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Biologie, Biologie moleculară 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ TETRANYCHUS URTICAE KOCH. В 
ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ ОГУРЦА 

Радевич С.Ю. 
Институт защиты растений, Прилуки, Беларусь 

Научный руководитель – Войтка Д.В., кандидат наук 

Среди фитофагов, повреждающих огурец, одним из 
доминирующих по вредоносности является обыкновенный паутинный 
клещ Tetranychus urticae Koch., обладающий в условиях теплиц 
высоким потенциалом воспроизводства. В связи с тем, что 
численность вредителя может быть подвержена сезонным колебаниям, 
изучение структуры популяций T. urticae в зависимости от периода 
вегетации является биологическим обоснованием организации 
защитных мероприятий по ограничению вредоносности фитофага. 

Изучение структуры популяций T. urticae в зимне-весенний 
период вегетации огурца проведено нами в тепличных хозяйствах 
Республики Беларусь, выращивающих культуру способом 
малообъемной гидропоники на минеральной вате. Наблюдения 
показали одновременное присутствие в популяциях всех стадий 
онтогенеза фитофага (яйца, личинки, имаго). Установлено, что 
численность имаго варьировала от 8 до 28 особей/лист, личинок – от 5 
до 19 особей/лист. Средняя плотность яиц T. urticae составила 21 
яйцо/лист.  

В зависимости от тепличного хозяйства плотность имаго T. 
urticae на огурце Атлет F1 варьировала от 8 особей/лист при 
заселенности от 25%  особей/лист до 28 особей/лист при заселенности 
67%. На огурце Карамболь F1 заселенность достигала 62%, Яни F1 – 
36%. 

Таким образом, можно констатировать достаточно высокую 
заселенность огурца T. urticae в зимне-весенний период вегетации, что 
требует проведение защитных мероприятий для снижения 
вредоносности фитофага с учетом структуры его популяции. 
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Biologie, Biologie moleculară 

DROJDIILE GENULUI RHODOTORULA - SURSA DE PIGMENTI 
CAROTENOIZI 

Alina Beșliu, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. 

Conducător ştiinţific: Usatii Agafia, dr.hab. , prof. cercet. 

Drojdiile din genul Rhodotorula înregistează o înaltă productivitate 
a pigmenților carotenoizi in biomasă. Carotenoizii sunt un produs important 
pentru medicină, farmaceutică, cosmetologie, alimentație. B-carotenul 
posedă proprietăți antioxidante, de colorant alimentar natural, este precursor 
al vitaminei A. Torularhodina este un pigment carotenoidic care prezintă 
interes datorită proprietăţilor terapeutice şi calităţilor de colorant natural, 
fiind considerat de mulţi cercetători drept carotenoidul cu cele mai înalte 
calități de antioxidant. Torulena este un carotenoid tipic produs de catre 
drojdii cu importante proprietăți antioxidante (Luis Carlos Mata-Gómez, 
2008). 

În conformitate cu opiniile diferitor cercetători, există un număr 
mare de specii de drojdii care pot produce cantități importante de pigmenți 
carotenoidici. Studiul bioproceselor de formare a pigmenților carotenoidici 
la tulpina Rhodotorula glutinis var. glutinis a evidențiat obținerea a 1,9 mg 
L-1 carotenoide  (Amr A. El-Banna et al., 2012). Alți cercetători, la 
aplicarea diferitor medii și condiții de cultivare a tulpinii Rhodotorula 
glutinis, indică producerea a 125,0 mg carotenoide totale la 1 l mediu de 
cultură (Zumriye Aksu, Ayșe T.Eren, 2007.  Cultivarea dirijată a tulpinii 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03 permite acumularea a 2730,49 mkg/l de 
torularhodină (Chirița e., 2005).  

În așa mod, cercetările efectuate demonstreză că drojdiile sunt 
surse promițătoare pentru obținerea  pigmenților caroteoidici.   
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Biologie, Biologie moleculară 

PROPRIETĂȚILE SANOGENE ALE MIERII 

Boțoroga Marcela, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Vrabie Valeria, dr.șt.biol. 

Mierea de albine, fiind un produs natural, obținut prin procesarea 
nectarului de către albinele melifere, posedă calităţi dietetice şi terapeutice 
demonstrate, utilizate de către omenire pe parcursul a sute și mii de ani. 
Din punct de vedere chimic reprezintă o soluţie complexă, constituită din 
glucoză și fructoză, minerale, proteine, vitamine, acizi organici, flavonoide, 
acizi fenolici și enzime, în total circa 200 de substanțe. Aceşti biocompuşi 
din miere provin atât din nectarul floral sau a manei extraflorale, cât şi din 
sintezele realizate de către albine. Datorită acestor substanţe naturale din 
compoziţie, mierea posedă o serie de proprietăţi curative cum ar fi: 
antibiotice, antioxidante, diuretice, cicatrizante.   

Cercetările din ultimele decenii au relevat faptul că proprietățile 
sanogene ale mierii în mare măsură sunt determinate de conținutul 
substanțelor cu funcție antioxidantă. Antioxidanții prezenți în miere sunt de 
natură enzimatică – catalaza, glucooxidaza, peroxidaza și neenzimatică – 
acidul ascorbic, tocoferolii, carotenoizii, aminoacizii, proteinele, acizii 
organici, produsele reacției Maillard și încă circa 150 de compuși fenolici. 

Recent mierea se utilizează cu succes în tratarea rănilor, bolilor 
gastrointestinale, astmei, ulcerelor piloase, cataractei etc., datorită 
proprietăților sale antioxidante și antibacteriene.  

De asemenea, s-a stabilit că diferite tipuri de miere posedă 
proprietăţi terapeutice diferite, ce pot fi folosite la tratarea diverselor 
afecțiuni.  
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 Biologie, Biologie moleculară 

MODIFICAREA CAPACITĂȚII ANTIRADICALICE LA 
DUNALIELLA SALINA ÎN DEPENDENTĂ DE  

ETAPA DE DEZVOLTARE 

Cioban Mihaela, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Conducător ştiinţific: Cepoi Liliana, dr.,conf.cercet. 

