L., 

Serinus serinus L., Carduelis chloris L., Carduelis carduelis L., Carduelis 

cannabina L., Coccothraustes coccothraustes L., fam. Emberizidae:  Emberiza 

citrinella L., Miliaria calandra L.; cl. Mammalia, ord. Insectivora, fam. 

Erinaceidae: Erinaceus europaeus L., fam. Talpidae:  Talpa europaea L.; ord. 

Chiroptera, fam.Vsepertilionidae: Myotis dasycneme Boie; Myotis mystacinus 

Kṻhl, Myotis daubentoni Kṻhl, Myotis bechsteini Kṻhl, Plecotus auritus L.; ord. 

Lagomorpha, fam. Leporidae:  Lepus europaeus Pallas; ord. Rodentia, fam. 

Sciuridae: Sciurus vulgaris L., fam. Myoxidae: Muscardinus avellanarius L., fam. 

Muridae: Apodemus sylvaticus L., Apodemus uralensis Pallas, Rattus norvegicus 

Berkenhout, Mus musculus L., Mus spicilegus Petenyi, Micromys minutus Pallas, 

fam. Spalacidae: Nannospalax leucodon Nordmann; ord. Carnivora, fam. 

Canidae:  Vulpes vulpes L., fam. Mustelidae: Mustela nivalis L.; ord. Artiodactyla,  

fam. Cervidae:  Capreolus capreolus L. 

Din numărul total de vertebrate din zona de cercetare, 11 specii sau 10,6 % 

sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, din care 6 specii  sau 30,0 % de 

mamifere, o specie sau 1,4 % de păsări, o specie sau 20,0 % de reptile şi 3 specii  

sau 50,0 % de amfibieni (tab. 1). În categoria specii critic periclitate (CR) este 
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inclusă o singură specie - Myotis bechsteini. În categoria specii periclitate (EN) 

sunt incluse 3 specii - Myotis dasycneme, Plecotus auritus, Coluber caspius. Specii 

vulnerabile sunt - Myotis mystacinus, Myotis daubentoni, Micromys minutus, 

Ciconia ciconia, Bombina bombina, Rana dalmatina, Hyla arborea. 

 

   Tabelul 1. Gradul de vulnerabilitate a faunei vertebratelor  din zona de cercetare 

Clasa nr. specii CRRM 

nr. sp./% 

IUCN 

nr. sp./% 

Berna, 1979 

nr. sp./% 

Mammalia 20 6/30,0 14/70,0 12/60,0 

Aves 73 1/1,4 60/82,2 68/93,2 

Reptilia 5 1/20,0 1/20,0 5/100 

Amphibia 6 3/50,0 4/66,7 6/100 

Total 104 11/10,6 79/75,9 91/87,5 

 

În listele Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) sunt 

incluse 79 de specii de vertebrate din zona de cercetare sau 75,9%. Acestea sunt 14 

specii sau 70,0% de mamifere, 60 de specii sau 82,2% de păsări, o specie sau 

20,0% de reptile şi 4 specii sau 66,7% de amfibieni. 

Sub ocrotirea Convenţiei Berna se găsesc 91 de specii de vertebrate din zona 

de cercetare sau 87,5%. În listele Convenţiei sunt înscrise 12 specii sau 60,0% de 

mamifere, 68 specii sau 93,2% de păsări, toate 5 specii de reptile şi toate 6 specii 

de amfibieni.  

Prezintă o deosebită semnificaţie prezenţa în zonă speciei Rana dalmatina, 

hotarul estic al arealului european fiind astfel extins de la zona Codrilor Centrali 

până la albia cursului inferior al râului Ichel. 

Concluzii 

1. În rezultatul cercetării diversităţii ariei naturale au fost identificate 104 specii de 

animale vertebrate aparţinând la 4 clase: Amphibia, Reptilia, Aves şi Mammalia.   

2. Clasa Amphibia din zonă reuneşte 6 specii, din care 3 fiind incluse în Cartea Roşie 

a Republicii Moldova. 

3. Clasa Reptilia reuneşte 5 specii. Specia Coluber caspius fiind inclusă în Cartea 

Roşie a republicii. 

4. Din clasa Aves au fost identificate 73 de specii de păsări. O specie, Ciconia 

ciconia fiind ocrotită de stat.  

5. Clasa Mammalia di zonă reuneşte 20 de specii de mamifere, din care 6 specii 
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fiind incluse în Cartea Roşia a Republicii Moldova.  

6. Rezultatele cercetărilor vor putea fi utilizate în scopul valorificării raţionale a 

resurselor naturale şi conservării biodiversităţii ariei naturale a cursului inferior 

al râului Ichel.  
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RESOURCES IN THE BOTANICAL GARDEN 
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Rezumat. In condiţiile actuale, când asistăm la scăderea drastică a ratei globale privind 

diversitatea vegetală, misiunea grădinilor botanice în păstrarea şi conservarea biodiversităţii se 

impune cu necesitate. Avansarea progresului tehnologic şi utilizarea intensivă a resurselor 

naturale a sporit considerabil impactul antropic asupra diversităţii biologice, diminuând esenţial 

numărul speciilor şi varietăţilor de organisme vii, care populează Globul Pământesc. În mod 

natural, arealurile multor specii de plante se măresc nebulos. Tradiţional grădinile botanice se 

implică cu precădere în activităţile de conservare ex situ, bazate în special pe crearea şi 

menţinerea colecţiilor de plante vii, a herbarelor, respectiv, îşi propun un management propriu 

bazat pe promovarea conceptelor de conservare a biodiversităţii şi utilizării durabile a resurselor 

vegetale, implementarea şi influenţa politicii naţionale şi internaţionale privind conservarea 

biodiversităţii. 

Cuvinte cheie: plante aromatice, ulei volatil, conservare, colecţie, biodiversitate. 

 

Abstract. Under the current conditions, when we witness a drastic decline in the global plant 

diversity, the mission of botanical gardens that consists in protecting and conserving biodiversity 

is more important than ever. The technological progress and the intensive use of natural 

resources have considerably increased the anthropogenic impact on biological diversity, 

essentially reducing the number of species and varieties of living organisms that populate the 

Earth. Naturally, the range of many plant species expands very slowly. Traditionally, botanical 

gardens are mainly involved in ex situ conservation activities, based particularly on the creation 

and maintenance of collections of living plants and herbariums, and propose their own 

management system based on promoting the concepts of biodiversity conservation and 

sustainable use of plant resources, implementing and exerting influence of the national and 

international biodiversity conservation policy. 

Keyword: aromatic plants, volatile oil, conservation, collection, biodiversity. 

 

An important role in preventing the loss of species and their genetic diversity, 

in promoting the sustainable use of plant resources by current and future 

generations is played by the collections of living or dried plants found in the 

Botanical Garden, such as the group of aromatic plants. 

The ever-increasing demands for raw materials of plant origin can only be 
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met through the cultivation of the requested plant species. The main tendency 

regarding this activity is the creation of multifunctional plantations for the supply 

of raw materials. 

The flora of the Republic of Moldova includes 5638 species of plants [3]. The 

formation of plant resources is conditioned by the diversity and the specific 

richness of the wild flora. In the composition of the vegetal cover, the aromatic and 

medicinal plants play an important role. The efficient use of the resources of useful 

plants from the flora of the country, is a goal of all those who deal with the study 

of aromatic and medicinal plants. However, this efficient use cannot be 

accomplished without conducting fundamental botanical, chemical and 

pharmacological research, which would create a scientific base for the use of plants 

in various branches of the national economy. 

In the wild flora of the Republic of Moldova, there are 163 species of plants 

containing essential oil and they are grouped as follows: 68 species occur 

throughout the entire territory of Moldova; 23 species are found in forest areas; 33 

– in steppes; 13 – in meadows; 6 – in areas with rocky and calcareous soils; 5 – in 

areas with soils with a high level of salinity [2]. The aromatic plants from the wild 

flora cannot serve as a basis for collecting plant matter, because their populations 

are not large enough, however, they can be used as a source of propagation 

material, which can be collected and grown in gardens. Therefore, about 100 

species of aromatic plants have been introduced in the Botanical Garden. The 

diversity of the species from the wild flora, as well as their plasticity, demonstrates 

an important potential of the germplasm, which can serve as a basis in highlighting 

the varieties with a high productivity that would complete the range of the 

cultivated ones.  

The high popularity enjoyed by traditional medicine nowadays, in the 

framework of which the use of aromatic and medicinal plants plays a privileged 

role, can have a negative impact on the conservation of plant resources of the wild 

flora by increasing the risk of overexploitation. A very important mission for the 

researchers, who study the group of aromatic plants, is the introduction of aromatic 

plants from other geographical regions, and the pedoclimatic conditions of our 

country, which are favorable for their growth and accumulation of biologically 

active substances, can make this task easier. Some of them have been successfully 

used in the elaboration of antimicrobial and antimycotic remedies, in the 

production of cosmetic products, in the preparation of canned vegetables as 

flavorings and in the production of flavored wines.  
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Over the years, a collection of 115 species of aromatic plants containing 

essential oils, classified into 16 families (Origanum vulgare L., Satureja hortensis 

L., Salvia aethiopis L., Hyssopus officinalis L.), was created in the Botanical 

Garden. The species from the collection are also important sources of vitamins and 

minerals, which have been used over time in food and pastries to flavor some 

dishes, salads, vinegars or balsamic oils (Dracocephalum moldavica L., Mentha x 

piperita L., Artemisia dracunculus L.). They are also appreciated in aromatherapy, 

using essential oils and alcoholic extracts from aromatic plants, in order to prevent 

and cure many diseases, due to their exceptional antimicrobial, antiviral and 

antifungal properties (Koellia virginiana (L.) Mac.M., Monarda fistulosa L., 

Perovskia atriplicifolia Benth.). They are widely used in the perfume and cosmetic 

industry (Elsholtzia stautonii Benth., Rosmarinus officinalis L., Lavandula 

angustifolia Mill.), but also in the ecological protection of plants, as bioinsecticides 

(Chenopodium ambrosioides L., Pyrethrum cinerariaefolium Trev.). 

The aromatic species are also relevant sources of honey plants, which due to 

the content of pollen, nectar and other plant secretions are used in beekeeping for 

the production of honey, propolis and other by-products. This group is represented 

by the species: Nepeta transcaucasica Grossch., Ruta graveolens L., Agastache 

nepetoides L. Kuntze, Artemisia lavandulifolia, Calamintha mentifolia Host., 

Monarda fistulosa L. The collection of aromatic plants plays an important role, 

both in the education of the general public, who by profession or passion is 

interested in this group of plants, those who want to acquire more knowledge about 

these plants, as well as in the teaching process, thus being particularly useful for 

students – a real, practical school for training students of the faculties of biology 

and pharmacy, besides, this collection has brought a real contribution to 

environmental protection, plant cultivation, but also in spreading knowledge about 

the plant world. The following species of aromatic plants are widely cultivated in 

different areas of the Republic of Moldova: Salvia sclarea L., Lavandula 

angustifolia Mill., Mentha x piperita L., Hyssopus officinalis L. 

The intense fragrances and therapeutic properties of aromatic plants are based 

on the combination of several chemical components, which can be found in 

different parts of a plant: in leaves, flowers, roots, bulbs, fruits and seeds. Aromatic 

plants contain tannin, which disinfects and cleanses mucous membranes, bitter 

substances, which positively influence digestion, emollient substances, which 

moisturize the skin, as well as numerous vitamins and minerals. The most 

important components are the essential oils, which provide specific flavours to the 
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plants [1]. 

The complex problems related to the conservation and the use of aromatic and 

medicinal plants have formed the basis of one of the most advanced branches of 

plant science – a botanical discipline in full development. The complex study is 

based on the close connection of different biological, agronomic, physico-chemical 

and medico-pharmaceutical studies and symbolizes the high level at which science 

is applied to meet practical needs. 

 I would like to mention that conservation is not just a term that involves 

taking care of what disappears, what we diminish, erode, through our past and 

present activity. Conservation is a fundamental condition for sustainable 

development, from a scientific point of view and considering the possibilities of 

using the laws of diversity, helping, in this regard, to deepen the knowledge about 

biodiversity [3]. 

It is possible to meet the ever-increasing demand of the population for plant 

raw material only after carrying out the respective scientific research, followed by 

the industrial cultivation of plants, the reduction in the exploitation of the wild 

flora, the creation of seed stocks, the repatriation of plant species into their natural 

habitats and the creation of plantations of the requested range of species. 
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CARACTERIZAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE A SPECIMENILOR 

DE IN DIN COLECŢIA EX SITU ÎN SCOPUL AMELIORĂRII CULTURII 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

CUŢITARU Doina 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 

 

Rezumat. Linum usitatissimum L. este o specie de plante din cele peste 200 cuprinse de genul 

Linum L., familia Linaceae DC. ex. Perleb. Originar din regiunile temperate ale emisferei 

nordice, cunoscut subdenumirea de in de cultură. De-a lungul timpului şi până în prezent cultura 

inului      şi-a păstrat importanţa şi valoarea sa economică la nivel mondial, prin faptul dublei 

sale întrebuinţări – in pentru ulei, in pentru fibre şi in mixt. Actualul studiu al specimenilor de in 

din colecţia ex situ – după particularităţile morfo-biologice, prin evidenţierea unor anumite 

caracteristici cantitative şi după particularităţile ecologice, ne va relevă plasticitatea ecologică ale 

acestei specii pentru zona de centru a ţării. 

Cuvinte cheie: Linum usitatissimum L., ex situ, specimeni, productivitate. 

 

Abstract. Flax (Linum usitatissimum L.), also known as common flax or linseed, is a member of 

the genus Linum L. in the family Linaceae DC. ex Perleb. It is an important crop for the 

production of bioproducts derived from its seed and stem fiber. Current studies cover at the 

international level the following directions: increase of productivity potential, increase of 

resistance to unfavorable biotic and abiotic factors, improvement of qualitative yield indices. 

This predetermines the creation of new valuable cultivars adapted to different environmental 

conditions. 

Keywords: Linum usitatissimum L., ex situ, plant variety, productivity. 

 

Introducere 

Inul (Linum usitatissimum L.) se consideră a fi o cultură străveche şi adânc 

înrădăcinată în istoria omenirii, însăşi popoarele antice au dat inului o origine 

divină. În primul rând, a fost cunoscută ca plantă spontană, iar mai apoi, ca plantă 

de cultură care a ajuns să fie cultivată pentru fibrele sale tehnice obţinute din 

tulpini şi pentru seminţe, din care se extrageau uleiurile vegetale. 

Seminţele de in găsite în locuinţele lacustre şi în piramidele din Egipt, 

confirmă cunoaşterea acestei plante din cele mai vechi timpuri ale aşezărilor 

omeneşti. Chiar şi pe teritoriul Ţării Româneşti s-au găsit resturi de seminţe şi 

tulpini de in, datând de la începutul formării orânduirii feudale, de prin secolele X-

XI ale erei noastre [1,7,8]. O extindere mare cultura inului a avut-o în Evul Mediu, 
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dar la începutul sec. al XIX-lea suprafeţele s-au restrâns, îndeosebi la inul pentru 

fibră, datorită concurenţei cu bumbacul, iar mai târziu pe la mijlocul sec. al XX-lea 

s-au redus ca urmare a creşterii producţiei de fibre şi produse chimice [1,6,7]. 

Ulterior, inul s-a menţinut şi s-a extins în cultură, îndeosebi în zonele foarte 

favorabile, respectiv în zonele umede şi răcoroase din centrul, nordul şi nord vestul 

Europei, în ţările Baltice şi nordul Rusiei, unde s-a dezvoltat şi o puternică 

industrie de prelucrare a fibrelor [2,6,7,8,10].  

Pe parcursul evoluţiei şi dezvoltării agriculturii mondiale inul a devenit o 

cultură importantă din punct de vedere economic, industrial, medicinal, alimentar 

etc. Datorită acestui fapt, sporeşte valoarea şi interesul către bioprodusele derivate 

din seminţe şi fibrele sale tehnice. În contextul dat, prezintă interes cercetările 

orientate spre evaluarea potenţialului genetic al speciei L. usitatissimum L, 

evidenţierea formelor cu caractere preţioase pentru ameliorare. O necesitate 

primordială constă în crearea colecţiilor ex situ de soiuri şi forme performante de in 

de diferită origine eco-geografică, adaptate la condiţiile pedoclimatice locale.   

Scopul cercetărilor noastre ţine de evaluarea, în baza unui complex de 

caractere utile, a potenţialului de productivitate al speciei L. usitatissimum L. în 

zona de centru a Republicii Moldova şi îmbogăţirea colecţiei cu noi specimeni.  

Materiale şi metode 

Experimentele au fost efectuate în cadrul Laboratorului Resurse Genetice 

Vegetale al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. Ca material 

biologic luat în studiu au servit 18 genotipuri ale inului de cultură (Linum 

usitatissimum L.). Analiza şi descrierea morfobiologică a specimenilor de in a fost 

efectuată conform îndrumărilor metodice [1,3,4,9] şi după Descriptorul 

internaţionl [11]. Schema de semănat pe parcele în terenul experimental s-a 

realizat în conformitate cu metodele aprobate în ameliorare [4,5,12,13], în rânduri 

dese cu lăţimea şi lungimea respectiv de 20×250 cm. În funcţie de cultura 

premergătoare, de textura şi umeditatea solului încorporarea seminţelor în sol s-a 

efectuat la o adâncime de 7-10 cm, fiind respectată densitatea plantelor pe m2 în 

limita normelor admisibile [3,4,12]. 

Rezultate şi discuţii 

Elementele de productivitate ale inului sunt: numărul plantelor (fertile) la 

unitatea de suprafaţă; lungimea tehnică a tulpinii; numărul şi mărimea capsulelor; 

numărul, mărimea şi greutatea seminţelor etc. [7]. Caracterele distinctive ale 

plantelor pot varia în limite largi, atât de la un soi de plantă la altul, cât şi în cadrul 

aceluiaşi soi. Un alt factor important în procesul de creştere şi dezvoltare a 
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plantelor şi al potenţialului biologic de producţie sunt condiţiile ecologice de 

mediu, sub influienţa cărora oscilează şi indicii productivităţii. Studiul factorilor 

climatici în corelare cu stadiul de creştere al plantei permite o mai bună evaluare a 

nivelului de producţie, precum şi o eficientă intervenţie în dirijarea proceselor de 

formare a recoltei [14].  

 Tabelul 1. Elementele de productivitate ale inului (Linum usitatissimum L.). 

Nr. 

mos

tre 

Anul  

Înălţimea 

plantei 

(cm)  

Lungimea 

tehnică a 

tulpinii 

(cm) 

Numărul 

capsulelor 

Mărimea 

capsulelor 

(mm) 

Masa 

seminţelor 

per plantă 

(g)  

MM

B (g) 
d. 

vert. 

d. 

oriz. 

1 
I 48,7 20,1 17,2 0,77 0,64 1,16 6,29 

II 50,6 23,7 28,1 0,71 0,78 0,67 5,70 

2 
I 47,3 26,3 22,8 0,68 0,65 1,18 5,29 

II 43,4 17,7 31,1 0,63 0,70 0,71 5,11 

3 
I 49,3 25,3 25,6 0,72 0,71 1,11 5,90 

II 46,3 25,6 24,3 0,70 0,75 0,73 5,47 

4 
I 48,8 24,9 19,7 0,80 0,75 1,22 6,44 

II 52,4 29,3 30,0 0,76 0,78 0,75 5,67 

5 
I 50,8 24,7 28,7 0,76 0,75 1,49 6,02 

II 54,0 22,0 32,5 0,70 0,74 0,94 5,49 

6 
I 53,6 27,8 16,7 0,60 0,66 0,72 5,19 

II 46,5 23,2 23,7 0,72 0,72 0,66 5,45 

7 
I 46,7 21,2 17,1 0,80 0,73 0,92 6,15 

II 49,0 24,5 30,4 0,73 0,80 0,76 5,47 

8 
I 52,0 28,6 15,3 0,65 0,63 0,56 5,21 

II 52,4 25,8 24,6 0,67 0,65 0,46 5,11 

9 
I 44,7 22,3 19,1 0,74 0,74 1,32 6,26 

II 45,0 23,5 27,9 0,72 0,77 0,97 5,73 

10 
I 65,2 35,3 13,6 0,64 0,57 0,56 4,26 

II 57,7 23,4 39,6 0,72 0,76 1,03 4,65 

11 
I 66,4 33,1 16,0 0,66 0,68 0,59 4,30 

II 73,9 38,6 29,4 0,68 0,65 0,76 4,31 

12 
I 50,6 28,5 19,1 0,66 0,66 0,78 4,24 

II 50,8 25,5 30,6 0,63 0,64 0,74 4,59 

13 
I 59,5 26,7 22,9 0,71 0,69 1,19 4,74 

II 62,3 32,0 32,6 0,66 0,70 0,92 5,65 

14 
I 68,5 30,4 23,7 0,71 0,66 0,74 4,32 

II 66,4 34,2 22,3 0,71 0,65 0,53 4,00 

15 
I 72,6 30,8 20,7 0,67 0,70 0,82 4,13 

II 74,3 33,3 29,7 0,73 0,68 0,69 3,87 

16 
I 61,4 24,9 43,2 0,74 0,63 1,64 4,15 

II 60,2 27,0 27,9 0,71 0,77 0,68 4,07 

17 II 45,0 23,0 30,0 0,73 0,81 0,88 5,69 

18 II 36,0 19,4 23,4 0,75 0,83 0,67 6,15 

*Anul I de cercetări – 2017, II – 2018. 

*Denumirea genotipurilor: 1) Dichl 8; 2) Duflavin N 5; 3) Kaufmann; 4) 
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Blaringhem; 5) Höncheberger; 6) k-7766 (Polonia); 7) k-7907 (Argentina); 8) Р-625; 9) 

Псковский Л 3-2; 10) Торжокский 4; 11) Полесский-6; 12) Визит; 13) Батист; 14) 

Белинка; 15) Б-36; 16) Н-225; 17) MDI 05609 (Ucraina); 18) MDI 05608 (Turcia).  

În procesul de studiu s-au evaluat mai multe surse de germoplasmă de 

provenienţă geografică diferită. În baza efectuării analizei morfologice, formele 

studiate au fost sistematizate după un şir de parametri, rezultatele obţinute sunt 

prezentate în Tabelul 1. După durata perioadei de vegetaţie specimenii de in din 

colecţia ex situ au manifestat o variabilitate minoră a acestui caracter. Din 

totalitatea mostrelor evaluate în primul an, doar 12,5% s-a dovedit a avea o 

perioadă scurtă de vegetaţie (88-108 zile) şi  87,5% durată medie (109-127). În al 

doilea an 18,75% din genotipuri au demonstrat o durată medie şi 81,25% - durată 

lungă (128-148 zile). Aprecierea acestora după durata ciclului vital este o 

necesitate în crearea materialului iniţial de ameliorare cu diferite grade de 

precocitate, îndeosebi a formelor precoce. Numărul de capsule de rând cu masa 

seminţelor per plantă şi masa a o mie de boabe (MMB), sunt unele din cele mai 

importante elemente de productivitate care contribuie substanţial în determinarea 

producţiei de boabe a unui genotip. De notat, însă, că ele pot fi influienţate de 

condiţiile de mediu şi de cele agrotehnice şi pot fi mai puţin favorabile în procesul 

de umplere a boabelor.  

Corespunzător parametrilor Descritorului internaţional [11] seminţele 

mostrelor de in după mărime s-au clasat în două grupe: de dimensiuni mici şi medii 

cu o distribuţie procentuală de 44,4 şi 55,6%. După mărimea capsulelor sunt 

genotipuri ale căror dimensiuni sunt practic sferice, mărimea celor două diametre 

fiind egală, precum la s. Визит şi Белинка (Tabelul 1). Însă în restul cazurilor 

capsulele au dimensiuni mai mari în lungime, decât în lăţime. Cele mai mici 

capsule le are s. Р – 625, iar cele mai mari MDI 05608 (Turcia), acesta se mai 

caracterizează şi prin culoarea galbenă a seminţelor.  În cazul parametrului 

numărul de fructe (capsule) per plante a fost evidenţiată o gamă înaltă a 

variabilităţii. Cel mai mare număr de capsule în anul I s-a înregistrat la genotipul 

H-225 (43,2), iar cele mai mici valori s-au semnalat la soiul Торжокский 4 (13,6). 

Pentru anul II valorile maxime şi minime au oscilat între 30,0 (MDI 05609 

(Ucraina)) şi 22,3 (Белинка).  Evaluarea formelor în baza caracterului masa 

seminţelor per plantă (g) au prezentat în I an de cercetări valori medii cuprinse 

între 0,56-1,64 g, iar în al II-lea an acest indice a înregistrat valori mai joase - de 

0,46-1,03 g. Conform indicelui MMB în I an genotipurile s-au încadrat în limitele 

4,13-6,44 g, iar în al II-lea an 3,87-6,15 g. Respectiv şi după acest parametru în 
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anul II s-a înregistrat o diferenţă semnificativ negativă faţă de anul I care a fost 

determinată de condiţiile climaterice din anii experimentali. 

Un parametru foarte important al inului pentru fibră este lungimea tehnică a 

tulpinii. Scopul principal al cultivării lui sunt fibrele, ele sunt pe locul I ca 

importanţă din categoria fibrelor liberiene, care au multiple întrebuinţări şi sunt 

apreciate pentru rezistenţa la rupere, putrezire, durabilitate şi higroscopicitatea, au 

fineţe, elasticitate şi luciu mătăsos, de asemenea se utilizează şi produsele lui 

secundare – sămânţa, turtele, puzderiile, pleava, etc [2,5,6,7].  

După acest parametru, cel mai bine s-au manifestat în primul an genotipurile 

Полесский – 6,  Белинка şi Б – 36 care au atins înălţimi medii ale plantelor între 

66,4 – 72,6 cm, iar lungimi ale firului tehnic - între 30,4 şi 33,1 cm. Respectiv 

pentru anul II: 66,4 – 74,3 cm (înălţimea) şi 33,3 – 38,6 cm (firul tehnic). Însă 

aceste dimensiuni nu pot permite obţinerea unor cantităţi mari de fibre dispuse în 

tulpină sau producţii mari de tulpini la unitate de suprafaţă. Deoarece, în 

conformitate cu descriptorul [11], lungimea tehnică se încadrează în intervalele de 

25,0-54,9 cm şi se consideră a fi de dimensiune scurtă, comparativ cu inul superior 

care prizintă fibre lungi, de peste 1,149 cm şi tulpini de peste 1,339 cm. După 

lungimea totală, plantele sunt mediu scurte (65,0-76,9 cm).  

Evaluarea specimenilor de in (L. usitatissimum L.) din colecţia ex situ a 

demonstrat că mostrele se deosebesc după tipul de creştere, înălţimea plantelor, 

forma fructului, forma, dimensiunile şi culoarea seminţelor, culoarea florilor şi 

productivitate etc. Variabilitatea acestor caractere poate fi influienţată nu doar de 

genotip, dar şi de factorii ecologici externi. De menţionat, că cercetările 

experimentale au fost înfăptuite în condiţii naturale de mediu, în lipsa irigării şi au 

dat dovadă de o adaptabilitate sporită la condiţiile ecologo-geografice ale 

republicii.  

 Analiza formelor de in după elementele productivităţii a permis evidenţierea 

celor de perspectivă, care în afară de particularităţile lor biologice, mai au şi o 

importantă valoare economică, ce ar permite utilizarea lor în cercetare şi în 

procesele de ameliorare ulterioare. După parametrul lungimea tehnică a tulpinii s-

au remarcat soiurile Полесский-6, Белинка şi Б-36. Din masa vegetală a plantei 

decapsulate, în mediu 47,4% constituie porţiunea tehnică, care, însă este depăşită 

de porţiunea ramificată a tulpinii (52,6%). Această diferenţă constituie un 

dezavantaj pentru soiurile de in pentru fibre. Soiurile se mai evidenţiază prin faptul 

că posedă fructe şi seminţe de dimensiuni mici şi, în final, o productivitate mai 

scăzută. Înregistrarea unei cantităţii scăzute a materialului semincer la sfârşitul 
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lucrărilor de prelucrare şi procesare, uneori poate fi cauzată de perioada recoltării. 

Întârzierea procesului dat, conduce la pierderi însemnate de producţie prin ruperea 

capsulelor din inflorscenţă şi prin frângerea tulpinilor. De asemenea se produc 

pierderi de seminţe prin plesnirea capsulelor în condiţii de arşiţă, mai poate avea 

loc lignificarea tulpinii şi deprecierea calităţii fibrei [2,6]. 

În cadrul specimenilor de origine alohtonă după parametrul masa seminţelor 

per plantă (g) s-a remarcat s. Р-625. Conform clasificării descriptorului 

international pentru in (2016) dimensiunile seminţelor acestui soi sunt medii, 

capsulele au dimensiuni mici în lungime, şi medii în lăţime, iar după înălţimea talie 

şi a lungimii tehnice s-a clasificat în rândul plantelor de dimensiuni scurte. Pe 

când, după MMB soiurile Псковский Л 3-2, Dichl 8 şi Blaringhem au prezentat 

cele mai înalte valori, totodată primele două soiuri au avut şi cea mai înaltă 

productivitate medie anuală de pe o suprafaţa de 1 m2. Formele se caracterizează 

prin fructe şi seminţe de dimensiuni medii, tulpini scurte şi lungimea firului tehnic 

extrem de scurt.    

Concluzii 

S-a constatat, că variaţiile condiţiilor de mediu în perioada de vegetaţie a 

plantelor au influenţat pozitiv asupra acumulării producţiei semincere, însă mai 

puţin pozitiv asupra acumulării biomasei vegetale.  

S-au evidenţiat genotipurile: Псковский Л 3-2 (155,4 g/m2), Dichl 8 (134,8 

g/m2) şi Duflavin N 5 (109,0 g/m2) cu o capacitate ridicată de producţie.  
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Rezumat. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor complexe a componentelor naturale din 

trupul de pădure „Defileul Racovăţii de Sud”, care stau la baza argumentării ştiinţifice a 

statutului de Monument al Naturii Mixt. Studiile au fost realizate în cadrul cercetărilor de teren şi 

laborator şi au servit drept bază ştiinţifică pentru elaborarea Paşaportului ecologic al 

Monumentului Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”, prezentat în lucrare. 

Cuvinte cheie: paşaport ecologic, Monument al Naturii Mixt, studiu complex, componente de 

mediu. 

 

Abstract. The paper presents the results of the complex researches of the natural components of 

the ecosystem forest „Racovăţii de Sud”, which were the basis for the scientific argument of the 

status of Mixed Nature Monument. The studies were carried out in the field and laboratory 

research and served as a scientific basis for the elaboration of the Ecological Passport of the 

Mixed Nature Monument „Racovăţii de Sud Defile”, presented in the paper. 

Keywords: ecological passport, Mixed Nature Monument, complex study, environmental 

components. 

 

Introducere 

Actualitatea studiului reiese din necesitatea conservării componentelor de 

mediu în condiţiile intensificării impactului negativ determinat de factorii 

antropici. Astăzi, zonele protejate, datorită valorii lor naturale şi gradului redus al 

intervenţiei antropice, sunt unica speranţă pentru conservarea patrimoniului natural 

naţional, inclusiv a diversităţii biologice. Cota mică a ariilor natural protejate de 

stat (5.61%) presupune extinderea suprafeţelor protejate. Un argument suplimentar 

prevăzut în Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 este majorarea ariilor 

naturale protejate de stat până la 8% din teritoriul Republicii Moldova [13]. De 

asemenea, nu sunt respectate prevederile Convenţiei de la Rio privind diversitatea 

biologică (1992) cu privire la caracterul reprezentativ al categoriilor de arii şi 

uniformitatea acestora în spaţiu. Actualmente, studiile efectuate în Republica 

Moldova sunt predominante de cercetări autecologice faţă de cele sinecologice, 
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care sunt prevăzute în Decizia V/6 la Conferinţa Părţilor (Kenya, 2000) [15], unde 

este stipulată abordarea ecosistemică în cadrul unei arii naturale protejată de stat. 

Aceasta, fiind pusă la baza cercetărilor noastre, a condus la argumentarea ştiinţifică 

a unui nou tip de arie protejată Monument al Naturii Mixt, care include totalitatea 

componentelor: geologice, hidrologice, botanice şi zoologice, aşa cum este 

prevăzut de art. 37 din Legea Fondului ariilor naturale protejate de stat [11]. 

Elaborarea paşaportului ecologic al acestei arii prezintă o necesitate în contextul 

gestionării durabile a Monumentului Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”. 

 

Metode şi materiale aplicate 

Cercetarea a fost realizată în bazinul hidrografic al râului Cereşnovăţ, unde, 

ca obiect de studiu, a servit componentele de mediu ale diferitelor ecosisteme, în 

special în trupul de pădure „Racovăţii de Sud”. Studiul ecosistemului forestier în 

condiţii de câmp a fost realizat prin descrierea componentelor biotice, a solului şi a 

apei, iar analiza lor - în condiţii de laborator. 

Vegetaţia forestieră a fost investigată pe parcursul perioadei de vegetaţie 

folosind metoda itinerarilor [8]. Stabilirea apartenenţei taxonomice, a fost realizată 

folosind determinatorul pentru plantele superioare [12]. Nivelul de protecţie a 

speciilor rare a fost stabilit după: Cartea Roşie a Republicii Moldova (2015), 

Cartea Roşie a Ucrainei (2009) precum şi Anexele Convenţiilor de la Berna 

(1979), Bonn (1979) şi Washington, ţinând cont de categoriile UICN [1, 3-7, 14, 17] 

Colectarea, stocarea şi analiza chimică a probelor au fost efectuate conform 

metodologiei recomandate de ICP Forests şi metode de analiză clasică [16, 10]. 

 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele obţinute în baza cercetărilor efectuate în zona de studiu au servit 

la elaborarea paşaportului ecologic, care este prezentat în această lucrare. 

 

PAŞAPORTUL ECOLOGIC 

al Monumentului Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”. 

  

1. Denumirea ariei: Monument al Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”. 

2. Numărul cadastral: urmează a fi stabilit după înregistrare. 

3. Deţinătorul funciar (adresa, tel./fax): Întreprinderea Silvică Soroca, MD 3034, 

or. Soroca, str. Vasile Stroiescu nr.110; tel. 0 230 2 61 52. 



78 

 

4. Amplasamentul: raionul Soroca, s. Racovăţ, ocolul silvic Soroca, Racovăţii de 

Sud, parcelele 58 D, E. 

Data completării: 1 octombrie 2016 

Coordonat:Institutul de Ecologie şi Geografie, Ministerul Mediulu. 

5. Autoritatea administraţiei publice locale: Primăria s. Racovăţ; S – 67,8 ha. 

6. Subordonarea: Întreprinderea Silvică Soroca. 

7. Statutul juridic al ariei: Monument al Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de 

Sud” 

8. Schema/harta cadastrală a teritoriului ariei naturale protejate: (cu divizare, 

după caz, a parcelelor, subparcelelor şi terenurile învecinate, obiecte de reper-

terenuri agricole, cariere, localităţii, staţii, drumuri etc.) (Fig.1). 

Figura 1. Schema Monumentului Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”, 

bazinul r. Cereşnovăţ. 

 

9. Importanţa ştiinţifică, cognitivă şi recreativă a obiectului, constă în 

conservarea elementelor peisajere, botanice, zoologice, hidrologice şi geologice 

valoroase, posibilitatea studierii florei şi faunei din regiune şi cunoaşterii cu 

speciile rare, ocrotite la nivel naţional, regional şi internaţional, servind totodată ca 

zonă de odihnă organizată (turism) - datorită vegetaţiei, reliefului şi elementelor 

peisajere. În funcţie de acest tablou se vor stabili măsuri adecvate de conservare, 

care sunt corelate cu situaţia concretă a fiecărei componente vizate, în contextul 

condiţiilor ambientale de ansamblu de pe teritoriul studiat şi a stării ecosistemelor 

respective. 

a) Elemente ce caracterizează aria protejată (flora, fauna, inclusiv specii de 

plante şi animale rare, din Cartea Roşie). 

Elementele Monumentului Naturii Mixt „Defileul Racovăţii de Sud”, ce 
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caracterizează rezervaţia sunt: geologice – stânci, râpe, recife; hidrologice – 

multitudinea de izvoare şi râul caracteristic prin şerpuire şi praguri frecvente; 

zoologice – habitate tipice pentru specii de faună rare şi periclitate; botanice – 

habitate tipice pentru specii de floră rare şi periclitate, arbori seculari; peisajere – 

versanţi petrofiţi şi porţiuni abrupte, cu diferite expoziţii, pe care s-au păstrat 

păduri seculare de stejar şi care creează condiţii de creştere şi dezvoltare a unei 

diversităţi mari de specii de plante şi animale.  

Condiţiile fizico-geografice şi elementele valoroase precum prezenţa râului 

de-a lungul trupului de pădure, versanţii cu diferite expoziţii, varietatea de 

altitudini, condiţiile edafice ş.a. condiţionează un microclimat local şi un confort 

ecologic favorabil pentru o varietate bogată de ecosisteme – forestiere, de luncă, 

palustre şi acvatice, petrofite. 

Ecosisteme forestiere. Arboretul este prezentat de specia dominantă - stejar 

pedunculat (Quercus robur) în amestec cu: carpen (Carpinus betulus), jugastru 

(Acer campestre), paltin de câmp (Acer platanoides), frasin înalt (Fraxinus 

excelsior), ulm de câmp (Ulmus minor), pin de padure (Pinus sylvestris), nuc 

obişnuit (Juglans regia). 

Subarboretul: alun (Corylus avellana), păducel (Crataegus monogina), porumbar 

(Prunus spinosa), măcieşul (Rosa canina), scumpie (Cotinus coggygria), sânger 

(Swida sanguinea), soc negru (Sambucus nigra). 

Ierburi: 

Specii rare: ghiocel nival (Galanthus nivalis) – CRRM, CRU, CITES Wash 

( II ) 1973; şofrânel reticulat (Crocus reticulatus) – R, LRR, CRU; ciuboţica 

cucului (Primula veris) – R; crin de pădure (Lilium martagon) – R, LRR, CRU, 

LRE; lăcrămioare (Convallaria majalis) – R; mierea ursului medicinală 

(Pulmonaria officinalis) – R; strigoaie neagră (Veratrum nigrum) – R, LRR; 

sparanghel medicinal (Asparagus officinalis) – R, Parmelia olivacea – R, 

Ramalina fraxinea - R, Cladonia fimbriata – R, Hypogymnia physodes – R (Fig. 

2). 

Specii comune: clopoţel siberian (Campanula sibirica), iederă (Hedera 

helix), firuţa (Poa sylvicola), grâuşor vernal (Ficaria verna), guşa porumbelului 

(Silene nutans), pecetea lui Solomon îngustă (Polygonatum 

angustifolium/officinale), pecetea lui Solomon lată (Polygonatum latifolium), 

pecetea lui Solomon multifloră (Polygonatum multiflorum), popivnic european 

(Asarum europaeum), rocoţel (Stellaria holostea), salvie (Salvia officinalis), 

sânzâiene (Galium verum), turicioară comună (Agrimonia eupatoria), viorele 
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bifoliate (Scilla bifolia). 

 

 

 

Fritillaria montana L. (VU) Lilium martagon L. Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 

 

 

 

Galanthus nivalis L. (VU) Crocus reticulatus Stev. ex 

Adams 

Veratrum nigrum L. 

  

 

Carabus ullrichii Germar 

(VU)  

Lucanus cervus L (VU) Zerynthia polyxena 

Denis&Schiffermule (VU) 

Figura 2. Specii rare de floră şi faună din trupul de pădure “Racovăţii de Sud” 

 

Ciuperci: Coriolus (Coriolus versicolor), degetele mortului (Xylaria 

polymorpha), uger de lup (Lycogala epidendrum) 

Muşchi: Anamodon viticulosus, Atrichum undulatum, Mnium cuspidatum, 

Mnium longirostre, Brachythecium albicans, Pylaisia polyanta. 
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Licheni: Evernia prunastri, Lepraria aeruginosa, Parmelia caperata, 

Parmelia sulcata, Parmelia acetabulum, Xanthoria parietina, Physcia stellaris, 

Candelariella vitellina 

Fauna: căprior (Capreolus capreolus) - CRR, LRE; mistreţ (Sus scrofa), 

pisică sălbatică (Felis silvestris) – CRRM, CRR, CRU, LRE, CWash., CBerna; 

bursuc (Meles meles) - LRE, CBerna; iepure de câmp (Lepus europaeus) – LRE, 

CBerna; şarpe de alun (Coronella austriaca) - CRRM, CRR, CRU, LRE, CBerna. 

Nu lipsesc nici reprezentanţii avifaunei aşa ca: cioară de semănătură (Corvus 

frugilegus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), gaiţă (Garrulus 

glandarius), sticlete (Carduelis carduelis), ochiul-boului (Troglodytes 

troglodytes), codroş de munte (Phoenicurus ochruros) fiind incluse în anexele 2 

şi 3 ale convenţiei Berna. Specii valoroase de insecte întâlnim aşa ca: furnica 

rosie de padure (Formica rufa), (Carabus ullrichii), fluturele meleag 

(Polyommatus daphnis) – CRRM, LRE, Zerynthia polyxena-CRRM. 

 Condiţiile edafice. Trupul de pădure „Racovăţii de Sud” este amplasat, în 

mare parte, pe tipul de sol – rendzina carbonatică, cu un grad de bonitate foarte 

mare – cca. 90%. Rendzina carbonatică, formată pe straturi de calcar, are o 

textură uşoară, este bogată în humus (4,7-11,3%) şi elemente nutritive, reacţia 

solului este slab alcalină (pH 7,2-8,1), care oferă condiţii de dezvoltare pentru 

fitocenoze specifice, cu participarea plantelor calcifile. 

b) Alte caracteristici ale monumentelor protejate 
 

Tabelul 1. Calitatea solului (Rendzina Carbonatică) din trupul de pădure 

“Racovăţii de Sud”. 

 

Tabelul 2. Conţinutul metalelor grele în solurile trupului de pădure “Racovăţii de 

Staţia de colectare a 

probelor 

Indicii  

pH (H2O) Humus Ntotal P2O5 K2O 

% mg/100g 

12 – amonte   8,1 4,7 0,41 8,0 80,4 

13 – sector mediu   7,9 4,9 0,39 7,7 66,0 

14 – aval  7,2 11,3 0,86 6,7 78,0 

Scala  nivelurilor elementelor nutritive în solurile din RM, (Cerbari, 2010; Florea ş.a.,1987) 

  Nivelurile 

elementelor nutritive 

pH-ul Humus, 

% 

Ntotal, 

% 

P2O5, 

mg/100g 

K2O, 

mg/100g 

Foarte scăzut 4,4-5,0 (Puternic acid) < 2 - < 1 < 5 

Scăzut 5,1-5,8 (Moderat acid) 2-3 <0,10 1,1-1,5 5-10 

Moderat 5,9-6,8 Slab acid) 3-4 0,10-0,14 1,5-3,0 10-20 

Optim 6,9-7,2 (Neutru) 4-5 0,14-0,27 3,1-4,5 20-30 

Ridicat 7,3-8,4 (Slab alcalin) 5-6 0,27-0,60 4,5-6,0 30-40 

Foarte ridicat 8,5-9,0 (Moderat alcalin) > 6 >0,60 >6,0 > 40 
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Sud”, (media pe staţiune) stratul (0-10 cm) mg/kg s.u. [9]. 
Staţiile de colectare a eşantioanelor 

de sol 

Tipul de sol Cu  Ni  Zn  Cr  

Amonte de trupul de pădure 

„Racovăţii de Sud” 

Cernoziom 

(diferite tipuri) 

33  35 56 68  

Trupul de pădure „Racovăţii de Sud” Rendzina 

carbonatică 

29 31 56 60 

Liziera trupului de pădure „Racovăţii 

de Sud” 

Rendzina 

carbonatică 20 20 40 52 

Agrocenozele adiacente trupului de 

pădure „Racovăţii de Sud” 

Cernoziom tipic 33 35 50 61 

DMS  10,3  9,1  12,7  13,0  

Diapazonul оn solurile RM (Кирилюк, 2006)  2-400  5-75  10-166  25-145 

Pragul de alertă (PA) (Kloke, 1980)  100  75  300  100  

Pragul de intervenţie (PI) (Kloke, 1980)  200  150  600  300  

Nivelurile conţinutului metalelor grele оn solurile din RM, pH – 6,0-8,5, Кирилюк (2006) 

Foarte scăzut  < 10  < 15  < 20  < 40  

Scăzut  11-25  16-30  21-50 41-70  

Mediu  26-50  31-50  51-100  71-100  

Sporit  51-75  51-70  101-

150  

101-150  

Mare  76-100  71-100  151-

200  

151-200  

Foarte mare  101-150  101-150  201-50  201-250  

 

Ecosisteme palustre şi acvatice. Regimul hidric al r. Cereşnovăţ este 

influenţat de adâncimea apei freatice, de aceea, funcţionalitatea ecosistemelor 

amplasate în preajma acestuia este, de regulă, dependentă de cantitatea de 

precipitaţii, care oferă condiţii favorabile pentru următoarele specii de floră şi 

faună. 

Arbuşti: alun (Corylus avellana), soc negru (Sambucus nigra). 

Ierburi: Specii comune: În aceste condiţii de relief vegetaţia bazinului r. 

Cereşnovăţ este prezentată de-a lungul albiei de pâlcuri mici de Carex flava, 

Eleocharis palustris, Butomus umbelatus, Bolboschoenus maritimus, Mentha 

aguatica, Phragmites australis, Typha latifolia. Partea centrală a luncii este 

ocupată de comunităţile asociaţiei Agrostidetum (stoloniferae) Trifoliosum 

(repentis), iar locurile din preajma terasei şi cele mai înalte sunt ocupate de 

Elytrigia repens, Lolium perenne, grâuşor vernal (Ficaria verna), talpa gâştei 

(Leonurus quinquelobatus), pătlagină lanceolată (Plantago lanceolata), piciorul 
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caprei (Aegopodium podagraria), popivnic european (Asarum europaeum), rocoţel 

(Stellaria holostea), coşaci glicifili (Astragalus glycyphyllos). 

Muşchi: Leskea polycarpa, Marchantia polymorpha. 

Fauna: Sectoarele înmlaştinite şi cele palustre sunt preferate de reptile: 

şopârla ageră (Lacerta agilis), şopârla verde (Lacerta viridis) şi amfibieni: broasca 

roşie de pădure (Rana dalmatina), broasca roşie de munte (Rana temporaria) – 

specii vulnerabile incluse în CRRM. Dintre acestea, speciile Lacerta viridis, Rana 

dalmatina şi Rana temporaria pot fi cele mai grav ameninţate ca rezultat al 

amplasării habitatelor respective la limitele arealelor, limitele de N-NE pentru 

primele două cazuri şi limitele de sud pentru ultima specie.  

Alge: Studiul florei algale a râului Cereşnovăţ indică prezenţa a 58 de specii, 

2 varietăţi şi o formă de alge ce aparţin filumurilor: Cyanophyta – 6 specii; 

Bacillariophyta – 20 specii; Xantophyta – 2 specii; Pyrophyta – 2 specii; 

Euglenophyta – 9 specii Chlorophyta – 23 specii + 2 varietăţi + 1 formă. Numeric 

dar şi în ceea ce priveşte speciile dominante, cel mai bine reprezentate sunt 

diatomeele şi clorofitele. 

b) Alte caracteristici  

După pH calitatea apelor de suprafaţă din bazinul r. Cereşnovăţ se încadrează 

în clasa I (foarte bună) de calitate. Calitatea apei r. Cereşnovăţ, după componentul 

NH4
+ corespunde clasei de calitate II–III (bună – moderat poluată), afectată de 

activitatea antropică, care poate duce, în termen lung, la o dereglare a 

funcţionalităţii ecosistemelor. Pe întreg cursul râului se atestă calitatea I-II (foarte 

bună-bună) a apei după N-NO2
-. Ionul de azotat (N-NO3

-), spre deosebire de ionii 

N-NH4
+ şi N-NO2

-, indică o stare ecologică nesatisfăcătoare a apelor studiate. 

Impactul aşezărilor rurale şi al activităţilor agricole intense face ca apa să 

corespundă clasei III-V (moderat poluată-foarte poluată) a apei după ionul de 

azotat. După ionii generali (reziduu fix, Cl-, SO4
2-, Ca 2+, Mg2+, Na+, duritatea), se 

atestă clasa I-II (foarte buna-bună) de calitate a apei după ionii de Cl- şi SO4
2-, iar 

după ceilalţi ioni generali (reziduu fix, Ca 2+, Mg2+, Na+ şi duritatea), calitatea 

apelor studiate se încadrează în clasele II-V (bună- foarte poluată).  

Ecosisteme petrofite. Prezenţa rendzinei carbonatice din trupul de pădure 

„Racovăţii de Sud” şi a rocilor calcaroase, care apar la suprafaţă, sund condiţiile 

ecologice favorabile pentru funcţionalitatea biotopurilor calcaroase ocupate de 

biocenozele petrofile.  

Ierburi. Vegetaţia petrofilă din zona de studiu este reprezentată de: 

Specii rare: acul pământului  (Asplenium trichomanes) – R; ferigă de stâncă 
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(Cystopteris fragilis) – R, CRU; ferigă comună (Dryopteris filix - mas) – R, 

CRRM. 

Muşchi. Brioflora petrofilă specifică acestor biotopuri este reprezentată de 

speciile: Anamodon viticulosus, Atrichum undulatum, Mnium cuspidatum, Mnium 

longirostre, Brachythecium albicans, Pylaisia polyanta. 

Fauna ecosistemelor petrofite cuprinzinde următoarele specii: codroşul de munte 

(Phoenicurus ochruros), porumbelul de stâncă (Columba livia), mierla de piatră 

(Turdus merula), şopârla ageră (Lacerta agilis), şopârla verde (Lacerta viridis). 

10. Planul de management (elaborat de deţinător, autoritatea centrală pentru 

mediu). 

a) Restricţii în vederea folosirii terenurilor ariei protejate. 

Se interzic următoarele acţiuni: 

– folosirea rezervaţiei în alte scopuri decât cele prevăzute de Lege; 

– organizarea fără expertiză ecologică a activităţilor economice în rezervaţie 

precum şi în zonele de protecţie; 

– introducerea de plante şi animale străine zonei respective, care poluează fondul 

genetic autohton; 

– deversarea deşeurilor industriale şi menajere în ape sau pe terenuri, depozitarea 

lor în rezervaţie şi în zona de protecţie; 

– folosirea peste normele admise a chimicalelor în zonele de protecţie; 

– recoltarea ne autorizată a plantelor (fructelor şi pomuşoarelor de pădure, a 

ciupercilor, plantelor medicinale, seminţelor) şi a animalelor (melci, broaşte), 

precum şi vânatul, strămutarea ne autorizată a hotarelor; 

– deteriorarea, ştergerea sau ridicarea bornelor de hotar, a panourilor de avertizare 

sau a indicatoarelor; 

– intrarea persoanelor ne autorizate cu/sau fără autovehicul, în zonele de protecţie;  

– păşunatul în zonele interzise; 

– organizarea şi desfăşurarea ne autorizată de activităţi economice, de turism şi 

agrement; 

b) Propuneri pentru ameliorarea stării obiectului: Substituirea salcâmetelor cu 

specii autohtone. 

Informaţia prezentată mai sus serveşte drept argument ştiinţific care 

confirmă prezenţa unui potenţial valoros caracteristic pentru categoria de arie 

protejată Monument al Naturii Mixt, iar aria reprezentativă „Defileul Racovăţii de 

Sud” este propusă de a fi inclusă în lista ariilor naturale protejate de stat.  

Concluzii 
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Aria reprezentativă „Defileul Racovăţii de Sud” include componente 

specifice categoriei de arie protejată Monument al Naturii Mixt, iar paşaportul 

ecologic va servi drept document ştiinţific pentru Autorităţile Centrale şi Locale de 

Mediu în gestionarea durabilă a ariei.  
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CZU: 551:581.526.42 
 

EXPRIMAREA FAVORABILITĂŢII CONDIŢIILOR CLIMATICE 

ÎN DEZVOLTAREA SPECIILOR FORESTIERE PRIN INDICI 

ECOCLIMATICI (STUDIU DE CAZ) 

GRIGORAŞ Nicolae 

Institutul de Ecologie şi Geografie 
 

Rezumat. Conform rapoartelor din domeniu, Republica Moldova este o ţară extrem de 

vulnerabilă la schimbarea climei, vulnerabilitatea manifestându-se în numeroase sectoare 

economice, printre care şi sectorul forestier. Studiul s-a axat pe regiunea de centru a ţării – zonă 

de periferie şi de tranziţie a ecosistemelor forestiere, cu accent deosebit pe cvercinee – cele mai 

valoroase arborete ale fondului forestier naţional. Cum între procesele eco-fiziologice ale 

arborilor, procesele vitale ale pădurii şi parametrii meteorologici ai vremii există o dependenţă 

directă, exprimarea vulnerabilităţii sectorului forestier către aridizarea climei, a fost redată prin 

indici ecoclimatici, recunoscuţi în domeniu (Indicele de Ariditate Forestier – FAI; Coeficientul 

Ellenberg – EQ şi Indicele de Continentalitate Gams - GCI). Astfel, indicii ecoclimatici EQ şi 

FAI, indică faptul că regiunea de centru a ţării dispune de condiţii climatice specifice dezvoltării 

speciilor termofile de arbori (cu excepţia arealului din partea de NV – Staţiile Corneşti EQ - 

35.8, FAI -6.5; şi Bravicea EQ - 39.6, FAI - 7.0; areale ce sunt propice dezvoltării speciilor 

mezofile). Valorile indicelui GCI, pentru toată regiunea de centru a ţării, identifică condiţii 

climatice specifice dezvoltării doar speciilor termofile de arbori (valori cuprinse între 2.7 – 12.8). 

Prin comparaţie, recomandăm utilizarea indicilor ecoclimatici EQ şi FAI în viitoarele studii de 

exprimare a vulnerabilităţii speciilor de arbori faţă de aridizarea climei. 

Cuvinte cheie: schimbări climatice, indici climatici, vulerabilitate, ecosisteme forestiere. 
 

Abstract. According to reports in the field, the Republic of Moldova is a country extremely 

vulnerable to climate change, the vulnerability being manifested in numerous economic sectors, 

including the forestry sector. The study focused on the central region of the country - zone of 

periphery and transition of forest ecosystems, with a special emphasis on the oak forests - the 

most valuable trees of the national forest fund. As between the eco-physiological processes of the 

trees, the vital processes of the forest and the meteorological parameters there is a direct 

dependence, the expression of the vulnerability of the forestry sector to the climate aridization 

has been reproduced by eco-climatic indices, recognized in the field (Forest Aridity Index - FAI; 

Ellenberg Quotient - EQ and Gams Continentality Index - GCI). Thus, the ec-oclimatic indices 

EQ and FAI indicate that the central region of the country has specific climatic conditions for the 

development of thermophilic tree species (except the area from the NW - Corneşti station EQ - 

35.8, FAI -6.5; and Bravicea station EQ - 39.6, FAI - 7.0; areas that are favorable for the 

development of mesophilic species). The GCI index values, for the entire central region of the 

country, identify specific climatic conditions for the development of only thermophilic tree 

species (values between 2.7 - 12.8). By comparison, we recommend the use of EQ and FAI eco-

climatic indices in future studies to express the vulnerability of tree species to climate drying. 

Keyword: climate change, climate index, vulnerability, forest ecosystems. 
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Introducere 

Datorită aşezării geografice şi reliefului, dar şi datorită specificului socio-

economic, Republica Moldova este o ţară extrem de vulnerabilă la schimbarea 

climei. Vulnerabilitatea se manifestă în numeroase sectoare economice, printre 

care şi sectorul forestier. Schimbările climatice în Republica Moldova sunt asociate 

atât creşterii sporite a temperaturilor medii anuale în ultimele decenii, producerii 

schimbărilor în regimul valorilor termice extreme (creşterea duratei valurilor de 

căldură, creşterea pragului zilelor foarte călduroase, scăderea variaţiilor anuale ale 

valurilor de frig), cât şi schimbărilor apărute în regimul unor indici asociaţi 

evenimentelor pluviometrice extreme, cum ar fi creşterea semnificativă a duratei 

maxime a intervalului de zile consecutive fără precipitaţii. În aceste condiţii pot să 

apară grave consecinţe ecologice, economice şi sociale în domeniul forestier, multe 

dintre ele fiind imprevizibile. Este în afara oricărei îndoieli faptul că, acest ritm 

alert al schimbărilor climatice depăşeşte capacitatea naturală a ecosistemelor, 

inclusiv a celor forestiere, de a se adapta [1, 2, 3, 14]. 

Întru exprimarea vulnerabilităţii sectorului forestier către aridizarea climei, în 

literatura de specialitate sunt cunoscuţi diverşi indici ecoclimatici sau bioclimatici, 

care identifică influienţa climei în dezvoltarea şi distribuţia vegetaţiei [15]. 

În contextul climatic actual, cercetările ştiinţifice au demonstrat, că între 

procesele ecofiziologice ale arborilor, procesele vitale ale pădurii şi parametrii 

meteorologici ai vremii există o dependenţă directă, îndeosebi în cazul 

aprovizionării arborilor cu apă, în perioada de creştere a arborilor (din mai până în 

iulie), cu influenţe majore pentru lunile critice (iulie şi august), care au impact 

decisiv asupra creşterii, vitalităţii şi producţiei de materie organică în păduri. Rata 

evapotranspiraţiei este mai mare în aceste perioade şi ecosistemele forestiere sunt 

cele mai sensibile la condiţiile meteorologice extreme [11]. Astfel, creşterea şi 

supravieţuirea pădurilor în viitor, în special în zonele de periferie şi tranziţie ale 

ecosistemelor, cum sunt cvercineele din Republica Moldova, depind direct de 

schimbările condiţiilor climatice. 
 

Materiale şi metode 

Aria de studiu a cuprins ecosistemele silvice din regiunea de centru a 

Republicii Moldova, aceastea fiind reprezentate de păduri de fag, păduri de gorun, 

gorun cu carpen, stejar pedunculat cu carpen etc., iar speciile secundare - de frasin, 

tei, arţar, paltin, cireş, ulm. Stejarul pedunculat ocupă depresiunile, gorunul creşte 

pe sectoarele cu altitudini medii sau mari, iar fagul, de cele mai multe ori, ocupă 

nivelurile hipsometrice mai înalte, fiecare specie având şi cerinţe proprii faţă de 
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cantitatea de umiditate şi valori ale temperaturii aerului, îndeosebi în perioada de 

vegetaţie. 

Pentru a determina relaţia dintre condiţiile climatice ale zonelor studiate şi 

distribuţia speciilor forestiere, studiul s-a bazat pe un set de indici climatici: 

Indicele de Ariditate Forestier - FAI; Coeficientul Ellenberg - EQ şi Indicele de 

Continentalitate Gams - GCI. 

1. Indicele de Ariditate Forestier (FAI) este utilizat ca un indice care poate 

reda favorabilitatea pădurilor de fag faţă de condiţiile climatice. Acesta se 

calculează după următoarea formulă: 

𝑭𝑨𝑰 =
100 ∗

TVII + TVIII
2

PV + PVI + 2 ∗ PVII + PVIII
 

unde: TVII-VIII – temperatura medie a aerului pentru lunile iulie şi august (°C), 

PV-VIII - suma precipitaţiilor (mm) căzute în perioada din luna mai pînă în august. 
 

Führer et. al [7] au stabilit pentru Europa Centrală, valori FAI favorabile 

pentru diferite specii: Fag ˂ 4.75; Stejar cu carpen 4.75 – 6.00; Gorun 6.00 – 7.25; 

Păduri de stepă ˃ 7.25. 

2. Coeficientul Ellenberg (EQ), introdus de Ellenberg H. (1988) [6], redă 

interacţiunea dintre plante şi mediu, atribuind fiecărei specii un rol de bioindicator, 

este calculat după formula: 

𝑬𝑸 =
𝑇𝑤

𝑃
∗ 1000 

unde: Tw reprezintă temperatura celei mai calde luni din an. 

P - precipitaţiile anuale 

Conform literaturii, valori EQ sub 20 indică suprafeţe cu predominarea 

condiţiilor climatice foarte optime dezvoltării pădurilor pure de fag, valori cuprinse 

între 20 şi 30 corespund zonelor favorabile fagului, în timp ce valorile mai mari de 

40 marchează dispariţia fagului, dar prezenţa speciilor termofile din pădurile de 

foioase [8]. Deasemenea, valorile EQ prezintă o caracterizare mai largă a tipului de 

pădure, zona pură a fagului (EQ≤20), stejar cu carpen (EQ=20 – 30), păduri 

mezofile de stejar (EQ=30 – 40), păduri termofile de stejar (EQ ˃40) [6]. Czúcz B. 

et. al. (2011) au propus valoarea EQ = 29 ca prag pentru limita inferioară de 

distribuţie a fagului în Europa Centrală [5]. 

3. Indicele de Continentalitate Gams (GCI), este redat prin formula: 

𝑮𝑪𝑰 =
𝑃

𝐴𝑙𝑡
 

unde : P - este cantitatea anuală de precipitaţii 

Alt - altitudinea. 
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Această formulă a fost aplicată pentru pădurile din ţara vecină -România, 

unde valorile <1 indică condiţii favorabile pentru dezvoltarea speciilor de conifere, 

valori între 1 - 2 pentru fag şi valori> 2 pentru speciile termofile [10, 13]. 

Ca materiale de studiu au fost utilizate datele privind temperatura medie 

lunară, precipitaţiile anuale de la şase staţii meteorologice din centrul Republicii 

Moldova, pentru perioada 1980-2017, colectate de la Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat.  

Ca soft de prelucrare a datelor iniţiale a servit Statgraphics Centurion XVI în 

estimarea temporală a indicilor respectivi, iar modelarea cartografică a fost 

efectuată prin intermediul programului ArcGis, cu extensiunea Spatial Analyst. 

 

Rezultate şi discuţii 

Speciile de arbori, edificatori de ecosisteme forestiere din ţară, aflate în zone 

de periferie şi de tranziţie a arealului lor natural, vor fi supuse cel mai intens 

impactului modificărilor de mediu. Indicii ecoclimatici utilizaţi în acest studiu, vin 

să reflecte posibilul impact al aridizării climei asupra sectorului forestier, prin 

exprimarea favorabilităţii condiţiilor climatice în dezvoltarea unor specii de arbori 

în regiune. 

Analiza datelor obţinute (Tab 1.) relevă faptul că există o corelaţie bună între 

EQ şi FAI, deoarece ambii indici indică aceeaşi distribuţie a speciilor dominante de 

stejar. Astfel, în zona de sud a regiunii cercetate (St. Dubăsari, Bălţata, Chişinău, 

Leova), valorile EQ şi FAI indică condiţii climatice favorabile speciilor termofile 

(valori EQ cuprinse între 42.2 – 45.2; valori FAI peste 7.25 - între 8.2 şi 8.8). 