Microalga verde Dunaliella salina are un rol important  în 
rezolvarea unor probleme globale, printre care valorificarea noilor surse de 
materii prime pentru industria preparatelor farmaceutice, a substanțelor 
bioactive. Această algă este studiată în calitate de sursă prețioasă de β-
caroten și glicerol. β-carotenul constituie un antioxidant natural cu rol 
important în activizarea proceselor de protecție a organismului de radicalii 
liberi. Avantajul dunalielei reprezintă conţinutul sporit de β-caroten (până la 
9% din biomasa absolut uscată) și ritmul accelerat de creștere pe medii 
hipersaline. Ciclul vital al culturi de D. salina releva un model de creștere 
caracteristica, iar durata optima din punct de vedere biotehnologic este de 
12 zile.  

Determinarea capacităţii antiradicalice a extractelor etanolice s-a 
efectuat cu utilizarea radicalului cation ABTS∙+  (2,2 azinobis 3-
etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic).  

A fost stabilit, că activitatea antiradicalică a extractelor hidrice  din 
biomasa de Dunaliella salina pe durata ciclului vital variază între 42 și 68% 
inhibiție. Cele mai mici valori sunt caracteristice fazei de latență, iar cele 
mai înalte – fazei staționare a culturii statice. În faza de latență are loc o 
scădere a capacității de inhibiție a radicalului ABTS+   față de momentul 
inoculării.  În faza de creștere exponențială capacitatea antiradicalică a 
extractului etanolic crește constant. Faza staționară în care activitatea 
antiradicalică este  maximală începe la ziua a 12 de cultivare. În mare 
măsură, acest rezultat este determinat de acumularea β-carotenului la finele 
ciclului vital ca reacție de răspuns la modificarea condițiilor de mediu. 
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STATUTUL ANTIOXIDANT LA SPIRULINA PLATENSIS 
PE DURATA CICLULUI VITAL 

Ciobanu Elena, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Conducător ştiinţific: Cepoi Liliana, dr., conf.cercet 

Cianobacteria Spirulina platensis este un obiect ficobiotehnologic 
important datorită diversității substanţelor sintetizate, productivității înalte 
şi cerinţele relativ joase față de mediile nutritive, precum şi capacității 
biotransformării unor substanţe chimice în compuşi bioactivi preţioşi. 
Biomasa de spirulină conţine un şir de compuşi  cu rol de antioxidanţi: 
ficocianină, β-caroten, tocoferoli şi acid linolenic, enzime antioxidante. 
Ciclul vital al cianobacteriei poate fi reflectat în forma unui grafic – curba 
de creştere . Cunoaşterea acestuia are o deosebită importanţă pentru 
stabilirea perioadelor de recoltare industrială atât a biomasei, cât şi a 
metaboliţilor primari şi secundari. 

Determinarea capacităţii antiradicalice a fost efectuată cu utilizarea 
radicalului DPPH· (1,1 difenil-2-picril hidrazil). A fost stabilit, că pe durata 
ciclului vital capacitatea antioxidantă a  extractelor hidrice din biomasa de 
spirulină variază de la 20 la 38% inhibiție a radicalului DPPH. În primele 
ore după inoculare capacitatea de reducere a radicalului este minimă, după 
care urmează o creștere lentă până la jumătatea fazei exponențiale de 
creștere (38% inhibiție DPPH) după care această valoare rămâne constantă 
până la finele etapei exponențiale. Faza staționară este marcată prin 
scăderea activității antiradicalice a extractului hidric până la 21% inhibiție.  

Cea mai înaltă capacitate de reducere a radicalului DPPH este 
specifică extractelor hidrice  din biomasa de spirulină colectată în a doua 
jumătate a fazei exponențiale de creștere a culturii statice. 
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INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA COMPORTAMENTULUI 
ŞI A UNOR INDICI BIOCHIMICI ÎN DEPENDENŢĂ DE REGIMUL 

ALIMENTAR 

Ciorba Petru, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Ciochină Valentina dr., conf.cerc. 

Problemele de sănătate evidente la muncitorii ce lucrează pe 
schimburi, îndeosebi în condiţii de temperaturi înalte, includ dereglări ale 
somnului, afecţiuni gastro-intestinale, dereglări ale metabolismului, 
creşterea numărului de boli cardio-vasculare, urmate de numeroase afecţiuni 
ale sistemului nervos. Datele experimentale demonstrează ambiguitatea 
reacţiilor comportamentale şi modificările metabolice, care apar în 
organismul animalelor de laborator hrănite timp de 24 ore în diferite 
perioade „lumină-întuneric”. 

Scopul lucrării constă în studierea influenţei temperaturii asupra 
comportamentului şi a unor indici biochimici la şobolanii masculi în 
dependenţă de regimul alimentar. 

Experimentului au fost supuşi 12 şobolani masculi, de laborator, cu 
vîrsta de 1 lună, masa 173gr - 226gr, întreţinuţi cîte 6 în 2 celule.  

Şobolanii de laborator au fost împărţiţi în 2 grupe: grupa I „de zi” 
(care erau hrăniți la ora 7:30) şi grupa a II  „de noapte” (care erau hrăniți la 
ora 19:30). 

În scopul studierii influenţei factorului de temperatură asupra 
comportamentului, din ambele grupe au fost selectați câte 3 șobolani și 
supuşi stresului de temperatură (t=38ºC). 

Trecerea bruscă de la hrănirea matinală la hrănirea nocturnă a 
şobolanilor masculi supuşi influenţei temperaturii (t=38ºC) provoacă o stare 
de stres excesiv, care influenţează negativ funcţia pancreasului şi modifică 
indicii biochimici ai lui. 
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MAS - METODĂ EFICIENTĂ ÎN STUDIEREA DIVERSITĂŢII 
GENETICE INTRASPECIFICE 

Doroş Irina, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Duca Maria, acad. 

Diversitatea intraspecifică constituie elementul cheie al evoluţiei 
organismelor, asigurînd capacitatea de adaptare la noile condiţii de mediu. 
Variabilitatea genetică a indivizilor ce formează o anumită populaţie, este 
reflectarea polimorfismului genetic existent la nivelul lor. Această variaţie 
este rezultatul recombinării genetice, mutaţiilor şi activităţii elementelor 
genetice transpozabile. 

Cunoaşterea nivelului şi modelului de variaţie genetică în cadrul 
populaţiilor oferă o serie de utilizări practice, în domenii precum 
conservarea genetică, stabilirea structurii genetice, selecția indivizilor cu 
caractere avantajoase din punct de vedere economic (productivitate înaltă, 
toleranță la factorii abiotici, etc.).  

Un instrument în studierea diversităţii genetice intraspecifice este 
selecţia asistată de markeri moleculari (MAS), ce presupune evidențierea 
indivizilor ce prezintă regiuni implicate în expresia caracterelor de interes, 
prin urmare îmbunătăţirea calităţii culturilor, cu utilizarea markerilor 
genetici. Identificarea şi descifrarea structurii diferitelor gene prin metodele 
biologiei moleculare, a dus la stabilirea unor corelaţii între genotipuri şi 
anumite însuşiri calitative  şi cantitative ale indivizilor studiaţi, însuşiri de 
reproducţie şi de rezistenţă la boli şi dăunători. Astfel, studierea şi evaluarea 
diversităţii genetice, exclusiv prin metoda MAS facilitează identificarea în 
cadrul populaţiilor a indivizilor cu genotipuri dorite la nivelul locilor 
genelor ce codifică caracterele de interes, realizându-se în acest mod o 
selecţie sigură, rapidă şi eficientă în cadrul populaţiilor studiate. 

În concluzie, tehnicile moleculare utilizate în evidenţierea 
variabilităţii genetice oferă perspective promiţătoare pentru avansarea 
cunoştinţelor în domeniul biologiei vegetale şi marchează un salt calitativ 
asigurat de perfecţionarea metodelor de investigare, cristalizându-se 
aspectul molecular al fiziologiei plantelor şi al ştiinţelor agricole în general. 
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RARE MOLECULAR GENETIC PARTICULARITY IN A FAMILY 
WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY DISEASE  

(A CASE REPORT) 

Iulia Grosu, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 
Conducător Ştiinţific: Victoria Sacară, dr. med. 

Objective: Spinal muscular atrophy (SMA) are hereditary 
disorders characterized by weakness from degeneration of spinal motor 
neurons and caused muscle weakness and progressive loss of movement. 
SMA is an autosomal recessive disease caused by a genetic defect in the 
SMN1 gene. We aimed to analyze a family consisting of 4 members with an 
unclear situation regarding the inheritance – Autosomal dominant (?). 

Methods: The family members have addressed in the Human 
Molecular Genetics Laboratory where underwent the clinical and molecular 
genetics evaluation. Clinically, electromyography; PCR and RFLP for 
molecular-genetic diagnosis. 

Results: We have been etablished that mother (32 years) was 
presented symptoms of weak myopathy, molecular genetic analyzes showed 
deletion of 7 and 8 exon of the gene SMN1  in 5q chromosome, daughter (6 
mounth) also with deletion 7 and 8 exon of the gene SMN1 in 5q 
chromosome but clinically with more serious symptoms, classical SMA. 
Quantity of copies of the pseudogene SMN has not been verified. Following 
the analyzes was revealed that the father and the other daughter are 
unaffected, and they are not heterozygous. 

Conclusions: We describe a family with an unclear way of 
inheritance of a SMA disease, wich is usually autosomal recissive. In this 
case the mother and one of the daughters have been identified with deletion 
of exon 7 and 8 of the gene SMN in the 5q chromosome,  this situation 
seems like an way of inheritance autosomal dominant for SMA. 
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ANTIOXIDANȚII ȘI POSIBILITĂȚI DE MAJORARE A 
REZISTENȚEI PLANTELOR LA INSUFICIENȚA DE UMIDITATE 

ȘI ARȘIȚĂ 

Ionașcu Angela, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe din Moldova 

Conducător ştiinţific: Ştefîrţă Anastasia, dr. hab. profesor. 

Plantele în timpul vegetației sunt expuse acțiunii diferitor factori 
nefavorabili – insuficienței apei, arșiței, frigului, etc. Adaptarea și rezistența 
plantelor se complică și ca urmare a oscilațiilor vehemente și schimbării 
condițiilor de temperatură și umiditate în intervale relativ scurte de timp. 
Factorii stresogeni din mediul înconjurător, cum ar fi seceta, salinitatea, 
frigul, metalele toxice, şi UB-B radiaţia, conduc la majorarea generării SRO 
în plante şi sciziunea homeostazei celulare. Toate SRO în concentraţii 
marisunt extrem de periculoase pentru organism., deoarece acestea 
condiţionează peroxidarea lipidelor, proteinelor, degradarea acizilor 
nucleici, activarea senescenței și morţii programate a celulelor. 

Protecția celulelor plantelor de la stresul provocat de SRO este 
realizată prin funcționarea sistemelor eșalonate antioxidante, ce includ 
compuși macromoleculari, precum și compuși cu masa moleculară mică. 
Menţinerea capacităţii antioxidante la nivel înalt este strâns corelată cu 
toleranţa la cei mai diverşi factori stresogeni din mediul ambiant. În ultimul 
timp tot mai multe investigații sunt realizate în vederea prospecțiunii 
compușilor cu proprietăți antioxidante cu scopul utilizării pentru protecția 
plantelor de la atacul SRO și majorarea toleranței ne specifice a lor. 