Pentru nordul regiunii (St. Bravicea, Corneşti), valorile EQ şi FAI indică condiţii 

climatice moderat favorabile pentru păduri de fag; păduri dominante de stejar cu 

carpen şi favorabile pentru păduri de gorun (valori EQ cuprinse între 35.8 - 39,6; 

valori FAI între 6 - 7,25, St. Corneşti – 6.5 şi Bravicea - 7.0). Deci, zona relativ 

favorabilă pentru dezvoltarea fagului, este zona de nord a regiunii cercetate (St. 

Corneşti), de fapt, în această zonă este amplasată şi Rezervaţia Ştiinţifică ”Plaiul 

Fagului”, care cuprinde cea mai mare suprafaţă populată cu fag (265,9 ha) din 

Republica Moldova.  

Valorile GCI indică suprafeţe favorabile dezvoltării doar speciilor termofile, 

dar în aspect temporal (Fig. 1), în unii ani luaţi aparte (1982, 1986, 1994, 2009, 

2011, 2013), se atestă totuşi condiţii favorabile creşterii speciilor mezofile de 

arbori, îndeosebi în zona de nord – vest a regiunii (St. Corneşti). 
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Tabelul 1. Favorabilitatea condiţiilor climatice pentru dezvoltarea diverselor specii 

de arbori (în funcţie de valorile EQ, FAI şi GCI). 

Nr. Staţia meteorologică EQ FAI GCI 

1 Corneşti 35.8 6.5 2.7 

2 Bravicea 39.6 7.0 7.3 

3 Dubăsari 44.0 8.2 12.8 

4 Bălţata 45.4 8.4 6.4 

5 Chişinău 42.2 8.8 3.2 

6 Leova 43.2 8.3 3.4 

Legendă: Favorabil 

pentru 

conifere şi 

vegetaţia 

alpină 

Foarte 

favorabil 

pentru 

păduri de 

fag 

Moderat 

favorabil pentru 

păduri de fag; 

păduri dominante 

de stejar cu 

carpen 

Păduri de 

Gorun 

Specii 

termofile 

(păduri de 

stepă) 

 

Conform Belmonte et. al. (2008), dezvoltarea fagului este optimă în condiţii 

de o cantitate anuală de precipitaţii cuprinsă între 600 şi 1000 mm; cu toate că, 

unele studii au demonstrat că Fagus sylvatica se poate adapta şi la cantităţi anuale 

mai mici de precipitaţii, şi anume de 500 mm [4]. Un factor mai restrictiv în 

distribuţia speciei este redat de cerinţele faţă de temperatură - temperatura medie 

anuală de 4,5-6 °C şi temperatura medie a celei mai calde luni de 13-20 °C [12], cu 

menţiunea, că în anumite regiuni din Europa, s-a adaptat la temperaturi anuale şi 

lunare mai mari. 

 
Fig. 1. Mersul multianual al Indicelui de Continentalitate Gams (1980-2017) 

Concluzii 

Relaţia dintre condiţiile climatice şi vegetaţie a fost abordată în numeroase 

studii globale şi regionale, în principal în contextul schimbărilor climatice actuale, 

care impun cu siguranţă anumite modificări în distribuţia zonală şi altitudinală a 

diferitelor specii. 

Indicii ecoclimatici EQ şi FAI, indică faptul că regiunea de centru a ţării 
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dispune de condiţii climatice specifice dezvoltării speciilor termofile de arbori (cu 

excepţia arealului din partea de NV - St. Corneşti EQ - 35.8, FAI -6.5; Bravicea 

EQ - 39.6, FAI - 7.0, areale ce sunt propice dezvoltării speciilor mezofile). Valorile 

indicelui GCI, pentru toată regiunea de centru a ţării, identifică condiţii climatice 

specifice dezvoltării doar speciilor termofile de arbori (valori cuprinse între 2.7 – 

12.8). Prin comparaţie, recomandăm utilizarea indicilor ecoclimatici EQ şi FAI în 

viitoarele studii de exprimare a vulnerabilităţii speciilor de arbori faţă de aridizarea 

climei. 

 

Cercetările au fost realizate cu suportul Programului Naţional de Burse al 

Federaţiei Mondiale a Savanţilor în cadrul proiectului ,,Vulnerabilitatea 

ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice”. 
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Abstract: A fost stabilită şi analizată structura complexelor de fitonematode depistate în 

rizosfera grâului de toamnă în agrocenoze cu diferite condiţii pedoclimatice din Republica 

Moldova. Prezenţa considerabilă a nematodelor permite să vorbim despre existenţa unui 

complex de fitonematode la grâul de toamnă, caracteristic tuturor tipurilor de sol şi diferitor zone 

climatice din Republica Moldova. 

Cuvinte cheie: grâul de toamnă, nematode parazite, monitoring fitosanitar, diversitate de specii, 

fitohelmintoze, spectrul trofic. 
 

Abstract: The species compopsition of nematodes found in the rhyzosphere of the winter wheat 

in agrocenoses of different soil and climatic zones of Republic of Moldova, the structure of 

phytonematode complexes, and the commonality of the species composition, are analysed and 

established. Considerable commonality of these complexes allows to talk about existence of one 

common phytonematode compex of the winter wheat, inherent to all soil and climatic ecological 

different zones of the Republic of Moldova. 

Keywords: autumn wheat, parasitics nematodes, fitosanitary monitoring, diversity of species, 

fitohelmentoses deseases trophic fitoparasites. 
 

Introducere 

Valorificarea cerealelor de toamnă este o problemă de bază a întregului 

sistem agroindustrial mondial şi a celui din Republica Moldova. Ele se cultivă în 

toate zonele ţării în scopul obţinerii cariopselor cerealiere ca materie primă în 

panificaţie, furaj pentru animale, material semincier, produse bioenergetice etc. 

Odată cu intensificarea agriculturii ecologice, cu creşterea potenţialului de 

producţie a soiurilor şi hibrizilor noi omologaţi şi cultivaţi, prin aplicarea celor mai 

adecvate verigi agrofitotehnice, cum sunt obţinerea producţiei cantitative şi 

calitative, cu utilizarea tehnologiilor eficiente economic în securitatea mediului şi 

alimentară [1, 6,15, 16, 17, 18]. Realizarea unui studiu complex asupra 

organismelor nocive prin intermediul controlului fitosanitar, inclusiv şi în aspect 

helmintologic sunt actuale şi semnificative, pentru a estima nivelul de impact 

parazitar în plantaţiile de cultură cerealieră, inclusiv şi la cultura grâului de 

toamnă. comparativ cu sectoarele naturale în diverse zone, condiţii de mediu. 

Aceste investigaţii sunt prioritare în vederea stabilirii comunităţilor de 
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fitonematode parazite din agroecosisteme cerealiere de toamnă, în vederea ajustării 

unor  pronosticuri de scurtă şi lungă durată, de stabilire şi reglare al efectivului 

numeric şi diminuare a gradului de dăunare, pentru a avantaja eficienţa agriculturii 

ecologice la culturile cerealiere din sectorul agrar [3, 5, 9, 19]. 

Lucrările de protecţie integrată a plantelor asupra maladiilor sunt mijloace 

complementare pentru obţinerea unor producţii de calitate şi stabile, deoarece 

efectele celorlalte măsuri, incluse în tehnologia de producere a cerealelor (soiuri cu 

potenţial genetic înalt, fertilizare, irigare etc.) pot fi ineficiente în cazul în care nu 

se  efectuiază evidenţe fitosanitare periodice în dinamica creşterii şi dezvoltării 

plantelor în stabilirea invaziilor patologice şi parazitare pentru a sesiza aplicarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a gradului de atac al organismelor nocive 

concurente plantelor de cereale cultivate [13]. Aceste aspecte deosebit de 

importante motivează realizarea anuală a controlului fitosanitar complex, cu aspect 

obligatoriu helmintologic de impact parazitar cu plantele gazdă, pentru a constata 

gradul de infestare, valorile efectivului numeric, frecvenţa şi abundenţa, 

extensivitatea şi diversitatea speciilor asociate în complexe specializate de 

nematode ce produc fitohelmintoze specifice şi nespecifice în sectoarele cerealiere 

inclusiv şi la cultura grâului de toamnă, cu recomandarea unor măsuri de prevenire 

şi protecţie integrată [3, 5, 8, 9, 10, 23, 24].  

În Republica Moldova, investigaţiile helmintologice privind studiul 

biodiversităţii şi structurii complexelor de fitonematode parazite, remarcate în 

agrocenoze cerealiere de toamnă au fost iniţiate pentru prima dată în noile condiţii 

de restructurare a sistemului de producţie statal în asociaţii de producţie 

individuale şi sectoare private din anii 2010-2014 [23, 26], ţinând cont de influenţa 

zonelor cu climat contrastat în continuă modificare a condiţiilor de mediu din 

ultimele decenii. 

Reieşind din această actualitate remarcată mai sus scopul investigaţiilor 

realizate au fost: cercetările de evidenţiere a biodiversităţii, impactului fitoparazitar 

şi gradului de afecţiune a asociaţiilor de fitonematode invazive la cultura grâului de 

toamnă din diverse agroecosisteme cerealiere comparativ pe zonele bioecologice 

de valorificare a acestei culturi. Obiectivele realizate la tema abordată sunt: 

stabilirea diversităţii comparative a speciilor de nematode parazite cu 

predominanţă invazivă la cultura grâului de toamnă, comparativ pe zonele ecologo-

geografice în impact cu factorii de mediu; estimarea indicilor comparativi de 

impact parazitar helmintologic cu clasificarea spectrului trofic la cultura grâului de 

toamnă în agrocenozele investigate. 
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Materiale şi metode 

În realizarea scopul şi obiectivelor propuse s-au utilizat metode specifice de 

control şi analize helmintologice la cultura grâului de toamnă în teren şi laborator, 

cu colectarea probelor de sol şi plante afectate simptomatic, de evidenţe a nivelului 

de infestare din diverse zone şi agroecosisteme cerealiere ale Republicii Moldova. 

Sondaje de rută s-au efectuat în diverse agrocenoze cerealiere din sectoare private 

şi asociaţii agricole de producţie, pe suprafeţe de peste 1000 hectare, 8 raioane 

administrative din zonele Nord (r-le Briceni, Ocniţa), Centru (r-le Ialoveni, 

Criuleni), Sud (r-le Cimişlia, Basarabeasca) şi Sud-Est (r-le Căuşeni, Ştefan-

Vodă), în aspect specific fitohelmintologic cu stabilirea impactului parazitar. 

Sondaje de control fitosanitar s-au efectuat în câmpurile cerealiere în faze de 

vegetaţie activă, toamna în fazele de germinare-înfrăţire, primăvara, formarea 

aparatului foliar- a paiului- înspicarea- coacerea deplină. 

Evidenţa nivelului de parazitare s-a urmărit prin sondaje de rută cu 

identificare afecţiunilor şi focarelor de fitohelmintoze asupra plantelor de grâu, cu 

estimarea frecvenţei atacului (F%) şi intensitatea afecţiunilor (I%), exprimate prin 

intervale de clase cu următoarele semnificaţii pe scara de 5 baluri (0 baluri 

afecţiunile lipsesc până la 4 baluri – atac puternic de dăunare, peste 50%) în 

dependenţă de zona investigată, faza de dezvoltare, sector. 

Ulterior în condiţii de laborator s-au efectuat analize suplimentare cu 

ajutorul lupei binoculare MBS-10 şi microscopului binocular în stabilirea 

impactului specific helmintologic invaziv asupra probelor etichetate de sol şi 

plante colectate periodic în teren. Apoi s-au efectuat extragerea nematodelor din 

sol şi rădăcinile de grâu prin metoda de flotaţii-filtrare-decantare după Baermann 

Funnel cu diverse adaptări specifice aprobate în laborator pentru anumite specii de 

nematode, urmate de fixare în formalină de 4% la temperatura 60oC, după 

cercetătorii nematologi remarcaţi cum sunt: Paramonov А. (1970), Nesterov P. 

(1988), Romaşcu E. şi col. (1990), Poiras L. şi col. (2013-2014) [12, 25, 26] cu 

stabilirea densităţii numerice, fazelor de dezvoltare comparativ pe fiecare mostră. 

Analizele de recoltarea chisturilor şi larvelor al nematodelor formatoare de chisturi 

din genul Heterodera s-au efectuat după Decker H. (1972), Chirianova E. (1971) 

[20, 21, 22] Cercetările au continuat apoi cu montarea preparatelor temporare şi 

permanente, pentru determinarea taxonomică a indivizilor examinate la microscop 

după caracterele de structura morfo-anatomică, cu ajutorul determinatoarelor 

actuale al fauniştilor nematologi: Decramer W., Siddiqi M., Baldwin J., Perry & 

Moens [2, 4, 10, 11, 14]. 
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Rezultate şi discuţii 

Controlul fitosanitar şi ecologic realizat la cultura grâului de toamnă asupra 

populaţiilor de nematode parazite estimează o semnificaţie majoră teoretico-

aplicativă prin recomendarea şi adaptarea unor măsuri de remediere, şi ca 

bioindicatori în depistarea nivelului de infestare sectoarelor cerealiere, în noile 

sisteme de valorificare tehnologică. Studiul monitoringul biodiversităţii şi 

structurii complexelor de fitonematode parazite remarcate în agrocenoze cerealiere 

reflectă rezultatele utile al impactului fitoparazitar helmintologic influenţate de 

condiţiile mediului, sol şi spaţiile zonale ale R. Moldovei. 

Pentru stabilirea suprafeţelor afectate de complexele de nematode parazite ce 

provoacă efecte specifice şi nespecifice de helmintoze, frecvenţei şi intensităţii 

gradului de atac, specializare trofică, prevalenţa anumitor specii, densitatea 

efectivului numeric, au fost monitorizate în anii 2017-2018 mai multe agrocenoze 

cerealiere din diverse sisteme private şi asociative ale zonelor Nord, Centru, Sud şi 

Sud-Est a Republicii Moldova. Perioada de iarnă şi lunile de primăvară-vară a 

anului 2017, fiind reci şi umede au avut o influenţă negativă asupra evoluţiei 

complexelor de fitonematode parazite şi impactul lor fitoparazitar asupra plantelor 

de grîu prin stabilirea frecvenţei simptomatice specifice a gradului de atac 

fitohelmintotic în valori de: 10-35% zona Nord, 5-20% zona Centru, 5-15% zona 

Sud-Est, 10-20% şi în zona Sud 7-25%. Aceste rezultate atestă că, structura 

complexelor de fitonematode parazite fiind constituită din mai multe  specii cu 

specializare polifagă, asigură o mai bună rezervă biologică şi pentru anul viitor, în 

funcţie de condiţiile de mediu şi de sol favorabile, pentru reproducerea intensivă a 

complexelor de fitonematode parazite, şi manifestări de invazii şi atacuri 

semnificative şi asupra plantelor de cultură succesivă a asolamentului. 

În mod relativ sectoarele zonei Centru şi Sud sunt mai răzleţe, parcelate în 

suprafeţe mici, unde frecvent predomină perioade secetoase cu temperaturi 

variabile diurn, fapt ce diminuează capacitatea de reproducere biologică, prin 

ecloziunea numerică scăzută în rizosfera plantelor de grâu. Astfel s-a constatat că 

pe toate sectoarele zonelor investigate arealul complexelor de fitonematode ce 

produc fitohelmintoze s-au extins şi s-au manifestat pregnant în unele sectoare prin 

anumit grad helmintotic de infestare grav, datorită capacităţilor adaptive de 

rezistenţă în sol, între timp formînd asociaţii specializate, prin influenţa neglijării 

masurilor agrotehnologice specifice în reglarea efectivului numeric şi diminuarea 

gradului de infestare şi fitoparazitare.  

În rezultatul determinării unităţilor taxonomice estimate în tabelul 1, s-a 

stabilit în total prezenţa a 31 de specii de nematode fitoparazite din genurile: 
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Pratylenchus, Tylenchus, Aglenchus, Rotylechus, Helicotylenchus, Paratylenchus, 

Tylenchorhynchus, Ditylenchus, Merlinius, Criconemoides, Tylenchida, 

Heterodera ce fac parte din 7 familii, cu o frecvenţă variabilă de 22-27 specii, 

comparativ pe raioane şi zone investigate, fapt ce determină prezenţa neuniformă a 

speciilor în formarea complexelor de fitonematode specializate pe întreg teritoriu 

cerealier  investigat.  

S-au evidenţiat după frecvenţa speciilor depistate, zonele cerealiere de 

Centru- Sud şi Sud-Est, cu diferenţe de 4-5 specii, care au fost semnalate în 

condiţii mai umede şi temperaturi mai avansate, dar densitatea numerică a fost mai 

avansată în zona Nord cu unele specii mai invazive, cum sunt Ditylenchus dipsaci, 

Helicotylenchus dihistera, Heterodera shachtii, Paratylenchus nanus, iar speciile 

familiei Pratylenchidae au fost semnalate în abundenţe avansate în toate zonele 

cercetate, cu stabilire de pratilenchoze specifice la plantele de grâu în fazele de 

înfrăţire - toamna şi formarea rozetei de frunze primăvara, în valori de 5-35% 

gradul de afecţiune helmintotică.  
 

Tabelul 1. Analiza taxonomică a structurii complexelor de nematode de 

fitonematode parazite la cultura cerealiere de toamnă stabilite în zonele R. 

Moldova, anii 2017-2018. 
Unităţile taxonomice 

depistate 

Zona Nord Zona Centru Zona Sud Zonele Sud-Est 

Brice

ni 

Oniţcani Criuleni Ialoven

i 

Cimişlia Basara- 

beasca 

Căuşen

i 

Ştefan-

Vodă 

Familia Pratylenchidae 

1.Pratylenchus penetrans ++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ 

2.P. pratensis ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ 

3.P.subpenetrans ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

4.P. neglectus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

5.P. hamatus +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

6.P. curvatus - - + + + + - - 
Familia Paratylenchidae 

7. Paratylenchus nanus ++ +++ + + + +++ ++ + 

8. P. crenatus + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

9. P.  cuvitatus - - - - + + + + 

10. P. aciculus + + + + - - + + 

11.P. tenicaudatus - - + + + + - - 
Familia Hoplolaimidae 

12.Helicotylenchus digonicus + + +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

13. H. dihistera ++ ++ + + + + + + 

14. H. multicinctus - + - - + + - + 

15. H. varicaudatus + + + + + + + + 

16. H. vulgaris + + + + + - - + 

17. Rotylenchus agnetis + + - + + - - + 

18. Rotylenchus incultus + - + - - + + + 

19. R robustus + + + + - + - - 
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Familia Telotylenchida 

20. Amplimerlinius dubius - - - - + + + + 

21. Merlinius brevidens + + + + + + + + 

22. Bitylenchus parvus + + + + + + + - 

23.Tylenchorynchus cylindricus + + + + + + + - 

24. T. elegans + + + + - - + + 
Familia Neotylenchidae 

25. Psilenchus aestuarius - - + + - - + + 

26. P. aberans + - + + - + + + 
Familia Tylenchidae 

27. Ditylenchus dipsaci ++ ++ ++ ++ + + + + 

28. D. myceliophagus + + + + ++ ++ ++ ++ 
Familia Heteroderidae 

29. Heterodera shachtii ++ ++ + + + + + + 

30. H. trifolii - - - + - + + - 

31. H. avenae - - + + + + ++ ++ 

Total specii fitoparazite - 31 23 22 26 27 24 26 25 25 

Legenda: - lipsă indivizi; + prezenţa indivizilor în densităţi de 20-50; ++ prezenţa indivizilor în 

densităţi de 51-100; +++ prezenţa indivizilor în densităţi de 101-150/100 g sol din probele 

colectate. 
 

Valorile tabelului 2 estimează clasificarea complexelor de fitonematode 

parazite, depistate conform spectrului de specializare trofică la cultura grâului de 

toamnă, în agrocenozele investigate, care au înregistrat un nivel al efectivului 

numeric în valori de la 50 pâna la 200 indivizi/100 gr. sol, cu un nivel de afecţiune 

în mediu pe zone de la 5% pâna la 40% din totalul plantaţíilor investigate, în 

dependenţă de perioadă şi faza de creştere a cerealelor, zonă şi influenţa factorilor 

de mediu cu divers grad de infestare şi densităţi numerice, determinate de 

condiţiile favorabile microzonale ale biotopului respectiv.  
 

Tabelul 2. Repartizarea complexelor de fitonematode parazite, conform spectrului 

trofic la cultura grâului de toamnă, în agrocenozele investigate 2017-2018. 
Indicii de specializare trofico-fitoparazitară Zona  

Nord 

Zona  

Centru 

Zona 

Sud- Est 

Zona  

 Sud 

Endoparazite migratoare 6 8 6 7 
Semi-endoparazite 6 6 5 7 
Ectoparazite migratoare 3 4 4 4 
Ectoparazite– nutrienţii perilor absorbanţi 5 8 9 5 
Ectoparazite sedentare 3 1 2 2 
Densitatea numerică ind./100gr/sol 50-200 60-180 70-190 80-200 

Numărul total de specii fitoparazite depistate 23 27 26 25 

Analizând structura speciilor de fitonematode parazite din totalul 

populaţiilor de fitonematode s-a stabilit o pondere de 44% la 100%, cu 

predominanţa mai abundenţă de 20-22%, practic în toate probele analizate din 

toate sectoarele investigate a speciilor endoparazite din genul Pratylechus cum 

sunt: P. penetrans, P. pratensis, P. neglectus, P. subpenetrans, P. hamatus, P. 

curvatus. Alte specii asociate la aceste complexe au fost cele cu specializare semi 

şi ectoparazite din genul Paratylenchus: P. nanus, P. crenatus, P. cuvitatus, P. 

aciculus, P. tenicaudatus, genul Helicotylenchus: H. digonicus, H. multicinctus, H. 



100 

 

dihistera, H. vulgaris, inclusiv şi alte specii ectoparazite din genul 

Tylechorynchus: T. cylindrucus, T. elangans [5,7,9]. 

Aceste rezultate semnificative atestă că, structura complexelor de 

fitonematode parazite depistate fiind constituite din mai multe genuri, specii cu 

trofica polifagă adaptate şi semnalate practic la toate plantele de cultură fitotehnice 

şi celor din flora spontană, asigură o mai bună rezervă cantitativă de infestare în sol 

în funcţie de condiţiile de mediu şi impact fitoparazitar de infestări considerabile 

cu consecinţe grave asupra calităţii şi recoltelor agricole. 

Reieşind din stabilirea structurii şi diversităţii taxonomice al complexelor de 

fitonematode parazite la cultura grâului de toamnă, precum şi spectrului de 

clasificare trofică tabelul 2, estimează indicii de specializare numerică comparativ 

pe zone cu diferenţierea grupelor de specializare cu diverse variaţii nesemnificative 

în dependenţă de sector, biotop şi zonă. Excepţie prezintă ectoparazite sedentare, 

care practic au fost semnalate fără eficienţe specifice patogene, celelalte grupe 

prezintă pericol pentru cultura grâului de toamnă, ca agenţi fitoparazitari specifici 

culturilor cerealiere şi zonelor respective. 

 
Fig. 1. Reprezentarea valorilor estimative al frecvenţei (F %) şi intensităţii (I %) 

gradului de atac fitohelmintotic la cultura grâului de toamnă comparativ pe 

perioade şi zone, 2016-2018. 
 

Analiza comparativă al indicilor frecvenţei (F %) şi intensităţii (I %) 

gradului de atac fitohelmintotic la cultura grâului de toamnă sunt reflectate în 

figura 2, estimate pe zone, perioade şi ani de investigaţie. Este semnificativ nivelul 

frecvenţei de atac fitohelmintotic pe întreaga suprafaţă a plantelor în valori medii 

mai înalte (5-35%), remarcate în perioadele de primăvară – vară comparativ cu 

perioada de toamnă, iar frecvenţa de atac mai grav s-a semnalat în zona Nord şi 

Centru, comparativ cu zonele Sud şi Sud-Est, fiind favorizat acest impact 

fitoparazitar de condiţiile de mediu, precipitaţii reduse, temperaturi înalte în sol şi 

ne respectarea tehnologiilor de întreţinere. 

 

 

 

Zona Nord

Zona Centru

Zona Sud-Est

Zona Sud
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Concluzii 

➢ Rezultatele investigaţiilor fitosanitare helmintologice la cultura grâului de 

toamnă, realizat în anii 2016 – 2018, estimează valorile indicilor ecobiologici şi 

taxonomici, cu stabilirea impactului fitoparazitar şi influenţei factorilor de mediu, 

comparativ pe zone investigate, perioade sezoniere şi faze de vegetaţie asupra 

complexelor de nematode fitoparazite, stabilite. 

➢ În urma sondajelor de evidenţă fitohelmintologică asupra agrocenozelor 

cerealiere în perioadele de primăvară-vară-toamnă s-a constatat gradul de impact 

fitoparazitar prin estimarea indicilor comparativi al densităţii numerice (D.n.), în 

valori variabile pe zone de 50–200 (indivizi 100g/sol), cu prelevanţa efectivului 

numeric de 15-20% în perioadele de toamnă (2016–2017), comparativ cu 

primăvara-vara, 2017-2018,  iar cea mai favorabilă perioadă de formare a 

complexelor de fitonematode parazite s-a constatat în anul 2018, cu evidenţierea 

afecţiunilor fitohelmintologice de la 5 până la 35% mai avansat în dependenţă de 

zonă şi sectoare investigate. 

➢ Indicii frecvenţei (F, %) nivelului de atac, intensităţii (I, %) şi extensivităţii 

afecţiunilor fitohelmintologice la cultura grâului de toamnă au estimat valori mai 

avansate (5-27 %) în perioadele de primăvară–vară, cu remarcarea valorilor de 

afecţiuni mai grave în mediu pe zone; Nord (15-35%) comparativ cu zonele 

Centru, Sud şi Sud-Est (5-25%) în impact fitoparazitar facilitat de sensibilitatea 

înaltă a plantelor. 

➢ S-au determinat prin analize morfologo-taxonomice de laborator structura 

populaţiilor de fionematode parazite la cultura grâului de toamnă în număr total 

de 31 specii incluse în 7 familii, 7 genuri repartizate după zone investigate şi 

clasificate conform specializării spectrului trofic în 5 grupe, cu predominanţa 

speciilor pe sectoarele zonei Centru (27 specii), urmată de zona Sud (25 specii) 

comparativ cu zona Nord (22 specii). 

➢ S-a stabilit structura populaţiilor de fitonematode parazite la culturile grîului de 

toamnă în perioada toamnă 2016, primăvară-vară 2017-2018, în număr total 31 de 

specii, cu repartizarea diversă pe zone şi sectoare investigate, iar ponderea 

impactului parazitar cu declanşarea fitohelmintozelor specifice, revine în mare 

parte speciilor invazive din genurile: Pratylenchus, Paratylenchus, 

Helicotylenchus, Amplimerlinius, Psilenchus, Ditylenchus, Heterodera. 
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Rezumat. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor în ariile protejate din raionul Anenii Noi. 

Evaluările au fost realizate pe parcursul anului 2019 în principalele faze fenologice de dezvoltare 

a vegetaţiei efemeroide, anuale şi perene şi a lumii animale. Sunt puse în evidenţă starea 

componentelor specifice categoriilor de protecţie, a speciilor valoroase de floră şi faună şi starea 

ecologică a ariilor protejate la momentul cercetării. 

Cuvinte cheie: arii protejate, starea ecologică, componente specifice, specii rare.  

 

Abstract. The paper presents the results of the research in the protected areas from the Anenii 

Noi district. The assessments were carried out during 2019 year in the main phenological phases 

of development of the ephemeral, annual and perennial vegetation and of the animal world.  

The state of the components specific to the categories of protection, the valuable species of flora 

and fauna and the ecological status of protected areas at the time of the research are highlighted. 

Keywords: protected areas, ecological status, specific components, rare species.  

 

Introducere 

Fondul ariilor naturale protejate din Republica Moldova este constituit din 

312 obiecte şi complexe naturale. Aparţinând celor 12 categorii de protecţie, ariile 

naturale protejate din R. Moldova îndeplinesc funcţii complexe, primordiale fiind 

conservarea biodiversităţii, studierea proceselor naturale, restabilirea echilibrului 

ecologic, educaţia ecologică a populaţiei [14].  

Datorită intensificării impactului antropic negativ asupra Capitalului Natural, 

din an în an  se constată pierderea diversităţii biologice la toate nivelele de 

organizare a materiei vii: complexe de ecosisteme, ecosisteme, specii şi gene. Doar 

un management adecvat fiecărei categorii de arii protejate va putea asigura 

protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi 

comunitară identificate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta este 

necesar de a cunoaşte starea ecologică actuală a componentelor valoroase în parte, 

dar şi a fiecărei arii protejate în ansamblu. 

Prezentul studiu vine să completeze şi să actualizeze informaţia referitoare la 
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starea ecologică a ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi în scopul 

instituirii Cadastrului de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor 

protejate.  

 

Metode de cercetare 

Evaluarea ariilor protejate a fost realizată în principalele fenofaze de 

dezvoltare a vegetaţiei efemeroide, anuale şi perene şi a lumii animale, fiind 

alcătuit registrul speciilor valoroase şi înregistrată starea lor. 

Studiul speciilor rare a fost efectuat prin utilizarea metodei transectelor [13]. 

Speciile mai puţin cunoscute au fost fotografiate şi, după caz, colectate şi 

ierbarizate [24] pentru determinarea ulterioară în laborator. La colectarea mostrelor 

s-a ţinut cont de recomandările lui Ivan, D.&Doniţă, N. [11]. Abundenţa speciilor 

rare a fost determinată în conformitate cu metodologia Braun-Blanquet [5]. Pentru 

stabilirea apartenenţei sistematice a speciilor au fost utilizate microscoapele MBS 

–10, Micmed – 5 şi literatura de specialitate [2,17,18, 22]. Criteriile de raritate au 

fost stabilite în conformitate cu clasificatorul IUCN, iar statutul de protecţie la 

nivel naţional, regional şi internaţional, utilizând următoarele surse: Cartea Roşie a 

Republicii Moldova [6], Plantele rare din flora spontană a Republicii Moldova 

[19], Lista Roşie a plantelor superioare [20] şi Cartea Roşie a vertebratelor din 

Romania [4], Cartea Roşie a Ucrainei [15,16], Lista Roşie Europeană [3], Anexele 

Convenţiilor de la Washington, Bon, Berna [7 - 9], Directiva 92/43/EEC [10].  

 

Rezultate şi discuţii 

În raionul Anenii Noi, suprafaţa ariilor naturale protejate de stat (ANPS) 

alcătuieşte circa 2,7% din suprafaţa administrativă şi constituie 0,08% din 

suprafaţa totală a Fondului ANPS al Republicii Moldova.  Din totalitatea 

categoriilor de protecţie , în această localitate sunt amplasate doar cinci categorii 

de arii protejate. Cea mai mare suprafaţă este ocupată de rezervaţiile peisajere 

(2342 ha, sau 96,5%), celelalte categorii ocupând suprafeţe nesemnificative (Fig. 

1). 
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Fig. 1. Ponderea categoriilor de arii naturale protejate în raionul Anenii Noi. 

Abrevieri: MNGP – monumente ale naturii geologice şi paleontologice, MNB – monumente ale 

naturii botanice, RNS – rezervaţii naturale silvice, RP – rezervaţii peisajere, MAP - monumente 

de arhitectură peisajeră. 

 

 Particularităţile componentelor specifice ale ANPS cercetate. Cu studiu au 

fost cuprinse 6 ANPS din raionul Anenii Noi, care fac parte din diverse categorii 

de protecţie: Monumente ale naturii - MNGP Amplasamentul de faună de fosile de 

lângă satul Calfa şi MNB Schinoasa Mare; Rezervaţii naturale - RNS Voinova; 

Rezervaţii peisajere - RP Pădurea Hârbovăţ şi Teliţa; Monumente de arhitectură 

peisajeră - MAP Parcul Hârbovăţ. Pe parcursul cercetărilor în ariile protejate 

nominalizate au fost înregistrate prezenţa şi starea ecologică a componentelor 

valoroase. 

Analiza comparativă a ariilor în studiu ne permite să constatăm că 

particularităţile componentelor specifice sunt funcţie de categoria de protecţie a 

acestor arii. Întrucât majoritatea ANPS cercetate, cu excepţia MNGP 

Amplasamentul de faună de fosile de lângă satul Calfa, sunt localizate în fondul 

forestier, elementele importante protejate în ele sunt arboretele naturale, flora şi 

fauna forestieră. 

Analiza compoziţiei arboretului [1,12], pune în evidenţă dominarea pe 

majoritatea suprafeţelor cercetate a speciei de stejar pufos (Quercus pubescens) iar 

în MNB Schinoasa Mare a stejarului pedunculat (Quercus robur) (Fig. 1). 

1,5% 0,6%

1,2%

96,5%

0,2%

MNG  MNB RNS RP MAP
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Fig.1. Compoziţia arboretului în ariile cercetate. 

Abrevieri: STP – stejar pufos, ST – stejar pedunculat, D –  diverse, Pl - plop, FR – frasin 

 

În MNB Schinoasa Mare, printre habitatele naturale cu stejar pedunculat 

sunt prezente şi exemplare de vârstă seculară, aici fiind protejate şi sectoare 

reprezentative cu vegetaţie silvică. În aria protejată Voinova valoare de protecţie o 

au arboretele naturale de stejar pufos şi speciile rare de plante şi animale – aceste 

componente fiind specifice pentru rezervaţiile naturale silvice. Rezervaţiile 

Pădurea Hârbovăţ şi Teliţa conţin elemente caracteristice categoriei Rezervaţii 

Peisagere, caracterizate prin alternanţă de altitudine, poiene largi şi izvoare, râpi, 

arboretul natural de stejar pufos, flora şi fauna valoroasă. Elementele enumerate 

sunt în stare satisfăcătoare. 

Despre starea ecologică a ariilor cercetate ne indică şi diversitatea florei şi 

faunei, prezenţa speciilor rare şi abundenţa lor pe sectoarele de referinţă. Analiza 

particularităţilor floristice şi faunistice pune în evidenţă prezenţa unui număr diferit 

de plante şi animale în aceste rezervaţii. În raport cantitativ, atât numărul total, cât 

şi numărul speciilor rare este mai mare în RP Teliţa şi Pădurea Hârbovăţ, 

diversitatea bogată a RP Pădurea Hârbovăţ fiind confirmată şi în cadrul altor 

cercetări [21]. Considerăm că aceasta este condiţionat de variaţia reliefului, 

prezenţa surselor de apă în aceste rezervaţii şi în preajma lor, dar şi de faptul că 

aceste rezervaţii se întind pe o suprafaţă mai mare. Tot în aceste arii protejate se 

înregistrează şi o diversitate mai mare de specii rare, cu statut de protecţie la nivel 

naţional şi internaţional (Fig. 2). Despre valoarea speciilor înregistrate judecăm 

funcţie de gradul de raritate şi starea de periclitate. În acest sens constatăm că 
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starea şi statutul de protecţie a speciilor rare din ariile protejate cercetate diferă. 

Unele specii sunt apreciate ca rare doar pe teritoriul ţării, fiind regăsite pe Lisele 

naţionale ale speciilor rare şi Cartea Roşie a Republicii Moldova (specii cu statut 

de protecţie la nivel naţional), altele şi/doar pe teritoriul ţărilor vecine (Ucraina şi 

România),  fiind regăsite în Cărţile Roşii ale acestor ţări, şi o altă categorie se 

regăsesc şi/doar pe Lista Roşie Europeană şi Anexele Convenţiilor privind 

Conservarea Biodiversităţii (specii cu statut de protecţie la nivel internaţional).  

  
A                                                                                B 

Fig 2. Efectivul speciilor rare de plante (A) şi animale (B) protejate la 

diferite nivele. 

 

Un indice ecologic care permite de a pune în evidenţă importanţa ariei 

protejate pentru o anumită specie şi, în mod indirect, starea ecologică a 

ecosistemului unde a fost depistată specia, este abundenţa speciilor rare. Din 

tabelul 1 constatăm că abundenţa la majoritatea speciilor rare de plante este mai 

mică de 10%. În baza abundenţei putem spune că ariile cercetate sunt favorabile 

pentru specia periclitată Ornithogalum boucheanum, regăsită în CRRM şi CRU. O 

abundenţă mai mare a acestei specii (30%) este înregistrată în RP Teliţa. Această 

rezervaţie creează condiţii favorabile şi pentru speciile: Asparagus verticillatus, 

Corydalis solida şi Convallaria majalis (cu abundenţa 20, 20 şi 15%, respectiv). 

Despre o stare ecologică favorabilă a ecosistemului MNB Schinoasa Mare 

semnifică prezenţa celor 4 specii rare de licheni.  
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Tabelul 1. Lista speciilor rare de plante 
  

Nr 

d/o 

 

Denumirea  

speciei 

 

 

Statutul de protecţie 

MNB 

Schinoasa 

Mare 

RNS 

Voinova 

RP 

Teliţa 

RP 

Hârbovăţ 

Abundenţa, % 

1.  Adonis vernalis  R, LRR, CRU, CWash. 3 - - 5 

2.  Amygdalus nana R 3 - 5 7 

3.  Asparagus officinalis R 7 10 7 7 

4.  Asparagus tenuifolius R 7 - 7 10 

5.  Asparagus verticillatus R, LRR - 10 20 7 

6.  Astragalus dasyanthus CRRM (II), LRR, LRE - - 3 3 

7.  Bellevalia sarmatica CRRM (VU) - - 3 5 

8.  Convallaria majalis R 10 - 15 10 

9.  Corydalis solida  R 10 15 20 10 

10.  Crocus reticulatus R, CRU, LRR - - 7 7 

11.  Doronicum hungaricum VU, CRRM (II), CRU 5 - - 7 

12.  Epipactis helleborine R, LRR, CRU, CWash.  - 5 - 5 

13.  Fritillaria montana CRRM (VU), LRR, 

CRU, LRE, CBerna 

- - 8 - 

14.  Helichrysum arenarium R - - 5 7 

15.  Iris variegata R - - - 7 

16.  Lilium martagon R, LRR, CRU - 5 - - 

17.  Neottia nidus-avis R, LRR, CRU, CWash. - 8 - - 

18.  Ornithogalum 

boucheanum 

CRRM (EN), CRU - 10 30 10 

19.  Pulsatilla nigricans  R, LRR, LRE, CRU, 

CBerna 

- - 3 5 

20.  Pulsatilla montana R, LRR - - 3 5 

21.  Staphylea pinnata R, LRR, CRU - 12 - 10 

22.  Stipa dasyphylla  CRRM (EN), LRR - - - 10 

23.  Stipa pennata R, LRR, CRU - - - 7 

24.  Stipa pulcherrima R, CRU - - 7 7 

25.  Stipa tirsa CRRM (EN) - - 5 3 

26.  Vitis sylvestris CRRM (EN) - - 7 - 

Specii de licheni 

27.  Evernia prunastri R 10 - 5 5 

28.  Ramalina Roesleri R 15 - - - 

29.  Cladonia fimbriata R 15 - - - 

30.  Parmelia olivacea R solitar - - - 

 

În ariile cercetate, prin coronamentul bine dezvoltat al arborilor, tufari, 

covorul ierbos dar şi în sol se adăpostesc numeroase specii de animale, unele 

preferând ascunzişurile din profunzimea pădurii, altele din contra – cele din 

poienele şi liziera ariilor. Printre ele în studiul nostru au fost semnalate şi speciile 

valoroase precum: pisică sălbatică (Felis silvestris), jder de pădure (Martes 

martes), şarpe de alun (Coronella austriaca), brotăcel (Hyla arborea) şi rădaşcă 

(Lucanus cervus), care sunt protejate la toate trei nivele – naţional, regional şi 
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internaţional. Dispunând de un grad mai mare sau mai mic de mobilitate, multe 

specii de faună se regăsesc în majoritatea ariilor cercetate (Tab. 2). 

 

Tabelul 2. Lista speciilor rare de animale  
  

Nr 

d/o 

 

Denumirea  

speciei 

 

Statutul de protecţie 

MNB 

Schinoasa 

Mare 

RNS 

Voinova 

RP 

Teliţa 

RP 

Hârbovăţ 

Specii rare de animale Prezenţa 

1.  Mustela nivalis LRE, CBerna + + + + 

2.  Martes martes CRRM (VU), LRR, LRE, 

CBerna, HD 

- - + - 

3.  Meles meles LRE, CBerna + + + + 

4.  Felis silvestris CRRM (VU), LRR, CRU, 

LRE, CWash., CBerna, 

DH 

+ - + + 

5.  Capreolus capreolus CRR, LRE + + + + 

6.  Talpa europaea LRE + - - + 

7.  Lepus europaeus LRE, CBerna + + - + 

8.  Phasianus colchicus CBerna + + - - 

9.  Anguis fragilis  CRR, CBerna + + + + 

10.  Lacerta viridis  CRU, LRE, CBerna + + + + 

11.  Natrix natrix  LRE, CBerna - - + - 

12.  Coronella austriaca CRRM (EN), LRR, CRU, 

LRE, CBerna, DH 

+ - + + 

13.  Bufo viridis   CRR, CBerna + - + + 

14.  Hyla arborea  CRRM (VU), CRR, LRE, 

CBerna, HD 

+ + + + 

15.  Lucanus cervus CRRM (VU), CRU, LRE, 

CBerna, DH 

- + + + 

16.  Mantis religiosa CRRM (EN), LRE + + + + 

17.  Oryctes nasicornis CRRM (VU), LRE - + - + 

18.  Xylocopa valga CRU, LRE + - + - 

19.  Euplagia 

quadripunctaria 

CRRM (VU), DH - - + + 

20.  Iphiclides podalirius  CRU, LRE + - + + 

21.  Zerynthia polyxena  CRRM (VU), CBerna, HD + - + - 

22.  Morimus funereus CRRM (EN), CRU - - - + 

23.  Papilio machaon CRRM (VU) - - - + 

24.  Helix pomatia CBerna - + + - 

Abrevieri (tab.1,2): R – specie rară pe teritoriul ţării, CRRM = Cartea Roşie a Republicii 

Moldova, LRR = Lista Roşie a României, CRU = Cartea Roşie a Ucrainei, LRE = Lista Roşie a 

Europei, CWash. = Convenţia de la Washington, CBerna = Convenţia de la Berna, DH = 

Directiva Habitate, CR = Critic Periclitată, EN = Periclitată, VU = Vulnerabilă. 

 

Prezenţa speciilor rare de floră şi faună protejate la nivel naţional şi 

internaţional are o deosebită valoare ştiinţifică, argumentând necesitatea protecţiei 

acestor arii, iar aplicarea măsurilor speciale de protecţie a lor va contribui la 

valorificarea cerinţelor Convenţiei privind Diversitatea Biologică.  
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De rând cu componentele valoroase menţionate, ariile protejate din raionul 

Anenii Noi protejează şi alte valori. Astfel, RP Teliţa şi Pădurea Hârbovăţ 

protejează elemente peisajere prezentate de relieful deluros cu versanţi cu pantă 

moderată, poiene largi şi izvoare, râpi prin care apa se scurge în r. Nistru; în RNS 

Voinova se află Memorialul Şerpeni; MAP Parcul Hârbovăţ conţine o colecţie 

bogată de specii de plante exotice şi rare; în MNGP Amplasamentul de faună de 

fosile de lângă satul Calfa, prin săpături şi cercetări speciale, au fost scoase la 

suprafaţă mii de resturi scheletice de mamifere, păsări, reptile, peşti, moluşte, 

precum şi de diferite plante. Cercetările au pus la dispoziţia savanţilor o colecţie 

bogată şi variată de reminiscenţe scheletice a peste 40 specii de animale vertebrate, 

care au vieţuit în aceste locuri circa 12-10 milioane de ani în urmă. Această 

colecţie s-a dovedit a fi una din cele mai vechi, mai bogate şi mai variate sub 

aspect faunistic din Sarmaţianul mediu din Europa şi conţine 10 specii noi pentru 

ştiinţa paleozoologică a R. Moldova [23].  

Incontestabilă este şi valoarea ştiinţifică şi cognitivă a ariilor cercetate. 

ANPS din raionul Anenii Noi (MNB Schinoasa Mare, RNS Voinova, RP Teliţa, RP 

Pădurea Hârbovăţ) oferă posibilitatea  cercetării particularităţilor arboretului 

natural, formelor de relief, exemplarelor seculare, familiarizării cu flora şi fauna 

specifică şi protejată din zonă  şi cunoaşterea parcursului istoric (Memorialul 

Şerpeni) al localităţii. Materialele faunistice colectate în Amplasamentul de faună 

de fosile de lângă satul Calfa au contribuit şi continuă să fie utilizate la elucidarea 

problemelor ştiinţifice referitoare la evoluţia faunei de vertebrate terestre ale 

Miocenului superior din R. Moldova, atrăgând atenţia unor savanţi din Europa. 

Materialele osteologice şi publicaţiile în baza lor pot fi utilizate drept materiale 

didactice în cadrul lecţiilor de ştiinţe ale naturii, zoologie, ecologie. MAP Parcul 

Hârbovăţ poate fi utilizat ca “laborator în aer liber” în scop didactic pentru elevii 

şcolii din localitate, drept exemplu de conservare a speciilor de plante autohtone şi 

alohtone, iar după o amenajare corespunzătoare – loc de refugiu şi recreaţie pentru 

populaţie.   

Starea ecologică. În preajma ariilor protejate nu au fost semnalate obiecte 

industriale şi comerciale. În mare parte starea ecologică a ariilor protejate din 

raionul Anenii Noi este influenţată atât de impactul negativ al transportul auto, care 

circulă pe traseele din preajmă, cât şi al populaţiei, care îşi organizează odihna în 

ariile protejate în mod spontan. 

Menţionăm că MAP Hârbovăţ nu dispune de obiecte de arhitectură şi, deşi 

este destinat pentru recreere, nu este amenajat cu locuri speciale pentru odihna 



112 

 

populaţiei.  

La momentul cercetării a fost constatat că circa 30% din suprafaţa protejată a 

MNGP Amplasamentul de faună de fosile de lângă satul Calfa era acoperită cu 

plante ruderale. Pe alocuri au fost atestate sectoare cu roci dezgolite, săpături, de 

unde au fost extrase piatră, nisip etc. Stratul de ierburi este exploatat la maximum, 

demonstrând rezultatul impactului negativ al păşunatului excesiv. Acestea ne 

indică despre starea ecologică precară a acestei arii şi atenţionează despre 

necesitatea aplicării unor măsuri urgente de protecţie şi un management eficient, 

corespunzător categoriei de protecţie. 

 

Concluzie 

Ariile naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi, incluse în prezenta 

cercetare, conţin componentele specifice corespunzătoare categoriilor de protecţie 

din care fac parte. Ele au o deosebită valoare floristică şi faunistică exprimată prin 

prezenţa unei diversităţi de specii comune şi rare cu prevalarea în rezervaţiile 

peisajere Teliţa şi Pădurea Hârbovăţ. Opt specii de plante şi unsprezece de animale 

se regăsesc în Cartea Roşie  a RM. În majoritatea cazurilor abundenţa speciilor 

ameninţate este mai mică de 10%, cu excepţia speciei Ornithogalum boucheanum, 

a cărei abundenţă variază între 10 şi 30%. 

Prezenţa componentelor specifice valoroase, a speciilor rare de floră şi faună 

regăsite în anexele convenţiilor de mediu şi listele roşii naţionale şi internaţionale 

argumentează necesitatea protecţiei acestor arii, iar cunoaşterea abundenţei şi 

habitatelor speciilor rare va oferi posibilitatea promovării unui management 

durabil, ştiinţific argumentat pentru conservarea şi păstrarea biodiversităţii din 

zona de studiu. 

Propuneri 

De redenumit RNS Voinova în RNS Şerpeni-Puhăceni (denumirea 

localităţilor din preajmă), deoarece aşa denumire de arie protejată există în raionul 

Călăraşi (nr. 13 în Anexa 4, Legea FANPS).  
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CZU: 574.5 

 

UTILIZAREA BIOINDICATORILOR ÎN SUPRAVEGHEREA 

ECOSISTEMELOR ACVATICE ÎN CONDIŢIILE MUN. CHIŞINĂU 

 

NEDBALIUC Boris, PELIN Victor, DRUŢA Corina, IVANOV Liliana 

Catedra Biologie vegetală, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Abstract: În condiţiile unor concentraţii mari de nutrienţi şi a temperaturilor sporite din bazinele 

acvatice ale mun. Chişinău are loc înmulţirea rapidă a speciilor de alge din genurile Anabaena, 

Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena, Trachelomonas ş.a., care uneori provocă 

fenomenul „înflorirea” apei. 

Cuvinte cheie: alge, „înflorirea” apei, bioindicatori, poluare, eutrofizare, saprobitate. 

 

Abstract: Due to high nutrient concentrations and high temperatures, from the aquatic basins of 

Chisinau, there is a rapid proliferation of algae species from the genera Anabaena, 

Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena, Trachelomonas et al., which causes the 

phenomenon of "water blooming". 

Keywords: algae, "water blooming", bioindicators, pollution, eutrophication, saprobity. 

 

Introducere  

Bioindicatorii sunt specii, populaţii, sau ansambluri de specii care, datorită 

variabilităţii lor (biochimice, fiziologice sau ecologice), permit caracterizarea stării 

unui ecosistem şi pun în evidenţă modificările naturale sau antropice ale acestuia. 

Utilizarea bioindicatorilor în monitorizarea calităţii mediului înconjurător 

reprezintă o condiţie obligatorie pentru elaborarea strategiilor corecte de protecţie a 

acestuia. Organismele bioindicatoare permit studierea reacţiei şi a răspunsului 

ecosistemelor la modificarea globală a mediului, pun în evidenţă, cât mai timpuriu, 

modificările naturale sau antropice ale acestuia. Scopul acestei supravegheri este 

reprezentat, în primul rând, de detectarea din timp a unor eventuale modificări în 

funcţionarea şi componenţa sistemelor biologice, care le-ar putea conduce la 

dezorganizare, la colaps, sau le-ar putea angaja într-o direcţie de evoluţie 

nefavorabilă. Alertarea din timp a specialiştilor dă posibilitatea factorilor de 

decizie să ia măsuri pentru remedierea situaţiei, înainte să apară efecte negative 

ireversibile [1]. 

Poluarea antropică a mediului acvatic reprezintă o problemă globală, care de 

rând cu schimbările climatice este cel mai important factor de mediu care 

influenţează organismele acvatice. Poluarea cu diferiţi compuşi chimici provoacă 

eutrofizarea excesivă a ecosistemelor acvatice. Aceste ape conţin cantităţi 

însemnate de substanţe toxice, care provoacă intoxicaţii ale organismelor acvatice 

şi reduc în mod direct productivitatea ecosistemului [4]. 

 

Materiale şi metode de cercetare 

A fost studiată algoflora bentonică şi planctonică a lacurilor Valea Morilor şi 

Rîşcani din mun. Chişinău. Colectarea şi prelucrarea probelor a fost efectuată 

conform metodelor unificate de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de 
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teren şi experimentale. Materialul colectat a fost analizat în microscopul 

Микромед 1. La identificarea speciilor s-au folosit determinatoarele în vigoare. 

 

Rezultate şi discuţii 

Eutrofizarea accelerată a multor bazine acvatice de pe teritoriul municipiul 

Chişinău, inclusiv a lacurilor Rîşcani şi Valea Morilor, a devenit o problemă de 

mediu încă din anii '90 ai secolului XX şi se datorează supraalimentării apelor cu 

nutrienţi (azot şi fosfor), având ca rezultat dezvoltarea excesivă a unor specii de 

alge şi plante superioare acvatice [2; 3]. În aceste lacuri am stabilit o dezvoltare 

intensă a speciilor de alge rezistente la concentraţii sporite de substanţe organice 

dizolvate în apă: Oscillatoria chalybea (Mert.) Gom., O. limosa Ag., O. tenuis Ag., 

O. terebriformis (Ag.) Elenk., Phormidium foveolarum (Mont.) Gom., Ph. molle 

(Kutz.) Gom., Euglena polymorpha Dang., E. viridis Ehr., Amphora ovalis Kutz., 

Cyclotella meneghiniana Kutz., Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm., 

Gomphonema angustatum var. productum Grun., Navicula cryptocephala Kutz., 

N. cryptocephala var. venete Grun., N. rhynchocephala Kutz., N. viridula Kutz., 

Nitzschia apiculata (Greg.) Grun., N. palea (Kutz.) W. Sm., N. recta Hantzsch., N. 

sigma (Kutz.) W. Sm., N. tryblionella Hantzsch., Synedra tabulata (Ag.) Kutz., 

Carteria multifilis (Fres.) Dill., Chlamydomonas ehrenbergii Gorosch., Ch. 

reinhardtii Dang., Chlorella vulgaris Beier., Closterium acerosum (Schrank.) 

Ehrenb., Crucigenia rectangularis (A.Br.) Gay., Gonium pectorale Mull. etc.  

În zona litorală a acestor bazine acvatice se dezvoltă abundent algele verzi 

filamentoase (specii din genurile Cladophora, Rhizoclonium, Mougeotia, 

Spirogyra), precum şi numeroase cianofite (Oscillatoria, Anabaena, Phormidium, 

Aphanizomenon, Microcystis), producând o biomasă de până la 10-15 kg/m2.  

Pe măsura sporirii nivelului de poluare a apei are loc o scădere a indicilor calitativi 

şi cantitativi ai algelor oligo- şi betamezosaprobe cu sporirea efectivului speciilor 

din grupele de saprobitate alfamezosaprobă, poli-alfamezosaprobă şi polisaprobă, 

care preferă apa intens poluată cu substanţe organice dizolvate.  

În perioada caldă a anului au loc izbucniri ale „înfloririi” apei, fenomen 

provocat de cianoprocariote, clorofite şi euglenofite. „Înflorirea” apei în lacul 

„Valea Morilor” poate fi evidenţiată mai ales când în bazin nimeresc cantităţi mari 

de poluanţi de pe terenurile adiacente sau aduse cu apele râuleţului Durleşti. În 

perioada de primăvară-vară acest fenomen frecvent este provocat de unele 

clorofite: Chlamydomonas atactogama Korsch. in Pasch. şi C. reinhardtii Dang.; 

de către euglenofita Trachelomonas hispida (Perty) Stein ex Delf.; iar toamna – de 

cianoprocariotele Anabaena flos-aquae Born. et Flah., Aphanizomenon flos-aquae 

(L.) Ralfs şi Microcystis aeruginosa Kütz. et. Elenk.  

În lacul Rîşcani în perioada caldă a anului fenomenul „înflorirea” apei este 

provocat sporadic de unele cianoprocariote şi clorofite, toamna şi iarna se 

intensifică vegetarea diatomeelor şi euglenofitelor. Dezvoltarea abundentă a 

acestor specii, de regulă, este urmată de peirea în masă a peştilor şi a altor 

hidrobionţi din cauza intoxicării cu metaboliţii eliminaţi din celule sau cu 

substanţele rezultate din descompunerea biomasei algale [5]. Deseori peirea 
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peştelui şi a altor hidrobionţi apare ca rezultat al deficitului de oxigen solvit, 

deoarece o bună parte din acest oxigen se consumă la destrucţia substanţelor 

organice din biomasa algală acumulată în cantităţi deosebit de mari.  
 

Concluzii 

În rezultatul studiului efectuat asupra comunităţilor de alge din lacul Rîşcani 

şi Valea Morilor (or. Chişinău) s-a stabilit, că principalii factori care influenţează 

dezvoltarea algelor sunt temperatura, gradul de iluminare, transparenţa apei, 

prezenţa elementelor biogene. Algele reacţionează rapid la modificările 

componenţei chimice ale mediului acvatic, deacea numeroase specii servesc ca 

buni indicatori ai nivelului de poluare organică. Fiind tolerante la concentraţiile 

mari ai compuşilor organici, unele specii – Chlamydomonas atactogama, 

Anabaena variabilis, Microcystis aeruginosa, Trachelomonas hispida, 

Aphanizomenon elenkinii ş.a. provoacă fenomenul „înflorirea” apei. 
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Rezumat. Observaţiile asupra speciilor de păsări în perioada de iarnă 2018-2020 s-au realizat pe 

teritoriul Rezervaţiei naturale ,,Prutul de Jos”, situată în sudul Republicii Moldova, în raionul 

Cahul. Această zonă nu pierde din importanţă nici în perioada rece a anului, atunci când devine 

atractivă în special pentru speciile acvatice şi semiacvatice. Celelalte specii de păsări preferă 

făşiile forestiere, porţiunile întinse de stufăriş şi păpuriş sau terenurile de luncă inundabilă. 

Datele colectate au permis identificarea speciilor de păsări prezente în timpul iernii în teritoriu şi 

vor servi la îmbogăţirea informaţiei disponibile despre prezenţa, şi distribuţia unor specii de 

păsări în perioada rece a anului.   

Cuvinte cheie: diversitatea păsărilor, aspect hiemal, Rezervaţia ,,Prutul de Jos”. 

 

Abstract. The observations on species of birds during the winter season 2018 -2020 were made 

on the territory of the Nature Reserve ,,Lower Prut , located in the south of Republic of Moldova, 

Cahul district. This area not lose its importance even in the cold period of the year, it becomes 

especially attractive for  aquatic and semi-aquatic species. The other species of birds prefer the 

forest areas, the large portions of  reeds or the floodplain fields. The collected data allowed the 

identification of species of birds  that are present during the winter in the territory and also this 

data will serve to enrich the available information about the presence, and the distribution of 

some  species of birds during the cold period of the year.   

Keywords: bird diversity, winter season, Reserve ,,Lower Prut”. 

 

Lista sistemică a speciilor de păsări identificate în cadrul Rezervaţiei 

naturale  ,,Prutul de Jos” cuprinde 200 specii. Unele dintre acestea, ne având 

particularităţi adaptive la condiţiile ecologice ca urmare a succesiunii 

anotimpurilor, sunt deosebit de sensibile şi nu pot rezista noilor condiţii, fiind 

nevoite să migreze.  

Pentru realizarea lucrării s-au efectuat observaţii avifaunistice proprii, 

folosind metoda de traseu şi metoda observaţiei din punct fix, identificarea 

păsărilor realizându-se prin observare directă cu ajutorul monoclului 15x45, iar în 

cazul metodei înregistrării fotografice - camera Nikon 55-300 mm. Traseele şi 
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punctele de observaţii au fost stabilite cu prilejul primelor deplasări în teren, 

menţinându-se pe întreaga durată a studiului.  

În perioada studiată am identificat 105 specii, din care: 39 specii sedentare; 

21 specii oaspeţi de iarnă; 12 specii oaspeţi de vară care rar iernează în teritoriu; 21 

specii migratoare parţial şi 3 specii ce se întâlnesc în perioada de pasaj; 9 specii 

oaspeţi de vară. Aceste specii folosesc habitatele specifice pentru iernare sau pasaj 

(Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Lista sistemică şi fenologia speciilor de păsări întâlnite în perioada de 

iarnă 2018 - 2020. 

Nr. 

d/o 

Specia Fenologia păsărilor 

din  

Republica Moldova 

Iarna  

2018 -2019 

   Iarna 

2019 -

2020 

1. Gavia stellata   OI + + 

2. Podiceps cristatus  OV, RI + + 

3. Tachibabtus ruficollis  OV, RI + + 

4. Podiceps nigricollis OV, RI + + 

5. Pelecanus crispus   OV + - 

6. Phalacrocorax carbo   OV, RI + + 

7. Phalacrocorax 

pygmeus  

OV, RI - + 

8. Egretta alba   OV, RI + + 

9. Ardea cinerea   OV, RI + + 

10. Cygnus olor  MP + + 

11. Cygnus cygnus   OI + + 

12. Branta ruficollis  OI + - 

13.  Anser anser  MP + + 

14. Anser fabalis  OI + + 

15. Anser albifrons   OI + + 

16. Anser erythropus  OI + + 

17. Tadorna ferruginea  OV, RI - + 

18. Tadorna tadorna   OV, RI + + 

19. Anas platyrhynchos  MP + + 

20. Anas acuta  OI + + 

21. Anas crecca  OV, OI, P + + 

22. Aythya marila  OI + - 

23. Aythya fuligula  OI + + 

24. Aythya ferina  OV, OI + + 
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25. Bucephala clangula  P - + 

26. Mareca penelope P + + 

27. Mareca strepera  OV - + 

28. Aythya nyrocca  OV, RI + - 

29. Oxyura leucocephala  OI + - 

30. Mergellus albellus  OI + + 

31. Mergus merganser  OI + + 

32. Mergus serrator  OI + + 

33. Haliaetus albicilla  OV + + 

34. Circus cyaneus  OI + + 

35. Accipiter nisus S + + 

36. Accipiter gentilis  S + + 

37. Buteo buteo  MP + + 

38. Buteo lagopus  OI + + 

39. Aquila heliaca  MP + + 

40. Falco tinnunculus  S + + 

41. Falco columbarius  OI + + 

42. Perdix perdix  S + + 

43. Phasianus colchicus S + + 

44. Rallus aquaticus  MP + + 

45. Gallinula chloropus  OV + + 

46. Fulica atra   S + + 

47. Recurvirostra    OV + + 

48. Calidris alba   OI + - 

49. Lymnocryptes minimus P + + 

50. Larus ridibundus  S + + 

51. Larus cachinnans  OI - + 

52. Larus canus  OI - + 

53. Chlidonias hybridus OV - + 

54. Alcedo atthis  MP + + 

55. Columba palumbus    OV, RI + + 

56. Streptopelia decaocto  S + + 

57. Tyto alba   S + + 

58. Athene noctua   S + + 

59. Otus scops   S + + 

60. Dendrocopos syriacus  S + + 

61. Dendrocopos major  S + + 

62. Dendrocopos medius  S + + 

63. Dryocopos martius  S + + 

64. Picus canus  S + + 
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65. Picus viridis  S + + 

66. Dendrocopos minor  S + + 

67. Galerida cristata  S + + 

68. Alauda arvensis  MP + + 

69. Troglodytes 

troglodytes  

S, RI + + 

70. Turdus merula  MP + + 

71. Turdus pilaris  MP, RI + + 

72. Phylloscopus collybita  OV - + 

73. Turdus viscivorus  MP + + 

74. Erytachus rebecula  OV, RI + + 

75. Regulus regulus  OI + + 

76. Panurus biarmicus  MP + + 

77. Periparus ater   OI - + 

78. Parus major  S + + 

79. Parus caeruleus  S + + 

80. Parus palustris  MP + + 

81. Aegithalos caudatus  S + + 

82. Sitta europaea  S + + 

83. Remiz pendulinus  MP - + 

84. Certhia familiaris  S + + 

85. Lanius excubitor  MP, RI + + 

86. Garrulus glandarius  S + + 

87. Pica pica  S + + 

88. Corvus monedula  S + + 

89. Corvus cornix  S + + 

90. Corvus frugilegus  S + + 

91. Corvux corax  MP + + 

92. Sturnus vulgaris  MP + + 

93. Passer domesticus  S + + 

94. Passer montanus  S + + 

95. Fringilla coelebs  S + + 

96. Carduelis carduelis  S + + 

97. Carduelis chloris  S + + 

98. Carduelis spinus  MP, OI + + 

99. Carduelis cannabina  MP + + 

100. Coccothraustes 

coccothraustes 

S + + 

101. Pyrrhula pyrrhula  S + + 

102. Emberiza citronella  S + + 
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103. Emberiza schoeniculus  MP + + 

104. Miliaria calandra  S + + 

105. Bombycilla garrulous  OI + + 

 

Analizând spectrul avifaunistic al teritoriului cercetat, am observat că, cel 

mai atractiv loc pentru observaţii a fost lacul Beleu, canalul Manolescu, Popovca şi 

Rotaru. Acestea fac legătura lacului cu râul Prut. În intervalul hiemal 2018 – 2019, 

suprafeţele acvatice au fost parţial sau total îngheţate, având un nivel hidrologic 

scăzut. În iarna anului 2020 aceste formaţiuni au fost nesemnificative, persistând 

doar 2-4 zile. Iernile blânde, fără scăderi bruşte de temperaturi ale aerului, au oferit 

condiţii prielnice de staţionare a  unor specii de păsări acvatice. Printre acestea în 

număr considerabil de exemplare, putem menţiona: Anas platyrhynchos 

(30.01.2019 - peste 450 ex.), Cygnus cygnus (25.01.2019 – 327 ex.), Cygnus olor, 

Anser anser, Phalacrocorax carbo (06.02.2019 – 109 ex.9), Anser albifrons, Anser 

fabalis, Anas crecca, În efective mai reduse am înregistrat: Podiceps cristatus, 

Tadorna tadorna (25.02.2020 – 48 ex.), Tachibabtus ruficollis, Podiceps 

nigricollis, Phalacrocorax pygmeus, Aythya marila, Aythia fuligula, Aythya 

marila, Aythya ferina, Bucephala clangula, Mareca penelope, Mareca strepera, 

Aythya nyrocca, Fulica atra, Oxyura leucocephala, Mergellus albellus, Mergus 

merganser.  Speciile atribuite la categoria oaspeţi de vară pentru teritoriul 

Republicii Moldova precum: Tadorna ferruginea (09.01.2020 –2 ex.) şi Pelecanus 

crispus (19.01.2018 – 7 exemplare; 11.12.2019 – 3 ex.), au fost înregistrate şi în 

lunile de iarnă.  Specia Branta ruficollis a fost fixată doar o singură dată în anul 

2018. În ultimii ani şi-au făcut apariţia în preajma râului Prut, la fel şi pe lacul 

Manta, câţiva indivizi ai speciei Gavia stellata.  
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Foto 1. Lebăda de vară (Cygnus cygnus, Gmelin, 1789) 

 

Prezenţa exemplarelor solitare sau a grupurilor de Egreta alba (26.02.2020 – 

53 ex.) şi Ardea cinerea (19.02.2020 – 36 ex.) sunt specifice peisajului de iarnă. 