În experiențe pe plante de porumb, crescute în condiții de umiditate 
optimă și de secetă, s-au cercetat proprietățile antioxidante ale unui compus 
nou coordinativ cu cobaltul, – coditiaz, sintetizat în Institutul de Chimie. 
Datele obţinute demonstrează că, coditiazul are un efect antioxidant 
semnificativ asupra plantelor atât în condiții optime de umiditate, cât și de 
secetă. Tratarea seminţelor şi aparatului foliar reduce formarea di-aldehidei 
malonice și protejează pigmenţii asimilatori de la destrucţia oxidativă. 
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INFLUENŢA FOSFORULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII 
NODOZITĂŢILOR LA PLANTELE DE SOIA ÎN CONDIŢII 

CONTROLATE DE UMIDITATE A SOLULUI 

Ivanţova Irina, masterandă 
Universitatea de Stat din Moldova. 

Conducător ştiinţific: Rotaru Vladimir, dr. cerc.ştiinţific 

Plantele leguminoase sunt surse esențiale de proteine și grăsimi 
vegetale şi au rol major în dezvoltarea agriculturii ecologice şi durabile. 
Rolul ecologic constă în abilitatea acestora de a asimila azotul din atmosferă 
contribuind astfel la îmbunătățirea fertilității solului și asigurarea culturilor 
cu resurse alternative de azot. Creşterea şi activitatea fiziologică a 
nodozităţilor este afectată de factorii abiotici, în deosebi de deficitul de 
fosfor şi umiditate.  

S-a efectuat un studiu pentru a evalua efectul nutriţiei cu fosfor 
asupra dezvoltării nodozităţilor la Glycine max L. în dependenţă de regimul 
hidric al solului. S-au folosit plantele de soia (Glycine max.. L. Merr) 
reprezentate de soiurile Zodiac (cu potențial jos de productivitate) și 
Horboveanca (potenţial înalt). 

Rezultatele cercetării au stabilit că aplicarea fosforului pe solul de 
cernoziom carbonatic, caracterizat prin deficit de fosfaţi mobili, a sporit 
masa şi numărul nodozităților la ambele cultivare. Masa nodozităților a 
sporit în varianta fertilizată cu fosfor cu până la 75% față de varianta martor 
(nefertilizată) în condiții optimale de umiditate. De asemenea, numărul 
nodozităților s-a majorat cu până la 48% față de varianta martor. Efectul 
nutriției suplimentare cu fosfor s-a evidenţiat pozitiv şi la plantele supuse 
secetei însă acţiunea fertilizării a fost mai joasă comparativ cu cea depistată 
la regimul optimal de umiditate a solului. Cele mai mari majorări ale 
greutăţii nodozităţilor s-au înregistrat la cultivarul Horboveanca în condiții 
insuficiente de umiditate. 

Aşadar, aplicarea fosforului contribuie la creşterea şi dezvoltarea 
sistemului simbiotic Glycine max-bradyrhizobium japonicum indiferent de 
regimul hidric al solului şi poate avea repercusiuni benefice asupra 
asimilării azotului din atmosferă.  
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UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI ÎN 
EVALUAREA POLIMORFISMULUI GENETIC LA UNELE 

PALNTE MEDICINALE 

Levco Veronica, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

Conducător ştiinţific: Budeanu Oleg, dr. conf. univ. 

Actualmente la nivel global se atestă o creştere a cererii plantelor 
medicinale aromatice  (PMA) în farmaceutică, fitochimie, nutraceutică, 
cosmetologie etc. În acest context, prezintă interes cunoaşterea diversităţii 
genetice a florii spontane, compararea indivizilor din populaţiile spontane şi 
cele experimentale din diverse localităţi, fapt ce va permite de a identifica, 
ameliora şi introduce în cultură noi forme de PMA cu caractere utile, de 
elabora strategii de conservare.  

 Diversitatea poate fi detectată cu implicarea markerilor genetici 
morfologici, biochimici şi moleculari, ultimii, datorită faptului că sunt 
linkaţi direct cu genomul şi nu sunt afectaţi de condiţiile de mediu, fiind 
cele mai eficiente instrumente de analiză. Markerii moleculari sunt utilizaţi 
cu succes pentru estimarea polimorfismului genetic (intra- şi interspecific), 
amprentarea varietăţilor, stabilirea distanţelor genetice, caracterizarea 
fondului de germoplasmă, etc. 

Populaţiile de O.vulgare şi H.officinalisse disting printr-un 
polimorfism morfologic şi fitochimic pronunţat,  care creează dificultăţi 
considerabile în programele de ameliorare şi explorare a potenţialului 
biosintetic. 

Diferenţele fenotipice nu întotdeauna se bazează pe schimbări 
genetice ereditare, fiind adesea determinate de condiţiile pedo-climaterice, 
cele mai eficiente metode de apreciere a polimorfismului sunt metodele de 
analiză moleculară (RFLP, RAPD, AFLP etc.). O tehnică relativ ieftină, 
simplă şi rapidă de identificare a polimorfismului genomic este reprezentată 
de RAPD-PCR, utilizată adesea pentru evaluarea diversităţii diferitor specii 
de plante aromatice.  
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STUDIUL ACTIVITĂȚII POLIFENOLILOR ÎN PATOSISTEMUL 
HELIANTHUS ANNUUS L./ OROBANCHE CUMANA WALLR 

Licah David, masterand 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Budeanu Oleg, dr. conf. univ. 

Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase 
cultivate în Republica Moldova. Această cultură are un spectru larg de 
utilizare, rezolvând problema aprovizionării cu ulei vegetal şi aducând o 
mare contribuţie în obţinerea produselor alimentare. Recolta culturilor 
agricole inlusiv cea a florii-soarelui, suferă pierderi considerabile din cauza 
acţiunii nefaste a unor factori de natură abiotici şi biotici. Lupoaia 
parazitează cultura florii-soarelui reducând drastic producţia de seminţe şi 
ulei. 