Cel mai frecvent le-am întâlnit pe canalul Manolescu, în preajma gârlei Rotaru sau 

pe porţiunea cu apă mică din vecinătatea gârlei Popovca.  

Dintre laride o frecvenţă mai mare au înregistrat în această perioadă: Larus 

ridibundus, Larus cachinnans şi în număr mai mic de exemplare Larus canus. 

Pentru prima dată a fost observată în lunile decembrie şi ianuarie specia Chlidonias 

hybridus.  

Păsările răpitoare de zi au avut o fregventă mica, cu doar 1- 3 semnalări. Ele 

sunt întâlnite în făşiile forestiere din preajma lacului sau planând în aer (Falco 

columbarius, Accipiter nisus, Milvus milvus, Buteo buteo, Circus cyaneus, Circus 

aeruginosus, Falco tinnunculus, Falco columbarius, Accipiter gentilis,etc.). În anul 

2018 am întâlnit un exemplar juvenil pe data de 11 ianuarie şi 2 juvenili pe data de 

10 decembrie. În anul 2019 – 2 exemplare (09.12); în anul 2020 – 2 ex. (10.02). 

Din răpitoarele de noapte (Strigiformes) au fost identificate următoarele specii: 

Strix aluco, Asio otus şi Athene noctua ş.a.   

În lunile de iarnă a devenit obişnuită prezenţa specie Recurvirostra avosetta, 

peste 1000 exemplare în luna decembrie 2018 şi până la 100 ex. în luna decembrie 

2019. În luna ianuarie şi februarie 2020 păsările erau întâlnite în grup sau solitar la 

malul apei, alături de alte specii de păsări.   

În făşiile forestiere sau în zbor am observat în grup sau câte un exemplar 

solitar speciile: Dendrocopos major, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, 
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Dendrocopos minor, Dryocopos martius, Picus canus şi Picus viridis, Turdus 

merula, Erithacus rubecula, Aegithalos caudatus, Remiz pendulinus, Fringilla 

coelebs, Miliaria calandra, Emberiza schoeniclus, Sitta europaea, Emberiza 

citrinella, Coccothraustes coccothraustes, Carduelis cannabina şi Regulus 

regulus. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) a fost observat în grupuri mici 

sau mari de câteva sute de exemplare, hoinărind în căutarea hranei. În marea 

majoritate a cazurilor în făşiile forestiere sau în zbor în preajma râului Prut. 

 
Foto 2. Piţigoi de brădet (Periparus ater, Linnaeus, 1758) 

 

O densitate mai mare au înregistrat-o speciile: Parus major, Parus 

coeruleus, Passer montanus, Passer domesticus, Sturnus vulgaris (peste 400 ex.-

09.01.2019), Corvus corone cornix şi Turdus pilaris (peste 100 ex.). Pentru prima 

dată a fost identificată în teritoriu specia Periparus ater (12.02.2020). Singurul 

exemplar era alături de alte specii de piţigoi (Foto 2). 

În făşiile forestiere, în special în porţiunile cu arbori bătrâni, păsările erau 

foarte active. Aici s-au întâlnit exemplarele speciilor: Erytachus rubecula, 

Carduelis spinus, Carduelis carduelis, Troglodytes troglodytes, Certhia familiaris, 

Regulus regulus, Erytachus rebecula, Phylloscopus collybita, Turdus merula, Sitta 

europaea,  Certhia familiaris, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis, Carduelis 

cannabina, Pyrrhula pyrrhula, Bombycilla garrulous etc. 

 Cea mai timpurie apariţie a specie nagâţ (Vanellus vanellus) a fost semnalată 

în anul 2020 – 20 februarie. 
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Concluzii 

- În perioada aspectului hiemal teritoriul Rezervaţiei naturale ,,Prutul de Jos” este 

folosit pentru iernare sau pasaj de 105 specii de păsări, din care: 39 specii 

sedentare; 21 specii oaspeţi de iarnă; 12 specii oaspeţi de vară care rar iernează în 

teritoriu; 21 specii migratoare parţial şi 3 specii ce se întâlnesc în perioada de 

pasaj; 9 specii oaspeţi de vară; 

- Pentru prima data a fost înregistrată în teritoriu specia piţigoi de brădet 

(Periparus ater); 

- În perioada rece a anului pot fi observate şi unele specii oaspeţi de vară; 

- Prezenţa unor specii precum şi efectivele numerice ale acestora, sunt strâns 

legate de temperature aerului, preyenţa sau absenţa precipitaţiilor sau a 

formaţiunilor de gheaţă la suprafaţa apei. Un rol aparte îl ocupă şi nivelul 

hidrologic din teritoriu. 
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NOTE FLORISTICE DIN BASARABIA NR. 201-216 

 

PÎNZARU Pavel, CANTEMIR Valentina, MANIC Ştefan  

Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

Rezumat: În lucrare sunt prezentate noi localităţi de creştere pentru 16 specii de plante vasculare 

rare din Basarabia, din care 6 sunt incluse şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova (2015): 

Allium guttatum Steven, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Convolvulus cantabrica L., 

Gypsophila glomerata  Pall. ex Adams [= G. pallasii Ikonn. 1976, nom. nud.], Minuartia 

glomerata (M.Bieb.) Degen, Orchis purpurea Huds. 

Cuvinte cheie: plante rare, noi localităţi, Basarabia. 

 

Abstract: The paper includes new locations where 16 rare species of vascular plants from 

Bessarabia, of which 6 are included in the Red Book of the Republic of Moldova (2015): Allium 

guttatum Steven, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Convolvulus cantabrica L., Gypsophila 

glomerata  Pall. ex Adams [= G. pallasii Ikonn. 1976, nom. nud.], Minuartia glomerata 

(M.Bieb.) Degen, Orchis purpurea Huds. 

Key words: rare plants, new records, Basarabia. 

 

Introducere 

În continuare la ”Note floristice din Basarabia” [4] sunt aduse în această 

lucrare noi date despre răspândirea unor specii rare sau puţin cunoscute din flora 

Basarabiei obţinute ca rezultat al investigaţiilor floristice efectuate în 2019. 

 

Materiale şi metode 

 Cercetările floristice în teren au fost efectuate în aprilie-iulie 2019 în unele 

localităţi din raioanele Ungheni, Călăraşi, Ialoveni şi Cahul, de asemenea au fost 

consultate exsicatele plantelor înregistrate din Herbarul Grădinii Botanice 

Naţionale (Institut) „Al. Ciubotaru”. Speciile au fost determinate în baza 

caracterelor morfologice şi a particularităţilor ecologice, consultând 

determinatoarele [3, 6, 7]. Nomenclatura floristică după P. Pînzaru, T. Sîrbu 

(2016). Distribuţia speciilor în lucrare este dată pe regiuni: RMC (localităţi din 

raioanele din centru republicii), RMS (localităţi din raioanele din sudul republicii). 

Speciile ocrotite de stat în baza legii din 1998 [2], iar cele incluse în Cartea Roşie 

a Republicii Moldova conform ediţiei a 3-a [1]. Plantele erborizate se păstrează în 

Herbarul Grădinii Botanice Naţionale (I)  „Al. Ciubotaru”. 
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Rezultate şi discuţii. 

 Ca rezultat al cercetărilor floristice efectuate în perioada anului 2019 au fost 

evidenţiate noi locuri de creştere pentru 16 specii de plante vasculare rare din zona 

cercetată. 

201. Allium guttatum Steven, 1809, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 173. 

(Amaryllidaceae) 

 +RMS/RAR: sporadic în fitocenoze dominate de Bothriochloa ischaemum 

O.Kuntze sau de Artemisia lerchiana Weber ex Stehm., 12.VII.2019, leg. P. 

Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. Specie critic periclitată (CR), inclusă în Cartea 

Roşie a Republicii Moldova (2015). 

202. Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 1955, in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. 

Komarova  Akad. Nauk SSSR 17: 450 (Asteraceae) 

 +RMS: sporadic în fitocenoze cu Bothriochloa ischaemum O.Kuntze pe 

panta argilo-nisipoasă de lângă comuna Giurgiuleşti, raionul Cahul, 11.VII.2019, 

leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. 

203. Carex caryophyllea  Latourr. 1785, Chlor. Lugd. 27 (Cyperaceae) 

 +RMC/RAR: vegetează în grupuri mici, la marginea pădurii, în partea 

inferioară a pantei, la nord de oraşul Corneşti, raionul Ungheni, 26.V.2019, leg. P. 

Pînzaru. 

204. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888, Oesterr. Bot. Z. 38: 81 

(Orchidaceae)  

 + RMC/RAR: se întâlneşte rar în pădurea de gorun cu cărpiniţă dintre 

comunele Cărbuna şi Răzeni, raionul Ialoveni 16.VI.2019, leg. P. Pînzaru. Specie 

vulnerabilă (VU), ocrotită de stat [2], inclusă în Cartea Roşie a Republicii 

Moldova (2015). 

205. Convolvulus cantabrica L. 1753, Sp. Pl.: 158. (Convolvulaceae) 

 +RMS/RAR: sporadic în fitocenoze cu Bothriochloa ischaemum O.Kuntze 

pe panta argilo-nisipoasă de lângă comuna Giurgiuleşti, raionul Cahul, 

11.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. Specie critic periclitată (CR), 

ocrotită de stat [2], inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (2015). 

206. Crupina vulgaris Pers. ex Cass. 1818, Dict. Sci. Nat., ed. 2. 12: 68. 

(Asteraceae) 

 +RMS/RAR: un grup mic de plante pe marginea unei ravene lângă comuna 

Brînza, raionul Cahul,  12.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. 

207. Dianthus leptopetalus Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 468. 

(Caryophyllaceae) 
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 +RMS/RAR: sporadic în fitocenoze cu Bothriochloa ischaemum O.Kuntze 

pe panta argilo-nisipoasă de lângă comunele Brînza şi Giurgiuleşti, raionul Cahul, 

12.VII.2019, 11.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. 

208. Gentiana cruciata L. 1753, Sp. Pl.: 231. (Gentianaceae) 

 +RMC/RAR: se întâlneşte în grupuri mici prin poiene, pe coline cu vegetaţie 

ierboasă lângă oraşul Corneşti şi satul Poiana din raionul Ungheni,  26.V.2019, leg. 

P. Pînzaru. 

209. Gypsophila glomerata  Pall. ex Adams, 1805, Beitr. Naturk. 1: 54. [= G. 

pallasi Ikonn., nom.nud.](Caryophyllaceae) 

 +RMS/RAR: Sporadic pe coline argilo-nisipoase de pe malul abrupt al râului 

Prut lângă comunele Cîşliţa-Prut şi Brînza, raionul Cahul, 11.VII.2019, leg. P. 

Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. Specie ocrotită de stat [2], inclusă în Cartea Roşie 

a Republicii Moldova (2015, sub G. pallasii Ikonn., nom. nud)  

210. Hieracium umbrosum Jord. 1848, Cat. Gr. Jard. Dijon: 24. (Asteraceae).  

 + RMC/RAR: în asociaţia Hieracio umbrosi-Quercetum petraeae Pînzaru, 

Cantemir, Manic  & Popescu 2017 [5], situată între comunele Cărbuna şi Răzeni, 

raionul Ialoveni, 18.IV.2019, leg. P. Pînzaru.  

211. Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. 1911, in O. et B. Fedtchenko, Perecheni 

Rast. Turkest. 4: 295 (Asteraceae). 

 +RMS/RAR: pe coline argilo-nisipoase în preajma comunelor Brînza şi 

slobozia Mare, raionul Cahul, Cahul distric, 12.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. 

Cantemir, Ş. Manic. 

212. Linum nervosum A.Cunn. ex DC. 1828, Prodr. 3: 260. (Linaceae) 

 +RMS/RAR: un grup mic de plante pe marginea unei ravene de lângă 

comuna Brînza, raionul Cahul, 12.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. 

Manic. 

213. Minuartia glomerata (M.Bieb.) Degen, 1910, Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 46: 

319. (Caryophyllaceae) 

 +RMS/RAR: pe nisipuri de pe panta sud-vestică a văii râului Prut,  într-o 

fitocenoză cu specia dominantă Tragus racemosus (L.) All. de lângă comuna 

Giurgiuleşti, raionul Cahul,  11.VII.2019, leg. P. Pînzaru, V. Cantemir, Ş. Manic. 

Specie critic periclitată (CR), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova 

(2015). Anterior cercetărilor noastre era cunoscută numai de lângă comuna 

Slobozia Mare, raionul Cahul, leg. 25.VII.1974, A. Istrati. 

214. Orchis purpurea Huds. 1762, Fl. Angl.: 334. (Orchidaceae) 

 + RMC/RAR: un grup de peste 60 de plante printre arbuşti, la marginea 

pădurii de gorun, între comunele Cărbuna şi Răzeni, raionul Ialoveni, 18.IV.2019, 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do;jsessionid=432E3F0B2E6026C96671505B5F1B5978?id=4550-1&back_page=
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leg. P. Pînzaru. Specie critic periclitată (CR), ocrotită de stat [2], inclusă în Cartea 

Roşie a Republicii Moldova (2015). 

215. Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC. 1805, Fl. Franç., ed. 3 

4: 468. (Rosaceae) 

  + RMC/RAR: în asociaţia Hieracio umbrosi-Quercetum petraeae Pînzaru, 

Cantemir, Manic  & Popescu 2017 [5], situată între comunele Cărbuna şi Răzeni, 

raionul Ialoveni, 18.IV.2019, leg. P. Pînzaru. 

 216. Stipa pulcherrima K.Koch, 1848, in Linnaea 21: 440. (Poaceae) 

 +RMC/RAR: pe o colină cu vegetaţie ierboasă, cu expoziţie sudică, lângă 

satul Poiana, raionul Ungheni, 28.VII.2019, leg. P. Pînzaru. Specie ocrotită de stat 

[2]. 

 

Concluzii 

 Speciile Carex caryophyllea  Latourr., Cruciata pedemontana (Bellardi) 

Ehrend., Crupina vulgaris Pers. ex Cass., Gentiana cruciata L., 

Hieracium umbrosum Jord., Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch., Linum nervosum 

A.Cunn. ex DC. şi Potentilla micrantha Ramond ex DC. se propune a se include în 

Lista speciilor ocrotite de stat. 
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ROLUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN CONSERVAREA ŞI 

UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR GENETICE VEGETALE 

ROMANCIUC Gabriela 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 

 

Rezumat. Soluţionarea diverselor probleme cu care se confruntă comunitatea internaţională, 

deseori, ţine de domeniul organizaţiilor internaţionale. Termenul "organizaţii internaţionale" este 

utilizat într-un sens general, fiind un ansamblu structurat de participanţi, constituit pe baza unui 

acord, în vederea atingerii unor obiective comune. În lucrare este relevantă abordarea rolului 

organizaţiilor internaţionale din perspectiva conservării resurselor genetice vegetale. Numeroase 

organizaţii internaţionale oferă asistenţă tehnică şi financiară ţărilor pentru a desfăşura activităţi 

care vizează soluţionarea acestui deziderat. 

În prezentul articol se descrie modul în care activităţile Grupului Consultativ privind cercetarea 

agricolă internaţională (CGIAR) contribuie în mod direct la conservarea şi utilizarea durabilă a 

resurselor genetice vegetale. 

Cuvinte cheie: conservarea agrobiodiversităţii, resurse genetice vegetale, organizaţii 

international, sisteme informaţionale. 

 

Abstract. The term "international organizations" is used in a general sense, encompassing all 

organizations, agencies and groups active in international development. Numerous international 

organizations provide technical and financial assistance to countries to carry out activities aimed 

at promoting the conservation and sustainable use of plant genetic resources. 

This paper describes how CGIAR centers and their genebanks activities directly contribute to the 

conservation and sustainable utilization of plant genetic resources. 

Keyword: conservation of agrobiodiversity, plant genetic resources, international organization, 

information system. 

 

Supremaţia statelor în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă 

comunitatea internaţională este pusă la încercare de existenţa unui număr important 

de organizaţii internaţionale. Forţa cu care se manifestă organizaţiile internaţionale 

în prezent contribuie în mod semnificativ la subminarea autorităţii statelor în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă lumea de azi [1]. 

Deşi au apărut mai târziu decât statele, organizaţiile internaţionale au 

cunoscut o dezvoltare rapidă atât sub aspect numeric, cât şi al perfecţionării 

structurii, metodelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor. Acest 

proces a evoluat sub presiunea unor cauze politice, economice şi sociale. Simple la 

început în ceea ce priveşte structura şi organizarea, ele au devenit din ce în ce mai 
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complexe, pentru a putea acoperi multitudinea de aspecte ale provocărilor apărute 

la nivel internaţional. 

Organizaţiile internaţionale reprezintă un ansamblu structurat de participanţi, 

constituit pe baza unui acord, având o funcţionare continua în vederea atingerii 

unor obiective comune, prin coordonarea resurselor şi acţiunilor [2].  

Unii autori dau definiţii mai largi, în sensul că organizaţia internaţională 

constituie o formă de coordonare a colaborării internaţionale în domenii stabilite, 

pentru care statele au creat un anumit cadru juridic instituţional permanent, printr-

un statut elaborat de comun acord ce prevede obiectul şi scopul organizaţiei, 

organele şi funcţiile lor necesare realizării obiectivelor urmărite. 

Deşi conceptul de organizaţie internaţională este privit din multiple 

perspective (sociologică, economică, istorică, politologică), pentru lucrarea noastră 

este relevantă abordarea din perspectiva conservării resurselor genetice vegetale. 

Prin urmare, ceea ce ne interesează acum sunt acele organizaţii 

internaţionale în domeniul dat care prin activitatea sa contribuie activ la 

promovarea ideii necesităţii conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice 

vegetale pentru următoarele generaţii.  

Numeroase organizaţii internaţionale oferă asistenţă tehnică şi financiară 

ţărilor pentru a desfăşura activităţi care vizează promovarea conservării şi utilizării 

durabile a resurselor genetice vegetale [3]. În acest context pot fi menţionate unele 

din ele ca Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), 

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO); Grupul consultativ privind 

cercetarea agricolă internaţională (CGIAR), o reţea de 15 centre agricole 

internaţionale cu acoperire globală şi sprijin multilateral al donatorilor; Uniunea 

Mondială pentru Conservare (UICN) şi Fondul Mondial pentru Natura (WWF), 

organizaţii non-guvernamentale cu acoperire globală. 

Grupul consultativ privind cercetarea agricolă internaţională a fost înfiinţat 

în 1971[5]. CGIAR este o reţea de parteneriate inegalabilă formată din peste 3.000 

de parteneri printre care se numără guvernele naţionale, instituţiile academice, 

companii private,  ONG-uri etc. Reţeaua  e reprezentată de 15 centre de cercetări 

agricole internaţionale (IARC), cu o prezenţă în peste 70 de ţări, în cea mare parte 

cele în curs de dezvoltare, având o bogată experienţă de 50 ani şi cunoştinţe care se 

bazează pe o evidenţă a inovaţiei şi a cercetării la nivel mondial.  

Cele 15 centre de cercetare CGIAR sunt organizaţii independente, non 

profit, în care sunt angajaţi  peste 8.000 de oameni de ştiinţă, cercetători, tehnicieni 
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etc. Următoarele 15 organizaţii de cercetare sunt recunoscute ca centre de cercetare 

CGIAR: AfricaRice, Bioversity International, Centrul Internaţional de Cercetare 

Forestieră (CIFOR), Centrul Internaţional de Cercetare Agricolă în Zonele Uscate 

(ICARDA), Centrul Internaţional pentru Agricultură Tropicală (CIAT), Institutul 

Internaţional de Cercetare a Culturilor pentru Tropicele Semi-Aride (ICRISAT), 

Institutul Internaţional de Cercetare a Politicilor Alimentare (IFPRI), Institutul 

Internaţional de Agricultură Tropicală (IITA), Institutul Internaţional de Cercetare 

Zootehnică (ILRI), Centrul Internaţional de Ameliorare a Porumbului şi Grâului  

(CIMMYT), Centrul Internaţional al Cartofilor (CIP), Institutul Internaţional de 

Cercetare a Orezului (IRRI), Institutul Internaţional de Gospodărire a Apelor 

(IWMI), Centrul Mondial Agro-forestier şi WorldFish. 

Fiecare centru are propriul său statut, consiliul de administraţie, directorul 

general şi personal. Centrele de cercetare CGIAR sunt responsabile pentru 

programele şi operaţiunile practice de cercetare, ghidate de politicile şi direcţiile de 

cercetare stabilite de Consiliul de Management al Sistemului (System Management 

Board), care împreună cu Biroul de management (System Management Office), 

formează organele de conducere şi administraţie a organizaţiei (System 

Organization).  

Cele 15 Centre de cercetare se află în strânsă colaborare cu institutele de 

cercetare naţionale şi regionale, organizaţii ale societăţii civile, mediul academic, 

organizaţii de dezvoltare şi sectorul privat formează Consorţiul CGIAR. 

Strategia CGIAR este concentrată asupra următoarelor aspecte [4]: 

1. reducerea sărăciei; 

2. asigurarea securităţii alimentare şi îmbunătăţirea nutriţiei; 

3. îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a serviciilor ecosistemice. 

Cadrul strategic al CGIAR contribuie activ la realizarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă (ODD) al Naţiunilor Unite. 

Unsprezece dintre centrele CGIAR îşi concentrează o mare parte din 

activitatea lor pe conservarea şi utilizarea diversităţii resurselor genetice vegetale 

pentru alimente şi agricultură (PGRFA), folosind această diversitate pentru a 

dezvolta culturile agricole, plantele furajere şi specii de arbori din sistemele 

agroforestiere îmbunătăţiţi pentru menţinerea securităţii alimentare şi dezvoltarea 

rurală. 

CGIAR se implică activ în eforturile comunităţii internaţionale de a dezvolta 

un sistem global pentru conservarea şi utilizarea durabilă a PGRFA. Centrele 

CGIAR şi colecţiile ex situ, pe care le găzduiesc în cadrul celor 11 bănci de gene, 
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au fost întotdeauna considerate componente cheie ale implementării politicilor şi 

strategiilor internaţionale privind PGRFA.  

Cele 11 centre CGIAR, deţinătoare de bănci de gene care au semnat acorduri 

cu Consiliul de administraţie al Tratatului Internaţional privind Resursele Genetice 

Vegetale  (ITPGRFA) în 2006, în prezent (începând cu luna august 2018), 

păstrează şi pun la dispoziţie prin intermediul Sistemului Multilateral al Tratatului 

internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură 

(TIRGVAA) un genofond valoros de circa 770 000 de mostre [4]. Aceste bănci de 

gene deţin unele dintre cele mai mari şi mai utilizate colecţii de culturi agricole, 

reprezentând un pilon cheie în sistemul global al conservării culturilor ex situ. 

Activitatea băncilor de gene din cadrul centrelor de cercetare CGIAR ce ţine 

de conservarea colecţiilor de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi 

agricultură este susţinută de către Platforma Banca de Gene (CGIAR Genebank 

Platform), condusă de Crop Trust [8].  Prin intermediul acestei platforme, CGIAR 

îşi îndeplineşte obligaţiunea legală de a conserva şi de a pune la dispoziţie cele 35 

colecţii de culturi agricole şi de pomi fructiferi pentru a întruni cerinţele 

standardelor internaţionale din domeniu şi asigurarea unei utilizări mai eficiente a 

colecţiilor deţinute. Astfel, se contribuie în mod direct la realizarea indicatorul 

2.5.1 al Obiectivului 2.5 din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: 

„menţinerea diversităţii genetice a seminţelor, plantelor cultivate şi animalelor de 

fermă şi domestice şi a speciilor lor sălbatice înrudite, inclusiv prin bănci de 

seminţe şi plante gestionate corect şi diversificate la nivel naţional, regional şi 

internaţional, precum şi promovarea accesului şi un schimb corect şi echitabil al 

beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice şi cunoştinţelor 

tradiţionale asociate, conform acordurilor internaţionale [6]. 

Scopul acestei platforme este de a ajuta băncile de gene CGIAR să atingă 

obiective de performanţă prin consolidarea managementului calităţii, optimizarea 

metodelor de conservare şi a sistemelor de gestionare a datelor şi promovarea unei 

utilizări sporite şi mai eficiente a colecţiilor. 

În cadrul băncilor de gene CGIAR, modulul de conservare include trei 

subiecte de cercetare:  crioconservare, analiza golurilor din colecţii şi colectarea şi 

longevitatea colecţiei de germoplasmă [9]. 

În 2018, un număr de 96.566 de probe de germoplasmă (66.930 mostre) au 

fost distribuite de către cele 11 bănci de gene utilizatorilor. Dintre acestea, 40.173 

de mostre (42%) au fost furnizate programelor de cercetare CGIAR (CRP) şi 

56.393 (58%) au fost distribuite destinatarilor din 87 de ţări; majoritatea fiind ţări 
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în curs de dezvoltare (Fig.1). 61% din materialul distribuit au reprezentat cultivari 

tradiţionali şi rude sălbatice ale culturilor agricole [10]. 

 

Fig. 1. Materialul semincer (%) distribuit de cele 11 bănci de gene a CGIAR 

în diverse regiuni geografice în 2018. 

 

La sfârşitul anului 2018, băncile de gene din cadrul CGIAR au gestionat 

773.112 mostre, inclusiv 25.576 mostre in vitro şi 32.212 menţinute ca plante sau 

pomi în sere sau câmpuri. Aproximativ 80% din numărul total de mostre sunt 

imediat disponibili pentru distribuirea lor ulterioară. Din seminţele depozitate, 57% 

mostre de seminţe au fost duplicate în siguranţă, iar 78% sunt depozitate ca 

duplicate la Svalbard Global Seed Vault . 

Informaţia despre mostrele stocate în băncile de gene din lume devine din ce 

în ce mai necesară,  mai detaliată, mai precisă, dar şi mai voluminoasă. Crop Trust 

şi Platforma Banca de Gene continuă să sprijine două sisteme informaţionale mari 

ca GENESYS şi GRIN-Global - care contribuie la extinderea disponibilităţii 

informaţiilor cu privire la resursele genetice vegetale. 

GENESIS reprezintă un portal comun ce permite accesul la informaţii 

despre resursele genetice vegetale, conservate în peste 400 bănci de gene la nivel 

global şi este susţinut de Secretariatul din cadrul TIRGVAA, Global Crop 

Diversity Trust (GCDT) şi CGIAR. 

Iniţial, începând cu anul 1994, datele privind colecţiile, achiziţiile şi 

distribuirea materialului semincer în băncile de gene a celor 11 centre CGIAR erau 
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stocate în  reţeaua informaţională a sistemului CGIAR privind resursele genetice – 

SINGER (CGIAR’s System-wide Information Network on Genetic Resources). 

Odată cu restructurările iniţiate în cadrul CGIAR, s-a efectuat modificări şi la nivel 

de sisteme informaţionale. GENESIS a preluat misiunea SINGER, prin 

încorporarea datelor de la băncile de gene CGIAR incluzând datele de paşaport, 

datele de mediu (geografice), de caracterizare şi evaluare pentru fiecare mostră. 

GENESIS permite utilizarea datelor despre mostre, permiţând utilizatorilor să 

caute informaţia necesară în baza anumitor categorii de date online. De fapt,  

GENESIS cuprinde date privind resursele genetice vegetale incluse nu doar în 

SINGER, dar şi datele stocate în catalogul european privind colecţiile ex situ 

menţinute în Europa – EURISCO [11],  ce conţine datele de paşaport a  2023240 

mostre, păstrate în 399 bănci de gene, reprezentând 6393 genuri şi 43230 specii, 

din 43 ţări şi GRIN (Fig.2).  

 

Fig. 2. Structura portalului GENESYS. 

GRIN reprezintă efortul comun al Global Crop Diversity Trust, Bioversity 

International (organizaţie globală de cercetare-dezvoltare în domeniul conservării 

agrobiodiversităţii), şi Agricultural Research Service USDA. GRIN deţine 

informaţii despre germoplasma vegetală, animală, colecţii de microorganisme. 

GRIN oferă acces continuu la baze de date privind datele de paşaport, 

caracterizare, evaluare, inventariere şi datele de distribuire importante pentru 

managementul eficient şi utilizarea colecţiilor naţionale de germoplasmă. 

Actualmente, GENESIS deţine informaţii despre 4 096 022 mostre din 461 

bănci de gene. Important este de a menţiona ca GENESYS conţine şi 424 seturi de 

date privind evaluarea şi caracterizarea.  

GENESIS reprezintă o bază potenţială pentru sistemul informaţional global 

prevăzut la articolul 17 din TIRGVAA. 
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Centrele CGIAR sunt printre primele instituţii la nivel mondial care au 

implementat DOI (Digital Object Identifiers) pentru identificarea mostrelor în 

banca de gene din cadrul Sistemului Informaţional Global (GLIS) al TIRGVAA. 

DOI poate fi considerat ca un identificator unic permanent recunoscut la nivel 

mondial (PUI). Acest sistem va permite de a identifica aceeaşi mostră, deţinută în 

mai multe bănci de gene, în diferite baze de date. În 2018, 97% din mostrele din 

colecţiile băncilor de gene din cadrul CGIAR au primit DOI.  

Activităţile Platformei Banca de Gena sunt vizate în special pentru a spori 

conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale.  

Scopul CGIAR este de a reduce sărăcia, a promova bunăstarea oamenilor, 

creşterea producţiei agricole şi protecţia mediului. CGIAR generează bunuri 

publice globale care sunt disponibile pentru toţi. 
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Rezumat. Adaptarea populaţiilor de rozătoare s-a modificat pe parcursul ultimelor  trei decenii 

sub influenţa transformărilor antropice şi climatice. S-a stabilit că diversitatea lor la ecoton s-a 

micşorat de la 2,26 în anii 1980 ai secolului XX la 1,96 în prezent. În condiţiile agriculturii 

extensive dominante erau speciile genului Apodemus (57,9%), din care A. sylvaticus – 34,5% şi 

A. uralensis – 23,4%.  Dominanţa speciei A. sylvaticus se majorează până la 41% în aa.10 ai 

sec.XXI, iar pentru A. uralensis se reduce până la 19,6%. Acest parametru diminuează, de 

asemenea, pentru M.spicilegus – de la 15% la 10,6%. Speciile gen. Microtus dominau pe 

câmpurile de ierburi perene furajere la fazele numerice de vârf, care se repetau cu o ciclitate de 

4-5 ani.  

Cuvinte cheie: biodiversitate, ecoton, dominanţă, frecvenţă. 

 

Abstract. The adaptability of rodent populations have modified under the influence of 

anthropogenic and climatic transformations during the last three decades. It was determined that 

their diversity at ecotones decreased from 2,26 in the 1980s of the 20th century to 1,96 at present. 

The species of genus Apodemus (57,9%) out of which Apodemus  sylvaticus – 34,5% and 

Apodemus uralensis – 23,4%  were under conditions of extensive agriculture. The dominance of 

Apodemus sylvaticus species increases up to 41% in the second decade of the 21st century, while 

the dominance of Apodemus uralensis decreases (19,6%).  This parameter also diminishes from 

15% to 10,6% for Mus spicilegus species. Microtus species prevailed on the perennial forage 

grasses at peak levels, 4-5 years with repeated cycles.  

Keywords: biodiversity, ecotone, dominance, frequency.  

 

Introducere 

Biodiversitatea reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieţii 

noastre. Modificările comunităţilor naturale în urma valorificării landşaftului au 

contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant şi zonei de ecoton. În 

zona de ecoton are loc intensificarea concurenţei interspecifice şi a procesului de 

adaptare a animalelor la noile condiţii de viaţă. Cercetările efectuate servesc la  

elaborarea pronosticului evoluţiei unor specii de mamifere mici în funcţie de starea 

habitatului şi schimbarea climei. În prezent, în ţară, de rând cu modificările 

climatice, înregistrate pe tot globul, au loc şi schimbări profunde social-economice, 
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care afectează stabilitatea funcţională a ecosistemelor naturale şi, în consecinţă, 

provocă reducerea diversităţii faunei, în general, şi a speciilor de vertebrate 

terestre, în particular. 

Creşterea recoltei culturilor agricole constitue obiectivul central  al securităţii 

alimentare. În acest scop o mare importanţă are sporirea eficienţei protecţiei 

plantelor prin combaterea dăunătorilor. Speciile dominante de rozătoare, care 

populează agrocenozele Republicii Moldova sunt şoarecele de pădure (Apodemus 

sylvaticus),  şoarecele de pajişte (Apodemus uralensis), şoarecele de mişună (Mus 

spicilegus) şi şoarecele de câmp (Microtus arvalis). Au fost înregistrate faze de 

vârf ale efectivului lor numeric, ce au cuprins zone separate, dar şi întreaga 

republică. Un pericol deosebit pentru culturile agricole prezintă specia Microtus 

arvalis, al cărei efectiv  pe parcursul perioadei de reproducere poate creşte de sute 

de ori, iar  al speciilor Apodemus sylvaticus,  Apodemus uralensis, Mus spicilegus 

– de zeci de ori. Pe parcursul ultimelor 4 decenii s-au înregistrat cca 10 faze de vârf 

ale efectivului numeric al speciei Microtus arvalis, din care mai mult de jumătate – 

destul de pronunţate (1975, 1981, 1988, 1995, 2008, 2014) [1,2,3,4]. Microtinele 

afectează destul de puternic ierburile perene multianuale, culturile graminee de 

toamnă, livezile tinere [6,7,8]. Pentru combaterea acestor dăunători se cheltuie 

mijloace financiare considerabile. Deaceea o mare importanţă o au măsurile de 

profilaxie prin pronosticarea efectivului lor.  

 

Materiale şi metode 

Cercetările au fost efectuate la staţionarele din centrul republicii, selectându-

se terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi 

activitate antropică. S-au aplicat metodele de apreciere a densităţii relative – 

capcane-nopţi, iar pentru evaluarea structurii spaţial-funcţionale s-au  utilizat 

capcanele de prins pe viu – metoda capturării-marcării-recapturării pe sectorul de 

probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [9,10]. La animalele capturate s-

au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta şi parametrii de 

reproducere. Pentru caracteristica  distribuţiei biotopice a speciilor  s-a  utilizat 

indicele frecvenţei F=100*p/P, unde P – numarul de probe, p – probele în care este 

prezentă specia şi indicele dominanţei    D=100*n/N, unde n – numărul de indivizi 

ai speciei i în probă, N – numărul total de indivizi [5]. Ambii indici au expresie 

procentuală. Pentru evidenţierea poziţiei speciei sau grupului taxonomic în 

biocenoză s-a  calculat semnificaţia ecologică (WA) conform formulei Wa = 

Fa∙Da/100, unde FA – frecvenţa  grupeia şi Da – indicele de dominanţă. Speciile sau 
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grupurile taxonomice cu semnificaţia de până la 1%, în cenozele analizate se 

consideră accidentalale; 1,1 – 5 % – accesorii; 5,1-10% – caracteristice şi W > 

10%  – constante pentru biocenoza caracterizată. Diversitatea comunităţilor  s-a  

determinat, folosind indicele  Margalef: DMg= (S-1)/lnN, unde S – numărul de 

specii, iar N – numărul total de indivizi ai tuturor speciilor. 

 

Rezultate şi discuţii 

S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor dominanţei, frecvenţei, 

semnificaţiei ecologice, abundenţei, diversităţii  speciilor şi comunităţilor de 

rozătoare în perioada actuală comparativ cu aa.80 ai sec. XX pentru zona de ecoton 

şi habitatele adiacente. Asupra acestor comunităţi au avut o influenţă considerabilă 

în ultimele decenii transformarea  structurii ecosistemelor, condiţionată de 

modificările climatice şi economice din R. Moldova.  

În aa.80, în condiţiile unei agriculturi cooperatiste extensive agrobiocenozele 

cu monoculturi ocupau suprafeţe mari. La faza de vârf daune considerabile 

cauzează semănăturilor şi păşunilor, de rând cu alte rozătoare şi  microtinele, 

consumând vegetaţia, iar livezilor tinere, rozând scoarţa copacilor. Microtus 

arvalis, de exemplu, consumă o cantitate foarte mare de hrană comparativ cu masa 

corporală, raţia diurnă constituind 100-120%, iar la subadulţi – până la 300-320% 

din masa corpului. 

O importanţă hotărâtoare pentru preântâmpinarea reproducerii în masă o au 

măsurile agrotehnice: recoltarea la timp şi calitativă a culturilor agricole, aratul de 

toamnă. În urma reformei agrare agrobiocenozele cu monoculturi şi suprafeţe mari 

au fost parcelate, fiind cultivate diverse culturi, preponderent anuale, iar 

mozaicitatea a crescut.  

În prezent o mare parte din terenurile agricole sunt slab valorificate, unele 

fiind abandonate. Terenurile neprelucrate treptat se transformă în biotopuri 

naturale – pajişti şi păşuni. Concomitent se intensifică procesele degradării 

ecosistemelor naturale, cauzate, în mare măsură, de păşunatul excesiv. Sub 

influenţa transformărilor din ultimele trei decenii s-au modificat capacităţile 

adaptive ale populaţiilor speciilor de rozătoare, condiţionate de strategia de 

adaptare a lor. S-a stabilit că în prezent diversitatea s-a micşorat la ecoton şi în 

habitatele adiacente (Fig. 1, 2). 
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Fig. 1. Indicele diversităţii ecologice a comunităţilor de rozătoare în zona de 

ecoton şi biotopuri adiacente în aa.80 ai sec. XX 

 

Pentru ambele segmente temporale indicele diversităţii este mai mare la 

ecoton, înregistrându-se o descreştere din primăvară spre toamnă acum 30 ani în 

urmă, când valorile lui erau mai mari.  

 
Fig. 2. Indicele diversităţii ecologice a comunităţilor de rozătoare în zona de 

ecoton şi biotopuri adiacente în prezent 

 

În anii 80 ai sec.XX comunităţile de rozătoare în ecosistemele naturale şi 

antropizate aveau o structură determinată de mozaicitatea habitatelor şi 

extensivitatea utilizării agrobiocenozelor. În terenurile agricole de ierburi furajere 

perene, graminee, culturi prăşitoare şi multianuale (vii, livezi) cu o suprafaţă 

relativ mare, de 100-150 ha, dominante la ecoton erau speciile genului Apodemus 

(57,9%), din care A. sylvaticus – 34,5% şi A. uralensis – de 23,4%.  

Dominanţa speciei A. sylvaticus se majorează de la 34,5% în aa.80 ai sec.XX 

la 41% în aa.10 ai sec.XXI, iar pentru A. uralensis se reduce de la 23,4% la 19,6% 

(Fig. 3).  
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Fig. 3. Indicele dominanţei speciilor de rozătoare în aa.80 ai sec.XX şi în prezent  

 

Acest parametru diminuează, de asemenea, pentru M.spicilegus – de la 15% la 

10,6%. Descreşterea este substanţială pentru M.musculus (9,3% şi 1,8%), fapt 

explicabil prin lipsa scârtelor de paie – staţiuni de refugiu existente în acea 

perioadă. Pentru speciile gen. Microtus dominanţa se menţine practic la acelaşi 

nivel. Cu trei decenii în urmă ele dominau pe câmpurile de ierburi perene furajere 

la fazele numerice de vârf, care se repetau cu o ciclitate de 4-5 ani. S-a stabilit o 

creştere semnificativă a dominanţei pentru A.agrarius (2,5% şi 13%), iar la 

Cricetulus migratorius acest parametru se înjumătăţeşte (1,4% şi 0,7%).  

În perioada actuală s-a înregistrat o descreştere vădită a frecvenţei speciilor de 

rozătoare comparativ cu aa. 80 în zona de ecoton, dar şi în habitatele adiacente.  

În condiţiile Republicii Moldova monitoringul efectivului populaţiilor de 

rozătoare include cercetările efectuate primăvara devreme şi toamna. Primăvara, în 

luna martie, o deosebită atenţie e necesară să fie acordată populării de către 

microtine a semănăturilor de ierburi multianuale şi gramineelor de toamnă. În 

cazurile când este stabilită o densitate de 5 colonii la hectar se recomandă 

desfăşurarea măsurilor de profilaxie. Toamna, pe parcursul lunilor octombrie şi 

noiembrie sunt monitorizate, de asemenea, câmpurile cu ierburi multianuale şi 

gramineele de toamnă. În acest caz o densitate de 10-15 colonii la hectar de 

graminee şi 5 de lucernă e suficientă pentru a efectua măsurile de combatere 

necesare. Destul de eficientă este combaterea microtinelor în staţiunile de refugiu. 

Modalităţile de combatere a microtinelor variază în funcţie de situaţia ecologică şi 

efectivul lor. În condiţii de câmp se utilizează momeala sub formă de boabe, tratată 

cu rodenticid (bromacol, ratidion etc.), mai frecvent – anticuagulanţi din grupa 

indandionică. Microtinele consumă momeala mai des în perioada rece a anului şi 

mai rar – în timpul caniculei. Momeala se utilizează, de regulă, toamna târziu sau 
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în perioada de iarnă, când lipseşte stratul de zăpadă şi primăvara devreme. Doza de 

rodenticid, cu care se tratează boabele de graminee, variază în funcţie de faza de 

reproducere a rozătoarelor, fiind mai mare în perioada de creştere şi dispersie şi, 

respectiv, mai mică, în cea de depresie. Eficacitatea preparatelor menţionate 

variază în funcţie de starea populaţiilor de rozătoare. Aceste metode sunt calificate 

în prezent ca fiind fără perspectivă şi chiar periculoase pentru alte specii – 

componente ale biocenozelor. 

În prezent se acordă o mare atenţie sterilenţilor chimici, preparate, ce 

provoacă dereglări ale funcţiei de reproducere a microtinelor.  

 

Concluzii 

1. Sub influenţa transformărilor din ultimele trei decenii s-au modificat capacităţile 

adaptive ale populaţiilor speciilor de rozătoare, condiţionate de strategia de 

adaptare a lor. S-a stabilit că diversitatea la ecoton s-a micşorat de la 2,26 în anii 

80 ai sec.XX la 1,96 - în prezent. 

2. În condiţiile agriculturii extensive dominante erau speciile genului Apodemus 

(57,9%), din care A. sylvaticus – 34,5% şi A. uralensis – 23,4%. Dominanţa 

speciei A. sylvaticus se majorează până la 41% în aa.10 ai sec.XXI, iar pentru A. 

uralensis se reduce până la 19,6%. Acest parametru diminuează, de asemenea, 

pentru M.spicilegus – de la 15% la 10,6%. Speciile gen. Microtus dominau pe 

câmpurile de ierburi perene furajere la fazele numerice de vârf, care se repetau cu 

o ciclitate de 4-5 ani.  

3. La faza de vârf microtinele cauzează daune considerabile culturilor agricole. 

Pentru Microtus arvalis raţia diurnă comparativ cu masa corpului este de 100-

120%, iar la subadulţi – până la 300-320%.  

 

Lucrarea a fost realizată în cadrul  proiectului  de cercetări 

20.80009.7007.02 
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EVALUAREA COMPONENŢEI FIZICO-CHIMICE ŞI INDICII DE 

CALITATE A APELOR CONEXE ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

DE STAT DIN RAIONUL ANENII NOI 

 

TĂRÎŢĂ Anatol, SANDU Maria, MOŞANU Elena, COZARI Tudor, 

LOZAN Raisa,  

Institutul de Ecologie şi Geografie 

 

Rezumat. Ariile naturale protejate de stat (ANPS) din r-nul Anenii Noi ocupă o suprafaţă mică 

(0,08% din suprafaţa totală pe republică), alcătuind cca 2,7% din suprafaţa administrativă a 

acestuia. Apele subterane din zonele limitrofe ANPS, după valoare Indicelui de Poluare cu nitraţi 

sunt de la nepoluate la slab poluate, iar apa din fântână de la marginea Monumentului Natural 

Botanic “Schinoasa Mare” este poluată cu nitraţi, depăşind CMA pentru apa potabilă de 1,7 ori. 

Apa  r. Bâc (zona limitrofă ANPS) are un IPAcc de la 39% (aval or. Străşeni) la 43-46% (la 

revărsarea în fl. Nistru), astfel fiind de clasa IV (poluată). Conţinutul metalelor grele (Cu, Ni, Zn, 

Pb şi Mn) din sedimentele r. Bâc caracterizează starea sedimentelor ca fiind nepoluate cu aceste 

metalele. Starea trofică a lacurilor Teliţa Nouă şi Ghidighici prezintă caracteristici oligotrofe 

pentru şi eutrofe pentru lacul Sălaş.  

Cuvinte cheie: Arii naturale protejate de stat, ape poluate, indice de poluare, metale grele. 

Abstract. The state protected natural areas (SNPA) in the Anenii Noi district occupy a small 

area (0.08% of the total area per republic), making up about 2.7% of its administrative area. 

Ground waters in areas bordering with SNPA, according to Nitrate Pollution Index value, is from 

unpolluted to poorly polluted, and the water in the well at the edge of the Botanical Natural 

Monument "Schinoasa Mare" is polluted with nitrates, exceeding the MAC for drinking water 

1.7 times. Water from Bâc river (zone bordering with SNPA) has an Pollution Water Index from 

39% (downstream Straseni) at 43-46% (at the overflow into the Dniester river), thus being class 

IV (polluted). The contents of heavy metals (Cu, Ni, Zn, Pb and Mn) in the sediments of the Bâc 

river characterize the state of as being unpolluted with these metals. The trophic state of the lakes 

“New Telita” and “Ghidighici” has oligotrophic characteristics to eutrophes for the Sălaş lake. 

Keywords: State natural protected areas, polluted waters, pollution index, heavy metals. 

 

Introducere 

Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în zonele cu statut de protecţie, prevede 

evaluarea stării ecologice a factorilor de mediu, inclusiv estimarea presiunilor şi a 

impactului asupra resurselor de apă din Ariile Naturale Protejate de Stat (ANPS) 

[10]. Prezenţa ANPS pe teritoriul r-nului Anenii Noi este argumentul de bază în 

evaluarea stării ecologice a apei în teritoriile lor. Ariile naturale protejate de stat 

din r-nul Anenii Noi ocupă o suprafaţă mică (0,08% din suprafaţa totală pe 

republică), alcătuind cca 2,7% din suprafaţa administrativă a acestuia. Obiectele 

din fondul ariilor naturale protejate de stat cercetare în r-nul Anenii Noi sunt: 
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Amplasamentul de faună de lângă s. Calfa; Ocolul silvic Anenii Noi, Schinoasa 

Mare, parcela 5, subparcela 3; Rezervaţia Naturală Silvică Voinova; Pădurea 

Hîrbovăţ, ocolul silvic Hârbovăţ, Vila Hârbovăţ, parcelele 8-36, subparcela 29; 

ocolul silvic Anenii Noi, Hârtop, parcelele 50-51.  

Scopul prezentului studiu, realizat în Proiectul aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea 

integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul 

conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor 

Directivelor UE”, prevede evaluarea surselor de poluare, al parametrilor şi 

indicilor de calitate a apelor de suprafaţă şi subterane conexe ANPS din raionul 

Anenii Noi. 

Starea bazinelor acvatice existente în r-nul Anenii Noi [2] este prezentată în 

tabelul nr. 1.  

Tabelul nr. 1 

INVENTARIEREA BAZINELOR ACVATICE (IAZURILOR) DIN 

RAIONUL ANENII NOI, A. 2018 

Numărul şi 

Suprafaţa 

bazinelor 

acvatice, ha 

Modul de 

folosinţă 

Prezenţa 

proiectului 

şi avizul 

expertizei 

ecologice 

Prezenţa 

paşapor- 

tului 

bazinului 

Starea 

barajului, 

satisfăcător/ 

avariat 

Starea 

bazinului, 

ha 

Starea 

fâşiei 

riverane de 

protecţie 

45/ 

888,68 

Generală -18 

piscicultură-

18 

irigare - 9 

5 7 

Satisfăcător-

39 

Avariat - 6 

Satisfăcător- 5 

Uscat - 7 

vegetaţie - 1 

Înnămolit -32 

Există - 30 

Lipsă - 10 

împădurită-

5 

 

În r-nul Anenii Noi cca 60% din complexele de evacuare şi epurare a apelor 

uzate au epurare insuficientă şi cca 40% nu funcţionează, fiind lipsa epurarea 

normativă (tab. nr. 2)[2].  

Tabelul nr. 2 

STAREA COMPLEXELOR DE EVACUARE ŞI EPURARE A APELOR 

UZATE DIN R-NUL ANENII NOI 

AE/IE 
Total 

unităţi 

Funcţionează unităţi 

Cu 

epurare 

normativă 

Cu epurare 

insuficientă 

Cu 

epurare 

parţială 

Nu 

funcţionează 

Anenii Noi 4 1 3 0 0 

O problemă, care există în procesul de epurare a apelor uzate şi influenţează 
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semnificativ asupra stării ecologice a mediului ambiant, este lipsa instalaţiilor 

moderne de epurare a apelor reziduale. 

O altă sursă de poluare a mediului, inclusiv a apelor naturale, sunt gunoiştile 

neautorizate. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică cantitatea de deşeuri 

menajere solide formate în republică este în continuă creştere: de la 155,9 mii tone 

în a. 2009 la 276,01 mii tone în a. 2016. Informaţia privind formarea şi depozitarea 

deşeurilor în r-nul Anenii Noi este prezentată în tabelul numărul 3, fiind constat că 

în a. 2018 erau în total 104 gunoişti: 22 (cca 22%) de gunoişti exploatate, 49 (cca 

46%) gunoişti stihiinice, iar 33 (cca 32%) unităţi au fost lichidate [2]. 

 

Tabelul nr. 3 

FORMAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN R-

NUL ANENII NOI 

Localitatea Total Gunoişti 

exploatate 

Gunoişti 

stihiinice  

Gunoişti 

lichidate 

unităţi Supra 

faţa, 

ha 

unităţi Supra 

faţa, 

ha 

unităţi Supra 

faţa, 

ha 

Anenii Noi  104 22  41  49 1,21  33  0,91  

 

Datorită migrării poluanţilor prin difuziune şi dispersie în funcţie de 

proprietăţile fizico-chimice şi biologice care-i caracterizează au fost evaluate atât 

apele subterane şi de suprafaţă din teritoriul ANPS cât şi din teritoriile limitrofe. 

 

Materiale şi metode 

Probele de apă au fost recoltate conform SM SR ISO 5667-6:2011 [19]. 

Indicii de calitate în probele de apă au fost determinaţi respectând 

Standardele naţionale şi internaţionale privind metodele de prelucrare şi de 

determinare a parametrilor fizico-chimici [3, 14, 15], precum şi clasificarea apelor 

de suprafaţă [4]. Conţinutul total de solide dizolvate (TSD/mineralizarea) a fost 

calculat folosind ecuaţia [20]: TSD (mg/L) = Ca2+ + Mg2+ +Na+ + K+ + (0,5xHCO3
-

) +CI- +SO4
2- +NO3

-Corectitudinea lucrului analitic a fost verificată, folosind 

standardul intern. Au fost determinaţi Indicele cloro-alcalin [11], Indicele de 

poluare a apei cu nitraţi (IPAN) [13], Capacitatea de autoepurare (CA) 21, 23, 24], 

Coeficienţii de irigare a apei [8] şi Stebler [22] şi Indicele de troficitate [9, 12, 18]. 

Prelucrarea statistică a datelor obţinute s-a realizat prin calcularea parametrilor 
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statistici: media aritmetică, eroarea mediei, nivelul de confidenţă 95%, utilizând 

aplicaţia Descriptive Statistics din Microsoft Excel [7].  

 

Rezultate şi discuţii 

Apele subterane:  

Componenţa fizico-chimică şi indicii de calitate a apelor freatice din ANPS, 

r-nul Anenii Noi în anotimpul de primăvară este menţionată în tabelul numărul 4.  

Apa din fântâna, p. 1c RNS Voinova, şi izvoarele din RP Hârbovăţ r-nul 

Anenii Noi în anotimpul de primăvară corespunde cerinţelor de potabilitate. Apa 

din fântâna, p. 1j, RNS Voinova, nu corespunde cerinţelor de potabilitate după 

duritate, reziduul fix, conţinutul ionilor Na++K+ şi SO4
2- [5]. Valorile indicelui 

cloro-alcalin (CAI) sunt negative (de la - 3,85 la -8,8), ceea ce demonstrează 

practic lipsa schimbului ionilor Na+ şi K+ din apă cu Mg2+ şi Ca2+ din mediul 

mineral. Gradul de poluare după indicele de poluare a apei cu nitraţi (IPAN) 

variază de la nepoluată (-0,03 la -0,8) la slab poluată (+0,21). Conform 

coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apa este de la excelentă la satisfăcătoare 

pentru irigare (tab. nr. 4). 

 

Tabelul nr. 4 

COMPONENŢA FIZICO-CHIMICĂ ŞI INDICII DE CALITATE A 

APELOR FREATICE DIN ANPS, R-NUL ANENII NOI (LUNA MARTIE, 

A. 2019) 

Parametrii 

RNS 

Voinova, 

fântâna, 

p. 1c. 

RNS 

Voinova, 

fântâna, 

p. 1j. 

RP 

Hârbovăţ, 

izvor 

lateral 

RP 

Hârbovăţ, 

izvor 

mijlociu 

CMA, 

apa 

potabilă* 

pH 7,45 7,68 7,42 7,38 6,5-9,5 

Duritate, gr. germane 5,3 6,0 2,1 1,85 5 

Duritate, mg.echv/L 15 16,8 6,1 5,2 15 

Ca2+, mg/L 92 80 72 56 - 

Mg2+, mg/L 132 156 30 29 - 

Na++K+, mg/L 170 542 100 141 200 

Cl-, mg/L 58 85 25 25 250 

SO4
2-, mg/L 516 1133 50 12 250 

HCO3
-, mg/L 600 793 556 586 - 

Suma ionilor, mg/L 1270 2402 616 571 1500 
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NH4
+, mg/L 0 0 0 0 0,5 

NO2
-, mg/L 0 0 0 0 0,5 

NO3
-, mg/L 4,27 7,1 24,2 19,4 50 

CAI-I -3,85 -6,6 -5,0 -8,8  

Starea Nepoluată, lipseşte  schimbul ionilor  

Indice de poluare cu 

NO3- 

-0,8 -0,65 +0,21 -0,03  

Starea lipsa poluării cu nitraţi  

Coeficienţii de irigare: 

Stebler /SAR 

21-bună/ 

2,7-exc. 

9,2-

satisf./ 

2,9-exc. 

8,2-satisf./ 

1,7-exc. 

8,2-satisf./ 

1,6-exc. 

 

 

*CMA - Conţinut maxim admis [5] 
 

În luna mai a fost realizat studiul componenţei şi calităţii apelor subterane în 

Rezervaţia Peizagistică (RP) Telita; Rezervaţia Naturală Silvică (RNS) Voinova; 

Monumente ale Naturii, c. Botanice (MNB) Schinoasa Mare şi Monument de 

Arhitectură Peizageră (MAP) Hârbovăţ. 

Valorile indicelui cloro-alcalin (CAI) sunt negative (de la –0,77 la -9,4), 

ceea ce demonstrează lipsa schimbului ionilor Na+ şi K+ din apă cu Mg2+ şi Ca2+ 

din mediul mineral. 

Studiul denotă că conform coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apele 

studiate au proprietăţi de la excelentă la satisfăcătoare pentru irigare (tab.5).  

Apele subterane din studiu (mai, a. 2019) după valoare Indicelui de Poluare 

cu Nitraţi sunt de la nepoluate (Izvorul din RP Telita şi 2 fântâni din RNS Voinova) 

la slab poluată (izvorul lateral din MAB Hârbovăţ şi Fântâna din s. Şerpeni), iar 

apa din fântână de la marginea MNB Schinoasa Mare este poluată cu nitraţi, 

depăşind conţinutul maxim admis pentru apa potabilă de 1,7 ori (tab. nr. 5). 

Tabelul nr. 5 

PARAMETRII FIZICO-CHIMICI ŞI INDICII DE CALITATE A APELOR 

SUBTERANE (LUNA MAI, A. 2019) 

Parametrii/ 

proba 

1. 

Izvor, 

RP 

Telita 

2. 

fântână, 

canton, 

RNS 

Voinova 

3. 

fântână 

la 

drumul 

din RNS 

Voinova 

4. fântână 

din 

marginea 

MNB 

Schinoasa 

Mare 

5. izvor 

lateral, 

MAB 

Hârbovăţ 

6. 

Fântâna, 

s. 

Şerpeni 
CMA* 

pH 7,28 7,3 6,97 6,86 7,11 7,02 6,5-
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8,5 

Duritatea, 

mg.echv/L 

12 14 16,8 13,2 6,2 5,4 15 

Duritatea, gr. 

germane 

4,3 5,0 6,0 4,7 2,2 1,9 5 

Ca2+, mg/L 134 120 80 140 84 76 - 

Mg2+, mg/L 64 97 155 75 24 19 - 

Na+ + K+, 

mg/L 

150 182 352 213 119 130 200 

Cl-, mg/L 88 61 67 172 16 20 250 

HCO3
-, mg/L 600 580 890 590 580 625 - 

SO4
2-, mg/L 296 512 737 302 41 7 250 

NH4
+, mg/L 0 0 0 0 0 0 0,5 

NO2
-, mg/L 0,007 0,014 0,006 1,16 0 0 0,5 

NO3
-, mg/L 4,8 0,2 13,3 86 35,5 35 50 

Mineralizarea, 

mg/L 

1044 1254 1860 1294 612 601 1500 

IPAN,% -0,76 -1,0 -0,33 +2,3 +0,775 +0,75  

Calitatea apei nepoluată poluare 

semnif. 

slab poluată 

 

 

CAI -1,45 -3,2 -6,4 -0,77 -9,4 -8,6  

 lipsa schimbului ionilor  

Coeficientul de 

irigare SAR 

2,4 2,8 4,8 3,3 2,8 3,2  

Calitatea apei excelentă pentru  irigare  

Coeficientul de 

irigare Stebler 

29 42 38 15 160 125  

Calitatea apei  Bună pentru  irigare satisf. bună  

 

Apele de suprafaţă:  

Studiul componenţei şi calităţii apelor de suprafaţă a fost realizat atât din 

zona limitrofă Rezervaţiei Peisajere (s. Teliţa Nouă, 2 iazuri), cât şi din lacul Salaş, 

al treilea după mărime din Republica Moldova, situat în valea r. Bâc, la cca 3,5 km 

de fl. Nistru, în raionul Anenii Noi.  

Reieşind din legătura reciprocă a apei din natură (subterane şi de suprafaţă) 

s-a evaluat, pentru comparaţie, componenţa şi starea ecologică a apelor de 

suprafaţă (râuri şi lacuri) din r-nul Anenii Noi: lacul Salaş; fl. Nistru cu albie 

majora (s. Puhăceni; s. Şerpeni, s. Teliţa, amonte revărsarea r. Bâc; aval revărsarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%AEc
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r. Bâc); r. Bâc cu o albie minoră (aval or. Străşeni, până la deversarea în fl. Nistru); 

lacul Ghidighici (la baraj şi după stufăriş). Deoarece rolul plantelor acvatice este 

deosebit în ecosistemele acvatice, s-a pus accent pe studiul apei din lacul 

Ghidighici, după stufăriş.  

Componenţa fizico-chimică, CA, IPAcc şi coeficienţii de irigare ai apelor 

cercetate este expusă în tabelul numărul 6. Apa r. Bâc are un IPAcc de la 39% 

(aval or. Străşeni) la 43-46% (la revărsarea în fl. Nistru), deci este de clasa IV 

(poluată). În lacul Ghidighici se îmbunătăţeşte starea ecologică a apei din r. Bâc 

(rolul pozitiv al stufărişului la intrarea în lac), având un IPAcc de 61-62% (clasa 

III, poluare medie). Apa din r. Bâc şi lacuri are un nivel mic de autoepurare (CA de 

la 0,12 la 0,28).  

Tabelul nr. 6 

PARAMETRII FIZICO-CHIMICI, CAPACITATEA DE AUTOEPURARE, 

INDICELE DE POLUARE ŞI COEFICIENŢII DE IRIGARE AI APELOR 

DE SUPRAFAŢĂ 

Parametrii/ 

mostra 

Ano- 

timp 

1 2 3 4 5 6 7 

pH Ap. 7,75 7,4 8,2 9,4 8,55 7,95 8,1 

S.  7,6 8,6  7,7   

Duritatea, 

mg.echv/L 

Ap. 14,7 9,7 9,0 14,2 6,3 9,8 10,4 

S.  6,8 6,2  4,0   

Ca2+, mg/L Ap. 132 89 60 18 37 42 52 

S.  76 56  68   

Mg2+, mg/L Ap. 97 63 72 159 59 92 93 

S.  36 41  7   

Na+ + K+, mg/L Ap. 154 253 234 518 164 178 163 

S.  164 286  29   

Cl-, mg/L Ap. 104 120 185 378 100 99 96 

S.  104 236  35   

SO4
2-, mg/L Ap. 294 393 192 786 225 345 321 

S.  50 148  44   

HCO3
-, mg/L Ap. 763 555 622 601 363 461 497 

S.  573 552  183   

CCO-Cr, mgO/L Ap. 52,8 123 124,6 78,5 73,5 33,6 45,6 

S.  252 65,4  111,5   

CCO-Mn, mgO/L Ap. 10,7 52,9 100,4 42,2 58,4 17,0 11,9 

CBO5, mgO/L Ap. 6,3 21,5 34,85 19,3 12,8 9,4 9,1 

S.  60,5 16,8  26,6   

NH4
+, mg/L Ap. 2,9 33,9 0,25 0,17 0,44 0,23 0,12 
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S.  32,6 0  0,71   

NO2
-, mg/L Ap. 0,55 0,28 0,07 0,05 0,18 0,03 0,07 

S.  0,03 0  0   

NO3
-, mg/L Ap. 20,2 2,9 0,42 0,14 1,6 0,26 0,36 

S.  1,8 0,11  1,35   

PO4
3-, mg/L Ap. 6,2 4,8 0 0 0 0,37 0,29 

S.  1,62 0,42  0,28   

Reziduu fix, mg/L Ap. 1182 1199 1054 2159 768 986 973 

S.  750 893  275   

Humaţi, mg/L Ap. 6,8 10,9 8,6 5,5 12,4 5,4 4,5 

S.  12,6 4,8  17,2   

Culoare, grade Ap. 8,2 8,2 18,2 7,8 23,9 6,5 5,35 

S.  10,1 11,6  23,9   

Turbiditate, UNT Ap. 2,4 51,5 138 14,6 77,0 9,35 5,6 

S.  66,5 17,3  92,0   

CA Ap. 0,12 0,17 0,28 0,24 0,17 0,28 0,2 

S.  0,24 0,25  0,24   

IPAcc, %  Ap. 39 43 49 41 63 62 61 

S.  46 57  65   

Calitatea apei  Poluată Poluare medie 

Coeficientul  de 

irigare SAR 

Ap. 2,5 5,0 0,7 2,2 1,1 3,5 3,1 

S.  3,6 6,5  0,82   

Calitatea apei Excelentă pentru irigare 

Coeficientul  de 

irigare Stebler 

Ap. 25,7 21 90 45 90 25,7 26,6 

S.  16 77  56   

Calitatea apei Bună pentru irigare 

Luna aprilie (Ap.) şi septembrie ( S.). 

Probele: 1. r. Bâc, aval or. Străşeni.; 2. r. Bâc, până la deversarea în fl. 

Nistru; 3. Iaz 2, s. Teliţa Nouă; 4. Iaz 1, s. Teliţa Nouă; 5. lacul Sălaş; 6. 

lacul Ghidighici, la baraj; 7. lacul Ghidighici, după stufăriş. 

 

Evaluarea apelor de suprafaţă şi subterane din teritoriile în studiu denotă că 

apele au proprietăţi satisfăcătoare pentru irigare (tab – le nr. 5 şi 6).  

Evaluarea procesului de eutrofizare 

Starea de eutrofizare a lacurilor a fost evaluată utilizând clasificarea 

convenţională pe de o parte şi clasificarea bazată pe indicele stării trofice Carlson 

(TSI) pe de altă parte.  

Evaluarea potenţialului ecologic al lacurilor din zona de studiu după indicele 

de troficitate s-a efectuat prin determinarea transparenţei (discul Secchi), 

conţinutului clorofilei ,,a”, fosforului total şi saturaţiei cu oxigen. 
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Concentraţia clorofilei ,,a” în lacurile studiate variază de la <1 μg/L în lacul 

Ghidighici până la 242,7 μg/L în lacul Sălaş în perioada de primăvară şi 209,5 – 

135,7 μg/L toamna în lacul 2 de la Teliţa Nouă şi l. Sălaş, folosit ca o reproducere 

alimentară a fermei piscicole din s. Gura Bâcului; valorile Ptot variază de la 0,85 

μg/L în lacul 1, Teliţa Nouă şi lacul Ghidighici până la 32,61 μg/L în lacul Sălaş – 

primăvara şi 28,2 μg/L – lacul 2 de la Teliţa Nouă şi 18,2 μg/L- lacul Sălaş 

toamna; transparenţa este în limitele 0,2-0,6 m primăvara şi 0,11-0,24-toamna. În 

baza acestor parametri s-a estimat TSItot şi starea trofică a lacurilor prezentând 

caracteristici oligotrofe pentru lacurile 1 Teliţa Nouă şi Ghidighici, mezotrofe 

pentru lacul 2 Teliţa Nouă şi eutrofe pentru lacul Sălaş (tab. nr. 7) primăvara.  

Tabelul nr.7 

INTERPRETAREA VALORILOR INDICELUI STĂRII TROFICE A 

LACURILOR DIN ZONA LIMITROFĂ ZONEI DE STUDIU 

(PRIMĂVARA) 

Proba 
Chl, 

μg/L 

SD, 

m 

Ptot , 

μg/L 

Saturaţia, 

% 
TSIChl TSISD TSIPtot 

TSItot şi 

starea 

trofică 

Lac1, Teliţa 

Nouă 
0 0,4 0,85 74,07 30,6 73,2 1,8 

35,2 - 

oligotrof 

Lac 2, 

Teliţa Nouă 
23,68 0,12 4,24 109 33,8 76,5 25 

45,1 - 

mezotrof 

Lacul Sălaş 242,7 0,2 32,61 97,5 36,1 83,2 54,4 
58- 

eutrof 

Lacul 

Ghidighici, 

dupa 

stufăriş 

<1 0,6 0,85 94,5 30,6 67,4 1,8 
33,3 - 

oligotrof 

Lacul 

Ghidighici, 

la baraj 

<1 0,5 0,85 111 30,6 70 1,8 
34 

oligotrof 

Toamna lacul 1 de la Teliţa Nouă a secat, iar pentru Lacul 2 de la Teliţa 

Nouă TSItot este de 76, ce corespunde stării trofice hipereutrofe, pentru lacul Sălaş 

valoarea TSItot este de 69, starea trofiică fiind eutrofă (tab. nr. 8). 

S-a studiat saturaţia minimă cu oxigen, pe baza calculării oxigenului dizolvat 

în apă. Regimul gazos al lacurilor se formează sub influenţa mai multor factori: 

procesul de fotosinteză, condiţiile meteorologice, dinamica maselor de apă, 

pătrunderea substanţelor organice în lacuri şi mineralizarea lor etc. Dacă analizăm 

rezultatele obţinute în acest aspect, putem menţiona că cea mai bine asigurată cu 

oxigen a fost apa lacului „Ghidighici” (111%), mai puţin comparativ – apa lacului 
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1 Teliţa Nouă (74,07%). Starea trofică după saturaţia cu oxigen a apelor lacurilor 

studiate prezintă caracteristici oligotrofe şi ultraoligotrofe (tab. nr.8) - primăvara şi 

oligotrofe toamna (tab. nr. 8). 

Tabelul nr. 8 

INTERPRETAREA VALORILOR INDICELUI STĂRII TROFICE A 

LACURILOR DIN ZONA LIMITROFĂ ZONEI DE STUDIU (TOAMNA) 

Proba 
Chl, 

μg/L 

SD, 

m 

Ptot , 

μg/L 

Saturaţia, 

% 
TSIChl TSISD TSIPtot 

TSItot şi 

starea 

trofică 

Lac 2, 

Teliţa 

Nouă 

209,5 0,11 28,2 95,5 83 92 52 76 

Lacul 

Sălaş 
135,7 0,24 18,2 96,8 78,8 81 46 69 

 

e) Indicele cantitativ de geoacumulare (Igeo) a metalelor grele în sedimentele 

subacvatice şi interpretarea gradului de poluare: 

 Conţinutul Cu, Ni, Zn, Pb şi Mn în sedimentele r. Bâc [1] caracterizează 

starea sedimentelor ca fiind nepoluate cu MG studiate (clasa 0, Igeo este <0), doar 

la Zn sedimentul din r. Bâc, s. Gura Bâcului este clasificat ca nepoluat-moderat 

poluat (clasa 0-1, Igeo=0,25) [16] (tab. nr. 9). 

Tabelul nr.9 

CONCENTRAŢIA ŞI IGEO A METALELOR GRELE ÎN SEDIMENTELE 

SUBACVATICE DIN BAZINUL R. BÂC 

Râul/ 

lacul 

Localitatea Cu Ni Zn Pb Mn 

mg/kg/ 

Igeo 

mg/kg/ 

Igeo 

mg/kg/ 

Igeo 

mg/kg/ 

Igeo 

mg/kg/ 

Igeo 

r. Bâc mun. Chişinău 

(amonte) 

33,05 

-0,51 

17,25 

-0,87 

98,22 

-0,31 

28,61 

-0,05 

150,57 

-0,88 

r. Bâc mun. Chişinău 

(aval) 

37,89 

-0,44 

24,86 

-0,76 

106,66 

-0,25 

27,68 

-0,08 

258,45 

-0,8 

r. Bâc s. Gura Bâcului 58,18 

-0,14 

28,43 

-0,72 

179,86 

0,25 

27,04 

-0,08 

278,39 

-0,78 
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Concluzii: 

1. Prezenţa ANPS pe teritoriul r-nului Anenii Noi este argumentul de bază în 

evaluarea stării ecologice a apei în teritoriile lor. Ariile naturale protejate de 

stat din r-nul Anenii Noi ocupă o suprafaţă mică (0,08% din suprafaţa totală pe 

republică), alcătuind cca 2,7% din suprafaţa administrativă a acestuia. 

2. Apa din fântâna, p. 1c RNS Voinova, şi izvoarele din RP Hârbovăţ r-nul Anenii 

Noi în anotimpul de primăvară corespunde cerinţelor de potabilitate. Apa din 

fântâna, p. 1j, RNS Voinova, nu corespunde cerinţelor de potabilitate după 

duritate, reziduul fix, conţinutul ionilor Na++K+ şi SO4
2-. 

3. Apele subterane din studiu după valoare Indicelui de Poluare cu Nitraţi sunt de 

la nepoluate (Izvorul din RP Telita şi 2 fântâni din RNS Voinova) la slab poluată 

(izvorul lateral din MAB Hârbovăţ şi Fântâna din s. Şerpeni), iar apa din 

fântână de la marginea MNB Schinoasa Mare este poluată cu nitraţi, depăşind 

conţinutul maxim admis pentru apa potabilă de 1,7 ori 

4. Conform coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apa este de la excelentă la 

satisfăcătoare pentru irigare. 

5. Apa r. Bâc (zona limitrofă ANPS) are un IPAcc de la 39% (aval or. Străşeni) la 

43-46% (la revărsarea în fl. Nistru), deci este de clasa IV (poluată). În lacul 

Ghidighici se îmbunătăţeşte starea ecologică a apei din r. Bâc (rolul pozitiv al 

stufărişului la intrarea în lac), având un IPAcc de 61-62% (clasa III, poluare 

medie). Apa din r. Bâc şi lacuri are un nivel mic de autoepurare (CA de la 0,12 

la 0,28). 

6. Astfel, în baza conţinutului clorofilei ,,a”, Ptot şi transparenţei s-a estimat TSItot 

şi starea trofică a lacurilor, prezentând caracteristici oligotrofe pentru lacurile 1 

Teliţa Nouă şi Ghidighici, mezotrofe pentru lacul 2 Teliţa Nouă şi eutrofe pentru 

lacul Sălaş.  

7. Sarea trofică, după saturaţia cu oxigen a apei lacurilor studiate, prezintă 

caracteristici oligotrofe şi ultraoligotrofe (70 – 111%). 

8. Conţinutul Cu, Ni, Zn, Pb şi Mn din sedimentele r. Bâc caracterizează starea 

sedimentelor ca fiind nepoluate cu metalele grele studiate. 

Bibliografie: 

1. Anuar. Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Starea calităţii solului pe teritoriul 

Republicii Moldova în a. 2013. Chişinău, 2014, 112 p. 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf. 

2. HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf


154 

 

nealcoolice îmbuteliate”. MO nr. 131-135 din 24.08.2007, art. nr. 970.Hopkins, 

W. G. (2000). A new view of statistics. Internet Society for Sport Science: 

http://www.sportsci.org/resource/stats/. 

4. Joshi, D.M, Kumar, A and Agrawal, N. Assessment of the irrigation water 

quality of River Ganga in Haridwar District India. Jour. Chem, 2009, nr. 2 (2), 

p. 285-292. ISSN: 0974-1496. http://www.rasayanjournal.co.in/vol-2/issue-

2/7.pdf 

5. Lee, C. C. & S. D. LinHandbook of Environmental Engineering Calculation, 

Second Edition. New York: McGraw-Hill. 2007. 

6. Legea nr. 66-88/442 din 16.07.1998. Anexa nr.2 în redacţia LP200 din 12.07.13, 

MO191-197/06.09.13 art.617. Lu, F. L. Trophic Classification for Lakes. In 

Encyclopedia of Ecology eds. S. E. Jorgensen & B. Fath. New York: Elsevier 

Press. 2008. 

7. Mutewekil M. Obeidat, Muheeb Awawdeh, Fahmi Abu Al-Rub and Ahmad Al-

Ajlouni. An Innovative Nitrate Pollution Index and Multivariate Statistical 

Investigations of Groundwater Chemical Quality of Umm Rijam Aquifer (B4), 

North Yarmouk River Basin, Jordan. In book: Water Quality Monitoring and 

Assessment. Dr. Voudouris (Ed.), 2012, p. 169-188. DOI: 10.5772/32436. 

ISBN: 978-953-51-0486-5 http://www.intechopen.com/books/waterquality-

monitoring-and-assessment/an-innovative-nitrate-pollution-index-and-

multivariate-statisticalinvestigations-of-groundwater-che 

8. Nagaraju A., Suresh S., Killham K. and Hudson-Edwards K., (2006), 

Hydrogeochemistry of Waters of Mangampeta Barite Mining Area, Cuddapah 

Basin, Andhra Pradesh, India. Turkish J. Eng. Env. Sci. 30, 203-219.  

9. Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu. Indicele de 

geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice 

din Republica Moldova. STUDIA UNIVERSITATIS. Revistă ştiinţifică a 

Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2018, 

nr.1(111), p.179-187. ISSN 1814-3237 ISSN online 1857-498X.  

http://studiamsu.eu/nr-1-111-2018/. 

10. Schoeller H., (1977), Geochemistry of Groundwater. In: Groundwater Studies- 

An International Guide for Research and Practice. UNESCO, Paris, Ch. 15, 1-18 

11. Sireţeanu D. ş.a. Regulament Igienic. Protecţia bazinelor de apă contra poluării. 

- Chişinău: Tipografia AŞM, 1997, 21 p. 

12. Лейте В. Определение органических загрязнений в питьевых, природных 

и сточных вод. Пер. с нем. Ю.И.Вайнштейн. М.: Химия, 1975, 200 с. 

13. Никаноров А. М. Гидрохимия. М., 1985, 347 с. 

14. Савельев О. В., Чеснокова С. М. Оценка допустимой антропогенной 

нагрузки малых водотоков по их самоочищающей способности. Проблемы 

региональной экологии, 2011, № 1, c. 6–12. 

15. Синельников В. Е. Механизм самоочищения водоемов. М., Стройиздат, 

1980, 112 с. 112. 

http://www.sportsci.org/resource/stats/
http://www.rasayanjournal.co.in/vol-2/issue-2/7.pdf
http://www.rasayanjournal.co.in/vol-2/issue-2/7.pdf
http://studiamsu.eu/nr-1-111-2018/


155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE NOI ŞI BIOTEHNOLOGII 
  



157 

 

CZU: 634.8:632.952 

 

CONTROLUL CHIMIC ÎN SISTEMUL DE PROTECŢIE INTEGRATĂ 

ASUPRA MANEI VIŢEI-DE-VIE – PLASMOPARA VITICOLA (BERK. ET 

CURT.) BERK. ET DE TONI. CA VERIGA TEHNOLOGICĂ DE 

CULTURA 
1BIVOL Alexei, 2IURCU-STRĂISTARU Elena, 1BĂDĂRĂU Sergiu, 

3SASANELLI Nicola, 4CÎRLIG Natalia, 2ANDONI  Cristina 

 

1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
2Institutul de Zoologie 

3Institute for Sustainable Plant Protection, Bari, Italy 
4Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 

Rezumat: Rezultatele prezentate în articol estimează investigaţiile de cercetare-testare a noilor 

preparate fungicide Sphinx Extra, Vinabria, Amistar, Excelence în controlul chimic asupra 

agentului patogen micotic, Plasmopara viticola (Berk.et Curt.) Berk. et de Toni în plantaţiile 

viţei-de-vie, soiul sensibil Chardonnay, în perioada de vegetaţie timpurie, conform pragului 

economic de dăunare. S-a stabilit eficienţa biologică a fungicidelor aplicate pe frunze şi struguri 

în dependenţă de variante, doze aplicate prin stropire manuală, comparativ cu varianta martor-ne 

tratat şi preparatul fungicid-etalon, unde s-au obţinut valori eficiente de 68% - 74% pe frunze şi 

64% - 78,0% pe struguri, în impact cu condiţiile favorabile ale mediului pentru mana viţei-de-

vie, inclusiv şi maladiile asociate de făinare şi rujeolă infecţioasă în zona Centru a Republicii 

Moldova.  

Cuvinte cheie: plantaţii viticole, fungicide noi, mana viţei-de-vie, controlul chimic, eficienţă 

biologică. 
 

Abstract: The results presented in the article estimate the research-testing investigations of the 

new fungicide preparations Sphinx Extra, Vinabria, Amistar, Excelence in the chemical control 

on the fungal pathogen, Plasmopara viticola (Berk.et Curt.) Berk. et de Toni in vineyards, the 

Chardonnay sensitive variety, during the early vegetation period, according to the economic 

damage threshold. It was established the biological efficiency of the fungicides applied on the 

leaves and grapes depending on the variants, doses applied by manual spraying, compared to the 

control-untreated variant and the fungicide-standard preparation, where efficiency values of 68% 

- 74% on leaves and 64% - 78.0% on grapes, in impact with favorable environmental conditions 

for diseases of vines, including the associated diseases of pharyngeal and infectious measles in 

the Central area of the Republic of Moldova. 

Keywords: new fungicides, diseases of vines, chemical control, vineyards, biological efficiency. 
 

Introducere 

Complexul de dezvoltare a viticulturii este calea magistrală ce deţine o poziţie 

strategică în economia naţională a Republicii Moldova, unde la etapa actuală, 

valorificarea soiurilor tehnice şi de masă reprezintă o problemă actuală complexă, 

care în mare măsură depinde de resursele financiare a producătorilor, utilizarea 

eficientă a soiurilor în procesul de plantare, cultivare şi aplicarea procedeelor 

eficiente de întreţinere, recoltare şi comercializare a producţiei de calitate a 

strugurilor marfă şi industriali. Plantaţiile viticole, ocupând doar cca 7% din 



158 

 

structura terenurilor agricole, asigură obţinerea a 20–25% din valoarea producţiei 

agroalimentare a ţării, iar exportul producţiei vinicole constituie 30–35% din 

exportul total al mărfurilor [15, 16, 18, 19]. 

Veriga semnificativă în dezvoltarea ramurii viticole în Republica Moldova 

sunt pagubele provocate de agenţii fitopatogeni, care distrug anual de la 10 pînă la 

100% din recolta biologică şi agricolă în impact cu condiţiile favorabile de mediu. 

Cele mai răspândite şi periculoase maladii cheie la cultura viţei-de-vie de 

importanţă economică sunt: mana, făinarea, putregai cenuşiu, îngălbenirea aurie a 

viţei-de-vie, cancerul bacterian, excorioza, pătarea roşie, etc., care afectează grav 

toate organele plantei şi pot fi asociate de alte zeci de maladii infecţioase, care în 

condiţii favorabile ale Republicii Moldova pot favoriza pierderi semnificative 

recoltei de struguri [6, 7, 8, 9, 10, 18, 19]. Actual în plantaţiile de viţă-de-vie 

plantate cu soiuri europene cea mai invazivă şi răspândită maladie este mana – P. 

viticola, ea poate deteriora total în anumite condiţii favorabile de extensie şi 

virulenţă majoră nu numai recolta de struguri, dar prematur organele vegetative ale 

plantei tinere în tandem cu făinarea şi putregaiul cenuşiu, formând un factor 

limitativ al productivităţii totale şi eficienţei economice a viticulturii în toate 

zonele şi raioanele specializate vitivinicole ale Republicii Moldova [2, 3, 11, 

12, 13]. 

În plantaţiile de viţă-de-vie se creează o biocenoză specifică stabilă, unde 

monocultura unilaterală în timp şi spaţiu provoacă diverse modalităţi de atac la 

plante cu unele maladii periculoase de impact fitopatogen semnalate deja anual, cu 

capacităţi majore reproductive, extensivitate infecţioasă, grad înalt de virulenţă şi 

agresivitate, unde un loc deosebit îi revine manei viţei-de-vie, cu declanşare 

timpurie, odată cu iniţierea fenofazelor de vegetaţie în impact cu factorii favorabili 

de dezvoltare a infecţiei de rezervă [3, 4, 5, 20]. 

Controlul chimic al ciupercii P. viticola în sistemul integrat de protecţie la 

viţa-de-vie este foarte dificilă, iar necesitatea omiterii pierderilor de producţie 

cauzate de mană viţei-de-vie este o problemă stringentă de aplicare, elaborarea şi 

ajustarea unor procedee mai eficiente de protecţie chimică a plantaţiilor în situaţii 

de contaminări avansate peste pragul economic de dăunare, care ar stagna 

extinderea acestei maladii printr-un număr mai redus de tratamente chimice şi 

cheltuieli curente [6, 11, 12]. 

Reieşind din actualitate menţionată, scopul investigaţiilor au fost: studiul 

eficienţei biologice al unor noi remedii chimice în managementul de control în 

combaterea ciupercii patogene P. viticola. În acest context s-au realizat 
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următoarele obiective:-evidenţe fitosanitare asupra fenologiei manei, cu stabilirea 

indicilor de frecvenţă şi intensitatea atacului de P. viticola la soiurile sensibile – 

Chardonnay, 2017-2018; Stabilirea eficienţei biologice a noilor fungicide: Sphinx 

Extra, Vinabria, Amistar, Excelence asupra ciupercii P.viticola în asociere cu alte 

maladii semnalate la etapa investigaţiilor comparativ cu standardele respective şi 

variantele martor netratat. 

 

Materiale şi metode 

Investigaţiile preparatelor în calitate de fungicide noi în combaterea manei 

viţei-de-vie s-au efectuat pe plantaţiile viticole productive în Gospodăria 

Ţărănească „Robu Rodica Mihai”, raionul Nisporeni. După regimul hidrologic şi 

termic zona respectivă este situată în raionul 2 agroclimatic al Republicii Moldova 

şi se caracterizează cu o sumă de temperaturi efective 3200–3300°C, coeficientul 

hidrotermic fiind de 0,7–0,9. Temperatura medie pozitivă lunară se menţine în 

decurs de 9 luni. Temperaturile medii diurne mai mari de 10°C, precipitaţiilor 

constituie 340–435 mm anual.  

Podgoriile viticole ale raionului Nisporeni estimează condiţii eficiente atât 

pentru cultivarea viţei-de-vie, cât şi pentru declanşarea în masă a bolilor 

infecţioase. Montarea experienţelor de testare al preparatelor fungicide au fost 

realizate conform programul stabilit în variante/doze asupra manei viţei-de-vie 

asociate cu alte maladii estimate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Schema testării produselor chimice în stabilirea eficienţei biologice 

ca produse noi fungicide în combaterea manei viţei-de-vie în asociere cu alte boli 

(r-ul Nisporeni, 2017-2018) 
№. 

d/o 

Variantele experienţei Ingredientul  

activ 

Organismele 

nocive 

Metoda 

utilizării 

1. Martor fără tratamente Tratarea cu apă  

 

Plasmopara 

viticola 

 

Oidium 

tuckeri 

 

Pseudopeziza 

tracheiphila 

S
tr

o
p
ir

e 
m

an
u
al

 î
n
 p

er
io

ad
a 

d
e 

v
eg

et
aţ

ie
 

 

2. Etalon Sphinx Extra, WG – 2,0 

kg/hа 

dimetomorf, 113 g/kg  

+ folpet, 600 g/kg 

3. Vinabria, SC – 1,0 l/hа  

oxatiapiprolin,10 

g/kg + folpet, 500 

g/kg 

4. Vinabria, SC – 1,5 l/hа 

5. Vinabria, SC – 2,0 л/га 

6. Vinabria, SC – 2,5 л/га 

7 Etalon Amistar SC – 0,5 l/hа 
azoxistrobin, 200 g/l + 

ciproconazol, 80 g/l 
8 Excelence SC  – 0,5 l/hа 

9 Excelence SC– 0,75 l/hа 

 

Experienţele s-au realizat în plantaţia de viţă-de-vie, soiul sensibil la mană 
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Chardonnay, vârsta 14 ani, schema plantării 3,0 x 1,5 m. Montarea experienţelor s-

a plasat randomizat, fiecare din cele 4 variante includea 4 repetiţii cu suprafaţa de 

22,5 m2. Fiecare repetiţie constituie 5 butuci, dintre care erau supuşi evidenţelor 

fitosanitare pînă la şi după tratare. La filiera parcelelor investigate au fost separate 

de restul plantaţiei  prin a câte 2 rânduri, unde nu s-au efectuat tratamente chimice 

împotriva maladiilor.S-au fost efectuate 7-10 tratamente anuale începând cu a doua 

decadă a lunii mai până în a treia decadă a lunii iulie, cu stropitoarea portabilă în 

orele dimineţii fără vânt, practic decadal. Observaţiile fenologice s-au efectuat 

reglementat odată cu evoluarea gradului de atac a simptomaticii cu mană pe toate 

organele plantei şi alte boli asociate. Testarea noilor fungicide s-a elaborat conform 

metodologiei expuse în ghidul metodic  ,,Îndrumări metodice pentru testarea 

produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi 

buruieni în Republica Moldova” (Chişinău, 2002). Indicii fitosanitari de dăunare 

au fost reprezentaţi valoric prin: frecvenţă (F, %); intensitate (I, %); gradul de atac 

(G.A.) conform formulelor respective, iar eficienţa biologică a preparatelor testate 

s-a calculat după formula: 

                  I. m. – I. e. 

E. b.%  = ―———— x 100, unde: 

                       I. m.    

E. b. – eficienţa biologică; I. m. – intensitatea dezvoltării bolii în varianta 

martor; I. e. – intensitatea dezvoltării bolii în variantele experimentale [1, 2, 5, 10, 

14, 17, 21]. 

 

Rezultate şi discuţii 

Investigaţiile privind testarea şi determinarea eficienţei biologice a setului de 

fungicide Sphinx Extra, Vinabria, Amistar, Excelence  pe bază de compuşi ai 

cuprului anorganic, predestinaţi în combaterea manei Plasmopara viticola (Berk.et 

Curt.) Berk. et de Toni în asociere cu făinarea şi rujeola infecţioasă s-a realizat 

conform programului de testare reflectat în compartimentul metodic. Condiţiile 

agroclimatice variabile în perioada de vegetatie a anilor 2017–2018 au favorizat 

semnificativ apariţia şi evaluarea ciupercii P. viticola şi alte boli infecţioase 

asociate prin pagubele esenţiale semnalate în sectoarelor viticole zonei Centru.  

Prin sondaje de evidenţe dinamice s-a determinat preventiv frecvenţa şi 

intensitatea dezvoltării manei, comparativ dintre variantele tratate şi netratate 

chimic. În variantele martor netratat, asupra bolilor remarcate, unde frecvenţa 

gradului de atac în anii de evidenţă s-a manifestat în valori majore variabile de 

frecvenţă pe frunze de 65,0% şi struguri 42,4%. Intensitatea atacului pe frunze s-a 

semnalat 39,7% iar pe struguri 28,3%. 

Rezultatele valorilor experimentale privind stabilirea eficienţei biologice a 

utilizării produselor noi de uz fitosanitar Sphinx Extra, Vinabria, Amistar, 

Excelence  în calitate de fungicide noi asupra manei viţei-de-vie şi alte boli 
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asociate sunt estimate în tabelul 2.  

 

Tabelul 2. Eficienţa biologică a tratamentelor cu noile fungicide testate în 

combaterea ciupercii Plasmopara viticola, asociate cu alte boli la soiul 

Chardonnay (r-ul. Nisporeni 2017 -2018) 
№ Variantele experienţei Frecvenţa 

atacului, % 

Intensitatea 

dezvoltării bolii, 

% 

Eficienţa biologică a 

tratamentelor, % 

frunze struguri frunze struguri frunze struguri 

1. Martor fără tratamente 65,0 42,4 39,7 28,3 0,0 0,0 

2. Etalon Sphinx Extra, WG-2,0 l/hа 8,3 6,4 3,1 2,4 92,2 91,5 

3. Vinabria, SC – 1,0 l/hа 14,2 10,5 7,8 5,3 80,4 81,3 

4. Vinabria, SC – 1,5 l/hа 10,7 8,1 6,9 4,7 82,6 83,4 

5. Vinabria, SC – 2,0 л/га 8,9 6,7 4,3 3,1 89,2 89,0 

6. Vinabria, SC – 2,5 л/га 7,2 5,8 3,2 2,3 91,9 91,9 

7. Etalon Amistar SC – 0,5 l/ha 3,5 3,1 2,1 1,4 85,9 85,3 

8. Excelence SC – 0,5 l/ha 3,2 3,0 2,0 1,3 86,5 86,3 

9. Excelence SC – 0,75 l/ha 2,5 2,2 1,3 0,7 91,3 92,9 
 

Varianta fără tratamente chimice asupra manei, frecvenţa atacului a constituit  

valori înalte de 65,0% la frunze şi 42,4% la struguri, la o intensitate de 39,7 şi 28,3 

% corespunzător iar în variantele experimentale supuse tratărilor chimice au fost 

diminuate considerabil prin estimarea frecvenţei de atac de mană unde pe frunze a 

constituit 14,2% în doză de 1,0 l/ha, 10,7% în doză de 1,5 l/ha, 8,9% în doză de 2,0 

l/ha şi 7,2% în doză de 2,5 l/ha, comparative cu 8,3% în variant etalon (Sphinx 

Extra– 2,0 kg/ha), iar pe struguri 6,4% în prima doză, 8,1% în doza a doua, 6,7% 

în doza a treia şi 5,8% în doza a patra. Fapt ce a determinat o eficienţă 

semnificativă în toate variantele testate  

Acelaşi preparatul Vinabria, au determinat şi reducerea gradului de atac al 

frunzelor infectate cu rujeola infecţioasă şi făinare, unde frecvenţa a constituit 

4,5% în prima doză, 4,1% în doza a doua, 3,6% în doza a treia şi 3,1% în doza a 

patra, faţă de 3,0% în varianta etalon (Sphinx Extra – 2,0 kg/ha), la fel foarte 

eficient şi combaterea acestei maladii. Rezultatele testării asupra preparatului 

Excelence în dozele 0,5-0,75 l/ha la fel s-au dovedit a fi foarte eficiente în 

remedierea frecvenţei şi intensităţii gradului de atac al manei în valori comparative 

de 86,3-92,9% eficienţa biologică cu martorul netratat. Deci cele nouă tratamente 

cu produsele testate, efectuate pe parcursul perioadei de vegetaţie 2017-2018, au 

determinat o scădere esenţială a gradului de atac cu ciuperca a frunzelor şi 

ciorchinilor la soiul Chardonnay, iar în variantele tratate frecvenţa atacului de 

mană a constituit 3,5% la frunze şi 3,1% la struguri în varianta etalon (Amistar SC 
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– 0,5 l/ha), 3,2% la frunze şi 3,0% la struguri în varianta Excelence SC – 0,5 l/ha şi 

2,5% la frunze şi 2,2% la struguri în varianta Excelence SC – 0,75 l/ha). 

Intensitatea dezvoltării manei a fost redusă în cazul frunzelor de la 14,9% în 

varianta netratată, până la 2,0% în Excelence prima doză şi până la 1,3% în 

varianta Excelence doza a doua, faţă de 2,1% în varianta etalon (Amistar SC – 0,5 

l/ha). 

 

Concluzii 

În urma controlului fitosanitar realizat în plantaţiile viticole, zona Centru a 

R. Moldova s-a stabilit în anii 2017 – 2018 o abundenţă considerabilă la cultura 

viţei-de-vie a manei – Plasmopara viticola (Berk.et Curt.) Berk. et de Toni cu 

frecvenţa gradului de atac a acestei maladii de importanţă agroe-conomică în valori 

înalte cuprinse între 68% - 74% pe frunze şi 64% - 78,0% la struguri, în impact cu 

condiţiile favorabile ale mediului pentru această maladie inclusiv asocierea făinării 

şi rujeolei infecţioase  

Rezultatele valorilor experimentale obţinute privind testarea eficienţei 

biologice a preparatelor Sphinx Extra, Vinabria, Amistar, Excelence în calitate de 

fungicide noi asupra manei viţei-de-vie cu stabilirea valorilor înalte eficiente de 

81,3-92,9 % comparativ cu martorul netratat sunt strict necesare în controlul 

chimic în combaterea bolilor foliare şi strugurilor în perioada timpurii de vegetaţie 

la cultura viţei-de-vie, în zona cercetată.  

Rezultatele experimentale obţinute au fost promovate şi implementate în 

producţie ca remedii noi cu acţiune fungicidă promovate prin testarea şi 

omologarea lor în anii 2017–2018, cu includerea în managementul chimic la 

cultura viţei de vie asupra manei şi alte boli asociate cu recomandarea în Registrul 

de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru acces şi 

utilizare în plantaţiile viticole ale Republicii Moldova. 
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Rezumat. O concepţie inovativă în obţinerea biotehnologică a lipazelor microbiene este 

utilizarea nanoparticulelor în calitate de factori stimulatori şi reglatori ai proceselor biosintetice 

ale microorganismelor. Lucrarea prezintă rezultatele studiului de evidenţiere a efectelor 

stimulatoare a nanocompusului TiO2 asupra biosintezei lipazelor la tulpina de fungi miceliali 

Aspergillus niger CNMN FD 01 şi sunt valorificate într-un procedeu inovativ de producere a 

preparatelor lipolitice autohtone înalt efective. 

Cuvinte cheie: Asperillus niger, nanoparticule, lipaze, biotehnologie. 

 

Abstract. An innovative concept in the biotechnological production of microbial lipases is the 

use of nanoparticles as stimulating and regulating factors of biosynthesis of the microorganisms. 

The paper presents the results of the study highlighting the stimulating effects of the TiO2 

nanocompound on the lipase biosynthesis of the Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete 

strain and are valorized in an innovative procedure for producing highly effective autochthonous 

lipolytic preparations. 

Keywords: Asperillus niger, nanoparticles, lipase, biotechnology. 

 

Enzimele lipolitice au o gamă diversă de aplicare în domeniile economiei 

naţionale. Ele se întrebuinţează în industria alimentară, zootehnie, farmaceutică, 

medicină, la producerea detergenţilor biodegradabili şi în procesele de 

bioremediere [3]. Utilizarea pe larg a lipazelor este, însă, limitată de preţul ridicat 

al preparatelor enzimatice de import. Elaborarea procedeelor de sinteză orientată a 

lipazelor fungice, inofensive mediului, ce vizează implicarea tulpinilor 

producătoare locale, mediile nutritive ieftine în bază de subproduse ale industriei 

alimentare şi aplicarea nanoparticulelor ca factor de influenţă, oferă oportunităţi în 

obţinerea preparatelor lipolitice autohtone competitive, la preţ accesibil.  

Pentru realizarea scopului: elaborarea procedeelor inovative de obţinere a 

preparatelor lipolitice autohtone, a fost selectat în calitate de producător tulpina de 
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fungi miceliali Aspergillus niger CNMN FD 01, distinsă prin capacitate înaltă şi 

stabilă de sinteză a lipazelor exocelulare [5]. Cultura se păstrează în Colecţia 

Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi 

Biotehnologie. Pentru sporirea capacităţii biosintetice a micromicetei a fost testată 

influenţa nano-oxizilor metalici TiO2 de dimensiunea 20 nm, 40 nm şi 1 μm şi 

Fe3O4 de dimensiunea 10 nm, 30 nm şi 65-70 nm în concentraţiile de 1,0; 5,0; 10,0 

şi     15,0 mg/l. Nanocompuşii au fost sintetizaţi în cadrul Institutului de Inginerie 

Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”.  

În baza rezultatelor experimentale au fost formulate următoarelor concluzii:  

− A fost evidenţiat nano-oxidul TiO2 cu dimensiunea 40 nm care suplimentat 

în mediul nutritiv al micromicetei A. niger CNMN FD 01 în concentraţia 10 mg/l 

intensifică activitatea lipolitică a producătorului şi accelerează ritmului de 

biosinteză a lipazelor cu 24 h [1]. 

− A fost identificată durata optimă de cultivare a tulpinii A. niger CNMN FD 

01 în prezenţa nano-TiO2 cu dimensiunea 40 nm şi concentraţia 10 mg/l (5 zile) şi 

au fost stabilite condiţiile optime de aplicare a nanoparticulelor în mediul nutritiv 

(pH-ul iniţial al mediului de cultivare – 7,2) [2]. 

− A fost elaborat un procedeului de cultivare submersă a tulpinii A. niger 

CNMN FD 01 cu utilizarea nano-oxidului TiO2 de dimensiunea 40 nm care în 

concentraţia 10 mg/l asigură un spor al nivelului de biosinteză a lipazelor la tulpina 

producătoare cu 55,3-57,5 % (Figura 1). 

− Au fost stabiliţi parametrii optimi de recuperare a lipazelor din lichidul 

cultural al micromicetei A. niger CNMN FD 01 cultivate în prezenţa a 10 mg/l 

nano-oxid TiO2 cu dimensiunea 40 nm (raportul LC:etanol - 1:3, pH-ul mediului 

de reacţie - 7,0 şi durata de contact LC:etanol - 2 ore). 

− La cultivarea submersă a micromicetei producătoare în condiţii de sinteză 

dirijată şi clasică, au fost obţinute mostre de preparate lipolitice şi caracterizate 

proprietăţile enzimatice ale lor. S-a constatat că preparatele lipolitice obţinute cu 

utilizarea nano-oxidului TiO2 ca factor de influenţă posedă activitate lipolitică şi 

activitate enzimatică specifică mai înaltă cu 50,0 % şi 58,8 %, respectiv. 

− A fost elaborată schema integrată de obţinere a unui preparat enzimatic 

lipolitic cu grad de puritate 10x cu o activitate lipolitică de 750000 u/g şi o 

activitate specifică de 2205 u/mg proteină, ce include cultivarea tulpinii fungice A. 

niger CNMN FD 01 în condiţiile procedeului de sinteză dirijată [4], urmată de 

separarea lipazelor prin sedimentare cu alcool etilic de 96%. 
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− SDS-electroforeza proteinelor extrase din preparatele lipolitice obţinute din 

micromiceta A. niger CNMN FD 01 a prezentat asemănări şi deosebiri între 

probele cultivate în lipsa şi în prezenţa nano-oxidului TiO2. Dintre benzile 

polipeptidice identice au fost evidenţiate cele cu masa moleculară aparentă de 

100,5 kDa, 87 kDa, 54,5 kDa, 45 kDa, 43 kDa. Diferenţă evidentă au prezentat 

polipeptidele cu masa moleculară 27,5 kDa în probele optimizate cu nano-TiO2 şi 

polipeptidele cu masa moleculară 39 kDa şi 22,5 kDa în probele martor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii A. niger CNMN FD 01 

 

Rezultatele obţinute pot fi valorificate în industria microbiologică pentru 

obţinerea preparatelor lipolitice cu diferit grad de puritate şi specificitate de 

acţiune. Adiţional semnificaţiei aplicative, realizarea cercetărilor a contribuit la 

evidenţierea unor corelaţii dintre activitatea biologică, componenţa 

calitativă/cantitativă a preparatelor enzimatice lipolitice, relaţia dintre 

microorganismul producător şi structura/compoziţia nanomaterialelor – aspecte 

importante în elucidarea mecanismelor de acţiune a nanoparticulelor asupra 

obiectelor biologice.  
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Cultivarea micromicetei pe agitatoare rotative (200 rpm), 

la temperatura de 28-30 °C, timp de 96 ore.  

 

10 mg/l nano-oxid TiO2 (40 nm) 

 

Tulpina Aspergillus niger CNMN FD 01 

producătoare de lipaze 

5-10 % suspensie de spori 

cu densitatea 2-3·106 

spori/ml 

Separarea lichidului cultural de biomasă prin filtrare. 

Dozarea activității lipolitice în lichid cultural. 
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Abstract. Sand sainfoin, Onobrychis arenaria (Kit.) DC., is a promising non- bloating legume 

forage crop for the Republic of Moldova. This species has a wide range and is widespread in 

Europe, East Asia, and North America, particularly, in the USA and Canada. Sand sainfoins are 

perennial plants, with highly intense growth and development rate, able to form a large amount 

of fresh mass, tolerant to frost and insufficient moisture. During the first growing season, sand 

sainfoin goes through the entire development cycle, blooms, fruits and forms viable seeds. The 

germination capacity of the sand sainfoin seeds after harvest was 95-97 %. The harvested sand 

sainfoin fresh mass in flowering period contained 61% leaves and inflorescences, 15.3% protein, 

with RFV=174, 11.1 MJ/kg metabolizable energy and 7.17 MJ/kg net energy for lactation. 

Keywords: sand sainfoin, Onobrychis arenaria, seeds, germinative capacity, biometry, feed 

quality 

 

Rezumat. Sparceta de nisip, Onobrychis arenaria (Kit.) DC. reprezintă o cultură furajeră 

leguminoasă de perspectivă pentru Republica Moldova, răspândită în Europa, Asia de Est  şi 

America, în special SUA şi Canada. Plantă perenă, cu ritm de creştere şi dezvoltare accelerat, 

capacitate de a forma o cantitate mare de masă proaspătă, tolerantă ridicată la ger şi secetă. În 

decursul primului an de vegetaţie sparceta trece prin tot ciclul de dezvoltare, înfloreşte, fructifică 

şi formează seminţe viabile. Capacitatea germinativă a seminţelor după recoltare este de 95-97%. 

Furajul recoltat din prima coasă conţine 15.3 % proteină, RFV=174, 11.1 MJ/kg energie 

metabolizantă şi 7.17 MJ/kg energie netă.  

Cuvinte cheie: sparceta de nisip, Onobrychis arenaria, seminţe, capacitate germinativă, 

biometrie, calitatea furajului 

 

Introduction 

The genus Onobrychis Hill., order Fabales, family Fabaceae Lindl. (syn. 

Leguminosae Juss.), includes over 130 plant species, spread over several 

geographical areas, including Western Asia, Europe, the United States and Canada 

[1, 5]. In the Commonwealth of Independent States, the genus Onobrychis is 

represented by 62 species, among which, 3 species are widely cultivated: O. 

viciifolia Scop., O. arenaria (Kit.) DC. and O. transcaucasica Grossh. [13]. In the 
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spontaneous flora of the Republic of Moldova, there are 4 species of sainfoin: O. 

alba (Waldst. et Kit.) Dev.; O. gracilis Bess.; O. viciifolia Scop.; O. arenaria (Kit.) 

DC. [6]. Sainfoins is a good honey crop and excellent raw material for beekeeping. 

It blooms earlier than other honey plants, and insects visit it during periods of high 

temperatures, drought, compared to other plants that practically do not produce 

nectar during this period. From one hectare planted with sainfoins, one can collect 

70-90 kg honey. At temperatures of +22..+25 °C, the flowers of sainfoin emanate, 

producing nectar the most intensively [14]. 

The sand sainfoin, O. arenaria, was firstly considered for cultivation in 

Ukraine (1842) by the professor of the University of Kharkov, Mr. Cerneaev V. 

[13, 17]. Sand sainfoins are perennial plants, with a strong root system. In early 

spring, they grow intensely, form a large amount of fresh mass and can serve as a 

source of high protein feed, ascorbic acid, carotene, carbohydrates, enzymes [11, 

15]. The productivity of sand sainfoin under the conditions of the Republic of 

Moldova is about 3.92-4.08 kg/m2 [8]. It is characterized by drought tolerance, 

frost resistance. It develops and grows well on salty soils, it can make use of sandy, 

calcareous soils, eroded lands [4, 10]. It withstands spring temperatures of -9 ..-12 
0C, and in winter -45 ..-48 0C, under a thin layer of snow [12]. The well-developed 

root system allows plants to use water reserves up to 1.5 m deep and to assimilate 

mineral substances and phosphates from soil [16]. The optimal density for sowing 

is 4,5-5 mil. viable seeds per ha and the standard for sowing is 90-100 kg/ha. It is a 

perennial plant that lives 15-20 years, has strong roots, which accumulates large 

quantities of organic matter, equivalent to 20-40t/ha manure [7]. 

 

Materials and methods 

The research was carried out in the "Alexandru Ciubotaru" National 

Botanical Garden (Institute) (NBGI), on the experimental field of the Plant 

Resources Laboratory. The seeds and plants of Onobrychis arenaria (Kit.) DC., 

were used as biological material. Phenological observations and biometric 

measurements were performed on a complex of indices (plant height, number of 

leaves, leaf size, number and size of inflorescences). The germination capacity of 

the seeds and the growth energy were determined according to the methodological 

guidelines used in the NBGI. 100 seeds were used in 3 repetitions, in Petri dishes, 

placed in the thermostat; moistened filter paper was used as germinating bed [2, 9]. 

The data obtained were processed statistically, the biometric parameters being 

calculated: the average, the coefficient of variation, the standard error. Some 
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assessments of the main biochemical parameters: crude protein (CP), ash, acid 

detergent fibre (ADF), neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent lignin 

(ADL), total soluble sugars (TSS), digestible dry matter (DDM), digestible organic 

matter (DOM) have been determined by near infrared spectroscopy (NIRS) 

technique PERTEN DA 7200 of the Research and Development Institute for 

Grassland Braşov, România. The concentration of hemicellulose (HC) and 

cellulose (Cel), the relative feed value (RFV), the digestible energy (DE), the 

metabolizable energy (ME) and the net energy for lactation (NEl) were calculated 

according to standard procedures.    

 

Results and discussions 

The results regarding the germination capacity of the seeds of local ecotype 

Onobrychis arenaria are presented in Table 1. We would like to mention that on 

the second day after initiating the experiments, 12-15 % of the total number of 

seeds germinated, and in the 5th day – 95-97 % of the seeds germinated.  

 

Table 1. Seed germination of Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 

№ of 

seeds 

Temperature Germination energy Germination 

capacity 2nd 

day 

3rd 

day 

4th 

day 

5th 

day 

100  

+22…+230C 

14 66 93 96 96% 

100 12 52 90 95 95% 

100 15 72 97 97 97% 

 

Following the biometric measurements, some indices have been highlighted, 

which demonstrate the capacity of intense growth of plants under the climatic 

conditions of the Republic of Moldova. During the research period, the average air 

temperature varied between +19.. +28°C (May-August), and the precipitation 

amount was 5-68 mm. Under such climatic conditions, the plants are able to 

develop, pass through all the phenological phases, characteristic of the species, 

they bloom, they fruit and they form viable seeds (Figure 1). 
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                      A                              B                             C                          D 

Fig. 1. O. arenaria: A – The stages of seed germination – the 2nd day after 

germination; B – 4th day after germination; C – generative phase (budding-

flowering); D - generative phase (seed ripening) 
 

In May, the plants reached 75.4 ± 4.96 cm in height. The number of shoots 

was 20.7 ± 6.99. The length of the leaves, from the base of the petiole to the apical 

part of the blade is 13.50 ± 0.56 cm on average. In this period, from the level of the 

nodes 3, 4 and 5 lateral shoots were formed. Each lateral shoot has 2-3 small, 

imparipennate leaves. The number of leaflets varied depending on the position of 

the leaves on the stem. On the mature leaves, there were 10-12 pairs of leaflets, 

and on the leaves of the basal part of the stem, the number of leaflets was smaller 

by 2-3 pairs. At the end of May, the sand sainfoin plants from the collection of the 

NBGI passed into the generative phase, namely the budding phase. 

The height of the plants in June increased by about 20 cm, on average, it 

reached values of 98.0 ± 1.18 cm. The number of shoots reached 24.83 ± 3.79 

(Table 2). The length of the leaves was 13.50 ± 0.62 cm. Lateral shoots with 2-3 

leaves each were formed from each node of the stems. At the beginning of June, 

the plants were in the budding-flowering phase. Flowering started from the base of 

the inflorescence – upwards. The length of the inflorescences was 5-9 cm, and 

together with the flower stalk – 13-18 cm. The corolla is pinkish-purple. Over 10-

12 days, at the base of the inflorescences, the fruits developed, and at the end of 

June, only some specimens had flowers. 

In July, the height of the investigated plants did not change radically as 

compared with the previous month, only with some small variations (99.33 ± 

2.73 cm). From the base of the stems, new shoots started growing, 18-26 in 

number, and during this period, their height was 50-56 cm, with 6 leaves formed. 

The average leaf length was 13.50 ± 0.43 cm. 
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Table 2. The biometric features of the O. arenaria (Kit.) DC plants during May-

July 

D
a

te
 

 

Biometric parameters 

Statistical indices 

Average CV (%) Sx 

0
5

.2
0
1
9
 Height (cm) 75.40 14.75 ±4.96 

Number of shoots 20.70 82.70 ±6.99 

Length of leaves (cm) 13.50 10.22 ±0.56 

Length of leaflets (cm) 2.28 25.00 ±0.23 

0
6

.2
0
1
9

 Height (cm) 98.00 2.89 ±1.18 

Number of shoots 24.83 37.33 ±3.79 

Length of leaves (cm) 13.50 11.26 ±0.62 

Length of leaflets (cm) 2.45 24.79 ±0.24 

0
7

.2
0
1
9
 Height (cm) 99.33 6.74 ±2.73 

Number of shoots 31.30 27.70 ±3.54 

Length of leaves (cm) 13.50 7.78 ±0.43 

Length of leaflets (cm) 2.68 28.70 ±0.31 

Note: CV – coefficient of variation; Sx – standard error 

 

Practically in all the inflorescences the fruits are formed entirely, initially 

they are green in colour and then gradually become brown. The flowering phase 

lasted about 30-45 days, depending on the recorded climatic conditions. The leaves 

in June were partially wilted; the leaves at the base of the stem were fallen. Green 

leaves were still present at the tip of the shoots and brownish spots appeared on 

their dorsal side. The stem was also partially browned. 

For the identification of the valuable parameters of the plants, the fresh mass 

was harvested, the content of dry substances was determined, as well as the ratio 

leaf / stalk / inflorescences of sand sainfoin, which constitutes on average 48%, 

39% and 13%,  respectively. The dry matter content of harvested fresh mass in 

flowering period was 23.9 %, its chemical composition 15.3% protein, 11.1% ash,  

structural carbohydrates: 37.2 % NDF, 24.8 % ADF, 5.6 % ADL, 19.1 % total 

soluble sugars. The digestibility of dry matter reached 72.7 % and the digestibility 

of organic matter 64.8 %. The relative feed value (RFV) is an index that 

characterizes the quality of the feed by the potential capacity of the animals’ body 

to assimilate the digestible dry matter from the feed. The relative feed value of 

studied sand sainfoin 174 points, premium quality. The experimental data indicated 

the feed value of studied sand sainfoin 174 points, metabolizable energy of the 

sand sainfoin fresh mass was 11.1 MJ/kg dry matter, and the net energy for 

lactation reached 7.17 MJ/kg, this fact indicates a premium quality of the roughage 
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feed for ruminants. 

Conclusions  

Non-traditional fodder plants are an important source of fodder, with a high 

content of biologically active substances and proteins. The results of the research 

indicate that the species Onobrychis arenaria (Kit.) DC. grows and develops well 

under the pedoclimatic conditions of the "Alexandru Ciubotaru" National 

Botanical Garden (Institute). During a growing season, sand sainfoin goes through 

the whole development cycle, blooms, fruits and forms viable seeds. The seeds 

begin to germinate on the second day from the beginning of the experiments, and 

the germination capacity of the seeds from the current harvest constitutes 96 %. 

The biometric study shows that, in the summer months with high atmospheric 

temperatures and minimal amounts of rainfall, the plants keep growing, reaching 

about 1 m in height. The experimental data indicated the harvested sand sainfoin 

fresh mass in flowering period contained 61% leaf and inflorescences, 15.3% 

protein, 11.1 MJ/kg dry matter metabolizable energy, and 7.17 MJ/kg net energy 

for lactation reached 7.17 MJ/kg.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ХРАНЕНИЯ СЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ   

ПЕРЦА ИЗ АКТИВНЫХ EX SITU КОЛЛЕКЦИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

БАНКА 

CORLATEANU Liudmila, GANEA Anatolie, MIHAILA Victoria,  

FOKSHA Nina 

Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Республика Молдова 

 

Rezumat. Utilizarea testului de îmbătrânire accelerată (ÎA) a seminţelor permite de a determina 

particularităţile genotipice ale mostrelor din colecţia de ardei şi ale clasteriza conform  capacităţii 

potenţiale de păstrare a viabilităţii după expunerea la factorii de stres (condiţiile testului ÎA a 

seminţelor de ardei: temperatura ridicată de 44-45oC şi umiditatea de 90-100%, termenul 72 ore). 

Determinarea parametrilor morfofiziologici (energiei germinative şi germinaţiei seminţelor, 

lungimii rădăciniţelor, biomasei proaspete şi uscate a plantulelor, conductivităţii electrice a 

soluţiilor cu seminţe) şi biochimici (activitatea enzimei peroxidaza) a făcut posibilă evaluarea 

potenţialului de păstrare (PP) a genotipurilor de ardei  care reprezintă o caracteristică complexă 

importantă a specimenelor de colecţie pentru conservarea lor ex situ. Prin intermediul testelor de 

ÎA şi conductivităţii soluţiilor cu seminţe pot fi evidenţiate mostre mai puţin potrivite pentru 

depozitarea pe termen lung şi recomandate termenii estimativi de reproducere a materialului 

semincer.   

Cuvinte cheie: îmbătrânirea accelerată, seminţe de ardei, potenţialul de păstrare, energia 

germinativă, germinaţia, lingimea rădăciniţelor,  biomasa proaspătă a germenilor, peroxidaza, 

conductivitatea electrică 

Abstract. Use of test for accelerated aging of seeds (AA-test) allows determination of genotypic 

features of pepper collection accessions and their grouping by potential capability to preserve 

viability after being exposed to stress factors (conditions of AA-test of peper seeds: increased 

temperature of 44-45оC and humidity of 90-100%, duration: 72h). Determination of 

morphophysiological (germinating power and germinability of seeds, radicle length, fresh and 

dry biomass of seedlings, electrical conductivity of solutions with seeds) and biochemical 

parameters (activity of peroxidase enzyme) allows characterization of storage potential (SP) of 

pepper genotypes that is an important complex characteristic of the collection accessions for ex 

situ conservation. With the help of the tests for AA of seeds and electrical conductivity of 

solutions with seeds it is possible to identify the accessions that are less suitable for long-term 

storage and recommend the appropriate time for reproduction of seed material.  

Keywords: accelerated aging, pepper seeds, storage potential, germinating power, germinability, 

radicle length, fresh biomass of seedlings, peroxidase, electrical conductivity 
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Введение 

     При консервации ex situ зародышевой плазмы растений в генетических 

банках растений основной задачей является сохранение жизнеспособности 

(ЖБ) семян, так как при хранении в них происходят сложные процессы 

старения и семенной материал постепенно теряет всхожесть и генетическую 

однородность [9,12]. Семенные образцы не должны потерять свое 

физиологическое качество, так как это приводит к ухудшению роста и 

развития растений и низкой устойчивости к различным стрессам. Важно 

оценить ПХ коллекционных образцов до закладки на долговременное 

хранение и провести градацию генотипов по этому показателю.  Этот 

комплексный параметр в последнее время активно используется в различных 

мировых генетических банках растений [1, 2, 4, 6, 7, 8]. Важно не только 

получить высококачественные семена, но и сохранить их нормальную 

всхожесть при консервации ex situ. При определении потенциала хранения 

используют тест на ускоренное старение (УСТ) семян (семена на 

определенный срок помещают в условия повышенной температуры и 

влажности). Срок УСТ семян зависит от культуры и даже от конкретного 

генотипа [5]. С помощью данного теста возможно осуществлять мониторинг 

образцов генофонда, т.е. проводить постоянный учет ЖБ семян и 

классифицировать генотипы из рабочих и активных коллекций по различным 

параметрам старения семян. Тест позволяет: 1. Выявлять образцы, не 

пригодные к длительному хранению. 2. Давать рекомендации по срокам 

воспроизводства семян. 3.Указывать на необходимость восстановления 

жизнеспособности особо ценных коллекционных образцов.  

     Целью настоящих исследований было изучить морфофизиологические и 

биохимические параметры семян и проростков перца после применения теста 

на ускоренное старение семян, определить их потенциал хранения и провести 

градацию генотипов по данному показателю.  

 

Объекты и методы исследований 

     Для определения ПХ семян 12-ти генотипов перца проводили тест на УСТ 

семян [5]. Температура воздуха 44-45оС, влажность воздуха 90-100%, срок 

старения - 72 часа. Температура воздуха (41оС) для семян перца, 

предлагаемая в Международных правилах ISTA, оказалась недостаточной, 

мы предложили использовать температуру 44-45оС, затем семена 

проращивали в чашках Петри в термостате при температуре 25оС.  
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Определяли следующие параметры: энергию прорастания (ЭП) и всхожесть 

(В) семян, длину основного корешка (ДК), сырую и сухую биомассу 

корешков проростков [3], активность фермента пероксидазы (ПО) в 

корешках проростков [11], электропроводность (ЭПР) растворов с 

нормальными и состаренными семенами [5], по которой судили о выходе 

электролитов из семян. Результаты экспериментов были обработаны с 

помощью пакета программ Statistica 7. 

 

Результаты и обсуждение  

     Падение ЭП и В семян перца после УСТ составило для разных генотипов 

соответственно 7,0-25,5% и 8,0-42,0% по сравнению с контролем, что связано 

с их генотипической специфичностью. По падению ЭП семян генотипы были 

подразделены на 2 группы: у генотипов 1-й группы (Auraş, Excelent, Fildeş, 

Victoria, Lumina, Aventurin, Israel, Succes) падение ЭП составило 7,0 -16,5%, а 

у 2-й группы (Caolin, California Wonder, Rubinovîi, Podaroc Moldovî) - 20,0-

31,5%. Всхожесть семян после УСТ также отличалась разным уровнем 

падения (в среднем на 9,0 – 42,0%). В 1-ой группе генотипов уменьшение В 

составило 9,0 – 17,0% (Excelent, Fildeş, Lumina, Victoria, Rubinovâi); во 2-ой 

(California Wonder, Auraş, Caolin, Succes, Israel, Aventurin, Podaroc Moldovî) - 

22,0-42,0% (рис.). ДК проростков после УСТ семян уменьшилась у разных 

генотипов перца на 1,5-12,2 мм по сравнению с контролем. Наибольшее 

угнетение роста корешков проростков после УСТ семян наблюдалось у 

генотипов California Wonder, Rubinovâi, а наименьшее – у генотипов Excelent, 

Fildeş и Lumina. Падение сырой биомассы корешков после УСТ семян 

составило в среднем у разных генотипов перца 52,0-145,0мг по сравнению с 

контролем. 

     Почти у всех генотипов выявлена значительная положительная 

корреляция всхожести семян с энергией прорастания ЭП (r=+0,59), ДК 

(r=+0,61), сырой (r=+0,63) и сухой (r=+0,54) биомассой проростков. Параметр 

“длина корешков” коррелировал с всхожестью семян (r=+0,62), сырой 

(r=+0,58) и сухой (r=+0,55) биомассой проростков. 

     О выходе электролитов из семян судили по ЭПР растворов с нормальными 

и состаренными семенами. Экспозиция набухания семян была нами 

увеличена от 24-х до 48-ми часов, т.к. именно при этой экспозиции более 

четко проявилась разница между вариантами.  ЭПР опытных растворов 

увеличилась после 48-ми часовой экспозиции набухания у разных генотипов 
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в среднем на 0,55-3,80mS/m по сравнению с контролем (табл.1). Не 

наблюдалось резкого увеличения выхода электролитов из семян у таких 

сортов как Auraş, Fildeş, Aventurin и Lumina. Колебания данных 

свидетельствуют об индивидуальности генотипов. Возрастание ЭПР 

растворов  в  опыте  по сравнению  с  контролем  объясняется увеличением 

 
 

Рис. 1. Всхожесть семян генотипов перца после УСТ семян, % (2-я группа). 1 

- California Wonder; 2 - Auras; 3 - Caolin; 4 - Succes; 5 - Israel; 6 - Aventurin;  

7 - Podaroc Moldovy. 

 

проницаемости мембран семян после проведения теста на УСТ семян [10]. 