Prezența compușilor fenolici în celulă nu este un fenomen 
neobișnuit pentru multe specii de plante, însă precipitarea acestora în 
citoplasmă și în vacuolă reprezintă un indiciu cert al dereglării cailor 
metabolice celulare ca urmare a stresului indus de diverși factori. Reacția 
generală de sinteză a polifenolilor, ca urmare a expunerii la stres, permite 
susținerea ipotezei că acest indice reprezintă un biomarker structural 
principal, care poate fi utilizat în evidențierea influenței agenților patogeni 
asupra plantelor superioare. 

În urma cercetărilor effectuate am stabilit că în rezultatul infectării 
plantei de către patogenul biotrof se induc un şir de reacţii de apărare, cu 
implicarea nemijlocită a enzimelor antioxidante, inclusiv superoxid 
dismutaza, care sporesc rezistenţa plantelor la infectarea curentă sau 
ulterioară, iar cunoaşterea factorilor biochimici de rezistenţă la lupoaie 
precum şi a mecanismelor de protecţie ar facilita activitatea amelioratorilor 
în obţinerea formelor mai rezistente la Orobanche cumana Wallr.  
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ROLUL SISTEMULUI HLA IN GENERAREA 
AVORTURILOR SPONTANE. 

Liubimova Anastasia, studentă 
 Universitatea Acdemiei de Ştiinte din Moldova 

Conducător ştiinţific: Săcara Victoria, dr. 

Obiective:a)Studierea literaturii de specialitate in vederea metodei 
de genotipare a sistemului HLA la pacienti cu problem reproductive. 
b)Implementarea metodei de genotipare prin tehnica PCR
c)Efectuarea screening-lui molecular la cupluri infertile.

Metode:Pentru realizarea reacției PCR folosim: ADN matrița, o 
ADN polimeraza termostabilă, primerii oligonucleotidici, 
deoxinucleotidtrifosfați (dNTP), tampon de reacție, catalizator MgCl2 și 
H2O care totul la o anumită concentrație de lucru. O reacție PCR este 
formată din n=25-40 cicluri,în fiecare ciclu fiind parcurse 3 etape 
principale:denaturarea termică a matriței (deci desfacerea dublulio helix 
ADN), atașarea primerilor și polimerizarea propriu-zisă. 

Rezultate: Antigenele HLA se pot evedentia din saptamina a sasea 
din viata embrionara. Prin urmare s-a descoperit ca embrionul exprima un 
tip particular de insemne denumite HLA-G, fara sa exprime la suprafata 
celulara nici una dintre antigenele HLA clasice. Mentionam ca sunt doar 5 
tipuri de antigene HLA-G in toata populatia umana, deci este evident ca 
sansele compatibilitatii intre mama si fat sa fie extrem de ridicate. 

Concluzii:Prin studii effectuate, folosind metoda de genotipare 
PCR, s-a demonstrat dacă mama are antigenele HLA clasice similare cu 
cele ale tatalui, in special HLA-DQ, embrionul va fi recunoscut ca un corp 
strain. Celulel NK (natural killer) vor ataca trofoblastul, celulele 
trofoblastice nu vor mai fi capabile sa se dezvolte astfel generînd un avort 
spontan. 
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IMPORTANȚA PRACTICĂ A MARKERILOR CYFRA21-1, NSE ÎN 
DIAGNOSTICUL CANCERULUI PULMONAR 

Lozovanu Ana, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Stratan Valentina,dr., conf.cerc. 

Cancerul pulmonar(CP) se înscrie printre problemele de cea mai 
mare rezonanță medico-socială peste tot în lume. Conform datelor 
Institutului Oncologic (2014), anual în Republica Moldova se înregistrează 
cca 800 noi cazuri de CP. 

Scopul lucrării constă în studierea markeriloroncologici ENS, 
CYFRA-21-1 ca posibili indicatori ai prezenței CP și 
markerilornemijlocit,în monitorizarea eficacității tratamentului cît și a 
evoluției carcinomului pulmonar. 

În cadrulstudiului, au fost incluși 62 pacienți diagnosticați cu 
cancer pulmonar, repartizați pe grupe de vîrstă: 4pacienți între 30-40 ani, 
7pacienți de40-50 ani, 25pacienți de 50-60 ani și 26 pacienți în decada de 
60-80ani. Urmează a fi investigată grupa de control din 35pacienți, care 
sunt practic sănătoși, nefiind diagnosticați cu cancer. 

Tehnica de depistare a markeriloreste ELISA (enzyme-linked-
immuno-sorbent-assay),absorbanțamarkeriloreste citită  de spectofotometru 
Stat Fax 303 plus. 

În urma investigațiilor, am depistat că din numărul total de 
paciențiinvestigați cu CP, 21 pacienți au devieri considerabile de la norma 
markerului NSE, și 22 pacienți au devieri de la limita normei amarkerului 
CYFRA21-1. Majoritatea pacienților au devieri de la limita ambilormarkeri, 
ceea ce ne induce la specificitatea acestor markeri la persoanele cu Cr 
Pulmonar. Urmează investigarea grupei de control,care va permite stabilirea 
specificității directe a markerilorinvestigați în aplicarea practică a acestora 
atît în diagnosticul de laborator, cît și în monitorizarea dinamică a 
tratamentului. 
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CARACTERISTICILE MORFO-CULTURALE A TULPINILOR DE 
STREPTOMICETE LIOFILIZATE ÎN PREZENȚA 

SUBSTANȚELOR DE PROVINIENȚĂ MICROALGALĂ 

Lungu Lilia, Roșca Mariana, studente 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Conducător: Burțeva Svetlana, dr. hab. 

Streptomicetele sunt microorganisme care posedă proprietăți cât a 
bacteriilor procariote (modul de decurgere a metabolismului), atât și a 
fungilor eucariote (formarea miceliului complex). Posedă proprietatea de 
sinteză a diverselor substanțe biologic active. Pentru menținerea 
caracteristicilor morfo-culturale, a fost propusă liofilizarea acestora în 
prezența compușilor metabolici extrase din microalge. 