 

  Таблица 1. Электропроводность растворов с семенами перца после 

проведения теста на ускоренное старение семян, мСм/м 

N 

п/п 

Генотип Контроль Опыт 

1 California Wonder 3,50 ± 0,39 4,65 ± 0,32* 

2 Auraş 2,65 ± 0,15 3,20 ± 0,28 

3 Excelent 4,45 ± 0,34 6,90 ± 0,43* 

4 Caolin 3,80 ± 0,25 7,60 ± 0,65* 

5 Succes 3,70 ± 0,29 6,80 ± 0,51* 

6 Fildeş 5,50 ± 0,43 6,70 ± 0,72* 

7 Israel 3,75 ± 0,23 4,30 ± 0,35* 

8 Aventurin 6,50 ± 0,22 7,10 ± 0,56* 

9 Lumina 5,20 ± 0,26 5,80 ± 0,18* 
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10 Victoria 4,20 ± 0,24 6,75 ± 0,36* 

11 Rubinovâi 3,80 ± 0,15 4,90 ± 0,24* 

12 Podaroc Moldovî 4,10 ± 0,13 6,10 ± 0,27* 

                  *- различия достоверны при p < 0,05 

 

     Содержание в корешках проростков фермента пероксидазы возросло 

после УСТ семян по сравнению с контролем в  1,3 -2,6 раза в зависимости от 

генотипа. Это характерно при действии на семена термического стресса. 

Наибольшее увеличение содержания ПО в корешках проростков перца после 

УСТ семян было отмечено у генотипов перца Auraş (в 2,0 раза), Caolin (в 2,6 

раза) и Aventurin (в 2,5 раза) по сравнению с контролем (табл.2). 

     По совокупности различных параметров семян и проростков перца 

наиболее высоким потенциалом хранения обладали генотипы Fildeş, Lumina 

и Victoria, а наиболее низким - California Wonder. 

 

Таблица 2. Содержание пероксидазы в корешках проростков перца, у.е. 

N п/п Генотип Контроль Опыт 

1 California Wonder 0,35 ± 0,04 0,60 ± 0,07* 

2 Auraş 0,40 ± 0,03 0,80 ± 0,07* 

3 Exelent 0,33± 0,06 0,45 ± 0,04 

4 Caolin 0,27 ± 0,05 0,70 ± 0,08* 

5 Succes 0,29 ± 0,06 0,48 ± 0,05 

6 Fildeş 0,30 ± 0,05 0,50 ± 0,07 

7 Israel 0,48 ± 0,04 0,70 ± 0,05* 

8 Aventurin 0,30 ± 0,02  0,75 ± 0,09* 

9 Lumina  0,40 ± 0,02 0,55 ± 0,04 

10 Victoria 0,38± 0,03 0,50 ± 0,04 

11 Rubinovâi 0,40 ± 0,05  0,60 ± 0,08* 

12 Podaroc Moldovî 0,45 ± 0,03  0,75 ±0,08*  

                 *различия достоверны при   p < 0,05 

 

Заключение 

     Использование теста на ускоренное старение семян и определение 

электропроводности растворов на семенах перца позволило определить по 

морфофизиологическим и биохимическим параметрам семян и проростков 

потенциал хранения генотипов и провести их градацию по этому показателю. 

Это дает возможность выявить способность коллекционных образцов к 

долговременному хранению в генетическом банке растений (консервация ex 
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situ). Для проведения теста на ускоренное старение семян перца нами 

предлагается использовать температуру воздуха 44-45оС, экспозицию 

старения 72 часа, а при определении электропроводности растворов - 

экспозицию набухания семян 48 часов.  
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INFLUENŢA PATOGENILOR FUNGICI FUSARIUM SPP. ASUPRA 

PARTICULARITĂŢILOR DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE A UNOR 

GENOTIPURI DE FASOLE (PHASEOLUS VULGARIS L.) 

 

GRIGORCEA Sofia, NEDBALIUC Boris, CHIRIAC Eugenia, 

SAHARANOVSCHI Luminiţa, GRIGORCEA Dmitrii, VERDEŞ Anastasia 

Catedra Biologie vegetală, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

Rezumat. În articol sunt reflectate date cu privire la reacţia unor genotipuri de fasole la 

patogenii fungici Fusarium spp. S-a constatat că reacţia se manifestă diferenţiat pentru indicii de 

germinaţie, creşterea rădăciniţei şi tulpiniţei. Ponderea majoră în manifestarea caracterelor 

cantitative cercetate sub influenţa patogenilor fungici F. solani, F. sporotrichiella şi F. 

oxysporum var. orthoceras îi revine factorului de specie a fungului. Interacţiunile genotip de 

fasole x specie de fung s-au manifestat mai evident în cazul caracterului lungimea radăciniţei. 

Cuvinte cheie: genotip de fasole, specii de fungi, Fusarium spp., interacţiuni. 

 

Abstract. This article reflects the results of the interaction of some bean genotypes to the fungal 

pathogen of Fusarium spp. The reaction was found to be different for the indices of germination, 

root and stem growth. The factor of the major importance in the manifestation of the investigated 

quantitative characters under the influence of the fungal pathogens F. solani, F. sporotrichiella 

and F. oxysporum var. orthoceras is the fungal species factor. The interaction bean genotype x 

fungal species have been more evident in the manifestation of the root lenght character. 

Keyword: bean genotype, fungal species, Fusarium spp., interactions. 

 

 

Introducere 

Datorită conţinutului ridicat în proteine, aminoacizi şi vitamine, fasolea de 

grădină ocupă un loc important în agricultura multor ţări, fiind clasificată în topul 

primelor 10 culturi importante din lume [5]. Deşi fasolea are o largă răspândire în 

lume, aceasta manifestă o mare vulnerabilitate la diverşi factori nefavorabili ai 

mediului, inclusiv la boli micotice, printre care fuzarioza se remarcă cu incidenţă şi 

severitate înaltă [1]. Boala are manifestări specifice fazelor ontogenetice. Astfel, la 

etape timpurii de dezvoltare aceasta provoacă putrezirea seminţei şi gemulei, 

rădăcioarelor, ofilirea în faza de plantulă. La etape evoluate de dezvoltare a 

plantelor miceliul ciupercii se localizează în interiorul vaselor conducatoare 
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(traheomicoze), unde produc toxine si substanţe vâscoase, rezultate din degradarea 

enzimatică a pereţilor vaselor producându-se, astfel, obturarea vaselor 

conducătoare care finalizează cu ofilirea plantelor. La plantele ofilite, sistemul 

radicular este mai slab, are o culoare brună şi este putrezit, iar în interiorul 

tulpinilor se observă o culoare brună a vaselor conducătoare. Boala reprezintă una 

dintre cele mai devastatoare patologii ale culturilor agricole din întreaga lume şi 

este provocată de fungii genului Fusarium, ubicuitar răspândiţi în sol [2]. Evoluţia 

atacului patogenilor Fusarium care produc putrezirea rădăcinii este mai puternică 

la temperaturi joase (15-20ºC), iar care produc ofilirea plantelor – la temperaturi 

mai înalte (25-30ºC) [2, 3, 4].  

În contextul vizat, scopul cercetărilor a constat în determinarea influenţei 

patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare 

a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.) la etape ontogenetice timpurii. 

 

Metodele şi materialele aplicate 

Cercetările s-au efectuat în cadrul laboratorului Biotehnologii ecologice al 

facultăţii de Biologie şi Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chişinău). 

În calitate de material pentru cercetare au servit 3 genotipuri diferite de fasole: 

Northern, Cranberry, Kidney şi filtratele de cultură (FC) ale fungilor – F. solani, F. 

sporotrichiella, F. oxysporum var. orthoceras. Seminţele de fasole au fost tratate 

cu FC ale fungilor timp de 18 ore. În calitate de martor au servit seminţele 

menţinute în apa distilată. Ulterior, acestea au fost plasate în cutii Petri între două 

folii de hârtie de filtru umectate şi menţinute la temperatura de 25ºC (optimă) timp 

de 7 zile. Reacţia plantelor la tratament, a fost stabilită în baza unor importanţi 

indici de creştere – germinaţia seminţelor, lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei.  

Procesarea statistică a datelor obţinute s-a efectuat în baza analizei descriptive 

statistics şi varianţei (ANOVA) în pachetul de soft STATISTICA 10. 

 

Rezultate obţinute şi discuţii 

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că în varianta martor germinaţia 

seminţelor de fasole a fost diferenţiată în dependenţă de genotip, astfel cele mai  

diminuate valori înregistrându-se pentru genotipul Kidney (40%), iar cele mai 

înalte la Cranberry (86,7%). Sub acţiunea filtratelor de cultură (FC) s-au constatat 

inhibări evidente ale caracterului pentru F. sporotrichiella şi F. oxysporum var. 

orthoceras la genotipul Cranberry cu -61,6%; -61,6% şi Northern - -66,6%; -
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75,0%, respectiv. Stimulări ale caracterului s-au înregistrat în 33,3% cazuri 

(Tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Influenţa FC Fusarium spp. asupra germinaţiei seminţelor de fasole  

Variantă Kidney Cranberry Northern 

% Raport 

faţă de 

martor, % 

% Raport 

faţă de 

martor, % 

% Raport 

faţă de 

martor, % 

Martor (Н2О) 40,0  86,7  80,0  

F. solani 66,6 +66,5 46,6 -46,3 100,0 +25,0 

F. sporotrichiella 46,6 +16,5 33,3 -61,6 26,7 -66,6 

F. oxysporum 

var. orthoceras 
40,0 0,0 33,3 -61,6 20,0 -75,0 

Analiza cracterului lungimea rădăciniţei a demonstrat faptul, că în varianta 

martor indicile a cuprins valori minime de 20,2±3,4 mm, la genotipul Kidney şi 

valori maxime de 88,8±1,2 mm la genotipul Northern. Sub acţiunea filtratelor de 

cultură s-au constatat inhibari ale caracterului în 88,9% cazuri, cele mai evidente 

înregistrându-se sub acţiunea FC F. sporotrichiella: -41,4%...-90,4%, şi F. 

oxysporum var. orthoceras -70,3%...-93,6%, respectiv pentru genotipurile Kidney 

şi Northern. Stimulare s-a produs sub acţiunea FC F. solani la genotipul Kidney 

(+56,4%) (fig. 1).  
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Fig. 1. Influenţa FC Fusarium  spp. asupra manifestării caracterului lungimea 

rădăciniţei  la fasole. 
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1. Kidney H2O; 2. Kidney FC1; 3. Kidney FC2; 4. Kidney FC3; 5. Cranberry 

H2O; 6. Cranberry FC1; 7. Cranberry FC2; 8. Cranberry FC3; 9. Northern 

H2O; 10. Northern FC1; 11. Northern FC2; 12. Northern FC3. 

FC1- F. solani; FC2- F. sporotrichiella; FC3- F. oxysporum var. orthoceras 

Pentru caracterul lungimea tulpiniţei indicile în varianta martor a variat în 

limitele 22,5±2,9 mm şi 56,5±7,3 mm. Cele mai diminuate valori înregistrându-se 

pentru genotipul Kidney, iar cele mai înalte la genotipul Northern. FC au provocat 

inhibare a caracterului în 55,6% cazuri. Stimulări evidente ale caracterului s-au 

constatat sub acţiunea FC F. solani cu +33,5%; 46,3% şi 97,8%, respectiv, pentru 

Northern, Kidney, Cranberry (fig. 2). 
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Fig. 2. Influenţa FC Fusarium  spp. asupra manifestării caracterului lungimea 

tulpiniţei la fasole.  

1. Kidney H2O; 2. Kidney FC1; 3. Kidney FC2; 4. Kidney FC3; 5. Cranberry 

H2O; 6. Cranberry FC1; 7. Cranberry FC2; 8. Cranberry FC3; 9. Northern 

H2O; 10. Northern FC1; 11. Northern FC2; 12. Northern FC3. 

FC1- F. solani; FC2- F. sporotrichiella; FC3- F. oxysporum var. orthoceras 

 

FC F. sporotrichiella şi F. oxysporum var. orthoceras au manifestat o 

agresivitate mai sporită asupra manifestării caracterelor cantitative cercetate. 

Analiza relaţiilor genotip x patogen fungic a demonstrat că în manifestarea  

caracterului  lungimea rădăciniţei cea mai mare importanţă o are specia de fung 

(44,8%), totodată un rol semnificativ îl prezintă şi genotipul (38,5%), dar şi 
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interacţiunile genotip de fasole x specie de fung (14,3%), în cazul lungimii 

tulpiniţei ponderea majoră îi revine speciei de fung (80,0%) (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Analiza factorială a relaţiilor genotip x patogen fungic la fasole 

Sursa de variaţie Grad de 

libertate 

Suma 

medie a 

pătratelor 

Contribuţia în 

sursa de 

variaţie, % 

Lungimea rădăciniţei 

Genotip de fasole 2 6459,5* 38,5 

Specie de fung 3 7528,7* 44,8 

Genotip de fasole x specie de fung 6 2394,6* 14,3 

Efecte aleatorii 76 408,6 2,4 

Lungimea tulpiniţei 

Genotip de fasole 2 442,9 4,4 

Specie de fung 3 8065,7* 80,0 

Genotip de fasole x specie de fung 6 999,5 9,9 

Efecte aleatorii 60 571,9 5,7 

 

Concluzii 

Printre maladiilor fungice la fasole se remarcă fuzarioza provocată de fungii 

genului Fusarium spp.  Boala are manifestări specifice fazelor ontogenetice: 

putrezirea seminţei şi gemulei, rădăcioarelor, ofilirea în faza de plantulă, putrezirea 

sistemului radicular, ofilirea plantelor mature.   

Sub acţiunea FC Fusarium spp. s-au constatat reacţii diferenţiate, manifestate 

prin inhibare, stimulare sau lipsă de reacţie pentru caracterele: germinaţie, 

lungimea rădăciniţei şi a tulpiniţei. FC F. sporotrichiella şi F. oxysporum var. 

orthoceras au manifestat o agresivitate mai sporită comparativ cu F. solani asupra 

manifestării caracterelor cercetate. 
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EFECTUL STIMULATOR AL CLOROFITELOR ASUPRA GERMINĂRII 

SEMINŢELOR DE GRÂU 
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Rezumat: În rezultatul proceselor metabolice algele verzi elimină în mediul înconjurător o serie 

de substanţe, care pot influenţa creşterea şi dezvoltarea plantelor. În condiţii de laborator au fost 

supuse cultivării unele specii de alge colectate din lacul La Izvor. Extractul algal obţinut din 

speciile Scenedesmus spinosus şi Zygnema sp. conţine o cantitate mai mare de substanţe biologic 

active, care au provocat stimularea creşterii plantulelor de grâu, în special la etape ontogenetice 

avansate de dezvoltare.  

Cuvinte cheie: alge, substanţe biologic active, biomasă, stimulare, inhibare.  

 

Abstract: As a result of the metabolic processes, green algae they eliminate in the environment a 

series of substances, which can influence the growth and development of plants. Under 

laboratory conditions, some species of algae collected from the Lake La Izvor were subjected to 

cultivation. The algal extract obtained from the species Scenedesmus spinosus and Zygnema sp. 

contains a greater quantity of biologically active substances, which have stimulated the growth 

of wheat plantlets, especially at advanced ontogenetic stages of development. 

Keyword: algae, biologically active substance, biomass, stimulation, inhibition. 

 

Introducere 

Algele dispun de mecanisme fiziologice ce contribuie la curăţarea de 

poluanţi a mediului în care ele se dezvoltă prin diverse schimbări structurale la 

nivel celular, de depozitare sau prin eficientizarea utilizării resurselor. Servesc în 

calitate de indicatori biologici, devenind componente obligatorii în aprecierea stării 

ecosistemelor acvatice, inclusiv evaluarea saprobităţii şi a troficităţii acestora [4]. 

În procesul metabolismului algele elimină în mediul înconjurător o serie de 

substanţe extracelulare, care influenţează creşterea şi dezvoltarea plantelor 

superioare. Aceste substanţe au un rol important în îmbunătăţirea germinării 

seminţelor şi creşterii plantelor de cultură. Acestea pot fi substanţele bogate în 

azot, inclusiv aminoacizi, vitamina B12 şi biotina, precum şi hormoni de creştere, 

inclusiv: auxinele, citokininele, giberelinele, antibiotice ş.a. compuşi bioactivi [3]. 
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Metodele şi materialele aplicate 

Pe parcursul studiului, în laboratorul „Biotehnologii ecologice” a 

Universităţii de Stat din Tiraspol, au fost supuse cultivării pentru obţinerea 

extractului apos speciile de alge Zygnema sp., Spirogyra sp. şi Scenedesmus 

spinosus Chod., colectate din lacul La Izvor. În calitate de substrat pentru 

cultivarea acestor tulpini, în condiţii de laborator, şi sporirea productivităţii 

acestora au fost utilizate medii de cultură de provenienţă naturală (extract de sol). 

Cultivarea s-a efectuat în baloane Erlenmayer (250 ml) cu câte 100 ml de mediu, 

timp de 13 zile, la temperatura de 27°C - 32°C. 

Extractul obţinut a fost folosit pentru tratarea în condiţii de laborator a 

plantulelor de grâu comun (Triticum aestivum L.) a soiului semitimpuriu - Izvor, 

timp de 14 zile. În calitate de martor au servit plantulele irigate cu apa distilată.  

Procesarea datelor obţinute s-a efectuat în pachetul de soft STATISTICA 7.  

 

Rezultate şi discuţii 

Dezvoltarea intensă a biotehnologiilor moderne deschide perspective mari în 

utilizarea practică a cianobacteriilor şi microalgelor la rezolvarea unor astfel de 

probleme ale economiei naţionale ca cea alimentară, a ocrotirii mediului ambiant, 

cea energetică, în căutarea surselor noi biologice de materie industrială, la 

fabricarea preparatelor farmaceutice, a mijloacelor efective de protecţie a plantelor 

şi altor compuşi biologici preţioşi [2]. 

În ultimul timp dintre cele mai importante alge cultivate pentru utilizarea 

biomasei în alimentaţie se menţionează 81 specii de alge roşii, 54 specii de alge 

brune, 25 specii de alge verzi, 8 specii de cianobacterii. Algele roşii au în 

componenţa biomasei glucide (până la 70%), proteine (20-40%), lipide (până la 

3%) şi alte substanţe (20%). Algele brune au şi ele un conţinut major de glucide 

(până la 70%), proteine (5-20%), lipide (1-3%) şi alte substanţe (25-35%). 

Cianobacteriile au în componenţa biomasei glucide (până la 60%), proteine (până 

la 78%), în special ficobiliproteine, fieroritrină şi ficocianină, lipide (2-12%). 

Algele verzi conţin mai puţine glucide (30-40%), substanţe azotoase (40-45%), 

lipide (1-10%) şi alte substanţe (10-20%) [1]. 

În condiţii de laborator pot fi cultivate majoritatea speciilor de alge verzi ce 

se întâlnesc în diverse biotopuri acvatice şi terestre de pe teritoriul Republicii 

Moldova, mai cu seamă cele din genurile Ankistrodesmus, Chlamydomonas, 

Chlorella, Chlorococcum, Coelastrum, Dictyococcus, Dictyosphaerium, 

Kirchneriella, Haematococcus, Hormidium, Hydrodictyon, Oedogonium, 
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Pediastrum, Scenedesmus, Spirogyra, Staurastrum, Tetraedron, Zygnema etc. 

Pentru investigaţii au fost folosite culturile de alge Zygnema sp., Spirogyra sp. şi 

Scenedesmus spinosus Chod. Aceste specii de alge pot fi utilizate ca sursă 

alimentară suplimentară pentru animale, precum şi ca stimulatori biologici la 

creşterea plantelor de cultură. 

În condiţii de laborator au fost cultivate Zygnema sp., Spirogyra sp. şi 

Scenedesmiis spinosus Chod. 

La acţiunea extractului din speciile de alge, genotipurile de grâu de toamnă 

(soiul Izvor) au manifestat diferite tipuri de reacţie: inhibare, stimulare sau lipsă de 

reacţie a caracterelor cercetate (germinaţie, lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei), 

aceasta variind în funcţie de perioada de dezvoltare ontogenetică a culturii.  

La intervalul de 4 zile de la semănat s-a constatat o germinare s seminţelor 

de 45-55%. Primele germinări au fost observate în lotul cu suspensia algei 

Scenedesmus spinosus.  

Peste 4 zile a fost testată vigoarea de creştere a plantulelor răsărite. S-a 

stabilit că la etapele incipiente de dezvoltare (4 zile), inhibări ale germinaţiei şi 

lungimii tulpiniţei s-au constatat în circa 40-60% cazuri, respectiv, cele mai 

evidente fiind sub acţiunea extractului din speciile genului Zygnema.  

O creştere mai sporită s-a constatat în cazul plantulelor irigate cu filtrat de 

cultură obţinut de la cultivarea speciei Scenedesmus spinosus, care aveau tulpiniţa 

cu lungimea de circa 7-8 cm, aveau o vigoare de creştere de aproximativ 4-5 ori 

mai mare ca cele irigate cu filtrat obţinut de la Zygnema sp, şi 2-3 ori mai mare 

decât cele irigate cu extract de la Spirogyra sp. şi apa distilată (fig. 1). 

La etape mai avansate (+2 zile) s-au constatat accelerarea creşterii 

plantulelor irigate cu filtrat de la Scenedesmus spinosus (10-12 cm), Zygnema sp. 

(8-10 cm), apoi apa distilată (7-8 cm) şi în sfârşit cele irigate cu filtrat de la 

Spirogyra sp. (6-7cm). Astfel, dacă în primele zile filtratul de cultură obţinut de la 

Zygnema sp. avea caracter inhibitor asupra dezvoltării plantulelor de grâu, atunci 

peste 6 zile s-a înregistrat o creştere activă a acestor plantule. 

După 13 zile de la semănatul seminţelor, s-a constatat stimulare a creşterii 

plantulelor de grâu sub acţiunea FC Scenedesmus spinosus cu +73,2%; Spirogyra 

sp. cu +20,6%; Zygnema sp. cu +74,6%.  
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Fig. 1. Reacţia plantulelor de grâu la extractele din speciile de alge 

1. H2O; 2. Scenedesmus spinosus; 3. Spyrogira sp.; 4. Zygnema sp. 

 

Prin determinarea gradului de similitudine al influenţei extractului din 

biomasa algelor asupra creşterii şi dezvoltării în evoluţie a plantulelor de grâu, s-au 

constatat asemănări semnificative între speciile de alge Scenedesmus spinosus (2) 

şi Zygnema sp. (4). 

Datele obţinute denotă că extractul algal obţinut din speciile Scenedesmus 

spinosus şi Zygnema sp. conţine o cantitate mai mare de substanţe biologic active, 

care au provocat stimulare a creşterii plantulelor de grâu, în special la etape 

ontogenetice avansate de dezvoltare. 

 

Concluzii 

Clorofitele au un rol deosebit, constituind obiecte de studiu pentru 

descifrarea proceselor biologice şi potenţialului biochimic. Pe parcursul studiului 

au fost supuse cultivării speciile Zygnema sp., Spirogyra sp. şi Scenedesmus 

spinosus, pentru obţinerea extractului apos din biomasa lor, cu tratarea ulterioară a 
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plantulelor soiului de grâu Izvor.  

La acţiunea extractului din speciile de alge, genotipurile de grâu de toamnă 

au manifestat diferite tipuri de reacţie: inhibare, stimulare sau lipsă de reacţie, în 

dependenţă de caracterul analizat şi perioada de dezvoltare ontogenetică a culturii. 

Au fost stabilite deosebiri semnificative a influenţei FC Spirogyra, comparativ cu 

Scenedesmus şi Zygnema, ceea ce poate fi explicat prin prezenţa substanţelor care 

provoacă o stimulare diferenţiată asupra creşterii plantulelor de grâu. 
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Rezumat. Viabilitatea microorganismelor după liofilizare depinde de mai mulţi factor, unul 

dintre care este mediul de protecţie. În acest studiu în calitate de lioprotectanţi, la liofilizarea 

tulpinilor Penicillium sp. 11 şi Streptomyces sp. 205, au fost utilizate nanoparticulele (NP) de fier 

(Fe3O4, Fe(0)) şi substanţele de origine cianobacteriană: extractul etanolic 50% şi polizaharidele 

sulfatate (PSS). S- a demonstrat că, NP de fier  pot diminua sau menţine viabilitatea tulpinilor la 

nivelul martorului, iar substanţele de origine cianobacteriană pot acţiona inhibitor (Penicillium 

sp. 11) sau stimulator (sporeşte viabilitatea tulpinii Streptomyces sp 205 cu 17-19% faţă de 

martor).  

Cuvinte cheie: micromicete, ctreptomicete, liofilizare, lioprotectanţi, viabilitatea 

microorganismelor, nanoparticule, polisaharide sulfatate, extract etanolic. 

 

Abstract. The viability of microorganisms after lyophilization depends on several factors, one of 

which is the protective medium. In this study as lyoprotectants for lyophilization of Penicillium 

sp. 11 and Streptomyces sp. 205, served: the iron nanoparticles (NPs) – (Fe3O4, Fe (0)) and the 

substances of cyanobacterial origin, 50% ethanolic extract and sulphated polysaccharides (PSS). 

It has been shown that iron NPs can diminish or maintain the viability of strains at level of 

control sample, and substances of cyanobacterial origin can act as inhibitors (Penicillium sp. 11) 

or stimulants (increases the viability of the Streptomyces sp. 205 strain by 17-19% in comparison 

with control). 

Keywords: micromycetes, streptomycetes, lyophilization, lioprotectant, viability of 

microorganisms, nanoparticles, sulfated polysaccharides, ethanolic extract. 

 

Introducere 

Problema conservării de lungă durată a microorganismelor este legată de o 

serie de probleme: determinarea parametrilor optimi de protejare a celulei 

microbiene de lezări care apar în procesul de păstrare ş.a. [1]. 

Pentru menţinerea de durată a colecţiilor de culturi pure de microorganisme, 

este necesar de a păstra viabilitatea, proprietăţile morfo-culturale, fiziologo-

biochimice şi stabilitatea genetică a tulpinilor de interes industrial şi ştiinţific. În 

acest scop au fost elaborate o serie întreagă de metode aşa ca: reânsămânţarea 

periodică, păstrarea sub ulei mineral, uscarea pe diverse suporturi, crioconservarea 
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şi liofilizarea, etc. Fiecare din aceste metode are neajunsurile şi avantajele sale [2], 

însă cele mai eficiente sunt considerate crioconservarea şi liofilizarea [3]. 

Una din problemele colecţiilor, inclusiv a Colecţiei Naţionale de 

Microorganisme Nepatogene, este selectarea metodelor eficiente de conservare şi 

păstrare a microorganismelor, care permit păstrarea maximă a proprietăţilor 

iniţiale. Pentru minimizarea riscului mutaţiilor genetice şi păstrarea proprietăţilor 

biosintetice a tulpinilor de microorganisme, este utilizată liofilizarea [4-6], care 

permite păstrarea îndelungată a tulpinilor, evitând reânsămânţările periodice ce duc 

la modificarea proprietăţilor morfo-culturale şi fiziologo-biochimice a 

microorganismelor.  

Conform datelor literare o importanţă majoră pentru concervarea şi păstrarea 

de lungă durată a microorganismelor de interes biotehnologic, prin metoda de 

liofilizare, o are mediul de cultivare, faza de dezvoltare, mediul de protecţie şi de 

regenerare a microorganismelor. Toţi factorii enumeraţi acţionează direct asupra 

viabilităţii culturilor liofilizate.  

Nanoparticulele (NP) metalice în prezent şi-au găsit întrebuinţare în diverse 

domenii. Cu utilizarea NP de Fe s-a majorat semnificativ numărul de cercetări în 

cadrul fitotehniei, medicinei, agriculturii, etc. Astfel, a fost demonstrată influenţa 

acestor NP asupra populaţiei microbiene sau a celulei microbiene, deasemenea 

asupra microlagelor şi cianobacteriilor [9-15]. 

Scopul cercetărilor a constat în elaborarea procedeelor pentru conservarea 

(liofilizarea), păstrarea microorganismelor cu potenţialul nanobioremediator în 

baza substanţelor de origine cianobacteriană (extract etanolic 50 % şi PSS) şi a 

nanoparticulelor de fier (Fe(0) şi Fe3O4).  

 

Materiale şi metode  

Ca obiect de studiu au servit: (1) - 2 tulpini de microorganisme din CNMN 

selectate ca potenţiali distructori POP:  Penicillium sp.11; Streptomyces sp. 205 (2) 

nanoparticulele de Fe3O4 şi de Fe(0), sintetizate în Laboratorul Structuri cu Corp 

Solid al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”; (3) 2 

extracte de origine cianobacteriană cu potenţial lioprotector (extractul etanolic 

50%, polizaharidelor sulfatate). 

Pentru obţinerea materialului biologic supus liofilizării tulpinile Penicillium 

sp. 11 şi Streptomyces sp. 205 au fost cultivate în tuburi de sticlă pe mediul 

agarizat Czapek cu glucoză, timp de 7-14 zile, la t°= +30°C şi respectiv +27oC [1]. 

Pentru liofilizare au fost utilizate tulpinile în faza staţionară de creştere 
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În calitate de mediu protector a servit: pentru tulpina Penicillium sp 11 – lapte 

degresat+7 % glucoză; Streptomyces sp. 205 - gelatină 2,5% + glucoză 7,5% 

(mediul martor) şi variantele acestora, utilizând în calitate de supliment NP de 

Fe3O4 şi Fe(0), extractul de aminoacizi şi oligopeptide din cianobacteria 

Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 (extractul etanolic 50%, 

polizaharidelor sulfatate) în diverse concentraţii. Nanoparticulele de Fe3O4 şi Fe(0) 

în concentraţie de (mg/l): 1; 5; 10, iar extractul etanolic 50%, polizaharidelor 

sulfatate (%): 1, 5, 10. 

În calitate de mediu de regenerare a tulpinilor liofilizate a fost utilizată H2O 

distilată.  

Viabilitatea tulpinilor până şi după liofilizare (exprimate în unităţi formatoare 

de colonii UFC ml-1) a fost determinată prin metoda contării coloniilor pe mediul 

agarizat Czapek în cutiile Petri. După efectuarea diluţiilor succesive şi inocularea 

acestora pe mediu agarizat Czapek, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 

colonii. Numărul de celule viabile a fost exprimat prin log10 a unităţilor 

formatoare de colonii (UFC) în 1,0 ml de suspensie. 

Viabilitatea culturilor a fost calculată conform formulei: c % = (logUFCml-1
fin 

/ logUFCml-1
in) × 100%, unde logUFC ml-1

in este logoritmul numărului unităţilor 

formatoare de coloniil înainte de liofilizare; logUFC ml-1
fin - logoritmul numărului 

unităţilor formatoare de coloniil după liofilizare sau păstrare şi c – viabilitatea 

culturilor în procente [7].   

 Toate experienţele au fost efectuate în 3 repetări. Calculul indicilor statistici 

a fos efectuat prin utilizarea programului MS Excel 2010. 

 

Rezultate şi discuţii 

Conform, datelor obţinute în experienţele montate, suplimentarea mediului 

lioprotector cu nanoparticule de fier la liofilizarea tulpinii Penicillium sp. 11 nu a 

contribuit la creşterea viabilităţii tulpinii (Figura 1). Valoarea maximă a viabilităţii 

de 85,1% a fost obţinută în varianta cu nanoparticule de Fe3O4 în concentraţie de 

5mg/l, iar cu majorarea concentraţiei viabilitatea scade. La utilizarea 

nanoparticulelor de Fe(0) viabilitatea maximă  de 83,1% a fost obţinută în varianta 

cu concentraţia de 1 mg/l. Cu majorarea concentraţiei NP de Fe(0) în mediul 

lioprotector viabilitatea tulpinii scade treptat.  Astfel, s-a constatat că nici una din  

nanoparticulele testate nu a contribuit la majorarea viabilităţii culturii Penicillium 

sp. 11 după liofilizare. Valorile obţinute sunt mai mici decât varianta martor 

(96,0%).  
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Fig. 1. Viabilitatea tulpinii Penicillium sp. 11 cu utilizarea NP de Fe2O3 şi 

Fe(0) în mediul lioprotector. 

 

La examinarea coloniilor tulpinii după liofilizarea, atît în varianta martor, cît 

şi în variantele menţionate, schimbări morfo-culturale nu sau înregistrat.  

Evaluarea viabilităţii după liofilizarea micromicetei Penicillium sp. 11 în 

baza mediului lioprotector suplimentat cu extractul etanolic 50% a demonstrat o 

diminuare comparativ cu martorul. Astfel, în varianta cu concentraţia substanţei 

date în mediul de protecţie 1%, valoarea viabilităţii a constituit 78,1%, iar în 

varianta   martor - 96%, comparativ cu titrul iniţial al suspensiei de spori supusă 

liofilizării. Cu mărirea concentraţie de substanţă în mediul lioprotector viabilitatea 

tulpinii sporeşte atingând valoarea de 85% la concentraţia de 10%  extract etanolic 

50%. La utilizarea suspensiei de polizaharide valoarea maximă a viabilităţii de 

85,7% a fost înregistrată la concentraţia de 5%, iar cu mărirea  concentraţie în 

mediul de protecţie viabilitatea scade, astfel la concentraţia de 10%  aceasta 

constituie 76,6% (Figura 2).   

Modificări morfo-culturale ale tulpinii în variant martor cât şi în variantele 

testate după liofilizare nu au fost înregistrate. 
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Fig. 2. Viabilitatea tulpinii Penicillium sp. 11 liofilizată în prezenţa substanţelor de 

origine cianobacteriană (extract etanolic 50% şi PSS). 
 

În calitate de mediu protector pentru tulpina Streptomyces sp. 205 a servit 

mediul gelatină 2,5% + glucoză 7,5% (mediul martor) şi variantele acestuia, 

utilizând în calitate de supliment NP de Fe3O4 şi Fe(0) în diverse concentraţii. 

În tabel este prezentată descrierea coloniilor tulpinii Streptomyces sp. 205 

după liofilizare cultivată pe mediul Czapek cu glucoză. 
 

Тabelul 1. Descrierea coloniilor Strepomyces sp. 205 pînă şi după liofilizare la 

cultivarea pe mediul Czapek cu glucoză. 

Varianta Forma 

coloniei 

Diametrul 

coloniei, 

(mm) 

Culoarea miceliului Culoarea 

mediul 

nutritiv 
aerian De substrat 

M - iniţial  Rotundă, 

plată, cu  

marginea 

risoidă 

1-3  Alb Maro Galben 

maro 

M- experienţa 2-3 Alb Alb-cenuşiu -//- 

Fe3O4 – 1 mg/l -//- 7-8 Cenuşiu Сеnuşiu Pale gălbui 

Fe3O4 – 5 mg/l -//- 7,5  Cenuşiu Сеnuşiu -//- 

Fe3O4 – 10 

mg/l 

-//- 8-8,5 Сеnuşiu Cenuşiu -//- 

Fe0 – 1,0 mg/l -//- 7-8 Cenuşiu Cenuşiu -//- 

Fe0 – 5,0 mg/l -//- 4,5-5 Cenuşiu pal Cenuşiu -//- 

Fe0 – 10 mg/l -//- 3-3,7 Alb-cenuşiu Cenuşiu -//- 

Extr. etanolic 

50% - 1,0% 

-//- 7-8 Cenuşiu  Сenuşiu -//- 

Extr. etanolic 

50% – 5,0% 

-//- 4-5 -//- -//- -//- 
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Extr. etanolic 

50% – 10,0% 

-//- 3-3,5 -//- -//- -//- 

PSS – 1,0% -//- 6-7 Cenuşiu Alb cenuşiu -//- 

PSS – 5,0% -//- 3-4 Alb-cenuşiu -//- -//- 

PSS – 10,0% -//- 2-3 -//- -//- -//- 

 

Se poate observa că prezenţa oxizilor de Fe şi a substanţelor de natură 

cianobacteriană (extractul etanolic 50%, polizaharidelor sulfatate) într-un mediu 

lioprotectiv a avut efecte diferite asupra creşterii şi culorii miceliului. Trebuie 

remarcat că forma coloniilor, indiferent de tipul de experienţă, a rămas 

neschimbată, în timp ce diametrul acesteia a variat. Sa constatat că diametrul 

coloniilor a fost mai mare decât varianta martor în prezenţa unei concentraţii mai 

mici (1,0%) în mediul a substanţelor studiate şi numai prezenţa Fe3O4 în 3 

concentraţii studiate a contribuit la creşterea dimensiunii coloniilor de până la 7-

8,5 mm, în timp ce alte 3 substanţe testate au determinat o scădere a diametrului 

coloniei cu o creştere a concentraţiei lor în mediu (până la 2-3,7 mm). 

În ceea ce priveşte culoarea miceliului aerian, se poate observa o uşoară 

schimbare a nuanţelor de alb şi gri, în timp ce, de exemplu, miceliul substratului S. 

sp. 205 pe mediu Czapek înainte de liofilizare a fost maro, iar după liofilizare a 

obţinut nuanţe între alb şi gri. Colorarea mediului nutritiv în jurul coloniei maro-

gălbuie a fost observată numai în varianta creşterii tulpinii înainte de liofilizare. 

După liofilizare, în toate variantele experimentului s-a observat o slăbire 

semnificativă a culorii mediului nutritiv (până la gălbuie). 

Următoarea etapă a cercetărilor a fost determinarea viabilităţii tulpinii 

Streptomyces. sp. 205 după liofilizare în prezenţa mediului lioprotector gelatină 2,5 

% + glucoză 7,5 % suplimentat cu NP (Figura 3). 

 
Fig. 3. Viabilitatea tulpinii S. sp. 205 în urma liofilizării în prezenţa mediului 

lioprotector (gelatin 2,5 % + glucoză 7,5 %) suplimentat cu nanoparticole. 

Viabilitatea, %

80.88

84.3684.90

77.91

79.77
80.67

84.19

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

Martor Fe3O4 1.0 mg/l Fe3O4 5.0 mg/l Fe3O4 10.0 mg/l Fe0 1.0 mg/l Fe0 5.0 mg/l Fe0 10.0 mg/l



198 

 

Analizând rezultatele din Fig. 2 putem constata următoarele: în cazul 

utilizării în calitate de supliment la mediul lioprotector a NP de Fe3O4, viabilitatea 

tulpinii studiate a scăzut faţă de proba martor cu cca. 4,0-9,0%; cea mai înaltă 

viabilitate a tulpinii studiate a fost obţinută în urma aplicării în calitate de 

supliment la mediul de protecţie gelatină 2,5 % + glucoză 7,5 % a NP de Fe0 în 

concentraţie de 1,0%, viabilitatea fiind mai mare comparativ cu proba martor cu 

0,71%. 

Rezultate mult mai înalte au fost stabilite la tulpina Streptomyces sp. 205 în 

urma utilizării în calitate de supliment la mediul lioprotector a substanţelor de 

origine cianobacteriană. La extractul etanolic 50% cele mai bune rezultate au fost 

obţinute în urma utilizării acestuia în concentraţia de 1,0% (viabilitatea fiind mai 

mare faţă de martor cu cca. 17,0%). Viabilitatea maximală a tulpinii studiate a fost 

înregistrată în cazul utilizării polizaharidelor sulfatate în concentraţia de 5,0% 

(viabilitatea fiind mai mare faţă de martor cu cca. 19,0%) (Figura 4). 

Astfel, s-a constatat, că efectul stabilizator al viabilităţii şi stabilităţii 

peretelui celular al culturii Streptomyces sp. 205 s-a păstrat cel mai bine în urma 

aplicării mediului de protecţie Gelatină 2,5 % + glucoză 7,5 % + polizaharide 

sulfatate din Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 în concentraţie 5,0-

10,0 %.      

 
Fig. 4. Viabilitatea tulpinii S. sp. 205 în urma liofilizării în prezenţa mediului 

lioprotector (gelatin 2,5 % + glucoză 7,5 %) suplimentat cu preparate de origine 

cianobacteriană. 
 

Concluzii  

1. S-a stabilit că, prezenţa nanoparticulelor de fier (Fe3O4, Fe(0)) în mediul 

protector la liofilizarea tulpiniilor Penicillium sp. 11, Streptomyces sp. 205 poate 
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diminua sau menţine viabilitatea tulpinilor la nivelul martorului, deaceia  nu pot fi 

recomandate în calitate de lioprotectori. 

2. A fost demonstrat că, substanţele de origine cianobacteriană: extractul 

etanolic 50 % şi PSS utilizate ca lioprotectori influenţează diferit asupra viabilităţii 

culturilor studiate: pot acţiona inhibitor (Penicillium sp. 11) sau stimulator 

(Streptomyces sp 205). 

3. Pentru liofilizarea tulpinii Streptomyces sp. 205 se propune mediul protector 

Gelatină 2,5 % + glucoză 7,5 % + polizaharide sulfatate din Arthrospira 

(Spirulina) platensis CNMN-CB-02 în concentraţie 5,0%.      
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MEDII DE REACTIVARE A MICROORGANISMELOR LIOFILIZATE ÎN 

BAZA EXTRACTE DE ORIGINE CIANOBACTERIANĂ ŞI 

NANOPARTICULELOR DE FIER  
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Rezumat. Studiul privitor la utilizarea principiilor de origine cianobacteriană (extract etanolic 

50% şi PSS), cât şi soluţiile de NP de Fe2O3 şi Fe(0) utilizate în calitate de rehidratanţi la 

reactivarea tulpinilor liofilizate de microorganisme au demonstrat că, pot stimula nesemnificativ 

viabilitatea tulpinii  Streptomyces sp. 205 (faţă de proba martor (H2O distilată)) sau diminua  

viabilitatea  tulpinii Penicillium sp. 11. Stimularea viabilităţii tulpinii  Streptomyces sp. 205 (faţă 

de proba martor) rehidratată depinde în cazul NP de natura substanţei, iar în cazul principiilor de 

origine cianobacteriană – de concentraţia aplicată a substanţelor studiate. 

Cuvinte cheie: liofilizare, rehidratare, extract etanolic, polisaharide sulfatate, micromicete, 

streptomicete, stimulare, viabilitate. 

 

Abstract. Use of the substances of cyanobacterial origin (50% ethanolic extract and 

polysaccharides), as well as the nanoparticles solutions of Fe2O3 and Fe (0) for reactivation of 

the lyophilized strains of microorganisms showed that, they can significantly stimulate the 

viability of the strain Streptomyces sp. 205 (in comparison with control sample (distilled H2O)) 

or decrease the viability of the Penicillium sp. 11. Stimulation of viability of Streptomyces sp. 

205 (in comparison with control sample) depends on the nature of nanoparticles, and on the 

substance of cyanobacterial origin - on the applied concentration of the studied substances. 

Keywords: lyophilization, rehydration, ethanolic extract, sulfated polysaccharides, 

micromycetes, streptomycetes, stimulation, viability. 

 

Introducere 

Procedeele de rehidratare şi condiţiile de regenerare a 

microorganismelor după liofilizare exercită o influenţă majoră asupra 

viabilităţii acestora. Rehidratarea celulelor uscate se produce cu degajarea 

căldurii, majorarea concentraţiei de electroliţi, oscilaţii necontrolate ale pH-ului, 

astfel încât mediile de regenerare utilizate, temperatura şi viteza de hidratare sunt 

factori esenţiali deloc neglijabili vis-à-vis de păstrarea viabilităţii 

microorganismelor studiate [1, 3]. 

În timpul reactivării microorganismelor, se recomandă utilizarea celor mai 

favorabile medii şi condiţii de creştere. Creşterea normală apare de obicei după a 

doua transmisie într-un mediu proaspăt. În timpul reactivării, prezenţa carbonului 
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activ în agenţii de suspendare duce la rate mai mari de recuperare, în timp ce 

culturile reactive crescute în prezenţa carbonului activ se dovedesc a fi mult mai 

stabile şi pot fi păstrate relativ mai mult ca şi culturile vii. De asemenea, se 

recomandă utilizarea carbonului activ ca adsorbant al radicalilor nocivi în 

suspensia mediilor pentru reactivarea anaerobelor [4].  

Scopul cercetărilor a constat în studierea mediilor de reactivare a 

microorganismelor liofilizate în baza substanţelor de origine cianobacteriană şi a 

nanoparticulelor de fier. 

 

Obiectul de studiu şi metodele aplicate în cercetare 

Ca obiect de studiu au servit: (1) - 2 tulpini de microorganisme din CNMN 

selectate ca potenţiali distructori POP:  Penicillium sp.11 şi Streptomyces sp. 205; 

(2) nanoparticulele de Fe3O4 şi de Fe(0), sintetizate în Laboratorul Structuri cu 

Corp Solid al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”; 

(3) 2 extracte de origine cianobacteriană din cianobacteria Arthrospira (Spirulina) 

platensis CNMN-CB-02 (extractul etanolic 50%, polizaharidelor sulfatate) cu 

potenţial lioprotector. 

Tulpina Penicillium sp. 11 a fost liofilizată pe mediul protector lapte degresat 

+7% glucoză, iar tulpina Streptomyces sp. 205 - gelatină 2,5% + glucoză 7,5% 

(martor) şi variantele acestora, utilizând în calitate de supliment NP de Fe3O4 şi 

Fe(0), extractul de aminoacizi şi oligopeptide din cianobacteria Arthrospira 

(Spirulina) platensis CNMN-CB-02 (extractul etanolic 50%, polizaharidelor 

sulfatate).   

În calitate de mediu de reactivare a tulpinilor liofilizate, varianta martor, au fost 

utilizate: H2O distilată şi extractul de aminoacizi şi oligopeptide (extractul etanolic 

50%, polizaharidelor sulfatate), cît şi NP de fier, în diverse concentraţii. 

Nanoparticulele de Fe3O4 şi Fe(0) în concentraţie de (mg/l): 0,1; 1,0, iar extractul 

etanolic 50%, polizaharidelor sulfatate (%): 0,1, 1,0.  

Tulpinile liofilizate în mediul protector suplimentat cu extractul de 

aminoacizi şi oligopeptide (extract etanolic 50 % şi PSS), cât şi cu NP de fier 

(Fe3O4 şi Fe(0)) au fost reactivate cu apă distilată, cât şi cu soluţii ale substanţelor 

menţionate în concentraţii de 10 ori mai mici decât cantitatea acestora din mediul 

protector iniţial. 

Rehidratarea culturilor liofilizate:  

  În fiecare flacon cu cultura liofilizată a fost introdus cite 1 ml apă distilată, 

sterilă, sau solulii de diferite concentraţii ale substanţelor menţionate. Rehidratarea 
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a fost efectuată la temperatura de 28oC timp de 2 ore.  După 2 ore de rehidratare 

suspenzia a fost inoculată în cutii Petri pe mediul Czapek. După cultivare la 

temperatura de 28oC au fost numărate coloniile crescute pe cutiile Petri.  

Determinarea viabilităţii culturilor pînă şi după liofilizare 

Viabilitatea tulpinilor după liofilizare (exprimate în unităţi formatoare de 

colonii UFC ml-1) a fost determinată prin metoda contării coloniilor pe mediul 

agarizat Czapek pe cutiile Petri. După efectuarea diluţiilor succesive şi inocularea 

acestora pe mediu agarizat Czapek, s-a efectuat calculul unităţilor formatoare de 

colonii. Numărul de celule viabile a fost exprimat prin log10 a unităţilor 

formatoare de colonii (UFC) în 1,0 ml de suspensie [5].  (Jesús Muñoz-Rojas et all,  

2006). 

Toate experienţele au fost efectuate în 3 repetări. Calculul indicilor statistici a 

fos efectuat prin utilizarea programului MS Excel 2010. 

 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele obţinute în experienţele montate cu tulpina de micromicete 

Penicillium sp. 11 au demonstrat că, utilizarea substanţelor de origine microbiană, 

cât şi a NP de fier în mediile de rehidratare nu contribuie la majorarea viabilităţii 

tulpinii după liofilizare (Fig. 1). Viabilitatea tulpinii Penicillium sp. 11 a fost mult 

mai scăzută, în toate variantele testate, comparativ cu martorul. 

 

Fig. 1. Viabilitatea tulpinii Penicillium sp. 11 după liofilizare, rehidratată cu 

soluţii de  extract etanolic 50% şi PSS- 0,1; 1,0% şi NP de fier (Fe3O4 şi Fe(0) – 

0,1; 1,0 mg/l). 

 Cea mai înaltă valoare a viabilităţii în aceste experimente a fost înregistrată 

în varianta  M+1% extract etanolic 50% şi a constituit 77,3% comparativ cu titrul 
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iniţial, pe cînd în varianta martor acest indice este de 96%. Cea mai scăzută 

viabilitate a tulpinii Penicillium sp. 11 a fost înregistrată în variantele cu utilizarea 

în calitate de rehidratant a NP de Fe(0), indiferent de concentraţia utilizată. 

Valoarea acesteia fiind de 60,9% (conc. 0,1%) şi 62,1% (conc. 1,0%) comparativ 

cu titrul iniţial. 

Utilizarea principiilor de origine cianobacteriană şi a NP de fier (Fe3O4 şi 

Fe(0)) în calitate de rehidratanţi la tulpina liofilizată, în variantele cu utilizarea 

aceloraşi substanţe în calitate de lioprotectori, de asemenea a diminuat viabilitatea 

tulpinii studiate, cu mici excepţii (Variantele: Lapte degresat + 7% glucoză + 

extract etanolic 50% 1,0%; Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 10%; Lapte 

degresat + 7% glucoză + Fe2O31,0%) în care viabilitate a fost la nivelul variantei în 

care sa utilizat ca rehidratant H2O distilată (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Viabilitatea tulpinii Penicillium sp.11 liofilizată şi rehidratată în 

prezenţa principiilor de origine cianobacteriană (extract etanolic 50%  şi PSS)  şi a 

NP (Fe3O4 şi Fe(0)). 
Tulpina  Mediul de protecţie.  

Variante 

 

Mediul de 

regenerare 

Viabilitatea după 

liofilizare (% faţă 

de titrul iniţial) 

Penicillium 

sp.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapte degresat + 7% glucoză 

(Martor) 

 H2O distilată 96,0 

Lapte degresat + 7% glucoză + extract 

etanolic 50% 1,0% 

H2O distilată 78,1 

Lapte degresat + 7% glucoză + extract 

etanolic 50% 1,0% 

Extract 

etanolic 50 % 

0,1% 

78,7 

Lapte degresat + 7% glucoză+ extract 

etanolic 50% 5,0% 

H2O distilată 85,1 

Lapte degresat + 7% glucoză+ extract 

etanolic 50%  5,0% 

Extract 

etanolic 50 %  

0,5% 

80,2 

Lapte degresat + 7% glucoză+ extract 

etanolic 50%  10,0% 

H2O distilată 85,0 

Lapte degresat + 7% glucoză+ extract 

etanolic 50%  10,0% 

Extract 

etanolic 50 %  

1,0% 

64,0 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 

1,0% 

H2O distilată 84,6 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 

1,0% 

PSS 0,1% 77,3 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 

5,0% 

H2O distilată 85,7 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 

5,0% 

PSS 0,5% 77,5 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 10% H2O distilată 76,6 

Lapte degresat + 7% glucoză + PSS 10% PSS 1,0% 76,7 
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Lapte degresat + 7% glucoză + 

Fe3O41,0% 

H2O distilată 78,8 

Lapte degresat + 7% glucoză + 

Fe3O41,0% 

Fe3O4 0,1mg/l 78,2 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe3O4 

5,0% 

H2O distilată 85,1 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe3O4 

5,0% 

Fe3O4 0,5 mg/l 77,3 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe3O4 

10% 

H2O distilată 79,9 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe3O4 

10% 

Fe3O4 1,0 mg/l 78,0 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe(0) 

1,0% 

H2O distilată 83,1 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe(0) 

1,0% 

Fe(0) 0,1 mg/l 70,3 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe (0) 

5,0% 

H2O distilată 82,7 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe (0) 

5,0% 

Fe(0) 0,5 mg/l 63,4 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe (0) 

10% 

H2O distilată 77,3 

Lapte degresat + 7% glucoză + Fe (0) 

10% 

Fe(0) mg/l 62,6 

 

În restul variantelor, liofilizate în prezenta substanţelor de origine 

cianobacteriană şi a NP de fier (Fe3O4 şi Fe(0)) şi regidratate cu soliţii a aceloraşi 

substanţe în concentraţie de 10 ori mai mică, viabilitatea a fost mai mică 

comparativ cu varianta în care în calitate de rehidratant s-a utilizat H2O distilată.  

La examinarea coloniilor tulpinii după regidratarea cu substanţele 

menţionate nu au fost înregistrate modificări ele particularităţilor morfo-culturale 

(forma, mărimea, culoarea coloniilor, miceliul aerian şi de substrat). 

Rezultatele viabilităţii tulpinii Streptomyces sp. 205 liofilizată şi revitalizată 

cu soluţii de Fe0, Fe3O4, extract etanolic 50% şi PSS în concentraţii de 0,1 % şi 1,0 

% sunt prezentate în Fig. 2 şi Tab. 2. 
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Fig. 2. Viabilitatea tulpinii Streptomyces sp. 205 în urma liofilizării în prezenţa 

mediului lioprotector (gelatin 2,5 % + glucoză 7,5 %) suplimentat cu nanoparticole 

şi preparate de origine cianobacteriană, rehidratat cu soluţii de extract etanolic 

50%,  PSS, NP de Fe3O4 şi NP de Fe(0). 

 

S-a constatat că în urma utilizării soluţiei de Fe(0), viabilitatea tulpinii faţă de 

proba rehidratată cu apă distilată a scăzut cu 0,5-0,63 %. Însă în cazul utilizării 

soluţiei de Fe3O4, aceasta creşte cu 0,95-1,32 %. După analiza influenţei soluţiilor 

de origine cianobacteriană asupra viabilităţii, au fost constatate următoarele 

rezultate: 

la utilizarea soluţiei extract etanolic 50% 0,1 %, viabilitatea s-a majorat cu 2,75 % 

comparativ cu martorul, iar în cazul soluţiei de extract etanolic 50% 1,0 % - 0,56 

%; aplicarea soluţiei de PSS 0,1 % contribuie la micşorarea viabilităţii cu 0,4 %, 

însă la concentraţia de 1,0 %, scade doar cu 0,16 %. 

Comparând datele viabilităţii tulpinii Streptomyces sp. 205 liofilizate în 

prezenţa Fe(0), majorarea viabilităţii cu 0,25 % a fost înregistrată la varianta Fe(0) 

10,0% (1,0%). La concentraţiile mai mici aceasta este nesemnificativ mai joasă cu 

0,15 - 0,39%. Aceeaşi situaţie se repetă şi la concentraţii mari de Fe3O4, 

viabilitatea variantei Fe3O4 10,0% (1,0%) se majorează cu 0,58 %. 

În toate variantele în care a fost utilizat preparatul extract etanolic 50% a avut 

loc o scădere nesemnificativă a viabilităţii, care a variat între 0,09-1,02%. 

Concentraţia de extract etanolic 50%  0,1% având o acţiune mai stabilizatoare 

decât soluţiile de rehidratare de 0,5 şi 1,0 %. 
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Tabelul 2. Viabilitatea tulpinii Streptomyces sp. 205 după liofilizare rehidratate cu 

apă distilată şi cu soluţii de NP şi substanţe de origine cianobacteriană.  

 

În toate variantele în care a fost utilizat preparatul extract etanolic 50% a avut 

loc o scădere nesemnificativă a viabilităţii, care a variat între 0,09-1,02%. 

Concentraţia de extract etanolic 50%  0,1% având o acţiune mai stabilizatoare 

decât soluţiile de rehidratare de 0,5 şi 1,0 %. 

În cazul utilizării în calitate de soluţii rehidratante a PSS, viabilitatea scade cu 

0,48-1,96%. Ca şi în cazul extract etanolic 50%, concentraţii mai mici de PSS au 

un efect mai puţin negativ. Viabilitatea probelor suplimentate cu PSS 1,0 % şi 

rehidratate cu soluţie de 0,1% de PSS s-a micşorat doar cu 0,48%. 

De asemenea au fost analizate proprietăţile morfo-culturale a tulpinii. 

În Tab. 3 este prezentată descrierea coloniilor tulpinii Streptomyces sp. 205 

pînă şi după liofilizare şi rehidratare cu substanţele menţionate. 

Conform rezultatelor prezentate în tabel, sa constatat că la rehidratarea 

tulpinii cu soluţii de NP de Fe(0) sau produs modificări în forma şi diametrul 

coloniilor, de asemenea sa înregistrat o diminuare a dezvoltării miceliului aerian. 

La rehidratarea tulpinii cu soluţii de extract etanolic 50% s-a modificat forma 

coloniilor şi culoarea miceliului de substrat de la alb –suriu la gălbui. 

La rehidratarea cu soluţii de PSS de asemenea au fost înregistrate modificări 

în forma şi dimensiunile coloniilor. Mărimea coloniilor s-a micşorat. 

Varianta experienţei 
Rehidratată cu apă 

distilată (%) 

Rehidratat cu soluţii de substanţe 

utilizate (de 10 ori mai puţin) (%) 

Martor 84.19±1.46 

Fe0 (0.1 %) – 83.69±0.62  

Fe0 (1.0 %) – 83.56±3.00 

Fe3O4 (0.1 %) – 85.51±1.94 

Fe3O4 (1.0 %) – 85.14±2.22 

extract etanolic 50% (0.1 %) – 86.94±1.13 

extract etanolic 50% (1.0 %) – 83.63±1.57 

PSS (0.1 %) – 83.85±2.70 

PSS (1.0 %) – 84.03±0.85 

Fe(0) 1.0 %  84.90±0.50 84.51±0.42 

Fe(0) 5.0 %  84.36±1.45 84.21±1.15 

Fe(0) 10.0 %  80.88±2.09 81.13±1.60 

Fe3O4 1.0 % 80.67±0.65 81.25±0.42 

Fe3O4 5.0 % 79.77±1.36 79.11±1.84 

Fe3O4 10.0 % 77.91±5.02 78.49±3.25 

extract etanolic 50% 1.0 % 100.58±0.09 100.49±0.50 

extract etanolic 50% 5.0 % 97.81±1.66 96.79±0.83 

extract etanolic 50% 10.0 % 84.73±0.80 84.10±0.79 

PSS 1.0 % 101.51±0.62 101.03±0.66 

PSS 5.0 % 102.18±0.92 100.22±0.58 

PSS 10.0 % 101.91±0.33 100.17±3.90 
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Tabelul 3. Descrierea coloniilor tulpinii Streptomyces sp. 205 pînă şi după 

liofilizare cultivată pe mediul Czapek cu glucoză (rehidratarea cu soluţii de extract 

etanolic 50%, PSS, NP de Fe3O4 şi Fe(0)) 
Varianta Forma coloniei Diametrul 

(mm) 

Culoarea miceliului Culoarea 

mediul de 

cultivare 
Aerian de substrat 

Iniţială Sferică, plată, 

marginea zimţată 

2-3 alb Alb-suriu Maroniu 

gălbui  

К - Fe0 (0.1 %) Sferică, plată, cu 

marginea netedă 

2-3 alb Alb-suriu Maroniu 

gălbui  

К – Fe0 (1.0 %) Sferică, centrul 

este convex 

1-2 Marginea albă 

şi mai înaltă ca 

centru coloniei 

Alb-suriu  Maroniu 

gălbui 

К - Fe3O4 (0.1%) Sferică, centrul 

este convex  

1-2 -//- Alb-suriu  Maroniu 

gălbui  
К - Fe3O4 (1.0%) Sferică, centrul 

este convex 

1-2 -//- Alb-suriu Maroniu 

gălbui 
К - extract etanolic 

50%  (0.1 %) 
Sferică, centrul 

este convex  

1-3 Marginile albe, 

centru pe 

jumătate gol 

Gălbui Gălbui 

К - extract etanolic 

50%  (1.0%) 
Sferică, centrul 

este convex 

1-3 -//- Gălbui//- Gălbui 

К - PSS (0.1%) Sferică,centrul 

convex, m. plane 

1-2 -//- Gălbui Maroniu 

gălbui 

К - PSS (1.0%) -//- 1-2 -//- Gălbui Maroniu 

gălbui  

 

Acest studiu ne permite să tragem următoarele concluzii: 

- Viabilitatea Streptomyces sp. 205 la proba martor rehidratată cu soluţii de 

diferite substanţe depinde de: în cazul NP de natura substanţei, iar în cazul 

principiilor de origine cianobacteriană – de concentraţia aplicată a substanţelor 

studiate. 

- Utilizarea substanţelor studiate pentru rehidratarea tulpinii Streptomyces sp. 

205 după liofilizare, în prezenţa acestor substanţe în mediul protector provoacă o 

serie de schimbări morfo-culturale a tulpinii, de aceea este rezonabilă rehidratarea 

cu apă distilată. 

Conform rezultatelor obţinute putem concluziona că, substanţele de origine 

microbiană extract etanolic 50 %,  şi PSS, cât şi soluţiile de NP de fier (Fe(0) şi 

Fe3O4), utilizate în calitate de rehidratant asupra tulpinilor: Penicillium sp. 11, 

Streptomyces sp 205 şi Bacillus sp.2 pot inhiba sau stimula nesemnificativ 

viabilitatea acestora după liofilizare. Deaceia aceste substante nu sunt recomandate 

în calitate de rehidratant pentru tulpinile menţionate. 
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Concluzii 

Utilizarea principiilor de origine cianobacteriană (extract etanolic 50% şi 

PSS), cât şi soluţiile de NP de Fe2O3 şi Fe(0) nu pot fi utilizate în calitate de 

rehidratanţi pentru tulpina Penicillium sp. 11 păstrată în stare liofilizată, deoarece 

diminuează viabilitatea acestea comparativ cu H2O. 

Viabilitatea Streptomyces sp. 205 (faţă de proba martor) rehidratată cu soluţii 

de diferite substanţe poate fi stimulată nesemnificativ, dar aceasta depinde în cazul 

NP de natura substanţei, iar în cazul principiilor de origine cianobacteriană – de 

concentraţia aplicată a substanţelor studiate. 
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Rezumat. În experienţe de vegetaţie şi de câmp s-a studiat efectul pre-tratării seminţelor pentru 

semănat şi aparatului foliar al plantelor de porumb şi soia cu tiouree şi „tiouree + Compozit” – 

preparat, ce conţine microelemente fier, cobalt, zinc, magneziu, bor, vitamina PP, iar fierul, 

cobaltul şi borul sunt incluşi în formă de compuşi coordinativi biologic activi asupra  intensităţii 

fotosintezei, transpiraţiei şi productivităţii plantelor. S-a stabilit, că utilizarea preparatului 

complex „tiouree + Compozit” condiţionează ameliorarea status-ului apei, majorarea 

conţinutului pigmenţilor asimilatori, intensităţii fotosintezei, eficienţei utilizării apei, creşterii şi 

productivităţii plantelor. Plantele pre-tratate cu „tiouree + Compozit” se deosebesc prin consum 

mai economicos şi utilizare mai eficientă a apei. 