Obiectele de studiu au fost tulpinile Streptomycescanosus CNMN-
Ac-02 și Streptomycesmassasporeus CNMN-Ac-06. Scopul cercetărilor 
fiind depistarea mediilor crioprotective, care ar permite păstrarea maximală 
a compoziției populației tulpinilor alese. După liofilizarea efectuată pe 
mediul protector gelatin+glucoză (martor), a fost depistat că populația 
tulpinii CNMN-Ac-02 este reprezentată de colonii cu miceliul aerian de 
nuanțe albe și cel de substrat de nuanțe surii, iar gradul de sporulare este 
înalt. La tulpina CNMN-Ac-06 coloniile au avut culori albe a miceliului 
aerian și cafenii la miceliul de substrat, iar sporularea având un grad mediu. 

După modificarea compoziției mediului protector, cu aplicarea 
substanțelor de proviniențămicroalgală, miceliul coloniilor tulpinii CNMN-
Ac-02 aerian a devenit de nuanțe surii, iar la cel de substrat de nuanțe albe. 
La tulpina CNMN-Ac-06 miceliul aerian a devenit de nuanțe albe și a celui 
de substrat surii. Gradul de sporulare crește prin aplicarea concentrațiilor 
medii și majore. 
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STUDIUL AGENȚILOR PATOGENI ȘI DĂUNĂTORILOR VIȚEI-
DE-VIE ȘI METODELE DE COMBATERE A LOR 

 Lupuşor Constantin, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 
Conducător ştiinţific: Voloşciuc Leonid, dr.hab. 

În Republica Moldova viţa-de-vie constituie cea mai 
importantăcultură din punct de vedere economic, însă din punct de vedere 
fitopatologic este o specie care necesită o întreținere specială, datorită 
numărului mare de agenți patogeni. Cei mai răspândiţi: Mana, 
Făinarea,Putregaiul cenuşiu și Antracnoza. Gradul de atac al acestor 
patogeni se înscrieîntre 5-10%, iar în unele cazuri depășește 40-50%. 

La evaluarea gradului de atac al strugurilor de mană, făinare şi 
putregai cenuşiu sunt cercetaţi toate tufele la evidenţă în fiacre repetare în 
următorii termeni: prima evidenţă – peste 10-20 zile după apariţia bolii, iar 
următoarele – odată în lună (în total nu mai puţine de 3 ori în decursul 
verii). Dacă boala persistă, atunci ultima evidenţă are loc pe parcursul 
recoltării. Deoarece pierderile  cauzate viticulturii de către dăunători se 
ridică la  aproximativ 14 %,combaterea agenților patogeni și ai insectelor 
dăunătoare din plantaţiile viticole reprezintă  o verigă importantă în cadrul 
tehnologiei de obținere a strugurilor. 

Abordarea acestor obiective impune necesitatea efectuării 
cercetărilor şi implementării în producţie a diferitor tehnologii nepoluante 
de producere viticolă. Tehnologiile avansate de obţinere a producţiei 
viticole prin metode nepoluante reprezintă o direcţie realizată în ţările 
viticole dezvoltate. E necesar de menţionat că metodele de obţinere, 
procesare, etichetare şi control al produselor viticole reprezintă o problemă 
de o importanţă deosebită şi necesită soluționarea urgentă. 
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ASOCIEREA MUTAŢIEI 844INS68 DIN GENA CBS CU 
PIERDERILE REPRODUCTIVE  

Martin Valentina, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Conducători ştiinţifici: Uşurelu Natalia,dr., Săcara Victoria, dr. 

Introducere: Gena CBS codifică enzima cistationin beta-sintetaza 
implicată în ciclul de metabolizare a homocisteinei, aceasta din urmă, dar şi 
folatul având rol în sarcinile umane (hiperhomocisteinemia – efecte 
negative, iar folatul - pozitive). Una din cele mai comune mutaţii din gena 
CBS este 844ins68 din exonul 8, care determină inserarea în poziţia 844 a 
enzimei a 68 de perechi de baze azotate. 

Materiale şi metode: În studiu au fost implicate 55 de paciente cu 
două pierderi de sarcină şi 70 de femei cu două naşteri sănătoase. Pentru 
identificarea mutaţiei 844ins68 din gena CBS a fost utilizată metoda PCR şi 
electroforeza în gel de agaroză de 2 %, iar rezultatele au fost analizate în 
UV. Distribuţia genotipurilor în ambele grupe a fost testată la devierea de la 
echilibrul Hardy-Weinberg (HWE). 

Rezultate: Frecvenţele genotipurilor homozigot dominant şi 
heterozigot ale polimorfismului CBS 844ins68 identificate în grupul de 
studiu sunt 0,891 şi 0,109 (χ2=0,18; p=0,67), iar în grupul control - 0,886 şi 
0,114 (χ2=0,26; p=0,61), de unde rezultă că sunt statistic veridice şi 
corespund  echilibrului HWE. Analiza raportului de şanse (OR) a 
heterozigoţilor din grupul de studiu demonstrează o asociere statistic 
nevalidă cu riscul de avort (OR 0,95 95% Cl 0,31-2,92; χ2=0,01; p=1). 

Concluzie: Rezultatele obţinute în studiu nu pot dovedi o legătură 
directă între polimorfismul CBS 844ins68 şi riscul de avort spontan. 
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MODIFICAREA DIRIJATĂ A UNOR INDICI 
CARDIOVASCULARIPRIN RESPIRAȚIA FORȚATĂ 

Nederiţa Tatiana, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător științific: Ciochină Valentina, dr., conf. cerc. 