Cuvinte-cheie: compuşi coordinativi fiziologic activi, plante, Glycine max Merr. (L), Zea mays 

L, status-ul apei, fotosinteză, productivitate. 

 

Abstract. The greenhouse and field experiments were conducted to evaluate the effect of grain 

pre-soaking and foliar application of thiourea and thiourea in combinations with Composite 

„thiourea + Composite” – preparation, containing trace elements iron, cobalt, zinc, magnesium, 

boron, vitamin PP, but iron, cobalt and boron are included in the form of biologically active 

coordination compounds, on the photosynthesis intensity, transpiration and productivity of corn 

and soybean plants. It has been established that the use of „thiourea + Composite” makes the 

improvement of water status, increase the content of assimilating pigments, photosynthesis 

intensity, water use efficiency, growth and productivity of plants. Pre-treated plants with 

„thiourea + Composite” are distinguished by more economically consumption and enhancement 

of water use efficiency. 

Keywords: physiologically active coordination compounds, plants, Glycine max Merr. (L), Zea 

mays L,, water status, photosynthesis, productivity. 

 

Introducere 

Sporirea productivităţii plantelor şi securitatea alimentară în condiţiile 

fluctuaţiei nefavorabile a mediului extern, în special factorilor de provenienţă 

climatică, continuă a fi una dintre cele mai stringente probleme ale agriculturii 

moderne. Seceta este unul dintre factorii majori de mediu care limitează creşterea 

şi dezvoltarea plantelor. În legătură cu creşterea efectului de seră şi a temperaturii 

aerului, precum şi a frecvenţei timpului secetos, în ultimii ani tot mai des se pune 
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problema sporirii rezistenţei la secetă a celor mai importante culturi agricole. 

Deficitul de apă accesibilă plantei, provoacă închiderea parţială sau totală a 

stomatelor şi, în consecinţă, stoparea fotosintezei [1]. Reacţia rezultantă este 

blocarea creşterii, acumulării biomasei şi productivităţii plantelor. Pentru 

agricultura ţărilor amplasate în zona semiaridă de stepă (cum este şi Republica 

Moldova), perspective mari deschide elaborarea şi implementarea în practică a 

metodelor de inducţie a toleranţei, vizând reducerea impactului şi stabilizarea 

productivităţii. O importanţă deosebită capătă aplicarea tehnologiilor agricole care 

asigură economisirea apei, inclusiv cultivarea soiurilor de plante rezistente la 

secetă. În aceste condiţii problema majorării eficienţei utilizării apei (EUA) în 

procesul de creştere şi formare a recoltei este de o importanţă exclusivă. Se 

consideră că EUA în condiţii limitate de umiditate, este un factor determinant al 

productivităţii [2; 5; 7]. Mai mult ca atât, EUA este estimată ca component al 

toleranţei la secetă în sistemele naturale şi este considerată ca o cale alternativă de 

sporire a ei [3]. O posibilitate importantă şi încă nevalorificată de majorare a 

productivităţii culturilor agricole este considerată utilizarea substanţelor fiziologic 

active (SFA) cu efect de reglare a creşterii, dezvoltării, de modificare a diferitor 

procese metabolice, ceea ce conduce la intensificarea /amplificarea proprietăţilor 

adaptive ale organismului vegetal la condiţii suboptimale de mediu. În prezent o 

atenţie deosebită se acordă, nu numai la noi în republică, dar şi la nivel global, la 

astfel de compuşi, care au un spectru larg de acţiune, îmbină proprietăţi de 

substanţe fiziologic active şi au efecte trofice, fiind active în concentraţii mici şi, 

totodată, care majorează productivitatea, dar şi calitatea roadei. Se cunoaşte efectul 

adaptogen al tioureei, care posedă activitate citokininică, activează procesele de 

reglare a creşterii şi dezvoltării plantelor în condiţii nefavorabile prin schimbarea 

activităţii enzimelor antioxidante şi majorarea conţinutului pigmenţilor fotosintetici 

[4]. Dezavantajul procedeului constă în faptul, că în condiţii de insuficienţă de 

umiditate absorbţia şi asimilarea nutrienţilor minerali scade semnificativ cu impact 

negativ asupra status-ului apei, creşterii şi productivităţii plantelor. 

Se cunoaşte procedeul de suplinire a carenţei de nutrienţi prin tratarea 

plantelor cu soluţie apoasă de 0,0001% mas a unui amestec, ce conţine azotat de 

triaqua-hexa- μ-acetate(O,O')-μ3-oxo-tri-fier(III)trihidrat 

([Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·3H2O), tetrafluoroboratul de 

bis(dimetilglioximato)di(nicotinamid)cobalt(III) dihidrat 

([Co(DmgH)2(Nia)2]BF4·2H2O, azotat de zinc (Zn(NO3)2·6H2O şi azotat de 

magneziu (Mg(NO3)2·6H2O), numit convenţional „Compozit” [6]. 
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Reieşind din aceste considerente obiectivul lucrării a constat în evaluarea 

efectului tioureei şi combinaţiei tioureei cu preparatul „Compozit”, ce conţine 

microelemente: fier, cobalt, zinc, magneziu, bor, vitamina PP, iar fierul, cobaltul şi 

borul sunt incluşi în formă de compuşi coordinativi biologic activi – asupra 

intensităţii fotosintezei, transpiraţiei şi productivităţii plantelor în condiţii de 

insuficienţă moderată de umiditate. 

 

Materiale şi metode 

Se ştie, că cel mai obiectiv criteriu de apreciere a influenţei SFA este 

productivitatea primară şi partea agricol valoroasă a recoltei. De aceea au fost 

prevăzute atât experienţe de laborator în care s-a testat acţiunea SFA asupra 

proceselor de creştere la etapele iniţiale de dezvoltare, cât şi experienţe de 

vegetaţie, în condiţii dirijate de umiditate, precum şi de câmp, care dau 

posibilitatea de testat efectul lor asupra productivităţii plantelor. Ca obiecte de 

studiu au servit plante de Zea mays L., cultivarul P 459 şi Glycine max Merr. (L), 

soiul Enigma. 

În experienţele de laborator s-a studiat efectul tratării seminţelor prin vacuum-

infiltrare şi incrustare cu soluţiile de tiouree şi preparatului complex „tiouree + 

Compozit” asupra reacţiilor de start a ontogenezei plantelor. În studiu au fost 

incluse variantele: 1- martor, plantule obţinute din seminţe tratate cu H2O distilată; 

2- plantule, obţinute din seminţe tratate cu tiouree şi 3- plantule obţinute din 

seminţe tratate cu „tiouree + Compozit” prin îmbibare timp de 2 ore a seminţelor 

cu soluţiile corespunzătoare de aceeaşi concentraţie, luate în raport 1:1. Stresul 

hidric s-a creat pe variante paralele pe plantule expuse acţiunii „secetei fiziologice” 

prin reducerea accesibilităţii apei pentru sistemul radicular cu ajutorul soluţiei de 

PEG6000 şi menţinerea Ψw la valoarea -1MPa.  

Pentru verificarea posibilităţii de stopare sau diminuare a impactului secetei la 

faza reproductivă a plantelor s-au realizat investigaţii vizând efectul tioureei şi 

combinaţiei „tiouree + Compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor de 

Zea mays L. şi Glycine max Merr. (L), crescute în vase Mitcerlih cu capacitatea de 

40 kg sol. Experienţele au fost realizate în condiţii optime de umiditate şi de 

secetă. Schema experienţelor a inclus variantele: 1- martor – plante din seminţe 

tratate cu H2O distilată, crescute pe fond de umiditate optimală, 70% CTA; 2- 

martor – plante din seminţe tratate cu H2O distilată, crescute pe fond de 

insuficienţă de umiditate 35% CTA; 3- plante din seminţe tratate cu tiouree, expuse 

acţiunii secetei 35% CTA; 4- plante din seminţe tratate cu preparatul complex 
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„tiouree + Compozit”, expuse acţiunii secetei 35% CTA. Durata acţiunii stresului 

hidric – 7 zile. 

În experienţe de câmp seminţele au fost incrustate cu SFA înainte de semănat 

şi tratate foliar cu soluţia respectivă la diferite faze de dezvoltare. Experienţele s-au 

realizat prin metoda de blocuri în trei repetări cu variantele amplasate rendomizat. 

Despre efectul SFA asupra plantelor s-a conchis prin identificarea diferenţelor 

parametrilor morfofiziologici ai proceselor de creştere, productivităţii primare şi 

părţii agricol valoroase a plantelor. 

Conţinutul total de apă din frunze s-a determinat prin uscarea mostrelor până 

la masă constantă la temperatura de 105 ºC în dulapul de uscare cu reglarea 

temperaturii de tip 2B-151. Deficitul de saturaţie în frunze s-a exprimat în procente 

de la saturaţia deplină. Capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi s-a caracterizat 

prin pierderea apei pe parcursul unui interval de timp exprimată în procente faţă de 

conţinutul ei iniţial, precum şi după cantitatea de apă reţinută. Intensitatea 

transpiraţiei, fotosintezei, conductibilitatea stomatelor şi eficienţa utilizării apei s-

au determinat cu analizatorul portativ de gaze LCA-4. Estimarea reacţiilor adaptive 

s-a efectuat prin determinarea înălţimii, suprafeţei foliare, biomasei, productivităţii 

şi structurii recoltei.  

Analiza statistică a datelor s-a efectuat cu utilizarea Basic Statistics din setul 

de programe „Statistica 7” pentru computer. 

 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele analizelor au demonstrat deosebiri semnificative ale reacţiei la 

insuficienţa de umiditate a plantelor de Zea mays L şi Glycine max Merr. (L), pre-

tratate cu SFA luate în studiu. Pre-tratarea seminţelor cu tiouree şi „tiouree + 

Compozit” a condiţionat diminuarea impactului produs de „seceta fiziologică” 

asupra acumulării biomasei plantulelor de Zea mays L. şi Glycine max Merr. (L) la 

etapele iniţiale ale ontogenezei (tab. 1). 

Impactul secetei asupra procesului de acumulare a biomasei plantulelor de 

porumb constituie 41,0% comparativ cu martorul ne expus stresului hidric; la 

plantele pre-tratate cu tiouree este de 16,4%, pe când sub influenţa tioureei în 

combinaţie cu preparatul „Compozit” acumularea biomasei s-a redus numai cu 

6,07%. O diminuare semnificativă a impactului secetei sub influenţa tioureei şi 

„tiouree + Compozit” s-a produs şi la plantulele de soia. Diminuarea creşterii 

plantulelor netratate atinge 37,9% comparativ cu plantulele martor de pe fond 

optim de umiditate şi 25,4 şi 21,3% corespunzător la cele tratate conform celei mai 



214 

 

apropiate soluţii tehnice. 

 

Tabelul 1. Efectul pre-tratării seminţelor de porumb şi soia asupra creşterii 

plantulelor la etapele iniţiale ale ontogenezei. 

Variante 

Biomasa, g 

sistemului 

radicular, g 

 lăstarului, 

g 

 plantulei, 

g 

 

M±m 

∆, % 

Martor 

optim 

M±m 

∆, % 

Martor 

optim 

M±m 
∆, % Martor 

optim 

Zea mays L. 

Martor 0,662 ± 0,008 
 0,376 ± 

0,004 

 1,038 ± 

0,02 

 

Martor, secetă 0,442 ± 0,005 
-33,23 0,137 ± 

0,003 

-63,56 0,612 ± 

0,008 

-41,04 

Tiouree, secetă 0,580 ± 0,007 
-12,39 0,288 ± 

0,004 

-23,40 0,868 ± 

0,008 

-16,38 

Tiouree + 

Compozit, secetă 

0,653 ± 0,009   -1,36 0,322 ± 

0,005 

  -14,36 0,975 ± 

0,009 

-6,07 

Glycine max  Merr. (L) 

Martor 
0.68 ± 

0,019 

 1,01 ± 

0,025 

 1,69 

±0037 

 

Martor, secetă 
0,28 ±  

0,007 

-58,82 0,77 ± 

0,016 

-23,76 1,05 

±0,022 

-37,87 

Tiouree, secetă 
0,31 ± 

0,008 

-54,41 0,82 ± 

0,021 

-18,18 1,26 

±0,025 

-25,44 

Tiouree + 

Compozit, secetă 

0,33 ± 

0,005 

-51,47 0,91 ± 

0,0019 

-9,90 1,33 

±0,031 

-21,30 

 

În virtutea faptului, că organismul vegetal ca sistem biologic deschis 

păstrează legătura strânsă cu mediul înconjurător, iar apa în plantă reprezintă un 

continuu al apei din sol, insuficienţa de umiditate se răsfrânge în primul rând 

asupra status-ului apei din plantă, iar deshidratarea ţesuturilor este o consecinţă 

directă a acţiunii factorului extern. Totodată, graţie capacităţii de autoreglare, 

plantele pot asigura o anumită autonomie a proceselor metabolice indiferent de 

condiţiile mediului extern. Stresul hidric, cauzat de dificultăţile accesibilităţii apei 

din sol, cauzează  deshidratarea ţesuturilor (tab. 2), reducerea turgescenţei şi 

apariţia unui deficit de saturaţie cu impact negativ asupra proceselor de fotosinteză, 

creştere şi dezvoltare a plantelor. Valoarea deficitului de saturaţie în anumită 
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măsură depinde şi de capacitatea biopolimerilor protoplasmei de a reţine apa. 

Modificarea capacităţii de reţinere a apei în celule şi ţesuturi reprezintă un factor 

integral endogen de reglare a răspunsului plantei la influenţele nefavorabile de 

mediu, deoarece anume apa intracelulară asigură restructurările cooperative ale 

enzimelor, efectele de concentraţie şi compartimentare, parcurgerea normală a 

reacţiilor metabolice. Totodată, la acţiunea factorilor nefavorabili pentru plante 

este important de a reduce cheltuielile apei pentru a preîntâmpina deshidratarea 

excesivă a ţesuturilor. 

Valorile capacităţii de reţinere a apei în frunzele plantelor pre-tratate sunt mai 

mari comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la secetă. Pre-tratarea 

seminţelor cu tiouree şi „tiouree + Compozit” a asigurat optimizarea status-ului 

apei plantulelor expuse acţiunii secetei fiziologice (tab. 2). 

 

Tabelul 2. Influenţa pre-tratării seminţelor de soia cu tiouree şi „tiouree + 

Compozit” asupra status-ului apei plantelor la etapele iniţiale ale ontogenezei. 

Variante 

CA, g/100 g. m. 

p. 

CRA, % apă 

pierdută 

CRA,  

% apă reţinută 

DS, % de la 

saturaţia deplină 

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % 

 umiditate optimă 

Martor 86,5±0,18  8,6 ±0,13  79,9 ±0,32  5,74±0,12  

Tiouree,  87,8±0,25 1,50 6,3 ±0,10 -26,74 83,5± 0,40 4,50 5,20±0,07 -9,41 

Tiouree + 

Compozit 

88,8±0,31 2,66 5,1 ±0,12 -40,70 84,3 ±0,15 5,51 4,60±0,11 -19,86 

 stres hidric (secetă fiziologică) 

Martor 83,0±0,32  7,4 ±0,17  76,0 ±0,19  7,70 ±0,12  

Tiouree,  85,1±0,17 2,53 6,2 ±0.22  -16,22 79,8 ±0,18 5,01 6,41 ±0,10 -16,75 

Tiouree + 

Compozit 

85,4±0,20 2,89 6,4 ±0,10 -13,51 79,4 ±0,23 4,47 5,71 ±0,11 -25,84 

 

Pre-tratarea seminţelor de soia cu tiouree şi „tiouree + Compozit” 

condiţionează o ameliorare relativă a status-ului apei plantulelor de soia, mai 

semnificativă la variantele expuse stresului hidric, cauzat de seceta fiziologică. 

Aceste schimbări sunt condiţionate de majorarea capacităţii de reţinere a apei: cu 

3,33% la plantulele de soia din seminţe tratate cu tiouree şi cu 5,36% la plantulele 

din varianta „tiouree + Compozit”. Drept urmare a majorării CRA la plantulele 

pre-tratate are loc o diminuare veridică a deficitului de saturaţie şi majorare a 

turgescenţei relative a frunzelor. Efectul compuşilor cu tiouree este semnificativ 
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mai mare la plantulele expuse stresului hidric (tab. 2). Respectiv, valoarea 

deficitului de saturaţie a ţesuturilor cu apă se micşorează cu 16,75 şi 25,84%, 

comparativ cu valoarea indicelui plantelor martor. 

Deci, tratarea plantelor cu SFA luate în studiu condiţionează o mai bună 

ameliorare a status-ului apei şi creşterii plantulelor comparativ cu martorul. 

Se ştie, că la etapa de creştere reproductivă plantele, sunt foarte sensibile la 

temperatura înaltă şi insuficienţa de umiditate. Temperatura înaltă şi deficitul de 

saturaţie la această etapă cauzează reducerea formării păstăilor şi seminţelor, 

condiţionează căderea butonilor florali şi păstăilor, uscarea frunzelor. Pentru 

verificarea posibilităţii de stopare sau diminuare a impactului secetei la faza 

reproductivă a plantelor s-au realizat investigaţii vizând efectul tioureei şi 

combinaţiei „tiouree + Compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor de 

Zea mays L. şi Glycine max  Merr. (L), crescute în condiţii optime de umiditate şi 

de secetă de scurtă durată. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 3–5.  

 

Tabelul 3. Influenţa tratării seminţelor pentru semănat şi suprafeţei 

foliare a plantelor de porumb cu tiouree şi „tiouree + Compozit” asupra 

conţinutului de pigmenţi asimilatori. 

Parametri 

Martor 

optim 
Martor, secetă Tiouree, secetă 

Tiouree+Compozit, 

secetă 

M±m M±m ∆, % 

Martor 

optim 

M±m 

 

∆, % 

Martor 

optim 

M±m ∆, % 

Martor 

optim 

Cl a, mg 100g-1. m. p. 142,3±0,9 137,1±0,8 -3,59 156,8±0,5 10,24 175,5±0,8 23,37 

Cl b, mg 100g-1. m. p. 58,6±0,7 54,4±0,5 -7,21 65,3±0,9 11,41 67,8±0,7 15,67 

Cl a+b, mg 100g-1. m. p. 200,9±1,6 191,6±1,2 -4,65 222,1±1,6 10,58 243,3±2,5 21,13 

Carotenoizi, mg 100 g-1 

m. p 
36,6±0,9 31,0±0,6 -15,07 40,5±0,2 10,46 44,4±0,4 21,22 

 

Majorarea capacităţii de reţinere a apei la plantele, cărora li s-au administrat 

SFA poate fi şi o consecinţă a stabilizării fondului de pigmenţi asimilativi şi 

procesului de fotosinteză (tab. 3) şi vice-versa – homeostatarea apei în celule 

protejează cloroplastele de la destrucţie şi stabilizează fondul de pigmenţi. 

Rezultatele demonstrează impactul secetei asupra conţinutului de pigmenţi 

asimilatori, atât asupra fondului clorofilelor, cât şi a carotenoizilor (tab. 3). 

Raportul dintre suma clorofilelor şi carotenoidelor este, după cum se ştie, un 

indicator al stării de „afectare” a plantelor. Valorile scăzute ale acestui raport 
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indică senescenţa şi deteriorarea aparatului fotosintetic [8]. Utilizarea pre-tratării 

seminţelor pentru semănat şi plantelor pe parcursul creşterii vegetative a 

condiţionat o majorare veridică a conţinutului de pigmenţi asimilatori. Efectul 

tratării plantelor cu „tiouree + Compozit” depăşeşte efectul tratării cu soluţia de 

tiouree cu 14,4%. Acelaşi efect al preparatului „tiouree + Compozit” a fost 

înregistrat şi la plantele de Glycine max Merr. (L). Administrarea exogenă a 

acestor SFA atenuează efectul negativ al secetei asupra fondului de pigmenţi 

fotosintetici cu optimizarea procesului de asimilare a oxidului de carbon(IV). 

Pentru menţinerea status-ului apei, nutrienţilor şi carbohidraţilor necesari pentru 

supravieţuire, plantele, de cele mai dese ori, răspund la stresul cauzat de reducerea 

potenţialului apei în sol, prin reducerea suprafeţei de evaporare şi închiderea 

stomatelor cu consecinţe asupra transpiraţiei, dar şi a procesului de asimilare a 

carbonului. Fotosinteza este unul dintre cele mai importante procese biochimice 

din plantă, dar şi unul dintre cele mai vulnerabile faţă de condiţiile mediului extern. 

La plantele pre-tratate procesul de fotosinteză decurge cu o intensitate sporită atât 

în condiţii optime, cât şi de secetă moderată (tab. 4.).  

 

Tabelul 4. Influenţa SFA şi secetei asupra intensităţii asimilaţiei plantelor de 

soia şi porumb 

Variante 

Intensitatea 

fotosintezei, 

Mm/m2/sec 

Intensitatea 

transpiraţiei,  

Mm/m2/sec 

Eficienţa utilizării apei,  

mM CO2/mM H2O 

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % 

cv. Enigma 

Martor 8,65±0,24  4,01±0,11  2,16±0,05  

Tiouree 15,95± 0,45 84,39 5,18±0,14 29,18 3,08±0,08 42,59 

Tiouree+Compozit 22,77±0,61 163,24 5,82±0,12 45,13 3,91±0,08 81,02 

cv. P 459 

Martor 24,25±0,56  3,92±0,02  6,18±0,07  

Tiouree 28,39±0,48 12,62 4,28±0,04 9,18 6,63±0,05 8,09 

Tiouree+Compozit 31,4±0,21 29,45 4,49±0,05 14,54 7,09±0,07 14,72 

 

Procesul de asimilare a oxidului de carbon(IV) în condiţii favorabile de 

umiditate se intensifică la plantele pre-tratate cu tiouree şi „tiouree + Compozit” 

semnificativ comparativ cu intensitatea procesului la plantele martor (70% CTA). 

În experienţele realizate în condiţii de câmp s-a stabilit, că tioureea şi, îndeosebi, 

tioureea în combinaţie cu preparatul Compozit, are o influenţă benefică 
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semnificativă asupra proceselor fiziologice cheie corelate cu productivitatea 

plantelor (tab. 4). Pre-tratarea plantelor cu SFA luate în studiu au asigurat o 

creştere semnificativă a ratei de fotosinteză şi a eficienţei utilizării apei. 

Plantele pre-tratate cu tiouree şi, îndeosebi, cu „tiouree + Compozit” se 

deosebesc prin valori mai înalte ale procesului de fotosinteză şi a eficienţei 

utilizării apei. Dovezile obţinute din studiile efectuate atât pe plante în câmp, cât şi 

pe plante model, indică faptul că proprietăţile asociate cu EUA sunt în mare 

măsură influenţate de condiţiile din mediul înconjurător, precum şi de SFA 

administrate exogen (tab. 4). Intensitatea asimilaţiei carbonului la plantele de soia 

şi porumb în condiţii de umiditate naturală, în experienţele din câmp, în varianta 

„tiouree + Compozit” prevalează comparativ cu martorul şi cu plantele tratate cu 

tiouree cu 163,24 şi 10,6% la plantele de soiul Enigma şi respectiv cu 29,45 şi 

15,8% – la porumb. EUA poate fi definită ca raportul dintre biomasa produsă şi 

cantitatea totală de apă utilizată de plantă. Eficienţa utilizării apei în procesul de 

producţie este mai mare respectiv cu 81,02 şi 27,0% la plantele de soia şi cu 14,7 şi 

circa 10% – la plantele de porumb. Utilizarea apei şi creşterea plantelor sunt 

procese interdependente, influenţate de caracteristicile morfologice şi biochimice 

controlate genetic. Îmbunătăţirea eficienţei utilizării apei din plante (EUA) pentru a 

susţine creşterea în diferite medii este un obiectiv important de ameliorare, care 

poate îmbunătăţi randamentele culturilor şi poate spori sustenabilitatea agriculturii. 

După cum a fost relatat mai sus, stresul hidric cauzat de insuficienţa 

umidităţii, codiţionează întreruperea fotosintezei, respiraţiei, inhibarea translocării 

asimilaţilor, absorbţiei ionilor, metabolismului carbohidraţilor. Deficitul de apă în 

ţesuturi amplifică aceste perturbări şi reduce potenţialul de apă al celulelor, 

modifică compoziţia citozolului, structura macromoleculelor şi în cele din urmă 

inhibă creşterea şi reduce productivitatea culturilor. 

Efectul administrării compuşilor fiziologic activi prin optimizarea 

conţinutului de pigmenţi asimilatori şi procesului de fotosinteză a avut impact 

pozitiv şi asupra creşterii, dezvoltării şi productivităţii plantelor (tab. 5). 

Pre-tratarea plantelor cu tiouree şi, în deosebi, cu „tiouree + Compozit” a 

redus semnificativ impactul stresului hidric asupra formării aparatului foliar, 

creşterii şi dezvoltării plantelor, ceea ce s-a răsfrânt asupra procesului de producţie. 

Seceta a avut o influenţă de 1,5 ori mai mică asupra plantelor tratate cu tiouree şi 

de 2,14 ori mai mică asupra celor tratate cu „tiouree + Compozit” comparativ cu 

impactul produs asupra plantelor netratate. 
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Tabelul 5. Efectul SFA asupra performanţelor biologice ale plantelor de 

porumb în condiţii de secetă 

Parametri 

Martor 

optim 
Martor, secetă Tiouree, secetă 

Tiouree+Compozit, 

secetă 

M±m M±m 

∆, % 

Martor 

optim  

M±m 

∆, % 

Martor 

secetă 

M±m 

∆, % 

Martor 

secetă 

Înălţimea, dm 12,15±0,3 9,85±0,1 -18,93 10,7±0,2 8,63 12,2±0,21 23,86 

Supr. foliară, dm2 37,82±0,4 30,23±0,3 -20,07 34,0±0,4 12,45 35,7±0,34 18,09 

Productivitatea, 

g/pl. 
52,8±0,5 34,81±0,5 -34,07 37,7 ±0,6 8,30 39,7±0,9 14,05 

 

Prin urmare, plantele pre-tratate cu tiouree şi cu preparatul complex „tiouree + 

Compozit”  posedă o capacitate de reglare a status-ului apei mai înaltă, care se 

manifestă prin majorarea capacităţii ţesuturilor plantei de a reţine apa, prin 

eficientizarea utilizării apei, activarea biosintezelor şi acumularea fitomasei, ceea 

ce, în definitiv, asigură formarea unor plante mai viguroase şi reduc pierderile de 

recoltă în condiţii de umiditate suboptimală.  

 

Concluzii 

1. Aplicarea exogenă a SFA, în particular a tioureei în combinaţie cu preparatul 

Compozit condiţionează majorarea schimbului de gaze, conductibilităţii 

stomatelor, fotosintezei, transpiraţiei, şi drept urmare a eficienţei utilizării apei. 

2. Efectul pre-tratării plantelor cu tiouree şi cu combinaţia „tiouree + Compozit” 

asupra conţinutului pigmenţilor asimilatori, carotenoizilor, în condiţii de secetă 

depăşeşte semnificativ caracteristicile biologice ale plantelor martor expuse în 

aceleaşi condiţii de umiditate. 

3. Administrarea compuşilor fiziologic activi prin optimizarea status-ului apei, 

conţinutului de pigmenţi asimilatori şi procesului de fotosinteză a avut urmări 

pozitive asupra creşterii, dezvoltării şi productivităţii plantelor. 

4. Rezultatele investigaţiilor permit de presupus, că compuşii fiziologic activi cu 

acţiune citokininică, îndeosebi preparatul complex „tiouree + Compozit” 

reprezintă o strategie de perspectivă pentru diminuarea impactului negativ al 

secetei şi în managementul modern al realizării performanţelor biologice 

potenţiale ale plantelor. 
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INFLUENŢA REGULATORILOR DE CREŞTERE ASUPRA 

PROCESULUI DE MULTIPLICARE LA SPECIA LYCIUM BARBARUM L. 

 

TABĂRA Maria, CIORCHINĂ Nina, TROFIM Mariana, CUTCOVSCHI-

MUŞTUC Alina 

Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 
 

Rezumat: Pentru iniţierii unor culturi in vitro de goji (soiul ’Licurici’)s-au utilizat fragmente de 

apex caulinar introduşi în mediul de cultură Murashige-Skoog (MS), suplimentat cu concentraţii 

diferite de hormoni (ANA – acid alfa-naftilacetic şi BAP – benzilaminopurină), (tabelul 1). În 

condiţiile unor doze mărite de ANA şi BAP se constată o proliferare semnificativă a numărului 

de lăstari şi a lungimii acestora pentru soiul 'Licurici'. Metoda de sterilizare a materialului 

vegetal     s-a realizat conform metodei optimizate în laborator. Astfel, indiferent de combinaţia 

şi concentraţia hormonilor de creştere, a avut o influenţă pozitivă asupra capacităţii de 

înrădăcinare a lăstarilor, numărul şi lungimea rădăcinilor formate. 

Cuvinte cheie: microînmulţirea, in vitro, ex vitro, aclimatizare, goji. 

 

Abstract: For the initiation of in vitro cultures of goji ('Licurici' variety), shoot apex pieces, 

inoculated in culture medium Murashige-Skoog (MS), supplemented with hormones of different 

concentrations (α-NAA – alpha-naphthalene acetic acid and BAP – benzylaminopurine) were 

used (tab. 1). When higher doses of NAA and BAP were used, there was a proliferation of shoots 

and an increase in their length in the 'Licurici' variety. The disinfection of the plant material was 

performed according to the method optimized in the laboratory. The obtained results denote that 

the growth medium used for the propagation of shoots derived from meristems can significantly 

influence the process of in vitro rhizogenesis.  

Keywords: micropropagation, in vitro, ex vitro, acclimatization, goji. 

 

Introducere 

Microînmulţirea plantelor prin culturi in vitro este o metodă bine cunoscută 

cu aplicarea teoretică şi aplicativă, utilizată pentru înmultirea vegetativă a unor 

specii şi varietăţi recalcitrante. Are ca scop final propagarea rapidă a plantelor, 

obţinerea materialului sănătos, liber de viroze, crearea de noi soiuri cu caracterele 

dorite, rezistente la diferiţi factori de stres fizici şi chimici, la care înmulţirea 

convenţională prin butăşire, altoire şiseminţe, nu a dat rezultate satisfăcătoare [2]. 

Datorită multiplelor caracteristici economic benefice, Lycium barbarum L. 

cultura (Goji) prezintă interes practic, pe plan naţional şi internaţional. Se 

conturează astfel necesitatea elaborării tehnologiei de producere rapidă a 
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materialului săditor de calitate înmulţit prin culturi in vitro, evidenţiindu-se 

potenţialul morfogenetic al diferitelor tipuri de explante, prin testarea fazelor de 

iniţiere, multiplicare, înrădăcinare in vitro şi ex vitro pe diferite medii de cultură, 

asociate cu crearea condiţiilor optime de cultivare [4]. 

 Lycium barbarum L (Goji) este cunoscut de peste 2000 de ani în Tibet şi 

face parte din familia Solanaceae. Cultivarea goji prezintă anumite avantaje, atât 

din punct de vedere economic cât şi alimentar. Anual goji dă o roadă mare de 

fructe, astfel în condiţii optime de climă, producţia medie este de peste 6 tone la 

hectar. Fructul însumează numeroase proprietăţi terapeutice, datorită unui conţinut 

bogat de minerale precum magneziu, fier, calciu, potasiu, cupru sau seleniu, 18 

aminoacizi, vitamina A, C, vitamina B, B2, B6, vitamina E, polizaharide, acizi 

graşi nesaturaţi, carotenoide, fitosteroli şi fenoli [3]. Goji este cel mai puternic 

antioxidant dintre toate produsele alimentare existente în lume şi conţine mai mult 

caroten decât orice alt produs alimentar cunoscut până acum [6, 9]. În scopul 

obţinerii materialului săditor, utilizat în sectorul agro-alimentar este necesar de a 

îmbogăţi şi diversifica sursele utilizate pe scară largă în economia ţării. Una din 

căile prin care se poate asigura realizarea acestui deziderat este aclimatizarea şi 

introducerea în cultură a unor soiuri noi, cu caractere deosebite şi valoroase.  

 

Material şi metode 

Lucrările experimentale au fost efectuate în Laboratorul Embriologie şi 

Biotehnologie al Grădinei Botanice Naţională (Institut) „Alexandru 

Ciubotaru”(2018-2019). 

În calitate de material biologic a fost utilizat сultivarul ’Licurici’(soi care este 

creat de către cercetătorii ştiinţifici ai Laboratorul de Embriologie şi 

Biotehnologie).  

În faza de iniţiere a culturii, au fost prelevate fragmente de apex caulinar de 

circa 2 cm, în luna mai, de la plante cultivate în terent experimental. Asepsizarea 

materialului biologic s-a realizat în două etape, prima etapă constând în 

dezinfectarea prealabilă,timp de 15 minute, în soluţie slabă de KMnO4 (0,05%) cu 

adaus de 2-3 picături de Tween-20 pentru reducerea tensiunii superficiale la nivelul 

suprafeţei ţesutului explantului, favorizându-se astfel asepsizarea corectă a lor, 

urmate de 3 clătiri cu apă distilată. În a doua etapă explantele au fost trecute prin 

imersarea în soluţie sterilizantă. În acest scop s-a utilizat clorură de hidrargiu 

HgCl2 de 0,1% timp de 7 minute cu agitare continuă; pentru îndepărtarea agentului 

sterilizant au fost efectuate 3 spălări repetate cu apă distilată sterilă, prin agitare 
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continuă, timp de 10 minute fiecare, pentru înlăturarea totală a diacidului la nivelul 

ţesutului; în caz contrar, sterilizantul va acţiona negativ asupra apexului, cauzând 

necrotizarea acestuia. Atît sterilizarea mediilor de cultură cît şi a H2O utilizate la 

spălarea materialului biologic s-a realizat la temperatura de 120 ̊C (respectiv la 

presiunea de 1 atmosferă), prin autoclavare, timp de 45 de minute, După răcirea 

mediilor s-a procedat la inocularea materialului vegetal. Toate operaţiunile de 

sterilizare a explantelor, precum şi inocularea, s-au desfăşurat în condiţii aseptice, 

în interiorul hotei cu flux laminar de aer steril. 

Variantele experimentale au fost organizate în funcţie de combinaţia şi 

concentraţia regulatorilor de creştere introduşi în mediile de cultură, precum şi în 

funcţie de obiectiv, după cum urmează: 

➢ pentru iniţierea culturii in vitro au fost prelevate apexuri caulinare, 

inoculate pe mediu de cultură de bază MS 100% agarizat, suplimentat cu 0,5 mg/l 

BAP în eprubete de sticlă cu diametrul de 2 cm, lungimea 20 cm, acoperite cu 

dopuri de tifon, în fiecare eprubetă inoculând câte un minilăstar. Plantulele au 

crescut 5-8 cm timp de 30 zile; 

➢ microlăstarii obţinuţi după faza de iniţiere a culturii in vitro au fost 

divizaţi şi transferaţi pe mediul de multiplicare MS 100% agarizat, au fost 

suplimentate în diferite concentraţii de BAP şi ANA, în şase variante 

experimentale determinate de combinaţia şi concentraţia diferită a hormonilor de 

creştere (tabelul 1). Apexul de creştere al lăstarului, însoţit de 1-2 frunze în 

formare, este detaşat inoculat pe mediul de cultură. Cel mai bun moment pentru 

inoculare este perioada de creştere intensă a lăstarilor. 

➢ înrădăcinarea in vitro a lăstarilor obţinuţi, a fost stimulată prin suplinirea 

mediilor nutritive lichide MS100%cu diferite  concentraţii de auxine ANA şi 

AIA. Explantele au fost amplasate pe punţi din hârtie de filtru prevăzute. 

Interpretarea statistică a rezultatelor a fost efectuată prin soft Excel 

2013.Recipientele cu inoculi au fost plasate în camera de creştere pe rafturi 

iluminate având o intensitate luminoasă de 1700 de lucşi şi o fotoperioadă de 16/24 

h, temperatura de 24-26 ̊C. Periodic la 3-7 zile de la inoculare s-au efectuat 

observaţii. 

 

Rezultate şi discuţii 

Analiza rezultatelor aplicării metodelor pentru cultura in vitro în vederea 

obţinerii unui material săditor de goji calitativ, s-a dovedit a fi o specie uşor de 

iniţiat in vitro, în special pornindu-se de la meristeme. 
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Multiplicarea in vitro 

Influenţa regulatorilor de creştere BAP şi ANA asupra procesului de 

multiplicare. Analizând datele obţinute, observăm că odată cu mărirea 

concentraţiei BAP lungimea lăstarului sporeşte. La concentraţia de 0,6 mg/l de 

BAP înălţimea lăstarului a atins 5 cm, iar la combinaţia de hormoni cu concentraţia 

de 0,6 mg/l BAP şi 0,6 mg/l ANAînălţimea maximală a atins 6 cm. Acest fapt 

demonstrează provocarea dezvoltării mugurilor adventivi, creşterea concentraţiei a 

benzilaminopurină (BAP) sporeşte proliferarea considerabil lăstari multipli, iar 

concentraţia de α-naftilacetic (ANA) în mediile de cultură MS, favorizează 

creşterea mai rapidă în lungime, a vitrotulpiniţelor [8]. Pentru creşterea şi 

multiplicarea în masă a plantelor cele mai favorabile medii au fost cele de cultivare 

M4, M3, M2 (tab.1). 

 

Tabelul 1. Influenţa diferitor concentraţii de BAP şi ANA asupra proliferării şi 

multiplicării in vitro la Lycium barbarum L, Murashige & Skoog 1962 (MS) 

Variante 

experimentale 

Reglatori de creştere 

(mg/L) 

% de 

răspuns 

Înăţimea medie 

a lăstarilor (cm) 

ES 

Nr de 

lăstari 

ES BAP ANA  

M1 0,2mg/l - 70 3.0 ± 0.4 8.4 ± 0.2 

M2 0,4mg/l - 80 4.0 ± 0.3 9.4 ± 0.3 

M3 0,6mg/l - 90 5.0 ± 0.6 14.2 ± 0.4 

M4 0,6 mg/l 0,6mg/l 95 6.0 ± 0.3 17.7 ± 0.5 

M5 0,4 mg/l 0,4 mg/l 55 3.5 ± 0.3 5.9 ± 0.4 

M6 0,2 mg/l 0,2 mg/l 60 2.0 ± 0.3 6.3 ± 0.4 
Media ± Eroare standard 

 

E cunoscut că ANA are o acţiune foarte complexă asupra dezvoltării 

plantelor, printre care cea de a influenţa creşterea în lungime a celulelor, facilitează 

permeabilitatea membranelor pentru apă şi diferiţi ioni, are o acţiune rizogenetică 

ce face să fie des utilizat în stimularea înrădăcinării [5,10]. 

Cel mai productiv rezultat a fost pe mediul suplinit de 0,6 mg/l BAP+0,6mg/l 

ANA, unde s-au dezvoltat în mediu 17,7 lăstari adventivi, deoarece spaţiul din 

eprubete este limitat lăstarii sunt foarte subţiri, fragili şi au o creştere mai lentă la 

pasările ulterioare. Experimental a fost evidenţiată varianta optimală cu 0,4mg/l 

BAP, obţinânduse 9,4 în mediu lăstari adventivi. Pe mediul cu o concentraţie mai 

scăzută de citochinine 0,2 mg/l BAP numărul de lăstari este mai redus, cu o medie 

de 8,4 lăstari la un inocul (figura 1, A,B). 
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Fig. 1. Plantule regenerate din apexuri caulinare:A -iniţierea culturii in vitro de goji; 

B -vitroculturi cultivate pe mediu MS 100% suplimentat cu 0,6mg/lBAP+0,6mg/l ANA. 
 

Influenţa cantităţii de zahăr asupra creşterii în lungime a lăstarului. Pentru 

optimizarea procesului de dezvoltare a lăstarului in vitro s-a determinat 

posibilitatea de a înlocui zaharoza cu zahărul comercial, care s-a dovedit a fi mult 

mai rentabil şi eficient. Zaharoza a fost folosită numai în faza de inoculare. În 

cazul concentraţiei de 30 g/l zahăr s-a observat o vigurozitate sporită a lăstarilor, 

un luciu şi o culoare mai pronunţată a frunzelor. 

Rizogeneza in vitro. Pentru înrădăcinarea vitroculturilor a fost testat mediul 

lichid Murashige-Skoog 1962, 100% în şapte variante experimentale: supliniţi cu 

reglatori de creştere acid naftil acetic (ANA) şi acid 3-indolilacetic (AIA) 

comparativ, în diferite concentraţii (tabelul 2). Pe mediul M6 a fost evidenţiată o 

deosebire între creşterea plantulelor faţă de varianta control, concentraţia mediului 

este în directă corelaţie cu creştera plantulelor. S-a determinat că mediul 

Murashige-Skoog 100%, 0,5 mg/l ANA este optim pentru iniţierea rizogenezei a 

plantulelor, cu procentul de raspuns 93. Pe acest mediu s-a observat apariţia 

rădăcinuţelor în decurs de 14 zile de la transferul in vitro pe mediul nutritiv, iar 

peste 20-30 de zile se observă o creştere considerabilă a plantulei care o putem 

folosi ca material de butăşire pentru pasarea ulterioară, iar partea bazală a plantulei 

a fost transferată la ex vitro. Creşterea completă a rădăcinuţelor este atinsă într-o 

perioadă de 30 -35 de zile pe acelaşi mediu (figura 2).  

Pentru micropropagare în calitate de butaş folosim un segment format din 

două-trei internoduri, important e ca segmentul de explant să fie cât mai viguros şi 

sănătos, astfel obţinem un material săditor calitativ. Lungimea butaşului pentru 

micropropagare este de 1,5-2,2 cm. Odată ce lăstarul a atins lungimea de 15-20 cm 

el este supus butăşirii şi transferat pe alt mediu nutritiv pentru micropropagarea 

ulterioară.  

A B 
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Fig. 2. Înrădăcinare a microlăstarilor regeneraţi de Lycium barbarum L. 

 soiul „Licurici”. 

 

Plantulele sunt crescute în încăperi cufotoperiodismul de 16 ore lumină şi 8 

ore întuneric, cu temperatură medie de 23±20C. În perioada de 30-35 de zile 

lungimea explantului atinge o lungime de 10-12 cm.  

Tabelul 2. Capacitatea de înrădăcinare in vitroa lăstarilor regeneraţi din cultura de 

explante cultivate pe mediu MS suplimentat cu AIA şi ANA 

Variante 

experimentale 

Hormoni de creştere (mg / l) % 

de răspuns 

Numărul de 

rădăcini (ES) AIA                           ANA 

V1 00 00 23 1.0 ± 0.12 

V2 0.2 - 60 2.3 ± 0.37 

V3 0.5 - 70 3.2 ± 0.38 

V4 0.7 - 73 5.6 ± 0.38 

V5 - 0.2 54 4.3 ± 0.36 

V6 - 0.5 93 8.3 ± 0.87 

V7 - 0.7 70 6.3 ± 0.36 

Media ± Eroare standard 

 

Transferul vitroplantulelor din condiţiile in vitro în ex vitro şi 

aclimatizarea. Procesul de formare a rădăcinilor în condiţii in vitro decurge fără 

mari abateri. Similar şi procesul de adaptare la condiţii  ex vitro în mare parte 

decurge normal la cultivarul aflat în studiu. După iniţierea, stabilizarea, 

multiplicarea şi înrădăcinarea explantelor a urmat operaţiunea de aclimatizare. La 

goji procesul de transfer în condiţii ex vitro din in vitro este efectiv, deoarece 90-

95%, de plante supravieţuiesc cu succes aclimatizării. În acest proces este 

implicată doar partea bazală a lăstarului care posedă rădăcini, partea mediană şi 

apicală este micropropagată mai departe pe medii nutritive de rizogeneză. 

Plantulele, anterior trecute prin soluţie pal-roz de KMnO4. se transferă pe un 

substrat solid alcătuit din: turbă şi nisip în proporţii de 1:1, unde nisipul fiind steril 

autoclavat la 2 atm, timp de 30 de min. Vitroculturile se plantează în palete şi se 
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acoperă cu folii transparente pentru a menţine umiditatea. Aerisirea se face zilnic 

timp de 15-20 min. După 10-14 zile folia se înlătură, iar după 15 zile plantele se 

pot transfera în vase vegetative cu amestec nutritiv reprezentat de: mraniţă, pământ 

de frunze, nisip şi perlită, în proporţie de 1:1:1:1:0,5. Aclimatizarea sa realizat în 

seră. 

Rezultatele investigaţiilor obţinute, evaluate şi analizate prin prisma datelor 

din literatura de specialitate denotă că producerea de material săditor din apexuri 

meristematice stabilit şi optimizat ca urmare a cercetărilor noastre, constituie un 

procedeu de multiplicare randamental şi reproductibil, care poate fi utilizat cu 

eficienţă în practică, acestea fiind relatate şi de alţi cercetători [1, 9]. 

 

Concluzii 

1. Cercetările privind iniţierea culturilor in vitro la Lycium barbarum L. a 

evidenţiat aspecte definitorii ale condiţiilor de cultură sub aspectul elaborării unui 

protocol eficient şi rapid de multiplicare. 

2. Suplimentarea mediului de inoculare cu fitohormoni de tipul citochininelor 

(BAP) conduce la obţinerea de rezultate superioare în ce priveşte alungirea rapidă 

a lăstarului, dezvoltarea de muguri şi lastari adventivi multipli. 

3. Concentraţia de citochinina BAP 0,6 mg/l şi auxină ANA 0,6 mg/l,a avut un 

rol primordial regenerant, eficientă pentru obţinerea proliferării şi multiplicării in 

vitro la Lycium barbarum L. a determinat formarea unui procent ridicat de 95% 

de explante, la soiul ’Licurici’; 

4. S-a stabilit că procesul rizogen este indus pe mediu nutritiv de bază MS 

suplinit cu auxine ANA ̶ 0,5 mg/l, astfel sporind rata de înrădăcinare de peste 

93% cu un sistem radicular bogat; 

5. Aclimatizarea plantulelor de la condiţiile aseptice la condiţiile naturale de 

viaţă, presupune o perioadă de adaptare prin 2 etape ce cuprinde cca. 15-20 zile. 
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Rezumat. În lucrare se abordează aspectele de igienă a pielii la adolescenţi, în special aspectele 

de îngrijire în acnee.  Autorii au elaborat remedii naturiste contra acneei pe care le-au testat pe 

colegii de liceu. Se discută rezultatele chestionării referitoare la cunoştinţele elevilor în domeniul 

igienii pielii în acnee. 

Cuvinte-cheie: acneea, nalbă, levanţică, galbenele, igiena, adolescenţi. 

 

Summary. The paper addresses the hygiene aspects of the skin in adolescents, in particular the 

aspects of acne care. The authors developed natural remedies against acne that they tested on 

their  school colleagues. The results of the questionnaire regarding the students' knowledge in the 

field of skin hygiene in acne are discussed. 

Keywords: acne, blight, lavender, marigold, hygiene, teenagers. 

 

Obiectivele cercetării 

Analiza  rezultatelor chestionării tinerilor despre  acnee şi respectarea igienii 

pielii; Prepararea remediilor naturiste – infuzii de nalbă, levanţică, cremă de 

galbenele – pentru tratarea coşurilor; Analiza eficienţei  remediilor preparate. 

 

Metodele de investigaţii 

 1. Chestionarea elevilor în domeniul igienii pielii, în special, în acnee. 

 2. Prepararea cremei de gălbenele şi infuziilor de levanţică şi nalbă. 

Cercetările s-au realizat în LTR Aristotel. Au fost investigaţi 40 elevi.  

Acneea este o dermatoza caracterizată printr-o inflamaţie purulentă a 

folicului pilo-sebaceu, însoţită de secreţia  exagerată a glandelor sebacee. Forma ei 

cea mai obişnuită este acneea vulgară sau polimorfă juvenilă, care apare la tineri, 

incepând din pubertate (14-15ani) [1]. Agentul patogen este stafilococul. 

Datele statistice arată că acneea afectează mai mult de 90% dintre tineri, cu 

vârste cuprinse între 12 şi 17 ani [2, 3].   

Conform rezultatelor chestionarelor, cea mai vulnerabilă vârstă în care tinerii 

se confruntă cu acneea este 14-15 ani (39%), iar pe al doilea loc este intervalul 12-

13 ani.  La băieţi, acneea se manifestă preponderent pe spate, iar din cauza pielii 
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lor mai grase decât la fete, acneea este mai agresive. Una din cauzele apariţiei 

acneei la băieţi este excesul de testosteron in organism. Încă o cauză  al apartiţiei 

acneei ar fi transpiraţia abundentă. Pentru a scăpa de acnee, tinerii au luat mai 

multe măsuri. Majoritatea au aplicat creme pentru faţă, unii au administrat 

preparate farmaceutice. Alţii înlătură acneea mecanic, sau aplică măşti pentru 

prevenirea acestei maladii. Astfel, au aplicat creme – 20 persoane, produse 

farmaceutice – 7 persoane, au înlăturat  mecanic coşurile – 8 persoane, au folosit 

măşti – 10 persoane. La întrebarea ce ţine de cauzele apariţiei acneei, majoritatea 

tinerilor au răspuns că acneea  apare din cauza alimentelor consumate zilnic (35%), 

însă principala cauză este maturizarea si activitatea hormonală (45%) (fig. 1). 

Astfel, 34 de adolescenţi din 40 se confruntă sau s-au confruntat cu problema 

acneei.  

 

 

Figura 1. Răspunsurile la întrebarea „Care sunt cauzele apariţiei acneei?”. 

 

Din datele diagramei se observă, că deşi majoritatea elevilor – 45% răspund 

că problema este dezechilibrul hormonal, totuşi unii mai enumeră starea vremii şi 

activităţile. Astfel, educaţia în domeniul igienii la elevii cercetaţi are lacune. 

În urma preparării infuziilor din  nalbă şi levănţică şi cremei de gălbenele, s-a 

constatat că infuzia de nalbă şi-a făcut efectul în 5 zile şi s-a obţinut un rezultat 

bun, diminuându-se suprafaţa acneelor, roşeţei şi pielii iritate. La fel de bine a 

acţionat şi crema de gălbenele, în 4 zile oferind un efect vizibil. Levănţica, însă, a 

avut un efect sub aşteptări, rezultatul fiind vizibil abia peste 7 zile. Aşadar, cel mai 

45%

35%

17%

3%

maturizare

alimente

activități

vremea
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bun efect l-a avut infuzia de nalba  şi crema de gălbenele.  

 

Concluzii: 

1. În urma chestionării tinerilor, s-a constatat ca problema acneei este una comună 

in zilele noastre.  

2.Cea mai vulnerabilă perioadă pentru apariţia acneei este  vârsta 14-15 ani. 

3.Numai 35% din intervievaţi au menţionat în rândul factorilor predisponzanţi raţia 

alimentară. 

4.Mai afectată de acneea este pielea de pe faţă (25%). 

5. În combaterea acneei prin aplicarea metodelor naturiste un efect destul de bun 

au avut infuziile de nalbă şi crema de galbenele (atenuarea şi dispariţia petelor 

deja peste 4 zile). 

6. Efectul tratării pielei cu infuzie de levanţică a fost sub aşteptări (7 zile). 

7. Totuşi, pentru combaterea eficienţă a acneei pronunţate trebuie de aplicat un 

tratament complex – remedii naturiste, medicamente prescrise de către medic, 

raţia alimentară cu aport redus de glucide şi lipide, şi respectarea igienii pielii. 
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Rezumat. Acest studiu a constat în studierea particularităţilor morfo-culturale a micromicetelor 

cultivate pe mediul agarizat Czapek suplimentat cu diferite nanopatricule. S-a constata că, 

nanoparticulele acţionează diferit asupra particularităţilor morfo-culturale a micromicetelor. La 

unele culturi au fost observate modificări ce ţin de ordinul culorii şi sporulării, cât şi stimulări 

sau diminuări nesemnificative a creşterii coloniilor. Modificări mai semnificative au fost 

înregistrate pe mediul agarizat suplimentat cu nanoparticle de Fe2ZnO4 şi cel cu Fe2CuO4. 

Cuvinte-cheie: nanoparticule, micromicete, microorganisme, tulpini, celule. 

 

Abstract. This study consisted of studying the morpho-cultural particularities of the 

micromycetes grown on the Czapek agar medium supplemented with different nanoparticles. It 

was found that the nanoparticles act differently on the morpho-cultural particularities of the 

micromycetes. In some cultures, changes in color and sporulation were observed, as well as 

insignificant stimuli or decreases in the growth of colonies. More significant changes were 

registered on the agarized medium supplemented with Fe2ZnO4 and Fe2CuO4 nanoparticles. 

Keywords: nanoparticles, micromicetes, microorganisms, strains, cells. 

 

Introducere 

Numeroase cercetări demonstrează acţiunea benefică a nanoparticulelor 

asupra celulelor vii, însă ca orice tehnologie nouă cea cu nanoparticule prezintă un 

risc deosebit cu privire la posibilele efecte adverse precum modificarea ADN-ului, 

accelerarea proceselor de îmbătrânire şi moartea celulelor, etc. [1-5]. Conform 

rezultatelor din diverse publicaţii ştiinţifice, efectul nanoparticulelor asupra 

activităţii biosintetice a microorganismelor variază în funcţie de compoziţia 

chimică, mărimea şi concentraţia particulelor, precum şi de particularităţile 

fiziologo-biochimice ale tulpinilor luate în studiu. Astfel, Kotzybik K, şi coautorii, 

analizând influenţa nanoparticulelor pe bază de SiO2 şi argint (dimensiunile 0,65 

nm şi 200 nm) asupra ciupercii filamentoase micotoxigene Penicillium 

verrucosum, au constatat că, concentraţia, durata, mărimea şi compoziţia chimică 

au o influenţă decisivă asupra creşterii şi biosintezei micotoxinelor [6]. Efectul 
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nanoparticulelor (NP) de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor din genul 

Penicillium şi Trichoderma, atât în lipsa, cât şi în prezenţa trifluralinei (TF), 

depinde de dimensiunile şi concentraţiile utilizate. S-a stabilit că NP de Fe3O4 cu 

mărimea de 20-25 nm, în concentraţii mici (1-10 mg/l), stimulează creşterea 

micromicetelor în prezenţa trifluralinei [7]. De asemenea, s-a constatat că, 

nanoparticulele Fe3O4, în concentraţii de 0,5 – 30,0 mg/L nu modifică semnificativ 

producţia de biomasă celulară, însă schimbă compoziţia biochimică a levurii 

Rhodotorula gracilis CNMNY-30, micşorează conţinutul de carbohidraţi şi 

proteine, iar în concentraţii mari provoacă dereglări semnificative în activitatea 

catalazei [8]. Iar, nanoparticulele TiO2 în concentraţii de 0,5 - 15,0 mg/L nu 

modifică în mod semnificativ multiplicarea şi producţia de biomasă la 

Saccharomyces cerevisiae CNMNY-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, 

Rhodotorula gracilis II/6, dar determină scăderea conţinutului de proteine în 

biomasa levurilor genului Saccharomyces şi acumularea de proteine la tulpina de 

levuri pigmentate Rhodotorula gracilis II/ 6 [9].  

Conform datelor din literatură, efectului nanomaterialelor de TiO2, Fe3O4, 

ZnO, MgO, ZnO/MgO (1:4) asupra tulpinilor de micromicete producătoare de 

enzime T. koningii, F.gibbosum şi A. niger variază în funcţie de compoziţia şi 

concentraţia compuşilor, precum şi particularităţile fiziologo-biochimice ale 

tulpinilor şi specificitatea complexului enzimatic sintetizat. Astfel, a fost relevată 

acţiunea particulelor ZnO и Fe3O4 şi amestecului ZnO/MgO asupra sintezei 

proteazelor (în special proteazelor neutre), sporul activităţii enzimatice variind în 

limita de 25,0-188,1%. În cazul micromicetei A. niger CNMN FD 06 – 

producătoare de amilaze, efectul nanooxizilor a fost preponderent inhibitor, cu 

excepţia compusului ZnO ce nu a afectat activitatea enzimatică [10]. Deasemenea 

nanoparticulele de ZnO cu dimensiuni de 10, 30 nm şi ≤100nm modifică cantitatea 

de proteine şi activitatea enzimei antioxidante catalaza la cultivarea tulpinii de 

levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, în funcţie de dimensiunile şi 

concentraţiile utilizate. Nanoparticulele cu dimensiunile de 10 nm iniţiază o 

micşorare relativă a cantităţii de proteine în biomasă, valori care s-au observat la 

toate concentraţiile aplicate. Nanoparticulele cu dimensiuni de 30 nm au exprimat 

efect pozitiv numai sub influenţa concentraţiilor mici – de 1-5 mg/L. Rezultatele 

obţinute la aplicarea nanoparticulelor cu dimensiuni mai mari (de 100nm) indică 

tendinţe de sporire a cantităţii de proteine la levura aflată în contact cu 

concentraţiile de 0,5-1 mg/L, iar concentraţiile de 5-15 mg/L micşorează aceste 

valori. Studiul privind relaţia dintre indicii cantităţii de proteine şi cei ai activităţii 
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catalazei în biomasa Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, la contact cu 

nanoparticule ZnO, a relevat o dependenţă medie şi slabă în funcţie de 

dimensiunile nanoparticulelor. Astfel, finalizând această analiză, putem presupune 

că nanoparticulele oxidului de zinc, pătrunzând în lichidul biologic al celulei, intră 

în contact cu componentele celulare, determinând accelerarea sau întârzierea 

proceselor biosintetice [11]. 

Nanoparticulele pot servi ca şi biostimulatori ai proprietăţilor biosintetice a 

microorganismelor de interes agricol. Astfel, nanoparticulelor pe bază de silice şi 

argint, cu dimensiunile de 0,65 - 200 nm, utilizate la cultivarea ciupercii 

filamentoase Penicillium verrucosum au o influenţă puternică asupra creşterii şi 

biosintezei micotoxinelor, care depinde de concentraţia aplicată, durata, mărimea şi 

compoziţia chimică a particulelor. S-a demonstrat că nanoparticulele de argint cu 

dimensiuni de 0,65 nm şi 5 nm pătrund în interiorul celulei, formează aglomerate 

în citoplasmă şi se asociază cu organele celulare [12]. 

Rezistenţa la antibiotice din bacterii reprezintă o problemă de sănătate 

publică la nivel mondial. Nanoparticulele de argint, oxizii metalici sau 

nanocarbonele pot fi o alternativă la antibiotice. Eficacitatea antimicrobiană a 

nanoparticulelor este invers corelată cu dimensiunea acestora. La nivel scăzut, 

particulele au o specificitate şi o eficienţă îmbunătăţite în comparaţie cu aceleaşi 

materiale de dimensiuni mai mari. Aplicarea medicală a nanoparticulelor este 

posibilă, deoarece unele nanoparticule sunt citotoxice împotriva bacteriilor, dar nu 

împotriva celulelor mamiferelor [13]. 

Scopul cercetărilor în acest compartiment a constat în elaborarea a noi medii 

de protecţie, care ar asigura o viabilitate sporită faţă de cea existentă a tulpinilor 

liofilizate, în baza nanoparticulelor. 

 

Materiale şi metode de cercetare 

 Ca material pentru studiu au fost utilizate 20 tulpini de micromicete din 

Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN) ce aparţin genurilor: 

Aspergillus (5), Trichoderma (5) şi Penicillium (10). Au fost utilizate nanoparticule 

(NP) de Cu, Co, ZnO; Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 cu dimensiunile: NPCu – 2-3 

nm, NPCo-15-20 nm, NPZnO – 20-30 nm, NP Fe2O3 - 2-10 nm, Fe2ZnO4 - 8-15 

nm şi Fe2CuO4 – 20-30 nm. Nanoparticulele de Cu, Co, ZnO au fost sintetizate de 

către cercet. şt. de la Universitatea de Stat Sud-Vest din Kursk, Rusia, iar NP de 

Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 la Institutul de Chimie din R. Moldova şi puse la 

dispoziţia noastră, cărora le mulţumim. 
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Pentru realizarea cercetărilor au fost utilizate metode de studiu a 

particularităţilor morfo-culturale a micromicetelor şi de analiză statistică a 

rezultatelor obţinute [14].  

Micromicetele au fost cultivate pe mediul Czapek agarizat suplimentat cu 

nanoparticule de Cu, ZnO; Fe2O3, Fe2ZnO4, şi Fe2CuO4 în concentraţie de 0,001; 

iar Co - 0,0001%. Cultivarea pe mediul Czapek agarizat s-a efectuat pe cutii Petri 

timp de 10-14 zile la temperatura de 28-30oC, după care au fost examinate 

particularităţile morfo-culturale ale culturilor, vizual şi la microscop. 

Experienţele au fost efectuate în 3 repetări. Prelucrarea statistică a datelor a 

fost efectuată cu ajutorul programului MS Office Excel 2010. 

 

Rezultate şi discuţii  

Evaluarea particularităţilor morfo-culturale ale a tulpinilor, luate în studiu, a 

fost efectuată după 10 -14 zile de cultivare pe mediul Czapek suplimentat cu 

nanoparticule. S-a stabilit că, modificări semnificative la tulpinile din genul 

Penicillium, cultivate în prezenţa NP de Cu, Co şi ZnO, nu sau produs (Tab. 1). 

La cultivarea în prezenţa NP de Cu şi Co modificări n-au fost înregistrate, iar 

în varianta ce conţinea NP ZnO, la 4 culturi au fost înregistrate stimulări ale unor 

parametri morfologici (diametrul coloniilor mai mare, sporularea mai intensă) faţă 

de martor. Diametrul coloniilor la aceste culturi depăşea martorul cu 0,5 - 1,0 cm. 

 

Tabelul 1. Particularităţile morfo-culturale ale tulpinilor de micromicete din 

genul Penicillium, cultivate pe mediul agarizat Czapek suplimentat cu 

nanoparticule de Cu, Co, ZnO. 
Nr. 

d/o 

Tulpinile Mediul de cultivare, modificări  

Martorul (M) +NP Cu  +NP Co +NP ZnO 

1 Penicillium 

funiculosum  

CNM FP 01 

D - 4,5-5 cm, forma sferică, pufoase, 

bombate la mijloc,  culoarea  iniţial 

galber-verzuie, apoi apar nuanţe roz, 

riversul oranj-roşietic, sporii, 

rotunzi, netezi de culoare verde. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

2 Penicillium 

funiculosum  

CNMN FD 

11 

D-2,5-3,0 cm, forma sferică, pufose,  

culoarea verde cu nuanţe galben-roz, 

apoi verde în centru violet brun,  

riversul cărămiziu, sporii rotunzi 

verzi, cu suprafaţa netedă.   

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

3 Penicillium 

viride 

CNMN FD 

04 

D - 1-1,5 cm, forma rotundă, plată, 

miceliul verde, sporularea 

diminuată, riversul de  culoare 

galben cafenie, conidiile sferice, 

netede, uneori alungite, verzui. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 
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4 Penicillium 

viride 

CNMN FD 

09 

D -1-1,5 cm, forma rotundă, plată, 

miceliul verde, sporularea 

diminuată, riversul de  culoare 

galben verzuie, conidiile sferice, 

netede sau puţin alungite, verzi 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

5 Penicillium 

corylophilum 

CNMN FD 

20 

D – 2,5 – 3,0 cm, forma neregulată 

umbonată, culoarea verde, marţinea 

ondulată cu o bordură galbenă 

(1mm). Riversul  vişiniu, conidiile 

sferice cu suprafaţa netedă, gălbui.  

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Diametrul  

3,0-4,0cm,  

sporularea 

mai 

intensă 

6 Penicillium 

corylophilum 

CNM FP 04 

D – 3 cm, compacte, cu vîrsta ridate, 

margine ondulată, culoarea albastră-

verzuie, apoi cenuşie cu nuanţe 

gălbui. Riversul cafeniul roşietic. 

Conidiile sferice, netede, gălbui. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

7 Penicillium 

verrucosum 

CNM FP 02 

D – 0,5 - 1,0 cm, forma sferică, 

culoarea iniţial galben verzui sau 

verzi, apoi cafeniu pale cu nuanţe 

verzui, riversul cenuşiu-verzui. 

Conidiile sferice ghimpoase, verzi. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Diametrul 

0,8-1,5 cm 

sporularea 

mai 

intensă 

8 Penicillium 

verrucosum 

CNMN FD 

19 

D - 0,3 - 0,5cm, forma sferică, 

profilul ombilicat, culoarea iniţial 

surie, apoi verde, cu bordură albă 

(1mm), riversul verzui, conidiile 

sferice, netede, verzi.  

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Diametrul 

0,5-1,0 cm 

sporularea 

mai 

intensă 

9 Penicillium 

camemberti 

CNM FP 03 

D 3 – 4 cm, forma sferică, pufoase, 

culoarea iniţială albă, apoi cenuşiu 

verzui pînă la verde, riversul de 

culoare gri, conidiile sferice, verzi. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Diametrul 

4,0-5,0cm. 

sporularea 

intensă 

10 Penicillium 

piceum 

CNMN FD 

21 

D. – 1,5 - 2,5cm, forma regulată, f. 

pufoase, culoarea iniţial albă, 

apoigalbenă cu nuanţe verzui, 

marginea regulată, riversul oranj-

cărămiziu, conidiile sferice, netede. 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

Fără 

modificări 

 

La tulpinile din genul Aspergillusa fost înregistrată o stimulare a creşterii 

coloniilor faţă de martor în varianta cu NP Cu, iar în varianta cu NP Co la 2 tultini 

de Aspergillus s-a observat o diminuare a creşterii coloniilor (Tab. 2, Fig. 2). În 

varianta cu NP de ZnO, la toate tulpinile de Aspergillus culoarea coloniilor s-a 

schimbat, având o nuanţă cafenie, dar creşterea a rămas la nivelul martorului.  
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a)     b) 

Fig. 2. Cultivarea micromicetelor din genul Aspergillus  pe mediul Czapek 

suplimentat cu nanoparticule (1 – martor; 2 – Cu; 3 – Co; 4 – ZnO): a) Aspergillus 

alliaceus CNM FA  01; b)  Aspergillus niger CNMN FD 01. 

 

Tabelul  2. Particularităţile morfo-culturale ale tulpinilor de micromicete din genul 

Aspergillus şi Trichoderma, cultivate pe mediul agarizat Czapek suplimentat cu 

nanoparticule de Cu, Co, ZnO. 
Nr. 

d/o 

Tulpinile Mediul de cultivare, modificări 

Martorul +NP Cu  +NP Co +NP ZnO 

11 Aspergillus 

flavus  

BKMF 

3292D 

D – 3 - 4 cm, colonii catifelate, 

culoarea cafenie deschis, riversul 

cărămiziu, foarte sporulente, 

sporii mici, netezi, de culoare bej. 

Diamerul 

3,5 - 4,5cm 

sporularea 

mai intensă 

Diametril 

1,5-2,5 cm 

Sporularea 

diminuată 

Culoarea 

miceluilui 

cafeniu 

închis 

12 Aspergillus 

alliaceus 

CNM FA 01 

D – 5-6 cm, pufoase de culoare 

iniţial albă, apoi galbenă argintie, 

riversul gălbui, conidiile ovale sau 

sferice, netede, culoarea galbenă. 

Diametrul 

5,0 – 6,0 cm 

sporularea 

mai intensă 

Diamertul 

3,0-4,0 cm 

Sporularea 

diminuată 

Culoarea 

miceluilui 

cafenie 

13 Aspergillus 

fumigatus 

CNM FA 02 

D – 3,5- 4 cm, catifelate, culoarea 

iniţial albă, apoi cenuşie-verde 

închis, riversul verzui, conidiile 

verzui, sferice, cu negi.  

Diametrul 

4,0 - 4,5 cm 

sporularea 

mai intensă. 

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

cafenii 

14 Aspergillus 

niger  

CNM FA 03 

D – 3 - 4 cm, pufoase, sferice, 

culoarea iniţial albă după 

sporulare neagră, riversul 

cărămiziu, spoii rotunzi, netezi. 

Diametrul 

4,5 - 5,0 cm 

sporularea 

mai intensă 

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

cafenii 

15 Aspergillus 

niger  

CNMN FD 

01 

D – 2,5 - 3 cm, sferice,  miceliul 

aerian alb, măciuliile conidiale 

ambundente de culoare neagră,  

riversul incolor, conidiile sferice 

negre sau cafenii, rugoase 

Diametrul 

3,2 - 4,0 cm 

sporularea 

mai intensă 

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

cafenii 

16 Trichoderma 

virens 

CNMN FD 

13 

D – 6,5 - 7,0 cm, colonii extinse 

culoarea iniţial albă, apoi verde, 

riversul incolor, sporii rotunzi, 

netezi,verzi. 

Creşterea 

mai intensă  

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

galbui 

17 Trichoderma 

lignorum  

D – 4,5-5,0cm. Colonii extinse, 

pufoase, culoarea verde, foarte 

Creşterea 

mai intensă 

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 
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CNMN FD 

14 

sporulente, riversul incolor, sporii 

rotunzi, verzi.    

are nuanţe 

galbui 

18 Trichoderma 

koningii 

CNMN FD 

15 

Coloniile sunt extinse, pufoase, , 

miceliul iniţial alb, apoi albicios - 

verde, albastru-verzui, riversul 

incolor, conidiosporii verzi. 

Creşterea 

mai intensă  

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

gălbui 

19 Trichoderma 

harzianum 

CNMN FD 

16 

Colonii extinse, pufoase, miceliul 

iniţial alb-verde, apoi verde 

închis, riversul incolor, 

conidiosporii rotunzi, netezi, verzi 

Creşterea 

mai intensă  

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

gălbui 

20 Trichoderma 

viride 

CNMN FD 

17 

Colonii extinse , pufoase cu 

miceliul alb-gălbui-verzui, 

riversul incolor, conidiosporii 

rotunzi, netezi, verzui. 

Creşterea 

mai intensă 

Fără 

modificări 

Culoarea 

miceliului 

are nuanţe 

cafenii 

 

 Nanoparticulele de Cu au stimulat de asemenea creşterea tulpinilor din genul 

Trihoderma, iar în variantele cu NP de Co n-a fost înregistrată nici o modificare a 

particularităţilor morfologice ale culturilor din acest gen. În varianta cu NP de ZnO 

la culturile de Trihodermă studiate a apărut o nuanţă gălbuie sau cafenie (Fig. 3). 

 

                      

Fig. 3.   Cultivarea micromicetelor din genul Trichoderma  pe mediul Czapek 

suplimentat cu nanoparticule (1 – martor; 2 – Cu; 3 – Co; 4 – ZnO): a) 

Trichoderma harzianum CNMN FD  16; b)  Trichoderma virens CNMN FD 13. 

 

De asemenea modificări de ordinul culorii şi diametrul coloniilor au fost 

înregistrate şi la unele culturi din genul Penicillium şi Aspergillus la cultivarea pe 

mediul Czapek suplimentat cu NP de Fe2ZnO4 sau Fe2CuO4.  La unele tulpini din 

genul Penicillium, Aspergilus şi Trichoderma au fost înregistrate stimulări a 

creşterii şi sporulării coloniilor în prezenţa NP de Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4.  

 

 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 
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Concluzii  

Efectul nanoparticulelor de Cu, Co, ZnO, Fe2O3, Fe2ZnO4, Fe2CuO4 asupra 

particularităţilor morfo-culturale a micromicetelor, luate în studiu, e individual şi 

nesemnifigativ. La unele culturi au fost observate modificări ce ţin de ordinul 

culorii şi sporulării coloniilor, iar la unele au fost înregistrate stimulări sau 

diminuări nesemnificative a creşterii coloniilor. 
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ACLIMATIZAREA VITROPLANTULELOR LA CONDIŢII EX 

VITRO 
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Grădina Botanică Naţională (I) Alexandru Ciubotaru 

 

Rezumat. În prezenta lucrare sunt expuse rezultatele privind aclimatizarea şi adaptarea treptată a 

vitroplantulelor la condiţiile naturale de mediu: substrat cu pH adecvat, umiditate atmosferică, 

temperatură optimă şi ventilaţie. Compoziţia substratului este diferit în dependenţă de cerinţele 

culturii faţă de substrat şi etapa de aclimatizăre. Valoarea optimă a umidităţii aerului pe parcursul 

aclimatizării este de 80-85%; temperatura aerului variază între 23°C± 2°C. Aclimatizarea 

eficientă a vitroculturilor are loc în trei etape principale iar condiţiile de mediu şi influienţa 

factorilor externi asupra vitroculturilor pe parcursul fiecărei etape este diferită. 

Cuvinte cheie: ex vitro, vitroculturi, aclimatizare, substrat, pH, deshidratare, microclimă, 

înrădăcinare. 

 

Abstract. In order to acclimatize properly the in vitro cultured plants transferred to ex vitro 

conditions, it is important to adapt gradually the plantlets to natural environmental conditions: 

substrate with suitable pH, optimal atmospheric humidity, temperature and ventilation. The 

substrate on which the in vitro cultured plants are planted is solid, made of commercial peat or 

perlite. The optimal air humidity during acclimatization is 80-85%, the air temperature varies 

between 23 C ± 2 C and the light is natural. Efficient acclimatization of the in vitro cultured 

plants takes place in three main stages and the environmental conditions and the influence of 

external factors on the in vitro cultured plants are different during each stage. 

Keywords: ex vitro, vitroculture, acclimatization, substrate, pH, dehydration, microclimate, 

rooting. 

 

Introducere 

Aclimatizarea vitroplantulelor este rezultatul final a micropropagării, proces 

lent, care permite trecerea treptată a plantelor de la condiţiile de viaţă artificiale, 

bine determinate a culturii in vitro (condiţii de asepsie strictă, temperatură 

controlată şi umiditate 95-100%) la condiţii ex vitro, ce presupune adaptarea la o 

umiditate relativ scăzută, la dezvoltarea şi adaptarea mecanismelor de inchidere şi 

deschidere a stomatelor, la accelerarea procesului fotosintetic. Această fază 

intermediară de adaptare este necesară pentru că neoplantulele cultivate in vitro nu 

supravieţuiesc în cazul transferului direct în condiţii naturale, deoarece nu prezintă 

caracteristicile fiziologice necesare. 
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Aclimatizarea vitroculturilor în condiţii ex vitro este o fază dificilă în 

tehlologia micropropagării. Pe parcursul aclimatizării ex vitro este necesară 

asigurarea şi crearea unor condiţii optime de mediu la momentul transferării 

neoplantulelor din condiţii in vitro la condiţiile naturale de mediu: asigurarea unui 

substrat adecvat condiţionat steril (perlit, turbă sau diferite amestecuri de substrat, 

pH adecvat), umiditatea atmosferică, ventilare sistematică, lumină şi temperaturi 

optime de dezvoltare [2]. Ca substrat pentru dezvoltarea vitroculturilor pe 

parcursul aclimatizării este folosit deobicei unul solid, sterilizat, cu o aerisire bună, 

cu proprietatea de a menţine umiditatea şi care ar reduce din pierderea substanţelor 

nutritive. Umiditatea este asigurată prin protejarea vitroculturilor cu ajutorul 

carcaselor transparente perforate cu orificii mici sau tunele din pânză umedă.( fig. 

2A). Temperatura variază între 23 °C + 2 °C, pe parcursul zilei şi 16° C + 2° C, în 

perioada nocturnă. Pe perioada aclimatizări, containerele cu  vitroplantule au fost 

menţinute în condiţii similare de lumină şi temperatură, cu cele în care au fost 

cultivate plantulele aflate în regim de vitrocultură [5]. 

 

Metodele şi materialele aplicate 

Experienţele au fost realizate în cadrul serei experimentale a Laboratorului 

de Embriologie şi Biotehnologie a Grădinei Botanice Naţionale (Institut) 

„Alexandru Ciubotaru”. Scopul principal al cercetărilor a fost aclimatizarea 

vitroplantulelor de mur, aronie, goji şi înrădăcinarea minibutaşilor care nu au 

format rădăcini în etapa in vitro. În calitate de material biologic a fost utilizat 

murul cu сultivarele: 'Arapaho', 'Triple Crown', 'Black Satin', 'Karaka Black', 

'Natcez', aronia, cultivar 'Nero' şi goji, cultivar 'Licurici'. Materialul vegetal folosit 

constituie fragmente de lăstari proveniţi din faza de multiplicare aceştea fiind 

partea inferioară a plantulei, un segment bine dezvoltat, cu talia de cca 2,5 - 3 cm, 

alcătuit din 2 sau 3 internoduri şi concomitent 4 - 5 frunzuliţe, rădăcinuţe bine 

dezvoltate, numărul lor variază de la 2 - 5 prezentând şi un număr neânsemnat de 

perişori absorbanţi. La momentul scoaterii lor din condiţiile in vitro, vitroplantulele 

aveau vârsta de 25 de zile. Plantulele au fost transferate în condiţii ex vitro după 

cum urmează: cultivar 'Arapaho' - 150 plantule; cultivar 'Triple Crown' – 250 

plantule; cultivar 'Black Satin' – 120 plantule; cultivar 'Karaka Black' – 80 plantule 

şi cultivar 'Natcez'- 130 plantule, cultivar 'Nero' - 65 plantule şi cultivar 'Licurici' - 

56 plantule. 



243 

 

 
Fig. 1. A - B - Transferul la condiţii ex vitro a vitroplantulelor de aronia (cultivar 'Nero'); 

C - D - Plantele de aronia aclimatizate. 

 

Prealabil plantării acestora în substrat, s-a îndepărtat mediul lichid de pe 

rădăcinuţele vitroplantulelor prin spălare cu apă potabilă de la apeduct, adusă la 

temperatura camerei şi trecute prin soluţie slabă de permanganat de kaliu (KMnO4-

0,03%) după care acestea au fost amplasate în substrat, fie turbă sau perlit umezit 

moderat (fig.1.A;B) [5]. 

În scopul menţinerii umidităţii aerului în limita valorilor de 75-90%, pentru 

prevenirea deshidratării vitroculturilor, containerele cu plantule au fost, acoperite 

cu carcase transparente improvizate.(fig.2A). Zilnic plantulele se descoperă pentru 

aerisire timp de 10-15 min 2-3 ori/zi. Lumina şi temperatura, ca factori fizici 

importanţi în dezvoltarea şi aclimatizarea vitroculturilor de mur, au fost menţinute 

în limitele necesare, temperatura fiind în seră pe parcursul zilei de 20-25°C iar 

noaptea de 10-15°C. 

 

Rezultate obţinute şi discuţii 

Umiditatea atmosferică influenţează într-o mare măsură creşterea şi 

dezvoltarea vitroculturilor de mur. Umiditatea aerului este strâns legată de 

valorile de temperatură, cu cât t° aerului este mai ridicată, probabilitatea ca 

H2O să se transforme în umiditate atmosferică este mai înaltă, de aceea 

umiditatea aerului este în echilibru cu umiditatea substratului fiind cunoscut 

faptul ca la un deficit de apă în atmosferă se intensifică evaporarea apei din 

substrat şi transpiraţia prin frunze. La insolaţie şi temperaturi ridicate rezultă 

ofilirea şi deshidratarea temporară a plantulelor. Atunci când umiditatea 

aerului este redusă în încăperile unde vitroculturile parcurg perioada de 
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aclimatizare se măreşte probabilitatea contaminării plantulelor de acarieni, iar când 

umiditatea aerului este înaltă şi temperaturile sunt scăzute, riscăm sa infectăm 

plantulele de micoze şi ca rezultat îmbolnăvirea lor [5]. 

Valoarea optimă a umidităţii aerului pe parcursul etapei I-II de aclimatizare    

s-a dovedit a fi de 80-85%. În cazul când umiditatea aerului este scăzută, 

caracteristic pentru zilele caniculare, se observă uscarea sau brunificarea 

extremităţilor frunzelor, iar când umiditatea aerului depăşeşte cu mult limitele, 

frunzele încep să se ofilească şi mai apoi să cadă. Pentru menţinerea umidităţii în 

încăperile unde vitroculturile parcurg etapele aclimatizării se recomandă gruparea 

plantulelor în containere cu câte 40-60 de celule separate iar vara, în zilele 

caniculare, se fac stropiri frecvente ( 3-4 ori /zi) cu apă deionizată cu ajutorul unui 

vaporizator creând efectul de ceaţă. 

La etapa a III de aclimatizare, vitroculturile sunt expuse la condiţii de 

semiumbră sub o carcasă improvizată din pânză albă pentru a se adapta la oscilări 

de temperatură şi umiditate atmosferică în condiţii naturale (fig. 2C ). 

 
Fig. 2. A - B - Vitroplantule de mur la prima etapă de aclimatizare (cultivar 

'Arapaho') 

                C - plante la etapa III de aclimatizate (cultivar 'Triple Crown') 
 

Temperatura este un factor important  pentru desfăşurarea principalelor 

procese fiziologice ca transpiraţia, fotosinteza, absorbţia apei şi substanţelor 

minerale şi pentru parcurgerea etapelor fiziologice  de creştere şi dezvoltare. 

Influenţa temperaturii asupra vitroculturilor este legată de intensitatea luminii şi 

este necesară să se aplice după principiul: creşterea t° trebuie să fie însoţită de 
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creşterea intensităţii luminii. Cerinţele faţă de temperatură la plante diferă în 

funcţie de: variaţia diurnă şi genotip. Diferenţa de temperatură dintre zi şi noapte 

este mai mare şi este obligatorie în spaţiile protejate, iar atunci când materialul 

săditor este plantat în câmp diferenţa de temperatură diurnă se stabilizează natural 

[6].  

Alternanţa sezonieră modelează indicii temperaturii în concordanţă cu 

anotimpul. Iarna insolaţia este mai redusă şi concomitent temperatura este mai 

scăzută, de aceea plantele cu vârsta de 1 an, care au trecut cu succes etapele 

aclimatizării, o dată cu sosirea iernii, sunt transferate în seră, unde temperatura 

este de 6-8°C şi menţinute într-un loc cu iluminare redusă. Oscilaţii de temperaturi 

mari în creştere sau descreştere, determină efecte nedorite: încetarea creşterii, 

îngălbinirea, roşirea şi căderea frunzelor etc. 

Lumina: dintre factorii fizici, intensitatea luminei, lungimea de undă, durata 

iluminării pe parcursul zilei, odată cu temperatura, determină creşterea şi 

dezvoltarea vitroculturilor, în lipsa ei observăm etiolarea (alungirea) plantulelor. 

Plantele de goji, mur şi aronie fac parte din categoria plantelor heliofile şi au 

nevoie de o iluminare naturală care constituie pe timp de vară în plin soare de 

150000 lucşi. În seră această intensitate este diminuată frecvent fiind de 1500-

1600 lucşi ce este optim pentru primele etape de aclimatizare a vitroculturilor. 

Plantele fiind la început de vegetaţie solicită lumină intensă în etapa III de 

aclimatizare când sunt expuse la condiţii de iluminare naturală. Lipsa acestui 

factor sau insuficienţa duce la stagnarea vegetaţiei şi îmbolnăvirea plantelor. 

 

Fig. 3. Vitalitatea comparată a vitroplantulelor în condiţiile ex vitro. 
 

Aclimatizarea ex vitro pe substraturi solide. Rădăcinuţele plantelor din 
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cultura in vitro sunt mai vulnerabile şi nu funcţionează la fel de bine, prezentând 

un număr redus de perişori absorbanţi. Aceste rădăcini pier în scurt timp fiind 

înlocuite cu altele noi generate direct în sol. Sistemul radicular slab dezvoltat 

determină o supraveţuire slabă a unei plante în condiţiile de mediu natural, ex vitro, 

în deosebi în condiţiile unei transpiraţii intense. Dezvoltarea sistemului radicular în 

condiţii ex vitro reprezintă faza de pregătire a plantelor pentru trecerea la cultura ex 

situ în seră şi mai apoi în teren deschis. Plantele înrădăcinate in vitro au 

rădăcinuţele vulnerabile şi fără perişori absorbanţi, fapt ce determină o aclimatizare 

mai dificilă. 

Substratul cel mai optim pentru etapa I de aclimatizare a vitroculturilor de 

aronie şi goji fiind turba comercială (pH - 5,8-6,5) + sol de gazon + nisip de râu + 

perlit în raport de 2:1:0,25:0,25. Plantele sunt menţinute pe acest substrat timp de 

20-25 zile, pe parcursul cărora se dezvoltă până la 4-5 frunzuliţe noi, plantulele 

ating lungimea de 6-7 cm iar radăcinile au lungimea de 5-7 cm. 

Vitroculturile de mur care sunt transferate pentru I etapă de aclimatizare sunt 

plantate în containere cu 40-60 celule separate, ca substrat servind turba 

comercială cu pH-5,8-6,5 umezit moderat. Acest tip de substrat s-a dovedit a fi cel 

mai optim pentru cultura dată. (fig.2.B). Neoplantulele se menţin pe acest substrat 

25-30 zile, dezvoltând 4-5 frunzuliţe şi un sistem radicular bine dezvoltat care 

cuprinde tot volumul celulelor în care au fost plantate iniţial. 

Pentru parcurgerea cu succes a etapei II şi III de aclimatizare, vitroculturile 

urmează a fi transplantate în ghiveci cu volumul mai mare decât cel precedent 

pentru asigurarea dezvoltării mai eficiente a sistemului radicular, tulpinelor şi 

frunzelor. Substratul alcătuit din sol de gazon, turbă, mraniţă şi nisip în raport de 2: 

1: 1: 0,25, componenţa acestui substrat fiind mai aproape de cel natural.[5] 

Substratul pe care s-au obţinut cele mai bune rezultate, atât în ce priveşte 

numărul şi lungimea medie a rădăcinilor a fost cel alcătuit din perlit 25% şi turbă 

75%, urmat de substratul compus din nisip 25% şi turbă 75%. Folosind perlitul ca 

substrat pentru stimularea procesului de rizogeneză în cazul vitroculturilor care din 

careva motive nu au format rădăcini in vitro, s-a obţinut un rezultat  de 

înrădăcinare - 90%, vitroculturile dezvoltând un număr suficient de 5-6 rădăcinuţe 

mai redus ca în cazul utilizării ca substrat a unui amestec din perlit şi turbă. 

Prezenţa turbei în substrat a determinat realizarea unor sporuri de creştere la 

nivelul rădăcinilor. În toate cazurile, substratul trebuie să includă următoarele 

calităţi: să fie suficient de penetrabil, să posede o aeraţie bună, o capacitate de 

menţinere a umidităţii, să nu conţină germeni de boli, să fie liber de dăunători. 
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Substratul compus din amestecul de perlit sau nisip de râu şi turbă în raport de 2:1; 

1:1; 1:2, poate asigura cerinţele sus menţionate [4]. 

 

 
Fig. 4.Transferul la condiţiile ex vitro a vitroplantulelor de goji (cultivar 

„Licurici”). 

 

Metoda aclimatizării în perlit flotant. Această metodă constă în pregătirea 

amestecului de substrat alcătuit din perlit în prealabil autoclavat, repartizat în 

containere cu celule separate, aşezate pe tavă umplută cu apă, ce joacă rolul unui 

minibazin. La majoritatea vitroculturilor, apa folosită este de la robinet cu pH-ul în 

jur de 7, apa nu se schimbă pe tot parcursul procesului de aclimatizare, adăugând 

numai în cazul când este necesar să menţinem nivelul apei în minibazin. Lăstarii 

sunt excizaţi şi plantaţi fir cu fir în substratul dat, în aşa mod încât circa 2% din 

porţiunea bazală a mini butaşilor să fie înserată în perlitul flotant [2]. Diferenţa 

dintre această metodă şi aclimatizarea clasică în caserole cu perlit este aceea că nu 

necesită umezirea zilnică, şi nu necesită zilnic acoperirea şi descoperirea plantelor 

iar procentul de înrădăcinare şi aclimatizare variază între 75-80%. Pentru lăstarii 

mai puţin viguroşi sau mai sensibili de goji, aronia sau mur, se asigură o protecţie 

parţială cu un capac transparent, însă fără a creşte umiditatea la valori apropiate de 

100%. Vasele de aclimatizare sunt incubate timp de 1-1,5 luni în camera de 

vegetaţie sau în seră în condiţii controlate de lumină şi temperatură, timp în care 

plantele cresc rapid generând noi rădăcini, devenind apte pentru plantare în 

substrat solid la ghiveci. 
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Concluzii 

1. Aclimatizarea este un proces complex de adaptare a vitroplatulelor pe 

parcurs a 175-200 zile şi este provizoriu împărţit în 3 etape principale. 

2. Umiditatea aerului este cel mai important factor de mediu care necesită o 

reducere treptată în mod artificial în I-II fază de aclimatizare pentru prevenirea 

deshidratării plantulelor, constituind valori între 80-85%. 

3. Substratul cel mai optim pentru dezvoltarea plantulelor s-a dovedit a fi cel 

alcătuit din turbă comercială cu pH-ul 5,8-6,5 în amestec cu perlit, iar pentru 

înrădăcinarea fragmentelor de plante fără rădăcini, substratul compus din perlit şi 

nisip de râu. 
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АДАПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ 

КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАСУХИ 

БЫЛИЧ Елена 

Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений 
 

Rezumat. Disponibilitatea unor colecţii vegetale de bănci de gene este determinată în mare 

măsură de nivelul de cunoştinţe acumulate despre biomaterialul păstrat. Ca urmare a studiilor de 

ani de zile ale genotipurilor prin complexul parametrilor la toate etapele ontogenezei sunt create 

colecţiile specializate. Condiţiile extreme ale anului 2018, adică căldura şi seceta prelungită, au 

permis evaluarea liniilor de porumb după rezistenţa lor la aceşti factori abiotici. Unele observaţii 

privind starea plantelor în stadiul de înflorire au fost efectuate pentru estimarea efectelor de stres. 

Au fost detectate modificări ale unor trăsături morfofiziologice a plantelor sub influenţă 

factorilor limitativi ai mediului. În urma evaluărilor, două linii sunt identificate ca donatori de 

rezistenţă la stres. 

Cuvinte cheie: rezistenţă, seceta, factori abiotici. 
 

Abstract. Availability of large plant collections of gene banks is determined to a great extent by 

the level of knowledge accumulated about stored biomaterial. Сollections by traits are created as 

a result of years long studies of genotypes by complex of parameters at all ontogenesis stages. 

Extreme conditions of year 2018, i.e. heat and prolonged drought, allowed evaluating maize lines 

by their resistance to these abiotic factors. Some observations of the state of plants at the stage of 

flowering were carried out for the estimation of stress effects. 5 inbred lines were tested to the 

resistance to these limiting factors. The morpho physiological changes of some traits were 

detected. As a result of the evaluations, two lines are identified as donors of stress resistance. 

Keywords: resistance, drought, abiotic factors. 

 

Введение 

Урожайность сельскохозяйственных культур значительно снижается под 

влиянием периодически повторяющихся засух. Чтобы гарантировать 

сельское хозяйство от потерь в засушливые годы, необходимо иметь 

устойчивые к дефициту влаги сорта и гибриды [6]. Успех отбора зависит как 

от соотношения генотипической и экологической изменчивости, так и от 

компонентов генотипической изменчивости. Основное число показателей 

урожайности, которые необходимо создать с помощью селекции, относится к 

количественным признакам. Обычно они обусловлены действием большого 

числа генов, влияние которых на формирование и выраженность упомянутых 

выше признаков чаще всего имеет аддитивный характер.  
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Критическим периодом в вегетации кукурузы считаются десять дней до 

цветения и столько же после. Этот период наиболее значимый для 

формирования урожая зерна. Закладка мужского соцветия метелки 

начинается в стадии 4-5 листьев, мейоз проходит в фазе 9-12 листьев, причем 

независимо от различий в скорости развития растений по генотипам. 

Высокая температура и низкая влажность воздуха снижают 

жизнеспособность пыльцы и также отрицательно отражаются на 

озерненности початков [1]. 

 Мониторинг линий кукурузы в коллекционном питомнике по 

засухоустойчивости проводится ежегодно, этому способствует особенности 

климатических условий данной зоны выращивания. Так, высокие 

температуры и отсутствие осадков в мае и июне 2018 года сформировали 

условия для оценки линий кукурузы по толерантности на воздействие 

лимитирующего фактора.  

 

Материалы и методы 

Материалом для исследований служили среднеранние линии кукурузы: 

МАН2413, МАН2421, МАН2281, МАН2088, МАН2424, входящие в состав 

коллекции лаборатории генетических ресурсов растений ИГФЗР. 

Высеянные линии изучали в поле, в естественных условиях 2018 года. 

Использовали традиционную для данной культуры схему посева и 

агротехнику. Морфологические и фенологические параметры 

характеризовали согласно классификатору для данной культуры [2]. 

Необходимые измерения выполняли, как в период вегетации растений, 

непосредственно в поле, так и после уборки, в лабораторных условиях. При 

фиксировании уровня воздействия лимитирующего фактора использовали 

метрическую и бальную систему визуальных оценок показателей растений. 

Кроме, деструктивных характеристик, вызванных жарой и засухой, изучали 

следующие количественные признаки: высота растений, количество листьев, 

высота метелки, длина, диаметр и вес початка, масса 1000 зерен и другие. 

Жизнеспособность пыльцы определяли методом проращивания на 

искусственной питательной среде in vitro [4].  

Полевые исследования проводились согласно рекомендациям [5], для 

обработки данных использовали компьютерные пакета программ Microsoft 

Office и др.  
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Результаты и обсуждение 

По результатам многолетнего тестирования образцов в экологических 

экспериментах на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам, 

формируются специализированные коллекции. В последние годы наиболее 

актуальными лимитирующими факторами стали жара и засуха. В 2018 году 

метеоусловия первой половины (май, июнь) характеризовались как 

засушливые. По состоянию на 18 июня запасы продуктивной влаги под 

кукурузой в полуметровом слое составляли 10-45 мм (15-65% нормы). 

Создавшиеся условия пагубно сказались на развитии растений раннеспелых 

линий. Это позволило провести сравнительную оценку коллекционных 

образцов кукурузы на устойчивость к засухе.  

В исследованиях использовали аддитивную систему оценки 

морфофизиологических изменений параметров растений, которая определяет 

эффективность отбора. При ранжировании линий в зависимости от 

устойчивости к стрессу, учитывали не столько степень (мощность) его 

воздействия на один из признаков, сколько количество параметров 

подверженных изменчивости. Дефицит влаги провоцировал следующие 

структурные изменения растений: остановка роста стебля; усыхание нижних 

листьев; падение уровня пыльцеобразующей (ПО) способности, снижение 

жизнеспособности пыльцы (Табл.1).  

 

Таблица 1. Генотипические различия проявления признаков в фазе цветения 

Линия Высота 

растений, см. 

Количество  

листьев, шт. 

Высота 

метелки, мм 

Жизнеспособ-

ность 

пыльцы,% 

МАН 2424 116,2±1,9 10,9±0,3  15,9±0,7 79,2 

МАН 2413 85,4±1,7* 8,7±0,6  9,2±0,3 65,3* 

МАН 2281 95,3±2,1 8,4±0,3  9,7±0,4 81,4 

МАН 2088 155,0±2,0 10,9±0,5  35,8±1,1 78,5 

МАН 2421 150,1±1,9* 8,3±0,3 15,2±0,9 73,5 

Х ср.  120,4±1,9 9,4±0,4 17,2±0,5 75,6 

*отличия от среднего значения достоверны на 5% 

 

Уровень жизнеспособности пыльцы был достаточно высок и составил в 

среднем по генотипам 75,6 %. При этом, менее устойчивой к стрессу по 

этому показателю была линия МАН 2413 (65,3%). Пыльцеобразующая 
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способность растений существенно снижалась у линии МАН 2421 и 

составила 3 балла (по девятибалльной шкале). Для остальных образцов этот 

показатель варьировал от 5 до 6 баллов (Рис 2). 

 

Рис.1, 2. Асинхронность цветения женского и мужского соцветия; 

пыльцеобразующая способность 

Под влиянием высокой температуры и засухи, у неустойчивых 

генотипов кукурузы, асинхронность цветения женского и мужского соцветия 

существенно увеличивается, что приводит к снижению урожая [1]. 

Распределение генотипов по параметру протандрии представлено на 

гистограмме (Рис.1). Наиболее существенный разрыв в цветении наблюдали 

у двух инбредных линий (МАН 2424 и МАН 2413). 

Сравнительный анализ показателей урожайности, выявил 

генотипические различия в реакции на стресс (Табл.1). Результаты 

статистической обработки данных по длине, диаметру, весу початка, а также 

массе 1000 зерен дополнили оценку линий по признакам снижения основных 
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показателей развития растений в генеративной фазе. В наибольшей степени 

влиянию стресса оказались подвержены линии МАН 2413 и МАН 2281. 

 Таблица 2. Генотипические различия параметров продуктивности 

Линия Длина 

початка, мм 

Диаметр 

початка, мм 

Вес початка, г. Масса 1000 

семян, г 

МАН 2424 180 38 118 203 

МАН 2413 81* 36 47* 200 

МАН 2281 105* 30* 50* 167* 

МАН 2088 135 38 128 235 

МАН 2421 130 32 68 148* 

Х ср. 126,2 34,8 82,2 192,6 

*отличия от среднего значения достоверны на 5% 

 

Выводы 

Таким образом, при полевой оценке пяти среднеранних линий 

кукурузы, в условиях засухи 2018 года, были изучены более десяти основных 

признаков растений и их изменчивость под влиянием стресса. В 

исследованиях использовали аддитивную систему оценок образцов в разных 

фазах развития растений, что позволило провести скрининг линий по 

устойчивости на стресс. В результате тестирования были выделены две 

линии кукурузы МАН 2424, МАН 2088, которые могут служить донорами 

генов устойчивости к засухе. 
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Introducere 

Lumea animală depinde implicit de caracterul florei care îi oferă hrană, 

adăpost şi siguranţă. Conform Fondului Mondial al Naturii (WWF), din 1970 până 

în 2014 populaţia planetei de animale vertebrate a scăzut cu 60%. Conform 

aceluiaşi studiu efectuat asupra 455 de populaţii de vieţuitoare sălbatice care 

trăiesc exclusiv în mediul forestier, numărul acestora a scăzut în medie cu 53% din 

1970. Activitatea umană este fatală pentru fauna Pământului. Am putea fi ultima 

generaţie a Terrei dacă nu vom întreprinde măsuri. 

În Republica Moldova vieţuiesc aproximativ 460 de specii de vertebrate 

printre care 70 de specii de mamifere. În rezervaţia naturală Plaiul Fagului (5642 

ha) conform recensământului din 2019 se regăsesc 200 de cerbi, 90 de mistreţi şi 

250 de căprioare. Pauza din sezonul rece al anului pune în dificultate mamiferele 

din ariile protejate de stat. Anual agenţia Moldsilva, care răspunde de pază, 

protecţia şi dezvoltarea fondului naţional forestier şi cinegetic, alocă 2 milioane de 

lei pentru aproximativ 400 de tone de hrană (tescovină de mere, fân, frunzar), 

distribuită de câţiva angajaţi cu ajutorul unui mijloc de transport primitiv. 

Modernizarea sistemului de distribuire a hranei prin construcţia şi utilizarea unui 

mecanism care va transporta hrană în punctele special amenajate într-un mod 

automat, ar asigura condiţii mai sigure şi calitative pentru supravieţuirea 

mamiferelor din zonele protejate în timpul iernii. În cazul lipsei investiţiilor pentru 

modernizare în acest domeniu riscăm să pierdem o parte importantă din tezaurul 

ţării. Will Baldwin-Cantello din cadrul WWF declară că ''Pădurile sunt sisteme 

complexe care depind de fauna sălbatică care trăieşte în interiorul lor pentru a le 

menţine sănătoase, iar scăderea rapidă a numărului vieţuitoarelor din ultimele 

decenii reprezintă un semnal de alarmă urgent''. 

Investiţiile necesare proiectului pus în aplicare pentru rezervaţia Plaiul 

Fagului ajung la suma de 250 000$, costurile includ amenajarea celor 30 de spaţii 
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pentru amplasarea hranei, configurarea traseului, mecanismul reprezentat de un 

robot cu inteligenţă artificială disponibil cu un set de senzori la schimb. 

Funcţionarea mecanismului este asigurată pentru 20 ani. Acest proiect este fezabil 

datorită asociaţiilor şi investitorilor străini care se preocupă cu problema mediului. 

• Scopul 

Asigurarea funcţionării normale a ecosistemului respectiv prin păstrarea şi 

asigurarea continuităţii faunei sălbatice. Modernizarea sistemului care va garanta 

existenţa faunei în ariile protejate de stat a Republicii Moldova. 

• Obiectul de cercetare: conservarea faunei din ariile protejate de Stat a RM 

în sezonul rece al anului. 

• Obiectivele cercetării 

• Să întreprindem măsuri de ameliorare a scăderii rapide a faunei din ariile 

protejate. 

• Să creăm mecanismul necesar în soluţionarea problemei identificare. 

• Mecanismul creat să satisfacă necesităţile unui ecosistem (Plaiul Fagului) 

prin înlocuirea factorului antropic cu un robot inteligent, care va presta 

servicii mai calitative. 

• Materialul utilizat în cercetare: surse mass-media, statistici efectuate de 

specialişti, reportaj; 

• Metodele utilizate în cercetare şi elaborarea produsului: observare, 

analiză, polemică, studiu asupra surselor, experimentare în atelier. 

• Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

În cadrul proiectului ce cuprinde modernizarea sistemului de distribuţie a 

hranei în timpul sezonului rece, în prim plan are loc informarea care ne aduce la 

cunoştinţă starea actuală a bilanţului faunei din ariile protejate dar şi despre 

sprijinul oferit mamiferelor în timpul iernii. Am întreprins campanii de informare a 

populaţiei prin distribuţia pliantelor informative cu privire la problema scăderii 

rapide a mamiferelor de pe întreg globul oferindu-le câteva sfaturi, măsuri pe care 

le-ar putea întreprinde. La depistarea problemei am cercetat şi înaintat cea mai 

optimă soluţie, care va stabiliza într-un timp record situaţia creată. Conform 

studiului tuturor cerinţelor pe care robotul înaintat ca soluţie, va trebui să le 

îndeplinească, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie de laboratorul FCL al 

liceului, am construit o miniatură a mecanismului ce posedă inteligenţă artificială, 

care va înlocui cu uşurinţă activitatea factorului antropic, mecanism dotat cu toate 

caracteristicile necesare pentru a nu deranja activitatea habitatului şi nişa ecologică 
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a tuturor organismelor. În urma analizei ecosistemului din rezervaţia Plaiul 

Fagului, am dedus viteza optimă de deplasare, timpul necesar robotului pentru 

întreg circuitul care cuprinde toate punctele amenajate şi energia consumată pentru 

un circuit deplin. Am testat funcţionarea mecanismului pe un eşantion realizat în 

miniatură. Am analizat proiectul din punct de vedere financiar, cercetând ultimele 

tendinţe tehnologice a pieţei, dar şi posibili parteneri/investitori în viitoarea 

aplicare a proiectului.  

 

Rezultatele obţinute 

Conform studiului mecanismul parcurge zilnic aproximativ 218km – 220km 

către hambarul situat în partea opusă a rezervaţiei, transportând 800 kg hrana, pe 

care o împarte aproximativ egal, câte 40 kg pentru fiecare punct din cele 20 special 

amenajate, conform traseului programat.  

Energia necesară unui circuit este susţinută de o baterie de 50-80 KW/h, cu o 

autonomie electrică pentru ecosistemul rezervaţiei analizate, de aproximativ 

250km - 350km. Încărcarea completă a bateriei de la panourile fotovoltaice are loc 

în 12h, timp suficient circuitului dat. 

Conform programului incorporat prin inteligenţa artificială, robotul va 

executa traseul o dată la 24 de ore, traseul durând aproximativ 6 ore şi 30 minute, 

cu o viteză optimă de 34 km/h. 

Programul va spori continuitatea vieţii mamiferelor din aria protejată studiată 

în timpul sezonului rece cu până la 80% în primul an după aplicarea proiectului, 

punctele fiind amplasate uniform şi accesibil pentru toate mamiferele rezervaţiei. 

 

Rezervaţia Plaiul Fagului 

 
Amplasarea spaţiilor pentru 

hrană 

 

Traseul parcurs zilnic pe 

teritoriul rezervaţiei 
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Aspectul inovativ 

Mecanismul este unul modern şi inovativ, neîntâlnit în industrie la momentul 

actual. Robotul va îndepărta posibile obstacole aflate pe traseu(zăpadă, crengi) cu 

ajutorul lopeţii poziţionate în partea anterioară, nu produce zgomot, se camuflează 

în funcţie de împrejurimi, dispune de senzori moderni capabili să determine 

mişcarea, limitând riscul accidentării mamiferelor şi cel mai important se 

alimentează cu energie solară, energie căpătată cu ajutorul panourilor fotovoltaice 

plasate atât pe mecanism cât şi pe acoperişul hambarelor. Inteligenţa artificială 

incorporată în mecanismul robotului oferă posibilitatea programării traseului către 

punctele amenajate, cantităţii de hrană pe care trebuie să o transporte(550 kg) şi să 

o lase la cele 20 de puncte, dar şi orele la care mecanismul trebuie să execute 

repetat programul. Cu ajutorul unui scaner la întoarcere uşa hambarului se va 

deschide astfel garantând siguranţa mecanismului dar şi a cantităţii de hrană 

depozitată în hambar. Pentru a economisi resursele proiectul va cuprinde 2 

hambare situate în părţi opuse a rezervaţiei iar traseul va fi efectuat zilnic, 

schimbând punctul de orientare şi traseul. O dată la 30 zile va avea loc un control 

tehnic care va confirmă bună funcţionare dar şi suficienţa resurselor. 

 

Concluzii 

1.  Cu ajutorul mecanismului creat, care va corespunde tuturor cerinţelor astfel 

încât să nu polueze şi să nu perturbe liniştea ariilor protejate, putem garanta 

atât continuitatea existenţei faunei în timp, cât şi o existenţa umană sănătoasă.  

2.  Cu raţionament şi tehnici moderniste reuşim să înlocuim cu succes activitatea 

factorului antropic, prin utilizarea inovaţiilor tehnice ce prestează servicii mai 

calitative. În secolul XXI, în prim plan trebuie să conservăm natura deoarece 

dacă nu vom întreprinde oarecare măsuri am putea fi ultima generaţie 

existentă. 
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Introducere 

În procesele extrem de complicate de stabilire a calităţilor sanitaro-biologice 

ale apelor de suprafaţă un rol primordial le revine algelor. De rând cu plantele 

superioare, ele servesc drept component important în restabilirea calităţilor apei din 

bazinele acvatice. În condiţiile unor concentraţii mari de nutrienţi şi a 

temperaturilor sporite are loc înmulţirea rapidă a unor specii de alge din genurile 

Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena ş.a., care pot 

provoca fenomenul „înflorirea” apei [3]. Servesc în calitate de indicatori biologici, 

devenind componente obligatorii de apreciere a stării ecosistemelor acvatice, 

inclusiv evaluarea saprobităţii şi a troficităţii acestora [4]. Algele reprezintă 

depozite de substanţe bioactive, surse alternative de proteine, pigmenţi, vitamine, 

acizi graşi şi alţi compuşi, folosiţi în producerea diferitor preparate 

medicamentoase, produse cosmetice. Unele specii sunt utilizate în alimentatei, 

adaosuri furajere cu rol de biostimulatori, precum şi în fitotehnie [2]. 

Scopul: Evidenţierea structurii taxonomice şi dinamicii dezvoltării 

algoflorei lacului „Valea Morilor” şi cultivarea unor specii de alge în laborator, 

pentru obţinerea biomasei cu un conţinut valoros de substanţe biologic active 

folosite în fitotehnie.  

Obiectul de cercetare: Speciile de alge caracteristice lacului „Valea 

Morilor”. 

Obiectivele cercetării:  

• Studierea structurii taxonomice a algoflorei lacului „Valea Morilor” prin 

colectarea sezonieră a probelor de alge şi determinarea lor în microscopul 

Микромед 1; 

• selectarea unor specii de alge pentru cultivarea lor în condiţii de laborator cu 

obţinerea extractului de cultură din biomasa produsă, pentru tratarea ulterioară a 

seminţelor/plantulelor de porumb. 
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Materialul utilizat în cercetare 

Probele de alge au fost colectate sezonier de pe diverse substraturi 

scufundate în apa lacului Valea Morilor, de asemeni şi probe planctonice. 

Determinarea algelor se efectua în microscopul trinocular Микромед 1. Datele ce 

ţin de taxonomia şi dezvoltarea cantitativă a algelor au fost clarificate atât în natură 

cât şi în laboratorul „Biotehnologii ecologice” a Universităţii de Stat din Tiraspol. 

La identificarea speciilor s-au folosit determinatoarele în vigoare.  

Au fost selectate şi menţinute în cultură trei specii de alge – Zygnema sp., 

Spirogyra sp. şi Scenedesmus spinosus pentru obţinerea extractului de cultură din 

biomasa produsă şi tratarea ulterioară a seminţelor/plantulelor de porumb (Zea 

mays), hibridul simplu Porumbeni 458.  
 

Rezultatele obţinute 

În bazinele acvatice ale Republicii Moldova frecvent se atestă o dezvoltare 

intensă a unor specii de alge, care provoacă fenomenul „înflorirea” apei. Adesea 

acest fenomen este provocat de unele cianobacterii, clorofite, euglenofite şi 

bacilariofite, biomasa cărora poate ajunge până la 15-20 kg masă umedă la 1 m3 de 

apă. Dezvoltarea abundentă a acestora este urmată de peirea peştilor şi a altor 

animale acvatice, din cauza intoxicării cu metaboliţii eliminaţi şi cu substanţele 

rezultate din descompunerea biomasei lor. Un rol important în procesul de 

autoepurare a apelor îl au algele şi plantele superioare, care în rezultatul activităţii 

vitale asimilează o bună parte din substanţele poluante, servesc drept componenţi 

importanţi în procesul de restabilire a calităţii apei. 

În lacul Valea Morilor au fost evidenţiate circa 120 de specii de alge. Un rol 

esenţial în formarea comunităţilor algale îl au reprezentanţii filumurilor 

Cyanoprocaryota, Bacillariophyta şi Chlorophyta. Din numărul total de specii 

evidenţiate circa 90 de specii sunt indicatoare a nivelului de poluare a apei. Mai 

numeroase s-au dovedit a fi speciile indicatoare de apă moderat poluată: Anabaena 

flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria agardhii, Phormidium ambiguum, 

Bacillaria paradoxa, Cocconeis pediculus, Cymbella cistula, Diatoma vulgare, 

Gomphonema olivaceum, Pinnularia viridis, Cymatopleura eliptica, Cymbella 

lanceolata, Epithemia sorex, Cladophora glomerata, Mougeotia sp., Scenedesmus 

spinosus, Zygnema sp., Spirogyra sp. etc. [1]. 

Pe parcursul studiului au fost supuse cultivării unele specii de alge 

(Zygnema sp., Spirogyra sp. şi Scenedesmus spinosus) pe mediul de cultură 

Gromov, pentru obţinerea extractului apos din biomasa lor, care s-a folosit la 
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tratarea seminţelor şi plantulelor de porumb. Investigaţiile au fost efectuate în 

laboratorul ştiinţific „Biotehnologii ecologice” a Universităţii de Stat din Tiraspol. 

În cercetări au fost folosite seminţe de porumb (Zea mays), hibridul simplu 

Porumbeni 458. S-a stabilit că la acţiunea extractului din speciile de alge 

genotipurile de porumb au manifestat diferite tipuri de reacţie: inhibare, stimulare 

şi lipsă de reacţie a caracterelor cercetate (lungimea rădăciniţei şi a tulpiniţei 

plantulelor). După 14 zile de la semănat, plantulele de porumb irigate cu filtrat 

obţinut de la Scenedesmus spinosus şi Spirogyra sp. aveau o creştere mai activă, 

cele irigate cu apă distilată erau situate pe locul II după vigoarea de creştere, iar 

cele irigate cu extract de la Zygnema sp. aveau creşterea cea mai scundă.  
 

Concluzii 

În rezultatul investigaţiilor algoflorei lacului „Valea Morilor” a fost 

evidenţiată o floră deosebit de diversă şi bogată în specii şi varietăţi de alge. Mai 

frecvente în apa lacului erau speciile de alge din filumurile Bacillariophyta, 

Chlorophyta şi Cyanoprocaryota, care se întâlneau regulat în perioada de 

primăvară-vară-toamnă. În condiţiile unor concentraţii mari de nutrienţi şi a 

temperaturilor sporite din timpul verii, are loc înmulţirea rapidă a unor specii de 

alge din genurile Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Microcystis, Euglena 

ş.a., care provocă fenomenul „înflorirea” apei. 

S-a stabilit, că unele specii de alge pot fi supuse cultivării în condiţii de 

laborator, pentru utilizarea biomasei în calitate de stimulator biologic în fitotehnie. 

Experienţele efectuate în acest scop au demonstrat că prelucrarea seminţelor şi 

irigarea plantulelor de porumb cu filtratele de cultură de Scenedesmus spinosus şi 

Spirogyra sp. stimulează dezvoltarea acestora. 
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Introducere 

Genetica modernă a demonstrat că fiecare om este unic atât prin structura sa 

ereditară cât şi prin mediul în care s-a dezvoltat în timp. Mediul determină unele 

caractere ale organismului şi influenţează realizarea caracterelor condiţionate 

primar de ereditate. Ansamblul de gene în cadrul unei populaţii constituie 

genofondul ei. Genofondul reprezintă rezervorul genetic al unei populaţii. Dacă 

factorii de mediu sunt constanţi atunci genofondul nu se schimbă, iar dacă factorii 

sunt instabili vor apărea gene noi dintre care unele se vor păstra de-a lungul 

generaţiilor, iar altele vor fi eliminate. 

Ideea principală a proiectului de cercetare este studierea şi stabilirea 

frecvenţei genelor, care alcătuiesc genofondul populaţiei din Republica Moldova în 

raport cu alte state.  

Un aspect important în acest proiect de cercetare este calcularea frecvenţei 

cu ajutorul legii Hardy-Weinberg, fapt ce asigură implicarea a mai multor metode 

de cercetare a genofondului Republicii Moldova în raport cu alte state.  

Scopul principal a proiectului este de a determina structura genofondului 

populaţiei Republicii Moldova în raport cu genofondurile populaţiilor altor state. 

Obiectul de studiu a acestui proiect de cercetare, este populaţia Republicii 

Moldova, care a contribuit la colectarea informaţiilor necesare pentru crearea unor 

statistici. 

Obiectivele cercetării 

• Identificarea genelor ce formează genofondul populaţiei Republicii Moldova; 

• Compararea caracterelor ereditare a Republicii Moldova în raport cu alte state; 

• Calcularea frecvenţei genelor populaţiei Republicii Moldova utilizând legea 

Hardy-Weinberg; 

• Compararea genofondului Republicii Moldova în raport cu alte ţări în baza 

surselor informaţionale;  
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• Formularea unor concluzii referitoare la structura genofondului populaţiei 

Republicii Moldova în raport cu alte state. 

 

Materialul utilizat în cercetare 

1. Chestionar în baza căruia s-au colectat datele necesare; 

2. Populaţia Republicii Moldova, care a fost şi  principalul obiect de cercetare; 

3. Calculatorul de tip laptop care a permis convertirea datelor, elaborarea 

diagramelor, realizarea schemelor şi tabelelor. 

Metodele utilizate în cercetare  

1. Analiza şi interogarea, care ne-a permis să identificăm toate caracterele ereditare 

pentru a stabili structura genofondului populaţiei Republicii Moldova; 

2. Metoda cercetării observaţionale, care constă în studiul surselor informaţionale 

şi bibliografice; 

3. Metoda de culegere a informaţiei cu ajutorul chestionarelor; 

4. Metoda cercetării calitative şi cantitative a rezultatelor obţinute în urma 

interogării. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

În cadrul proiectului de cercetare am realizat un chestionar din 23 de rubrici, 

care a permis identificarea genelor ce alcătuiesc genofondul populaţiei Republicii 

Moldova. În cadrul acestui proiect au fost interogaţi 1000 de persoane, dintre care 

500 bărbaţi şi 500 femei. De asemenea, persoanele au fost grupaţi după locul 

naşterii (urban/rural). Datele colectate au fost introduse în tabele, pentru ca mai 

apoi să fie calculată frecvenţa anumitor caractere ereditare în cadrul populaţiei. 

Pentru calcularea frecvenţei a fost folosită legea Hardy-Weinberg. Astfel, 

pentru stabilirea raporturilor dintre genofondul Republicii Moldova şi a altor state, 

au fost utilizate diverse surse bibliografice. 

Persoanele din sate posedă imunitate mai mare în ceea ce ţine de bolile 

respiratorii (71,429% bărbaţi şi 64,439% femei) şi au un procent mic la prezenţa 

migrenei în comparaţie cu persoanele născute în oraş, fapt care ne demonstrează că 

asupra genofondului o influenţă majoră o au şi factorii mediului. În ceea ce 

priveşte persoanele stângace şi dreptace, am stabilit că persoanele din oraş au un 

procent mai mare de stângaci (2,069%), dar luând în considerare faptul că acestea 

au fost impuse îndeplinirii activităţilor cu mâna dreaptă în timpul copilăriei şi în 

şcoala sovietică, acest caracter a început să se întâlnească mai rar. Conform sursei 

bibliografice: Genetic influences on handedness de SE; Duffy, DL; Wright, la nivel 

mondial se întâlnesc circa 90% de oameni dreptaci şi doar 10% stângaci, acest 
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raport fiind cauzat atât de factorii mediului cât şi a celor ereditari. În ceea ce ţine 

de culoarea ochilor, am ajuns la concluzia, că atât persoanele de la sat, cât şi cei de 

la oraş posedă mai des culoarea căpruie a ochilor, care este urmată de culoarea 

albastră. 

Conform articolului din 2006 a jurnalistului Douglas Belkin:Blue eyes are 

increasingly rare in America, în SUA între anii 1899-1905, persoanele cu ochi 

albaştri au constituit 57,4%, iar între anii 1936-1939 au fost 33,8% persoane, în 

2006 procentul a scăzut considerabil, astfel populaţia totală din SUA cu ochi 

albaştri a constituit 16,6%. Conform articolului: A primer on eye color din 2011, 

culoarea verde a ochilor este mai des întâlnită în Europa de Nord şi de Vest. În 

Irlanda şi Scoţia doar 14% prezintă ochi căprui, şi 86% ochi verzi sau albaştri. În 

Islanda 89% dintre femei şi 87% dntre bărbaţi posedă ochi verzi, această 

informaţie fiind preluată din sursa: Genetic determinants of hair eye and skin 

pigmentation in Europeans de către, Patrick Sulem, Daniel F Gudbjartsson. În 

Republica Moldova culoarea verde fiind mai rar întâlnită atât la persoanele din 

oraş, cât şi cele din sat cu o frecvenţă de până la 10%. 

Analizând culoarea părului, am constatat faptul că în Republica Moldova 

oameni cu părul de culoare castaniu închis este de 41,800%. În Germania 

aproximativ 50% de persoane au părul de culoare castaniu deschis. Culoarea 

roşcată a părului - mai puţin în ţările Europei Centrale şi de Sud, mai des - în ţările 

Scandinave. 

Un alt caracter selectat este tipul grupei sangvine. Cel mai mare procent în 

Republica Moldova îl constituie persoanele cu grupa II(A)Rh+ (34,600%), iar cel 

mai puţin întâlnită este grupa IV(AB)Rh- (1,1%). Cel mai mare procent de grupa 

II(A)Rh+ este prezent în Armenia circa 46,3%, I(O)Rh+ este în Chile (85,5%), 

Ecuador (75,5%), El Salvador (62,0%).  

Atât în Republica Moldova, cât şi în celelalte state grupa IV(AB)Rh- nu 

depăşeşte de 1,2%. Cel mai mic procent este în Coreea de Sud (0,02%), iar cel mai 

mare în România (1,2%), fiind urmată de Republica Moldova cu 1,1%. 

 

Aspect inovativ 

Republica Moldova este un stat în curs de dezvoltare, inclusiv în domeniul 

ştiinţei, de aceea ne-am propus să elaborăm o pagină web, care va include o bază 

de date cu toate caractere colectate, statistica şi frecvenţa genelor în populaţie în 

dependenţă de sex şi mediul de trai. În cadrul acestei pagini web se vor putea 

adăuga şi caractere noi care pot fi analizate şi studiate pe parcurs. Toată informaţia 
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va fi păstrată şi securizată, dar cetăţenii din ţara noastră precum şi cetăţenii altor 

ţări vor avea acces pentru vizualizarea informaţiei referitor la genofondul 

Republicii Moldova. 

 

Concluzii 

În concluzie putem afirma că toate datele colectate au permis analiza şi 

studierea detaliată a caracterelor ereditare, astfel au fost folosite diverse metode de 

cercetare pentru a determina genofondul populaţiei Republicii Moldova şi 

stabilirea diferenţelor în raport cu alte state. Caracterele colectate permit 

informarea oamenilor despre structura genetică a populaţiei şi explicarea influenţei 

factorilor de mediu asupra transmiterea caracterelor de la părinţi la descendenţi. 

Datele colectate pot fi utilizate pentru crearea unor raporturi despre structura 

genofondului actual cu cel al anilor precedenţi şi stabilirea aspectelor comune între 

ele. 
 

 Bibliografie 

1. Douglas Belkin. Ochii albaştri dunt extrem de rari in America. Blue eyes are 

increasingly rare in America-Americas International Herald Tribune. În:The 

New York Times .18 oct 2006. 1. 

2. Peter Frost. De ce europenii au o varietate mare de culori a părului şi ochilor? 

Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye Colors? În Université Laval 

(Canada) and St. Andrews University (Scotland). 2006. 1-3 p. 

3. Patrick Sulem, Daniel F Gudbjartsson1, Simon N Stacey.Determinarea genetică 

a culorii părului ochilor şi a pielii la europeni. Genetic determinants of hair, eye 

and skin pigmentationin Europeans. În:  Nature Genetics. 2008 ianuarie.1-10 p. 

4. David L Duffy, Gina M Geffen, Sarah E Medland. Influenţa genetică a 

îndemânării. Genetic influences on handedness. În Neuropsychologia. 2009 

ianuarie.330–337 p. 

5. Severin Emilia. Genetică umană: Ereditarea caracterelor. Elemente de curs. 

Bucureşti. 1996. 176 p.  



266 

 

CZU: 574:657.3 
 

RECICLAREA CREATIVĂ POATE SALVA NATURA ŞI BUGETUL 

FAMILIEI 

DOGOTARI Ana, GALUŞCA Daniela, POPESCU Patricia elevi din clasa a 

IX-a „A” 

Profesor coordonator: LUPU Lilia 

Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” 
 

Introducere 

De doua milioane de ani, de când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, 

fiindu-i prietenă. Ea l-a protejat, respectându-şi legile, regenerându-se 

nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, 

afecţiunea dintre ei, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi 

dragoste pentru natură, ca lume ce constituie realitatea înconjurătoare, cu tot ce 

este însufleţit şi neînsufleţit. Omul trebuie să manifeste întelegere pentru fiinţele şi 

nefiinţele ce compun lumea înconjuratoare. 

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai o gândire şi un comportament 

ecologic. 

În perioada actuală educaţia ecologică are un sens specific şi un loc aparte în 

educarea tinerei generaţii. Şcoala este locul perfect în instruirea tinerilor în acest 

domeniu, iar cadrele didactice-cele mai indicate persoane. 

Pentru a întelege mai bine aceasta, copiii trebuie să ştie că ,,ecologia” îi 

sfătuieşte ce este şi ce nu este bine să faca în relaţia lui cu natura, într-un cuvânt, 

aceasta îl învaţă pe om cum să ocrotească natura. 

Prin activitatea zilnică, oamenii produc cantităţi mari de gunoi - ambalaje, 

hârtie, pungi de plastic, PET-uri, resturi menajare, deşeuri electrice şi electronice 

etc. Toate lucrurile aruncate la gunoi sunt deşeuri. Deşeurile aruncate la întâmplare 

produc poluare, cu efecte deosebit de grave asupra naturii şi implicit, asupra 

oamenilor. Astfel, este foarte important să promovăm o atitudine responsabilă faţă 

de mediu, să conştientizăm pericolele degradării accentuate a sănătăţii mediului 

ambiant. 

Problema cercetării rezidă în necesitatea de a schimba mentalitatea actuală 

conform căreia rezolvarea problemei deşeurilor este doar responsabilitatea 

autorităţilor şi a organizaţiilor neguvernamentale de mediu. 

Teza. Ţinând seama de caracterul limitat al resurselor naturale, cu toţii 

suntem responsabili de ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi fiecare dintre noi are 

obligaţie morală de a contribui la protejarea şi conservarea mediului înconjurător. 

Un procedeu reuşit poate fi reciclarea, iar reciclarea creativă poate salva natura şi 

bugetul familiei. 



267 

 

Ipoteza cercetării. Natura şi bugetul familiei vor fi salvate dacă: 

• vom colecta separat deşeurile;  

• vom refolosi materialele şi produsele vechi pentru crearea unora noi, fără 

a recurge la materii prime noi; 

• vom cumpăta înainte de a arunca la gunoi unele lucrurile care pot fi 

refolosite. 