Problema modificării dirijate a funcţiilor organismului în scopul 
fortificării sănătăţii omului a devenit de o importanţă deosebită şi poate 
firezolvată numai în cazul elaborării metodelor ce ar permite schimbarea 
direcţionată a activităţii organelor şi sistemelor vitale ale organismului. Pe 
tot parcursul dezvoltării fiziologiei şi medicinei au fost întreprinse eforturi 
în acest scop, însă problema rămâne nerezolvată, deoarece majoritatea 
studiilor au avut ca scop elaborarea metodelor de tratament. Cu atât mai 
mult, morbiditatea și mortalitatea cauzate de dereglările sistemelor 
cardiovascular și respirator dețin întâietate, iar cota lor va continua să 
rămână înaltă și în viitorul apropiat, fapt confirmat de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii. 

Cercetările ştiinţifice privind posibilităţilede modificare dirijată a 
funcţiilor prezintă un interes deosebit pentru fiziologie, în special, cele de 
influenţă dirijată asupra diferitor funcţii ale organismului prin intermediul 
modificării activităţii unor sau altor sisteme fiziologice ale organismului. 
Însă astfel de studii sunt contradictorii şi insuficiente.  

De aceea scopul investigațiilor a constă în modificarea dirijată a 
frecvenței contracțiilor cardiace și a tensiunii arteriale sistolice și diastolice 
prin respirația forțată. 

Investigațiile s-au realizat pe 15 tineri și tinere în vârstă de 19-20 
ani. 

Rezultatele investigațiilor au demonstrat, că amplificarea, cât şi 
diminuarea unor parametri funcţionali ai sistemului cardiovascular poate fi 
obţinută prin executarea dirijată a respiraţiei. 
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ANALIZA POLIMORFISMULUI GENETIC INTRASPECIFIC LA 
ORIGANUMVULGARE ssp. VULGARE L.  

Paladi Ana-Maria, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Conducător ştiinţific: Budeanu Oleg, dr., conf. univ. 

Plantele medicinale şi aromate preluate din flora spontană prezintă 
o varietate imensă de chemotipuri cu un conţinut divers de substanţe de
interes. Analiza polimorfismului genetic intraspecific oferă posibilitatea de 
elaborare a markerilor moleculari specifici pentru anumite chemotipuri de 
plante medicinale.  

Diferenţele fenotipice nu întotdeauna se bazează pe schimbări 
genetice ereditare, fiind adesea determinate de condiţiile pedo-climaterice, 
cele mai eficiente metode de apreciere a polimorfismului genetic sunt 
metodele de analiză moleculară. 

Analiza RAPD reprezintă o tehnică rapidă de identificare a 
polimorfismului genetic prin utilizareaprimerilor arbitrari într-o reacţie de 
polimerizare în lanţ (PCR -Polymerase Chain Reaction). Această tehnică 
este pe larg utilizată în analiza organismelor, genomul cărora încă nu a fost 
secvențiat. 

Primerii RAPD au fost reprezentativi în cadrul investigațiilor 
polimorfismului genetic intrapopulațional la 7 genotipuri de O.vulgare 
prelevate din flora spontană.Primerii incluşi în studiu au manifestat un grad 
diferit de selectivitate în ceea ce privește caracterizarea diversităţii genetice 
la O.vulgare. Astfel, cel mai înalt grad de polimorfism genetice a fost 
constatat la primeriiOPG05(88,3%),OPA02 (85,7%) şi OPA19 (69,2%). 
Mai puţin informativ a fostprimerul371 – care a generat ampliconi comuni 
tuturor indivizilor de O.vulgare. 
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ASOCIEREA PIERDERILOR REPRODUCTIVE CU 
POLIMORFISMUL GENEI VKORC1 LA FEMEILE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

Plîngau E., Boiciuc K., Badicean D., masteranzi 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

Coordonator ştiinţific: Săcara Victoria, dr. 

Introducere:Gena VKORC1 a fost recent identificata ca fiind un 
element cheie in ciclul vitaminei K. Scăderea activității enzimatice duce la 
dereglari de coagulare a sângelui, fiind una dintre cauzele problemelor de 
reproducere. Scopul  cercetării a fost studierea la nivel molecular genetic a 
factorilor de coagulare ce duc la formarea trombozelor, determinarea 
frecvenței polimorfismelor G1639A (RS 9926231) și C1173T (rs9934438) a 
geneiVKORC1, ce duc la formarea trombozelor și pierderi de sarcini 
recurente (RPL). 

Materiale și metode:Grupul de cercetare a fost constituit din91 de 
mostre de ADN a femeilor cu două sau mai multe pierderi de sarcină- 
grupul de cercetare,69 de mostre de ADN a femeilor cu sarcini normale şi 
67 de mostre de ADN a indivizilor sănătoşi din Republica Moldova care a 
constituit grupul de control.Polimorfismele genei VKORC1 G1639A 
(rs9926231) și C1173T (rs9934438) au fost identificate prin metoda PCR-
RFLP. Distribuția genotipurilor a fost testată la pentru devierea de la 
echilibrul Hardy-Weinberg (HWE). 

Rezultate:În urma cercetării polimorfismul C1173T a genei 
VKORC1 au fost oservat diferențe semnificative în frecvențele genotipui 
homozigot după alela mutantă în grupul case și cel de control (19,8% vs 
7,4%).Frecvențele genotipurilor genei VKORC1 au corespuns echilibrului 
Hardy-Weinberg (HWE).Frecvența acestui polimorfism  VKORC1 
demonstrează o asociere cu un risc crescut de apariție a complicațiilor în 
timpul sarcinii (OR 3,26, 95% CI 1,07, 9,91) și aceste date sunt statistic 
semnificative (p = 0,032).  

Concluzie: Polimorfismul C1173T (rs9934438) al genei VKORC1 
este statistic asociat cu creșterea riscului de complicatii in timpul sarcinii şi 
cu pierderi de sarcină.  

29 



Biologie, Biologie moleculară 

CONŢINUTULUI DE PROTEINE ŞI PEPTIDE LA CIANOBACTERIA 
SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI 

COORDINATIVI AI CU(II) 

Racu Olesea, Zop Ana, Cîșlari Ana, masterande
Universitatea Academiei de Științe din Moldova 

Conducător științific: Elenciuc Daniela, dr. 