Obiectivele cercetării: 

• Acţionarea în sensul colectării selective şi depozitării controlate a 

materialelor refolosibile prin înfiinţarea unui punct de colectare a 

materialelor reciclabile; 

• Refolosirea, reutilizarea, reciclarea creatoare a materialelor reciclabile şi a 

altor tipuri de deşeuri în vederea protecţiei mediului; 

• Formarea unei atitudini de respect şi adoptarea unui comportament 

ecologic şi civic faţă de natură; 

• Adoptarea unui comportament dezaprobator faţă de cei care încalcă 

normele de protecţie a naturii; 

• Utilizarea internetului şi mass-mediei pentru a obţine informaţii despre 

mediu; 

• Participarea activă la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, 

desfăşurarea unor activităţi practice de ecologizare a mediului local; 

• Identificarea impactului activităţii omului asupra mediului înconjurător, 

analizând situaţii concrete din natură. 

Metodologia cercetării a constituit metodele teoretice: documentarea 

ştiinţifică, generalizarea şi sistematizarea; metodele experimentale: observarea, 

chestionarul, analiza cantitativă şi calitativă a datelor experimentale, concluzii. 

Prima etapă: documentarea bibliografică, cercetarea, intepretarea şi 

sintetizarea ideilor şi concepţiilor în domeniul reciclării; frecventarea cercului 

creativ „Tînărul naturalist”; participarea la seminarul „Toate-s vechi şi nouă 

toate” şi la atelierul de creaţie „Minunea Crăciunului”, organizate în Liceul 

Teoretic „Mircea cel Bătrân”. 

Etapa a doua: chestionarul, cercetarea, proiectarea şi elaborarea materialelor 

experimentului, desfăşurarea experimentului; interpretarea rezultatelor. 

Actualitatea problemei constă de a „trezi” conştiinţa cetăţenilor cu privire la 

viitorul sumbru care ne aşteaptă, dacă nu limităm factorii ce duc la dezechilibre 

naturale. 

Cercetarea urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale 

în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice bazată pe 

respectul faţă de natură şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor 

cotidiene în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin 
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întreţinerea unui mediu ambiant curat, responsabilizarea pentru prevenirea poluării 

şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea 

comunităţii. 

În urma sondajului am aflat care este atitudinea colegilor noştri referitor la 

poluarea naturii, protejarea mediului înconjurător şi reciclare. Din 54 de elevi, care 

au participat la sondaj, aproximativ 70% nu sunt informaţi despre reciclare ca o 

necesitate pentru protecţia mediului, nu cunosc că plasticul, hârtia, metalul, sticla 

pot valorificate în centrele special constituite pentru aceasta. Aproximativ jumătate 

din respondenţi au afirmat, că nu au posibilitatea să colecteze selectiv deşeurile, 

pentru că lipsesc tomberoanele după categorii de deşeuri. 

A doua etapă a cercetării a fost să observăm cantitatea medie de gunoi produs 

de o familie formată din trei persoane. Am cântărit gunoiul produs în fiecare zi. 

Timp de o săptămînă se produce aproximativ 8,719 kg de gunoi. Făcând nişte 

calcule matematice, ajung la concluzia, că familia mea produce timp de un an 

aproximativ 419 kg de gunoi şi raportând aceste calcule la locuitorii oraşului 

Chişinău, obţinem cifra de 98 000 de tone de gunoi. Este o cifră alarmantă, ţinând 

cont că această cantitate se stochează la groapa de gunoi fără a încerca de a 

valorifica măcar o parte din deşurile reciclabile. Ulterior am colectat selectiv 

gunoiul pe categorii de deşeuri şi am determinat cantitatea lor. În urma acestui 

studiu am aflat, că mai mult de jumătate din gunoiul aruncat se poate de reîntors în 

ciclul tehnologic, prin colectarea selectivă a deşeurilor care este o necesitate pentru 

protecţia mediului şi trebuie să devină obişnuinţă pentru fiecare cetăţean, familie, 

grădiniţă, şcoală, autoritate locală. 

Colectând selectiv gunoiul produs am reciclat hârtia, sticla, pasticul şi 

ţesăturile şi am confecţionat obiecte decorative, în unele cazuri şi utile. Ulterior 

aceste lucruri a fost dăruite rudelor, prietenilor, colegilor cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun, Paşte şi a zilelor de naştere, astfel am economisit banii din bugetul 

familiei. 
 

Concluzii 

• Această cercetare m-a determinat să îmi reconsider modul de a trăi în raport cu 

natura, să o protejez, pentru a putea beneficia de darurile vitale ce mi le oferă cu 

atâta generozitate şi mi-a format un comportament ecologic adecvat prin 

derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. 

• Desigur, un fapt nu mai puţin important este că am reuşit să contribui la 

reducerea cheltuielelor din bugetul familiei. 

• Prin abordarea acestei probleme, este foarte important, că am stimulat la colegi, 

profesori dorinţa de a cunoaşte cum putem ocroti natura înconjurătoare, ce pot 

face ei pentru a elimina sau cel puţin diminua cauzele ce duc la poluarea 

mediului.  
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• De asemenea, un alt aspect important pe care aceste activităţi îl vizează este 

legat de reducerea cantităţilor de gunoi prin reciclarea acestuia, prin diverse 

modalităţi de refolosire şi transformare a unor lucruri aparent inutile. 
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CZU: 574 

 

A DOUA ŞANSĂ 

 

EFROS Adarina 

Profesor coordonator: BALAN Diana 

IPLT Măgdăceşti 

 

Introducere 

Hârtia este unul dintre cele mai frecvente întâlnite deşeuri, în mai toate 

sferele de activitate. Constituie o importantă sursă de fibre de celuloză, aceasta 

fiind substanţa naturală, care stă la baza producerii hârtiei. Fiind fabricată din 

celuloză se biodegradează uşor, în mod natural, spre deosebire de alte deşeuri 

sintetice cum este plasticul. 

Consumul de hârtie a crescut cu 400% în ultimii 40 de ani şi acest lucru a 

dus la exploatarea intensivă a pădurilor, în unele ţări apărând fenomenul de 

despădurire. Aproximativ 35% din copacii tăiaţi pe întreaga planetă sunt folosiţi 

pentru producerea de hârtie. De aceea, trebuie să ne gândim mai întâi cum să 

reducem consumul de produse, resurse, cum să le refolosim după ce nu mai avem 

nevoie de ele şi abia apoi să le reciclăm. 

În rezultatul problemelor ecologice cu care se confruntă omenirea, 

micşorarea suprafeţelor de păduri după incendiile masive din pădurile amazoniene, 

taigaua Eurasiatică etc. şi în urma statisticilor analizate, noi ne-am gândit să venim 

cu o soluţionare a problemei prin elaborarea unui proiect unic, cel puţin în 

Republica Moldova, numit ,,Eco Paper”. Acest proiect va permite, mai ales 

instituţiilor de învăţământ, să facă economii pentru birotică. 

Plus la toate acestea, în Republica Moldova nu sunt întreprinderi ce ar 

”readuce la viaţă” hârtia folosită, în afară de o singură companie care produce 

numai hârtie igienică şi şerveţele pentru masă. 

Scopul şi obiectivele proiectului 

1. Reciclarea hârtiei pentru alte scopuri şi domenii decât cele de producere a 

hârtiei igienice, şerveţelelor sau cartonului în Republica Moldova (fabrica de 

carton este falimentată de aproximativ 10 ani, iar producerea cartonului este 

cea mai ieftină reciclare şi utilizare). 

2. Micşorarea cheltuielilor pentru hârtie în instituţiile de învăţământ din ţară.  

3. Salvarea copacilor prin reciclarea hârtiei (un copac = cu 60kg hârtie = 11 

blocuri cu foi de format A4). 
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Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

1. Am adunat şi mărunţit hârtia (evaluări, lucrări practice, fişele elevilor din 

anii precedenţi) de la profesori.  

2. Am tocat hârtia prin blender pentru obţine o pastă omogenă. 

3. Pasta obţinută a fost supusă unui proces de înnobilare a pastei de 

Maculatură, este un proces complex, care urmăreşte refacerea potenţialului 

papetar al fibrelor secundar, principalul obiectiv fiind cresterea gradului de 

alb. Înnobilarea se realizează prin decernelizarea (flotaţia sau spălarea) si 

înălbirea pastei, operaţii prin care se urmăreşte eliminarea cernelei şi altor 

subtanţe colorate.  

4. S-a construit o sită de mărimea unei foi A4. 

5. Tocătura am pus-o într-un vas cu apă în care am adăugat uleiuri eterice, 

coloranţi naturali etc. 

6. Cu sita am strecurat apa, apoi cu buretele am înlăturat excesul de apă. 

7. Am realizat aplicaţiile din frunze, flori naturale şi am pus l-a uscat foile 

obţinute. 

8. Pentru flotaţie – hidroxidul de sodiu, săpunuri. 

9. Pentru înălbire – peroxid. 

Rezultatele obţinute 

Noi nu doar reutilizam hârtia, dar prin mici modificări obţinem produse 

unice precum: 

1. Hârtia cu miros. 

2. Invitaţii, felicitări, cărţi de vizită, cărţi poştale. 

3. Elemente decorative. 

4. Veselă din hârtie de unică folosinţă. 

5. Hârtie cu seminţe sau pahare plantabile. 

6. Tapetă umedă.  

Avantajele reutilizării hârtiei: 

1. Este un produs ecologic şi econom. 

2. Nu se defrişează alţi copaci pentru a obţine hârtia. 

3. Se reutilizează deşeurile birotice, şi nu numai. 

4. Nu sunt necesare investiţii mari (este ieftină la producere). 

5. Materie primă multă şi gratuită. 

6. Poate fi component de bază la fabricarea diferitor produse (eco hârtie, 

veselă, materiale de construcţie şi de finisaj). 

7. Bun termoizolator. 
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8. Materie primă bună pentru designul şi ornamentarea încăperilor, caselor. 

9. Hârtia obţinută se poate utiliza din nou ca birotică pentru şcoală (postere, 

fişe etc.). 

Impactul proiectului 

Proiectul nostru aduce o renovare în tot ce înseamnă utilizarea hârtiei. 

Acesta vine cu un impact major economic asupra statelor, care sunt în curs de 

dezvoltare, deoarece nu se mai taie sau se importă lemn, ci se utilizează materia 

primă care este deja şi poate fi reutilizată pentru uzul de zi cu zi. 
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CZU: 372.857 

MOLECULA SPAŢIALĂ DE ADN 

 

GRIGORAŞ Irina, elevă clasa a XII-a, profil real 

 Profesor coordonator: PLACINTA Daniela 

Liceul Teoretic „Alecu Russo” 

satul Cojuşna, raionul Străşeni 

 

Introducere 

Eu propun proiectul STEAM Molecula spaţiala de ADN pentru concursul 

Tinere talente, deoarece m-a motivat scopul şi intenţia acestei activităţi. Produsul 

meu prezintă o îmbinare a ştiinţelor în care am reuşit să reprezint modelul 

moleculei prin prisma viziunii arhitecturii cu conexiune la legităţile ştiinţelor reale. 

Proiectul reprezintă un mod de predare a mai multor discipline şcolare simultan, 

care promovează ideea existenţei acestui sistem educaţional. 
 

Scopul proiectului este de a reprezenta molecula de ADN, relevant 

conceptului STEM pentru învăţământul general. 

Obiectul de studiu al acestui proiect este structura moleculară a acidului 

nucleic ADN în care este reprezentat principiul complementarităţii dintre bazele 

azotate purinice (adenina, guanina) şi pirimidinice (citozina, timina, uracilul). 

Obiectivele cercetării 

1. Identificarea specificului structurii moleculei dublu catenare de ADN; 

2. Aplicarea legităţilor fizicii în evidenţierea principiului complementarităţii dintre 

bazele azotate din molecula de ADN; 

3. Compararea moleculei de ADN vizualizată la microscop, faţă de cea creată prin 

intermediul aplicării calculelor matematice în reprezentarea sa spaţială; 

4. Estimarea complexităţii structurii moleculare a acidului nucleic ADN în 

păstrarea şi transmiterea informaţiei ereditare. 
 

Materiale necesare: bandă izolantă colorată (albă, neagră, verde, galbenă, 

albastră, roşie); bandă iluminată (capabilă de a fi fracţionată în secţiuni mici); 

cablu (subţire pentru conectarea electrică); 2 întrerupătoare; tablă de metal(în cazul 

acesta zincată); placă de lemn, ţinte, şuruburi, foarfece, riglă, radieră, creion 

simplu; aparate pentru prelucrarea lemnului şi a fierului, dar şi de sudare, baterie 

de 12V(dar se acceptă şi de 9V cum am folosit în cazul de faţă), imagini cu 

structura microscopică a moleculei de ADN; informaţia despre principiul 

complementarităţii. 
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Metode utilizate în elaborarea proiectului 

1. Lucrul cu lemnul şi metal zincat;  

2. Metoda selectării, cercetării şi analizei informaţiei necesare despre molecula 

de ADN, legile conductibilităţii electrice; 

3. Rezolvarea calculelor matematice în reprezentarea spaţială a moleculei de 

ADN.  
 

Activităţile planificate şi realizate in cadrul proiectului 

Tabla de metal zincat o tăiem cu ajutorul unui foarfece pentru fier în 2 benzi 

metalice egale, după care le răsucim în formă spiralată, iar apoi mai tăiem încă o 

bandă pe care o secţionăm în 5 secţiuni, ce vor servi drept suport pentru benzile 

iluminate. Placa de lemn o tăiem pentru a crea baza proiectului sub formă de cutie 

şi perforăm locul destinat întrerupătoarelor şi de trecere a cablurilor electrice. 

Fixăm cu şuruburi pentru lemn benzile metalice pe baza din lemn după modelul 

moleculei, după care luăm cele 5 fâşii de metal şi le fixăm între benzile spiralate la 

distanţe egale unele de altele, respectând modelul. Banda iluminată o tăiem in 5 

părţi, după care fiecare parte este sudată, conectându-se cu porţiuni de cablu de 

lungimi diferite. Cablurile le fixăm de-a lungul spiralei cu bandă izolantă albă şi 

neagră, astfel ca cablurile ce provin de la porţiunile izolate cu roşu şi albastru să se 

îndrepte către un întrerupător, iar cele cu verde şi galben la celălalt. După care 

conectăm întrerupătoarele la baterie şi acoperim cutia din spate cu şuruburi. 
 

Rezultate obţinute 

În urma acestora am primit o moleculă cu dimensiunea mărită faţă de cea 

microscopică şi prin principiul conductibilităţii electrice, am realizat un circuit ce 

demonstrează legile complementarităţii în biologia moleculară. 
 

Aspect inovativ 

Sistemul educaţional al Republica Moldova nu dispune de un caracter atât 

de modern ca al altor ţări, şi de aceea mi-am propus să demonstrez că încă de pe 

băncile şcolare elevii pot fi antrenaţi în domeniul ştiinţei şi să demonstrăm 

capacitatea că şi noi putem să fim în rând cu tehnologia actuală. Această idee m-a 

atras în vederea includerii în şcoli a metodei practicii, pe lângă cea teoretică, în 

vederea creării unor ore şcolare captivante şi interactive. 
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Concluzii 

Pentru crearea moleculei spaţiale de ADN, m-au ajutat cunoştinţele nu 

numai din biologie, dar şi din: matematică, fizică, chimie, educaţie tehnologică. 

Cunoştinţele de la aceste discipline şcolare au fost oportune în efectuarea 

lucrăriidate, unde educaţia tehnologică mi-a oferit competenţe în confecţionarea 

moleculei, matematica - la calculul dimensiunilor, fizica - la crearea circuitului 

electric corespunzător, biologia - drept sursă de inspiraţie pentru realizarea spaţială 

a moleculei de ADN. Competenţele obţinute în urma efectuării acestui proiect vor 

avea un rol important în formarea mea pe viitor, căci acestea mi-au dat o provocare 

ca să-mi descopăr competenţele personale, dezvoltându-mi, totodată, aptitudinile 

spre ştiinţele reale, dar si creativitatea. 
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Educaţia ecologică constituie unul dintre obiectivele vizate de politicile şi 

strategiile guvernamentale din întreaga lume. Educaţia ecologică reprezintă o 

disciplină opţională cu caracter integrativ, inter/transdisciplinar şi se sprijină pe 

cunoştinţele fundamentale obţinute prin studiul biologiei, geografiei, fizicii, 

chimiei, sociologiei, istoriei etc. În cadrul predării acestei disciplini şcolare, ţin 

cont de orientare practică pe tot parcursul predării acestei disciplini, axându-mă pe 

crearea de idei, concepte, principii, legi şi formarea unui comportament 

conştientizat şi responsabil faţă de problemele de mediu. 

Scopul meu prioritar, ca cadru didactic, constă în formarea la elevi a 

atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil faţă de 

mediul de viaţă în care există. Implimentarea unui proiect ecologic în şcoală a 

pornit de la ideea ca misiunea mea ca cadru didactic pe parcursul predării acestei 

disciplini este de a forma aptitudini şi atitudini practice de protecţie a mediului 

natural  

Pe parcursul desfăşurării acestui proiect am dirijat procesul spre: 

achiziţionarea de către elevi a cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor raportate la 

un mediu sănătos de existenţă, formarea unui comportament adecvat în condiţiile 

impactului antropic actual şi conştientizarea de către ei a necesităţii valorificării 

raţionale, conservării şi protecţiei mediului la nivel local, regional şi global. 

Punctul de pornire a acestui proiect a fost observaţia, şi anume observaţia in teren a 

parcului din preajma scolii neângrijit, lipsit de păsări, plin de uscaciuni, apoi am 

vizitat cu elevii fâşia forestieră din preajma satului, care la fel este în stare 

deplorabilă. Atunci am decis, că nu pot face educaţie ecologică în sala de studii 

când afara natura plânge. După părerea mea educaţia ecologică îşi atinge scopul, 

atunci când elevul benevol, cu drag şi suflet se implică activ in protecţia mediului, 

aşa demonstrând eficienţa cursului de ecologie studiat pe parcursul anior de studiu. 

Comuna Cotul Morii este un sat nou, construit în 2010-2013, deci şi vegetaţia 

satului este tânără, plantată de curând, dar cu părere de rău gunoiul menajer este 
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prezent în cantităţi mari în aceste spaţii forestiere, de fapt ca şi în toate localităţile 

din Republica Moldova. 

Analizând situaţia ecologică a satului, am considerat binevenit faptul să 

implic elevii în acest proiect de durata mai îndelungată, pentru ca ei nu doar să facă 

curat în sectorul dat, dar şi să facă unele observaţii, să monitorizeze situaţia din 

sector săptămânal, să observe ei singuri schimbările de ameliorare în sectorul dat. 

Proiectul dat este de termen activ pe tot parcursul anului de studiu, divizat în doua 

etape, fiecare etapă are partea practică şi partea teoretică, la încheierea fiecărei 

etape elevii elaborează un raport în care se prezintă activitatea sa practică, 

observaţiile din teren, inclusiv se efectuează poze din sectorul de activitate, şi 

poster de grup, unde ei prezintă activitatea lor în sector elevilor din şcoală. 

În proiectul ecologic au fost implicaţi elevii din clasa V-a şi a VIII-a. Elevii 

din clasa a V-a au prezentat incheierea etapei I elevilor din clasele primare, iar 

elevii din a VIII-a au prezentat claselor gimnaziale. Etapa II a proiectului a fost 

incheiată prin măsură extraşcolară sub genericul ,,Nu distrugeţi Casa Pământeni!!!” 

Pe parcursul desfăşurării proiectului mulţi locatari ai satului au salutat proiectul 

dat, implicădu-se activ la transportarea gunoiului, chiar au meşterit o masa cu 

scaune în sectorul de parc. Elevii se simt importanţi, acest proiect din iniţiativa 

elevilor a ajuns la ,,Mass-media pentru Tineret”, unde s-a realizat un reportaj 

despre implicarea elevior cât şi despre importanţa lui pentru localitatea lor natală. 

În cadrul acestui proiect elevii trebuie să îndeplineasca următoarele sarcini: 

- Să monitorizeze situaţia iniţială a sectorului ales pentru desfăşurarea etapei 

practice (să documenteze prin poze); 

- Să aducă în ordine sectorul, (deasemeni documentare cu poze,); 

- Să observe tipurile de floră şi faună din sectorul de cercetare; 

- Să amenajeze sectorul dat, şi să monitorizeze păstrarea ordinii în acest 

sector; 

- Să elaboreze un raport al activităţii în sector unde să introducă date despre 

timpul acordat desfăşurării activităţilor in sector, uneltele utilizate, cantitatea 

de gunoi colectată, documentare prin imagini. 

Un alt proiect implimentat în cadrul orelor de educaţie ecologică este 

,,Optăm pentru o alimentaţie sănătoasă!!!”, unde elevii au studiat diverse 

produse alimentare care le consumă ei zi de zi. În partea teoretică a proiectului 

elevii s-au informat despre dauna aditivilor alimentari, iar în partea practică a 

proiectului elevii individual au făcut studiu asupra diverselor produse alimentare, 

ca de exemplu salamuri, cipsuri, iaurturi, pesmeţi, gume, lapte, băuturi 

carbogazoase. Punctul de pornire a acestui proiect a fost observarea consumului în 

masă a diverselor produse alimentare nesănătoase (cipsuri, pesmeţi, băuturi 

carbogazoase...). 

Pentru realizarea acestui proiect elevii au fost împărţiţi pe echipe. 

- Au luat cunoştinţă despre adaosurile alimentare din diverse produse; 
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- Au procurat produse ce conţin aditivi; 

- Au extras de pe etichete componenţa lor chimică; 

- Au analizat rolul lor pentru produsul dat, şi efectele aduse pentru organism; 

- Au efectuat deshidratarea produsului prin evaporarea lentă a apei; 

- Au elaborat analiza, experimentul şi statistica produselor. 

Implementând astfel de proiecte, pe parcursul predării orelor de educaţie 

ecologică la elevi a apărut interes de studiere, cercetare, aplicare a cunoştinţelor, 

desigur motivarea de învăţare. Elevii participă cu plăcere în astfel de proiecte, iar 

cunoştinţele acumulate le servesc ca pregătire de viaţă directă. 

În continuare elevii clasei a IX-a vor da explicaţii detaliată a acestor proiecte 

la care ei au participat în cadrul studierii educaţiei ecologice. 

Proiect ecologic ,,Împreună să salvăm natura!!!” 

Din cauza indiferenţei pe care o are populaţia situaţia ecologică globală nu 

este intr-o stare acceptabilă. Poluarea apelor, solului, aerului şi a biodiversităţii a 

crescut considerabil. Natura este de multe ori afectată de inundaţii, erupţiile 

vulcanice, dar cel mai mare impact este activitatea omului care duce la un dezastru 

de neimaginat. Oceanele, mările, lacurile, râurile sunt poluate din cauza aruncării 

deşeurilor cu nepăsare de om şi scurgerea rezidurilor poluante. Odată cu creşterea 

populaţiei obţinerea apei potabile devine din ce în ce mai grea. Un rol mare în 

poluare apelor este şi folosirea pesticidelor, scurgerile de petrol, îngrăşămintelor şi 

folosirea apelor industriale şi menajere în agricultură. Un risc pentru sănătatea 

noastră este aruncarea apei menajere în râuri. Poluarea apelor mai are loc şi din 

cauza eroziunilor. Cu toate că apa este una dintre cele mai importante surse de 

viaţă, nu este preţuită deloc. 

Solul este poluat din cauza folosirii în agricultură a substantelor chimice. 

Deşeurile duc la degradarea solului. Trebuie să reducem poluarea solului, deoarece 

el este sursa noastră primă de hrană, iar restabilirea lui este foarte anevoioasă. Din 

cauza încălzirii globale, construirea fabricilor, uzinilor, automobilelor ce degajează 

diferite gaze aerului este tot mai mult pus în pericol. 

Poluarea aerului duce la diferite boli şi afectează mediul înconjurător. Unele 

cauze ale poluarii aerului sunt arderea conbutibilului, erupţiile vulcanice şi 

aruncarea deşeurilor. Biodiversitatea este afectată din cauza incendiilor şi a 

defrişărilor masive, a braconajului, strângerii plantelor pe cale de disparţie sau 

aruncarea gunoiului, care, la nivel global omoară sute de mii de animale şi plante. 

Situaţia ecologică din Republica Moldova s-a înrăutăţit, deoarece populaţia are un 

impact negativ asupra mediului înconjurător. Din cauza sărbătorilor de iarnă sunt 

tăiaţi în masă brazii. Râul Prut este mai poluat decât Nistru petru că a suferit 

inundaţii în el şi acum se află şapte mii de copacii, animale moarte şi multe alte 

deşeuri. Deasemenea aceste două râuri sunt afectate şi de poluarea transfrontalieră, 

care depinde nu numai de noi, dar şi de alte ţări, care, la rândul lor poartă 

responsabilitate pentru bilanţul ecologic din prezent. Masa peştilor este redusă din 
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cauza pescuitului ilegal sau în sezoanele de reproducere. Aerul cel mai poluat îl 

avem în oraşele Chişinău şi Bălţi, unde trăiesc şi cei mai mulţi oameni din 

Republică. Din cauza aerului poluat sunt înrăutăţite stările de sănătate, mulţi 

oameni fiind internaţi în spital din cauza bolilor respiratorii. 

În cadrul orelor de educaţie ecologică am analizat problemele actuale ale 

mediului înconjurător împreună cu colegii şi doamna profesoară, Tanasachi 

Olesea. Timp de mai multe lecţii ne-am informat, am prezentat informaţii celorlalţi 

colegi, am comparat situaţia de acum cu cea din anii precedenţi. Aprofundântu-ne 

în situaţia reală, am început să vedem această catastrofă naturală cu alţi ochi. Ne-

am dat seama, că viitorul şi bunăstarea noastră depinde de starea naturii, iar 

pericolul este iminent, astfel am început a dezbate această problemă. Fiind 

conştienţi de faptul, că şi o mică acţiune poate aduce la o schimbare majoră, şi că 

indiferenţa noastră nu este acceptabilă, am decis să abordăm situaţia cu propiile 

resurse. În preajma satului nostru se află mai multe păduri tinere, dar neîngrijite şi 

poluate de mâna omului, astfel, fiind cu toţii deacord, am decis să curăţăm aceste 

spaţii verzi atât de accesibile şi folositoare. 

Proiectul l-am început în toamna anului 2018 şi durează până în prezent. La 

început a fost doar clasa noastra, dar, între timp s-au mai adunat elevi din deferite 

clase, şi ei dornici de a ajuta natura în primejdie. Astfel, ne-am împărţit în echipe a 

câte trei elevi, fiecare echipă şi-a ales un teritoriu nepopulat din preajma localităţii 

de circa 30m lungime şi 15 lăţime. Unii au ales făşii de pădure, alţii teritoriu de 

câmpie şi chiar părculeţele din apropierea şcolii, care se aflau într-o stare 

deplorabilă. 

La început a fost foarte dificil. Mai întâi am analizat cu ce avem de-a face, 

constantând cu regret că aceste teritorii erau extrem de poluate, neamenajate 

corespunzător, cu vegetaţie slab dezvoltată şi puţine specii de animale. Lucrările 

necesitau timp şi dedicaţie. Cu unelte de prin gospodării şi multă motivaţie, ne-am 

apucat de treabă. Am decis ca cel mai bine ar fi să strangem gunoaele şi să le 

depozităm la groapa de gunoi sătească, apoi să rărim desişurile de copaci slab 

dezvoltaţi, să-i curăţim de crengile uscate sau rupte şi am tăiat plantele otrăvitoare. 

Lucrările au durat până la venirea sezonului rece, de obicei munceam după ore sau 

în wekend, iar aceaste actiităţi ne ocupau circa 2-3 ore din zi. După ce am terminat 

cu curăţarea şi amenajarea sectorului am făcut o analiză succintă a muncii noastre, 

astfel, de pe acele teritorii au fost colectate 50 kg de deşeuri menajare şi 120 kg de 

crengi uscate sau arbuşti. Lemnele au fost luate de persoanele nevoiaşe din sat 

drept combustibil pentru perioada rece a anului. Cu scopul măririi numărului de 

păsări în aceste regiuni am amplansat căsuţe şi hrănitoare pe care le umpleam odată 

pe săptămână cu diverse cereale, porumb, grâu sau floarea-soarelui. Pentru a 

alarma sătenii am amplasat mai multe semnale de avertizare în preajma teritoriilor 

şi coşuri de gunoi. În scopuri recreative sau amenajat spaţii de odihnă, cu scaune şi 

mese sau loc special pentru a se coace frigărui. Răspunsurile primite la aceaste 
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acţiuni au fost pozitive. De când monitorizăm aceste teritorii nu se mai aruncă 

deşeuri în preajma lor, unii oameni chiar sau oferit să ne ajute în lucrările noastre, 

iar numărul de păsări s-a mărit considerabil. 

Odată cu venirea ierini am decis să aducem aceste informaţii şi reuşite la 

cunoştinţă tuturor elevilor din şcoală. Mai întâi fiecare echipa şi-a creat un raport al 

propiului teritoriu ce conţine date exacte despre activitatea din teren însoţite de 

poze ce prezintă starea naturiii înainte şi după lucrări. Cu scopul educuţional am 

făcut şi postere pe diverse teme care abordau situaţiile ecologice in ţară şi de pe 

glob. La sfârşitul semestrului fiecare echipă a putut să-şi prezinte munca propie 

elevilor din clasele I-IX, care s-au arătat interesaţi de problemă şi mulţumiţi de 

rezultate. 

În primăvară ne-am asigurat ca teritoriile noastre să fie curate şi amenajate 

adecvat. Am observat că copacii erau mai groşi cu 1, 2 cm, plantele otrăvitoare sau 

dăunătoare dispăruseră de pe teritoriu, iarba era mai verde şi creşteam într-un ritm 

mai rapid. Copacii se dezvoltau bine, coroana acestora devenea mai mare şi 

frunzele mai dese, amurile fiind mai puternice şi mai groase. Florile de pe teritoriu 

se înmulţeau considerabil, iar păsările ce reveneau din ţărime calde au decis să-şi 

facă cuib şi să se înmulţească pe aceste teritorii datorită hranei şi mediului curat de 

care dispuneau. Pe tot parcursul verii aceste terenuri ne-au servit şi-n scop 

recreaţional, de multe ori plecam cu prietenii să ne odihnim acolo sau organizam 

diverse picnicuri împreună. Şi oamenii din sat profitau de aceste medii curate, 

mulţi se duceau şi se odihneau acolo sau petreceau diverse activităţi disctrative. Un 

grup de priteni şi-au petrecut ziua de naştere pe teritoriu, mulţi au organizat 

picnicuri sau întâlniri cu prieteni sau familia, desigur, au curăţa din urma lor toate 

gunoaiele. Elevii în timpul primăverii, după ore se joacă sau îşi fac lecţiile pe 

aceste teritorii. Nu numai că am reuşit să ajutăm natura curăţind aceste spaţii, dar 

am şi creat locuri perfecte de odihnă şi distracţie pentu oamenii din localitate, care, 

acum sunt educaţi şi conştienţi legat de păstrarea curăţeniei şi îngrijirea naturii. 

În toamnă anului 2019 ne-am dovedit a fi mai mulţi participanţi la acest 

proiect. Ni s-au mai alăturat două clase, a şasea şi a şaptea, care şi-au ales propiile 

teritorii pe care să le monitorizeze în cadrul educaţiei ecologice. Încetul cu încetul 

tot teritoriul din preajma satului devine curat, şi cel important, este menţinut într-o 

stare bună din punct de vedere ecologic, ceea ce nu era şi înainte. 

Acest proiect a fost susţinut şi de educaţia media pentru tineri, care, în cadrul 

unui proiect au venit la noi în localitatea pentru a ne educa despre securitatea 

online. Fiind plăcut surprinşi de programul nostru ecologic au făcut un reportaj în 

care scriu: “Elevii din clasa a VIII-a, de la Complexul Educaţional Cotul Morii, 

Hînceşti, învaţă să protejeze mediul înconjurător. Timp de opt luni, aceştia vor 

avea grijă de un teren din localitate.”. Făcând cunoscuţi mai mulţi oameni cu 

proiectul nostru prin mediul online am reuşit să batem un semn de alarmă în 

întraga ţară legat de problema ecologică care devine din ce în ce mai apăsătoare. 
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Proiectul prezentat este benefic pentru întreaga localitate, atât din punct de 

vedere ecologic cât şi pentru odihnă. Pe parcursul implemintării am obseravt 

rezultate bune în cadrul naturii, dar şi o schimbarea în mentalitatea şi atitudinea 

umană. Cu siguranţă nu ne vom opri aici, plănuim ca teritoriile sub supraveghere 

să se mărească, iar echipele să devină din ce în ce mai multe. Introducerea acestui 

proiect nu a fost uşoară, dar odată ce am început am primit o satisfacţie enormă de 

la munca pe care o facem. Clasele care urmează să absolvească gimnaziul vor 

preda ştafeta altor echipe, care le vor continua munca începută. Teritoriile ce odată 

erau murdare, poluate, nelocuibile, acum sunt spaţii perfecte de odihnă şi 

dezvoltare a naturii. Elevii ce pleacă din şcoală posedă o atitudine ecologică bine 

definită, pe care o vor aplica în locuri unde vor pleca pe viitor. 

Acest proiect este o necesitate pentru prezent, deoarece el ajută la ocrotirea 

naturii şi educarea generaţiilor noi, dar şi a celor mai în vârstă, în scopul îngrijirii 

naturii, deoarece anume ea este unica noastră sursă de viaţă, iar dacă o vom pierde 

nu mai este cale de întoarcere. Implementarea proiectului în şcolile din ţară ar avea 

un impact vizibil pozitiv pentru flora şi fauna nu numai din prezent, dar şi cea din 

viitor. Muncind, elevii vor învăţa să aprecieze natura şi toate foloasele pe care ea ni 

le dă, vor dezvolta simţul practic al muncii fizice şi se vor putea creşte atât fizic cât 

şi mental făcând un bine pentru umanitate. Lucrările de teren, dar şi prezentările 

rapoartelor şi posterelor celorlalţi elevi le va dezvolta un spirit ecologic acut, 

deoarece ei vor putea sesiza probleme din mediul înconjurător şi vor putea aplica 

diverse metode de a le rezolva, inclusiv crearea unor proiecte asemănătoare. 

Educând tinerele generaţii într-o manieră ecologică putem preveni dezastre 

naturale de proporţii, care ar putea duce la extincţii a multor specii de animale şi 

plante, inclusiv omul. Cel mai bun mod de a proteja natura este de a preveni sau 

înlătura cel mai mare agent de poluare, care este omul inconştient de răul pe care-l 

face. Curăţind natura şi calitatea vieţii va spori, şi apele şi aerul vor deveni mai 

curate, produsele alimentare vor fi mai naturale, iar mediul înconjurător mai sigur 

pentru trai. Natura va prospera împreună cu omul. 

Considerând faptul, că Moldova este o ţară poluată, iniţiativa tinerilor de a 

curăţa spaţiile verzi este un importantă, odată cu noi şi generaţiile mai în vârstă vor 

realiza cât de important este să păstrăm ordinea şi curăţenia în natură. 

Asugunrându-ne că mediu înconjurător din prezent este cât mai curat şi cât mai 

îngriit cu putinţă asigurăm şi viitorul nostru. 

Proiect ecologic ,,Suntem ceea ce mâncăm!!!” 

În prezent alimentele ce sunt consumate în masă de om nu sunt sănătoase, 

conţin aditivi, hormoni, conservanţi ş.a, care conţin puţine substanţe nutritive. 

Aditivii alimentari reprezintă orice substanţă naturală sau chimică care nu 

este consumată ca aliment şi nu este folosit în hrănirea organismelor, care are sau 

nu valoare nutritivă şi care se adaugă intenţionat în timpul procedurii, procesării, 

preparării, ambalării etc. sau în timpul modificării aplicate asupra unui aliment. 
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Aditivii al căror cod este marcat cu fundal roşu pot reprezenta risc pentru sănătate. 

Cele mai nocive E-uri: 

• E 250 este folosit pentru a conserva şi a da aromă şi culoare produselor din 

carne. El previne dezvoltarea bacteriilor mai ales la temperaturi înalte, se 

transformă într-un compus care poate cauza diferite tipuri de cancer. 

• E 310 este un conservant folosit pentru grăsimile şi uleiurile alimentare. Poate 

fi găsit în produse din carne şi gumă de mestecat. Nu s-a dovedit că acesta poate 

cauza cancer, dar s-a descoperit că poate avea legătură cu acesta. 

• E 621 este un aminoacid folosit ca aromă în mai multe alimente. El poate cauza 

dureri de cap şi greaţă la unele persoane, iar studiile au arătat că afectează 

celulele nervoase. 

• E 921 este un aditiv găsit în alimentele dietice, de exemplu cele care conţin 

puţine calorii, gelatina, sucuri. Poate fi cumpărat în stare pură ca îndulcitor, 

pentru a înlocui zahărul. A fost un subiect pentru mai multe studii ştiinţifice, 

unele pronunţând legătura între aspartan, cancer şi alte probleme de sănătate. 

• E 951 este un îndulcitor apărut mai recent faţă de celelalte. Este utilizat în 

băuturi, gumă de mestecat etc. Este considerat a fi de 200 de ori mai dulce decât 

zahărul. 

Colorantul este o substanţă naturală sau obţinută prin sinteză chimică, care 

într-o mică cantitate este capabilă să imprime culoarea sa altor compuşi cu care 

intră în contact: materiale, piele, textile. Foarte mulţi coloranţi naturali erau 

cunoscuţi încă din antichitate: indigoul, şofranul, purpura. Primul colorant chimic a 

fost negru de anilină, obţinut prin oxidarea anilinei cu bicromat de potasiu. 

Multe alimente nu pot fi fabricate fără conservanţi. Deşi sunt unele alimente, 

care pot fi fabricate fără conservanţi şi totuşi îl conţin pentru ale prelungi termenul 

de valabilitate: benzoat de sodiu, potasiu, sorbat, sulfiţi, care sunt prezent în 

majoritatea alimentelor, care nu sunt prezenţi în majoritatea alimentelor, care nu 

sunt bineveniţi pentru sănătate. Conservanţii sunt substanţe care prelungesc durata 

de păstrare a produselor alimentare. Conservanţii sunt folosiţi în: produse lactate; 

panificaţie; fructe de mare; fructe uscate (caise, prune); vinuri. 

Acesta este folosit în alimente pentru evitarea decolorării. În unele conserve 

- pentru a preveni oxidarea, pentru a distruge microbii. 

Din cadrul orelor de Educaţie Ecologică şi Chimie analizând problema 

alimentelor din ziua de azi împreună cu doamna profesoară Tanasachi Olesea, am 

ajuns la concluzia, că trebuie să prezentăm întregii şcoli informaţiile primite, cu 

scopul de trezire a conştiinţei umane spre o alimentaţie mai sănătoasă. Am decis să 

organizăm un seminar ştinţific, unde să prezentăm tuturor elevilor, inclusiv şi 

profesorilor unele experimente care le-am efectuat: 

În primul experiment am ales trei tipuri de iaurt şi le-am schimbat din 

recipientul său în pahare de sticlă. Le-am pus la sobă, unde temperatura este mai 
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înaltă pentru ca lichidul din iaurt să se evapore complet. După evaporarea completă 

din iaurt a lichidului va rămâne partea solidă asemănătoare cu cauciucul. De aici 

putem observa că conţinutul iaurtului nu este complet natural. 

În următorul experiment am ales câteva tipuri de lapte, câte 100ml în 

recipiente de sticlă transparentă, care se pun la sobă la temperatură ridicată, unde în 

aproximativ doua săptămâni se va evapora lichidul, iar pe recipientul de sticlă vor 

rămâne nişte sedimente asemănătoare cu laptele praf, ceea ce demonstrează, că 

laptele nu conţine proteină animală. 

Un alt experiment este cel cu băuturi răcoritoare. Am achiziţionat 4 feluri de 

băuturi, le-am pus în nişte vase de sticlă transparentă, a câte 50ml fiecare. Acest 

conţinut l-am depozitat timp de o săptămână pe sobă. După ce a trecut acestă 

săptămână am observat că apa se evaporase, însă la fundul paharelor rămăsese un 

lichid gros exact ca smoala, de culoarea apei pe care am pus-o. 

Deasemenea am relizat un experiment cu gumă de mestecat, am ales trei 

feluri diferite de gumă de mestecat, în substanţe diferite, oţet, înălbitor, şi apă cu 

sodă de mâncare, acoperit ermetic. În rezultatul acestui experiment am ajuns la 

concluzia că guma de mestecat nu se descompune indiferent de soluţie în care este 

pusă, deci nici în organismul uman nu se descompune, chiar nici în acidul gastric. 

Guma de mestecat conţine aspartam, care creşte riscul de leucemie cu 42% atât la 

bărbaţi cât şi la femei, creşte riscul de mielom multiplu cu 102% doar la bărbaţi.  

În urma seminarului făcut am ajuns la concluzia, că majoritatea alimentelor 

conţin substanţe chimice dăunătoare organismului pe tot parcursul vieţii, că efectul 

lor nu este un efect pasager, ele ne afectează însăşi celulele şi starea de sănătate nu 

doar fizică dar şi mentală. Observând că acest seminar a avut un efect pozitiv 

asupra elevilor din instituţia noastră, de aceea îndemnăm ca în toate instituţiile din 

Republica Moldova să implimenteze aceste seminare informaţionale. 

În concluzie pot spune că elevii sunt receptivi la astfel de proiecte cu scop de 

investigare, cercetare, analiză şi observare. Elevilor le sunt mai atractive orele de 

educaţie ecologică, găsind în ele o pregătire pentru viaţă, prin studiu de caz, 

experiment, aplicaţie practică. În cadrul orelor de educaţie ecologică elevul are 

posibilitatea de aşi schimba rolul din elev-asimilator în elev-cercetător, 

experimentator. Consider că atitudinea faţă de mediu dezvoltată la elevi prin astfel 

de proiecte este de lungă durată, şi ei vor opta mereu pentru un mediu sănătos de 

viaţă, având spiritul de ecolog construit la orele de educaţie ecologică. 

Implementănd astfel de proiecte elevii vor deveni mai EDUCAŢI din punct de 

vedere ecologic. 
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IMPACTUL FUMATULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII INDIVIDUALE ŞI A 

CELOR DIN JUR. ASPECTE PSIHOSOCIALE 

 

NOVAC Maria, LEAHU Dumitru, MAFTEUŢA Grigore, GORNIŞTEAN 

Gabriela, CUCU Arina, HALUPA Andrei 

Liceul Teoretic „N. Donici”, Dubăsarii Vechi, 

Profesor coordonator: AFTENI Nina 

 

Introducere 

Tematica pe care o abordăm în cercetarea noastră este una actuală de un şir de 

decenii la rând, pentru întreaga lume.  

Fumatul - un viciu care pune stăpânire pe indivizii de diferite vârste, iar cel 

mai dureros este faptul că în “ghearele” acestuia nimeresc foarte mulţi tineri.  

Abordând acest subiect, noi, elevii clasei a X-a din satul Dubăsarii Vechi, 

raionul Criuleni, dorim să facem o analiză a fenomenului dat în localitatea noastră, 

să vedem cât de conştienţi de consecinţe sunt indivizii dependenţi de fumat, care 

sunt cauzele reale care pornesc motorul acestei „maşinării autodistrugătoare”, care 

este atitudinea membrilor familiei unde este una sau mai multe persoane fumătoare 

şi dacă poate cineva să influenţeze un fumător să se lase de acest viciu decât el-pe 

sine-însuşi! 

La şcoală, la disciplina Biologie foarte puţine teme avem la modulul Modul 

sănătos de viaţă, mai cu seamă la acest subiect, de aceea, am căzut de acord cu 

profesoara să efectuăm o cercetare cu subiectul: „Impactul fumatului asupra 

sănătăţii individuale şi a celor din jur. Aspecte psihosociale”. Astfel, pentru 

realizarea acestei cercetări este nevoie să ne implicăm direct în identificarea 

datelor, să discutăm personal cu actorii implicaţi, să luăm interviu de la membrii 

familiilor cu fumători, cu nefumători, să discutăm chiar şi cu persoane care deja 

sau debarasat de aceste viciu. Să discutăm cu un psiholog care să ne explice unele 

aspecte psihosociale ale fumatului, cu medicul-şef al punctului medical din 

localitate - care să ne ofere unele date concrete a numărului de persoane ce suferă 

de boli respiratorii şi cardiovasculare, având una din cauze – fumatul. 

Iar scopul final spre care tindem, este să informăm cât mai mulţi oameni de 

diverse vârste despre riscuri şi remedii inovative de luptă propuse de medicina 

modernă şi naturalistă împotriva fumatului. 
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Scopul principal al proiectului este identificarea aspectelor impactului 

fumatului asupra sănătăţii individuale şi a celor din jur, prin prisma activităţii 

socio-psiho-medicale. 

Obiectivele cercetării: 

• Identificarea unui grup de subiecţi din 80 de indivizi (fumători, nefumători, 

membri ai familiilor cu fumători, membri ai familiilor fără fumători), 

cunoscând în prealabil posturile pe care le au aceştia conform categoriilor de 

subiecţi necesari cercetării;  

• Elaborarea a patru tipuri de chestionare, în baza cunoştinţelor sociologige 

pentru fiecare categorie de subiecţi în parte (fumători, nefumători, membri ai 

familiilor cu fumători, membri ai familiilor fără fumători);  

• Selectarea datelor din chestionarele celor 80 de subiecţi vizaţi în cercetare; 

• Aplicarea metodei interviului liber pentru doi specialişti: psihologul şi 

medicul de familie din localitatea Dubăsarii Vechi, în vederea obţinerii 

informaţiilor cu privire la fumat din perspectiva psihologică şi medicală; 

• Colectarea datelor de la administraţia publică locală, cu privire la ultimul 

recensământ efectuat în satul Dubăsarii vechi pentru a determina cu o mică 

manşă de eroare numărului locuitorilor pe anumite categorii de vârstă; 

• Elaborarea unui set de pliante pentru toate categoriile de subiecţi 

• Sistematizarea datelor obţinute de la subiecţii din localitatea Dubăsarii 

Vechi vizaţi în cercetare atât prin metoda interviului cât şi a chestionarului, 

pentru elaborarea conţinutului şi concluziilor crecetării. 

Material utilizat în cercetare: Laptop, Chestionare format hârtie, Pliante 

format hârtie, Aparat video cu înregistrare sunet, Aparat foto, Imprimantă, Surse 

webografice, bibliografice. 

Metode utilizate în cercetare: Chestionarul structurat, Interviul liber, 

Conversaţia, Lucrul cu textul ştiinţific. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

În perioada de 10.01.2020-10.02.2020. elevii claselor a X-a din Liceul 

Teoretic Nicolae Donici, Dubăsarii Vechi s-au unit pentru a crea o echipă de 

cercetare, iar ca subiect de studiu a fost stabilită următoarea temă: „Impactul 

fumatului asupra sănătăţii individuale şi a celor din jur. Aspecte psihosociale”. 

În decurs de o lună, elevii împreună cu cadrul didactic, au realizat o muncă 

enormă de cercetare, analiză şi sinteză. Munca a început, cu elaborarea unui plan 

de acţiuni, care urma să fie implementat, pas cu pas. Activităţile planificate au fost 
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deduse din obiectivele menţionate. 

Cercetarea s-a realizat în localitatea respectivă, pe un eşantion de 80 de 

persoane de diverse vârste, sexe şi după un algoritm prestabilit în chestionare: 

indivizi fumători; indivizi nefumători; membri ai familiilor cu fumători; membri ai 

familiilor fără fumători.  

Activităţile planificate s-au realizat în decurs de o lună de zile. După 

elaborarea chestionarelor, elevii au ieşit în stradă pentru a le aplica, o parte din 

respondenţi au fost chiar elevi din instituţie, o parte – rude, o parte persoane 

necunoscute. Eşantionul a fost mai mult selectat pentru că selectarea aleatorie a 

unui eşantion de indivizi ar fi îngreunat procesul de cercetare, mai cu seamă că nu 

este unul cu autorizaţie, şi este realizat de elevi, dar nu de sociologi. S-a muncit 

mult în teren cu oamenii, iar liceenii au fost puşi în diverse situaţii: mai interesante, 

mai puţin interesante, mai plăcute ori mai puţin plăcute. 

După culegerea datelor prin chestionare, elevii au luat interviu de la doi 

specialişti - psihologul din instituţie (care a vorbit despre aspectele psihologice ale 

impactului fumatului) şi medicul şef al punctului medical din localitate, care a 

venit cu date statistice concrete privind numărul persoanelor înregistrate în 

localitate cu diverse afecţiuni apărute pe urma fumatului.  

 

Concluzii: 

Rezultatele chestionării celor 80 respondenţi se prezintă în felul următor: 

1. La întrebarea despre daunele fumatului - 70% au spus că fumatul cauzează 

cancer pulmonar, 15 - tuse cronică şi afecţiuni ale căilor respiratorii, iar 5% - au 

confirmat şi ipoteza impotenţei, ceea ce ne spune şi medicina în general, 10% - 

au afirmat că nu cunosc despre consecinţele consumului de tutun. 

2. Dacă consumul de tutun este o problemă socială, 30% au spus că este o 

problemă individuală, iar 10% au declarat că fumatul de fapt este o problemă de 

familie, pentru că de acolo încolţeşte sămânţa dependenţei; 

3. 90% din fumători au afirmat că fumează foarte rar în faţa membrilor familiei, 

încercând să evite contactul cu aceştia când fumează, şi respectă zonele cu acces 

liber la fumat; 10% au spus ca se îndepărtează doar de copii şi femeile 

însărcinate, celorlalţi nu le dăunează sub nici o formă; 

4. Un alt aspect ce s-a analizat a fost, atitudinea celor din jur – a nefumătorilor în 

momentul când au în apropiere un fumător, mai mult de 95% au declarat ferm că 

acceptă cu greu să inspire acest fum, şi chiar evită apropierea de aceste persoane 

în timp ce fumează; 
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5. Despre politicele promovate de stat împotriva consumului de tutun, 60% le 

găsesc neeficiente, şi doar 40% afirmă, că acestea dau roade şi sunt promovate 

cu efect.  

6. Măsuri eficiente enumerate de respondenţi referitor la combaterea fumatului 

sunt: majorarea preţurilor de cel puţin două, trei ori; aplicarea amenzilor 

dureroase pentru fumători, în afara zonelor cu acces liber; interzicerea vânzării 

produselor din tutun în toate punctele comerciale; diseminarea informaţiilor prin 

organizarea seminarelor informative, în deosebi în rândul tinerilor; recompense 

atribuite persoanelor ce se pot lăsa conştient de acest viciu; educaţia tinerii 

generaţii, şi promovarea intensă a unui mod de viaţă sănătos. 
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CZU: 574 

GATA SĂ LUPTĂM CU POLUAREA 

STRATAN Valeria, URSU Irina, POGRIBAN Cristian, ROŞIOR Sorin 

Profesor coordinator: BOSTANARI Natalia  

Liceul Teoretic ”Andrei Straista” Anenii Noi 

Introducere 

La momentul actual, ne confruntăm cu o multitudine de probleme ecologice. 

Totuşi, o problemă mult mai prezentă în vieţile noastre, cu care ne întâlnim în 

fiecare zi este problema poluării aerului cu CO2. Soluţia pe care noi o propunem 

este captarea dioxidului de carbon din atmosferă cu ajutorul celulelor de electrolizi, 

colectarea lui cu ajutorul unui rezervor ataşat de ţeava de eşapament, şi 

transformarea carbonului obţinut în cerneală. 

Scopul proiectului: Micşorarea cantităţii de CO2 în atmosferă, utilizând cea 

mai bine venită metodă ecologică, fără a suporta pagube financiare semnificative. 

Aspirăm să ne facem auziţi în întreaga ţară şi să aducem la cunoştinţa 

oamenilor despre posibilitatea diminuării cantităţii de dioxid şi particule de carbon 

din aer, prin folosirea unor metode cu impact scăzut asupra mediului înconjurător. 

Obiectivele cercetării: 

✓ Investigarea metodei captării dioxidului carbonului din atmosferă; 

✓ Identificarea condiţiilor necesare pentru realizarea proceselor chimice 

folosite pentru obţinerea carbonului; 

✓ Asamblarea maşinăriei folosite pentru extragerea carbonului; 

✓ Contribuirea semnificativă la ameliorarea problemei privitor la poluarea 

aerului prin gaze toxice. 

Materiale şi metode: 

Dioxidul de carbon, un compus nereactiv, care este dificil de îndepărtat 

poate fi captat, cu uşurinţă, cu ajutorul energiei solare folosindu-se procesul de 

electroliză STEP cu carbonat de litiu. Pe de altă parte, există suficiente resurse 

pentru ca, prin folosirea intensivă a acestui proces, concentraţia de CO2 din 

atmosferă să fie redusă la nivelul preindustrial în numai 10 ani. Carbonul colectat 

din atmosferă cu ajutorul celulelor de electrolizi şi a rezervorului ataşat de ţeava de 

eşapament, coşurile de fum, etc, tratat cu solvenţi speciali, poate fi transformat în 

cerneală. 

Soluţia pe care noi o propunem este captarea dioxidului de carbon din 

atmosferă cu ajutorul celulelor de electrolizi, colectarea lui cu ajutorul unui 

rezervor ataşat de ţeava de eşapament, şi transformarea carbonului obţinut în 

cerneală. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului: 

A. Paşii de realizare a proiectului: 
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1. Informarea populaţiei despre problemele globale şi să o alegem pe cea 

mai importantă dintre ele; 

2. Cercetarea în detaliu a problemei propuse; 

3. Depistarea principalelor cauze şi găsirea celor mai eficiente căi de 

soluţionare; 

4. Informarea populaţiei despre metodele de soluţionare; 

5. Atragerea şi convingerea surselor de finanţare; 

6. Construirea maşinăriilor necesare pentru realizarea acestui proiect; 

7. Prezentarea produsului finit. 

B. Avantajele: 

✓ Aplicarea: Cerneala pentru un marker poate fi făcută din poluanţi reciclaţi 

în 40-50 minute de o maşină; 45 de minute de poluare este egal cu 30 de 

grame de carbon; 

✓ Valabilitatea: Procesul de prelucrare a carbonului este nelimitat, depinzând 

doar de prezenţa dioxidului de carbon din aer; 

✓ Siguranţa: În cadrul procesului nu se folosesc substanţe nocive, iar 

produsele sunt ecologice; 

C. Dezavantaje: este necesară supravegherea proceselor. 

Descrierea succintă a proiectului  

Pasul 1: Procedeul utilizează două metode de captare a dioxidului de carbon: 

Metoda 1: Utilizarea luminii solare care alimentează o celulă de electroliză 

pentru descompunerea dioxidului şi, de asemenea, utilizează căldura solară pentru 

a încălzi celula, astfel încât să diminueze cantitatea de energie necesară acestui 

proces de transformare. Celula de electroliză descompune dioxidul de carbon în 

carbon solid la temperatura de 750-850C.  

Metoda 2: Captarea particulelor de carbon, înainte ca acesta să ajungă în 

atmosferă, cu ajutorul unui rezervor ataşat de ţeava de eşapament a maşinii. 

Pasul 2: Tratarea carbonului obţinut cu solvenţi (alcool şi ulei vegetal). 

Rezultate şi discuţii: 

În urma investigaţiilor, cercetărilor, analizelor şi dezbaterilor am ajuns la 

idea de captare a dioxidului de carbon din atmosferă prin procedeul nou solar, 

combinând căi electronice şi chimice, pentru a izola CO2 (captarea de carbon). 

Acest procedeu fotoelectrochimic solar termic (STEP) este o sinergie a proceselor 

termice solare şi este fundamental capabil să convertească mai multă energie solară 

decât procesele fotovoltaice sau solare termice. Aici, CO2 este capturat folosind o 

celulă de electroliză de 750-950°C alimentată de un simulator solar cu spectru 

complet într-o singură etapă. Procesul foloseşte spectrul complet; energia solară 

termică scade energia necesară pentru captarea de carbon, în timp ce lumina solară 

vizibilă generează sarcină electronică pentru a conduce electroliza. CO2 poate fi 
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captat de la 34% la peste 50% eficienţă energetică solară (în funcţie de nivelul de 

includere a căldurii solare), sub formă de carbon solid şi depozitat, sau utilizat ca 

monoxid de carbon pentru a fi disponibil pentru o materie primă pentru a sintetiza 

(cu hidrogen generat de STEP) combustibil solar, combustibil cu jet sintetic sau 

producţie chimică. 

Se ştie, că atunci când se vorbeşte despre cartuşele de imprimantă, nu se 

vorbeşte doar despre recipiente în care este stocată cerneala, din contra, cartuşele 

de imprimantă sunt componente cu o structură complicată, iar cerneala reprezintă 

un mix complex de substanţe. În procesul de producere a cernelii, este important 

modul în care se combină substanţele, pentru că, indiferent de modelul imprimatei 

cu jet de cerneală, substanţele din componenţa cernelii sunt aceleaşi. Apa este 

principalul element al cernelii din cartuşele de imprimantă, proporţia acesteia fiind 

de 95%. Însă, nu este vorba de apa obişnuită, ci de apa deionizată, foarte pură şi 

foarte scumpă care face ca şi costurile de schimbare a cartuşelor de imprimantă să 

fie foarte ridicate.  

La început, în momentul contactului cernelii cu hârtia, aceasta din urmă se 

strângea pentru că fibrele de celuloză se umflau şi astfel legăturile dintre ele erau 

rupte. Când hârtia se usca, fibrele de celuloză formau noi legături cauzând 

formarea cutelor. De aceea, pentru a stopa aceste efecte, s-a adăugat în compoziţie 

butilureea, substanţa care încetineşte acest proces, micşorând impactul apei asupra 

fibrelor de celuloză din hârtie şi împiedicând formarea cutelor. Dacă în cazul 

hârtiei, este necesară prezenta butilureei, în cazul altor suprafeţe, care au în 

compoziţie polimeri, cum ar fi PVC-ul, este necesară prezenţa unui solvent organic 

numit ciclohexanona, care ajută la aderarea cernelii la polimeri. 

 

Concluzii:  

Soluţia pe care o propunem noi, este avantajoasă nu doar pe plan economic, prin 

cheltuielile scăzute pe care acesta le necesită, cât şi pe plan ecologic. Procedeul 

STEP permite caparea de CO2 dar şi prelucrarea şi utilizarea acestuia. Prin 

echiparea a peste 80% din autoturismelor din Anenii Noi cu dispozitivele de 

colectarea a dioxidului de carbon ne propunem să reducem cantitatea de dioxid de 

carbon cu circa 85%. Pe de altă parte, există suficiente resurse pentru ca, prin 

folosirea intensivă a acestui proces, concentraţia de CO2 din atmosferă să fie 

redusă la nivelul preindustrial în numai 10 ani. 
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Introducere  

La creşterea plantelor în mediul urban este necesar să folosim mai multe surse 

de energie regenerabilă: solare, eoliene, geotermale şi biomasa. 

În cercetarea efectuată am implementat sursa de energie regenerabilă- 

biomasa, care reprezintă cea mai abundentă materie organică produsă prin 

procesele metabolice ale organismelor vii şi energia solară. 

Scopul cercetării efectuate în cadrul instituţiei noastre este diminuarea 

emisiilor poluante în atmosferă şi conservarea resurselor naturale prin utilizarea 

energiei biomasei în procesul de fermentare şi a energiei solare. 

Obiectivele relevate în această tema sunt: familiarizarea tinerilor despre 

resurse alternative de energie; edificarea instalaţiilor de valorificare a energiei 

biomasei, solare, informarea oamenilor despre metodele de protecţie şi conservare 

a mediului ambiant, prin folosirea energiei surselor regenerabile. 

 

Materialul utilizat în cercetare: 

 În calitate de biomasă am folosit deşeuri organice menajere, resturile 

organice vegetale, cum ar fi: paiele de grâu, deşeuri animaliere, pelicula. 

Metoda/metodele utilizată/utilizate în cercetare şi elaborarea produsului: 

Metoda lucrărilor practice de plantare a speciilor de plante necesare cercetării, 

construirea unui solariu, metode de încălzire a solarului, metode de irigare prin 

picurare. 

Activităţile efectuate de elevii din colegiu pentru realizarea acestei cercetări 

sunt: informarea actorilor despre avantajele cercetării şi responsabilitatea lor în 

conservarea resurselor energetice; construcţia solarului pentru creşterea plantelor; 

creşterea tomatelor prin utilizarea microorganismelor eficiente, determinarea 

instalaţiilor necesare pentru utilizarea eficientă a potenţialului energetic. 

Pentru încălzirea solarului am folosit următoarele surse de căldură: căldura 

solară; căldura biologică create la descompunerea resturilor organice. 
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În acest scop am folosit la izolarea solarului cu material transparent - pelicula 

care este cea mai econoamă sursă de căldură pentru solariu, iar pentru încălzirea 

biologică am folosit gunoiul de grajd în componenţa căruia au fost dejecţiile de 

bovine în amestec cu paie. 

Pentru eficientizarea metodelor de încălzire a solarului am acoperit 

construcţia cu peliculă ce reţin razele infraroşii, am amplasat pe terenul cei mai 

luminos, pentru cultivarea plantelor am izolat de sol prin paie, lateral au fost 

utilizaţi blocuri de piatră, iar un remediu de micşorare a temperaturii din seră au 

fost instalate rame de aerisire dispuse pe pereţii laterali şi acoperiş. La cultivarea 

plantelor agricole sunt folosite metode de irigare prin picurare. 

 

Rezultatele obţinute în urma acestei cercetări sunt: reducerea surselor de 

poluare fixe şi mobile; diminuarea exploatării combustibililor fosili; obţinerea 

producţiei timpurii cu ajutorul fertilizanţilor microbiologici care cresc compostarea 

materiei organice, fără utilizarea fertilizanţilor sintetici; asigurarea necesarului de 

energiei fără poluarea mediului.  

 

Concluzii: biomasa sub formă de deşeuri organice menajere, resturile 

organice vegetale, cum ar fi: paiele de grâu, deşeuri animaliere reprezintă un 

substrat fertilizant în creşterea plantelor agricole. Energia obţinută de la sursele 

energetice sunt prielnice şi îndeajuns creşterii plantelor în spaţiul protejat, dar şi 

pentru a obţine roadă bogată: salată, roşii, muştar, ardei, anghinare, ridiche, varză, 

căpşuni, flori decorative, ţelină, busuioc, castraveţi. 

Rezultatele descrise pot fi utile doritorilor de a valorifica productivitatea 

speciilor de plante supuse activităţii de cercetare. 

Pentru eficientizarea energetică grupul nostru propune modernizarea 

procesului de creştere a plantelor cu utilizarea tehnologiilor de cultivare: 

acvaponica, panouri fotovoltaice, energia geotermală şi amplasarea solarului pe 

clădirea instituţiei. 

 