Printre speciile de cianobacterii şi microalge poate fi distinsă 
cianobacteria Spirulina platensis. Studiul rolului biologic al cuprului 
prezintă interes atît din punct de vedere structural, cît şi funcţional. De 
asemenea,este demonstrată şi acţiunea antiinflamatoare a cuprului şi unii 
compuşi ai lui. 

Prezintă interes studiul unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra 
modificării conţinutului de proteine şi peptide la cianobacteria Spirulina 
platensis. 

Obiectul cercetărilor a servit tulpina cianobacterieiSpirulina 
platensis CNM-CB-02. În calitate de stimulatori ai conţinutului de proteine 
au fost utilizaţi compuşi coordinativi ai Cu(II) cu azometine, administraţi la 
mediul de cultivare în concentraţie de 2 – 6mg/l. 

În cazul utilizării compuşilor coordinativi cercetaţi în concentraţie 
de 2,0mg/l conţinutul de proteine rămîne la nivelul martorului sau îl 
depăşesc neesenţial cu 10%. Concomitent cu creşterea concentraţiei 
compuşilor coordinativi are loc o diminuare a conţinutului de proteine faţă 
de proba martor. Odată cu creşterea concentraţiei complexelor are loc 
diminuarea conţinutului de peptide din biomasa de spirulină. Un spor 
maxim al conţinutului de peptide se observă la administrarea compuşilorîn 
concentraţie de 2,0mg/l şi este de pînă la 1,58 ori mai majorat faţă de proba 
martor. 

Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate putem concluziona că 
compuşii coordinativi ai Cu(II) nu se manifestă ca stimulatori ai sintezei 
proteinelor şi peptidelor dar nici ca inhibitori, valorile conţinutului de 
proteine şi peptide variind în limita probei martor. 
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FAUNA ȘI ECOLOGIA COLEOPTERELOR (INSECTA: 
COLEOPTERA) DIN REZERVAŢIA ŞTIINŢIFICĂ „PĂDUREA 

DOMNEASCĂ” 

Rodnițchi Elena, studentă 
Universitatea Academiei de Științe din Moldova 

Conducător științific: Baban Elena, dr. 

Rezervaţiile ştiinţifice includ  diverse obiecte şi complexe 
naturale cu valoare incontestabilă pentru conservarea biodiversităţii şi a 
habitatelor naturale. Fauna coleopterelor din rezervaţia ştiinţifică 
„Pădurea Domnească” rămâne slab studiată şi până în prezent. 
Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în perioada de vegetație a anilor 
2013-2014 în trei tipuri de păduri cu esenţe foioase ale rezervaţiei 
ştiinţifice „Pădurea Domnească”. 

În rezultatul s-a constatat că fauna coleopterelor colectată în 
cadrul rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească” este reprezentată 
prin 60 specii ce aparţin la 37 genuri şi 6 familii.  

Cel mai mare număr de specii a fost colectat în pădurea de 
stejar cu amestec de plop (49 specii), în pădurea de stejar cu amestec de 
arțar (35 specii) şi cea de frasin – 28 specii de coleoptere. Drept specii 
comune pentru toate cele trei tipuri de pădure au fost: Carabus arvensis 
Herbst, C. ullrichi Germar, C. cancellatus Illiger, C. excellens Kreutzer, 
C. convexus Fabricius, C. coriaceus Kraatz, Pterostichus melanarius 
(Illiger), Molops piceus (Panzer), Abax parallelopipedus (Piller), A. 
parallelus (Duftschmid), Geotrupes sterocrosus (Scriba) şi Nicrophorus 
vespilloides (Herbst) 

Dintre coleopterele investigate, speciile Carabus intricatus L. 
(Carabidae), Lucanus cervus L. (Lucanidae), şi Morimus funereus 
Muls. (Cerambycidae) sunt rare şi ameninţate cu dispariţia pe teritoriul 
Republicii Moldova, fiind incluse in Cartea Roșie a Moldovei. 
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VIABILITATEA ȘI ACTIVITATEA CREȘTERII 
STREPTOMICETELOR DUPĂ LIOFILIZARE ÎN DEPENDENȚĂ 

DE  COMPOZIȚIA MEDIUL CRIOPROTECTOR 

Roșca Mariana, Lungu Lilia, studente 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 
Conducător ştiinţific: Burțeva Svetlana, dr.hab. 

Este cunoscut faptul că păstrarea îndelungată în stare activă a 
tulpinilor de microorganisme duce treptat la pierderea activității acestora. 
Astfel depistarea și aplicarea unei metode eficiente de menținere ne permite 
menținerea proprietăților la tulpinile de interes. Conform datelor din 
literatură și obținute în urma cercetărilor anterioare, a fost stabilit, că cea 
mai eficientă metodă de păstrare a streptomicetelor este liofilizarea. 

Obiectele de studiu au fost tulpinile Streptomycescanosus CNMN-
Ac-02 și Streptomycesmassasporeus CNMN-Ac-06. 

Astfel procesul de liofilizare a ambelor tulpini a avut loc în 
prezența mediului protector gelatin + glucoză (martor) și aplicarea 
metaboliților de diverse concentrații, de proviniențămicroalgală. Scopul 
cercetărilor noastre a fost identificarea concentrațiilor de metaboliți 
microalgali ce permit obținerea unei viabilități maximale și menținerea 
activității creșterii tulpinilor. Astfel la tulpina CNMN-Ac-02 concentrațiile 
majore asigură cea mai înaltă viabilitate. La toate variantele, dimensiunile 
coloniilor finale au constituit 5-7 mm, însă la martor dimensiunile sunt 9 
mm, acest fapt se explică, că numărul de colonii în cutii Petri este mai mic 
și concentrația de substanțe nutritive este mai înaltă. La tulpinaCNMN-Ac-
06 dimensiunile finale la colonii au fost de 6-9 mm (martor – 3-9 mm). Cele 
mai bune rezultate cu privire la viabilitate la ambele tulpini au fost obținute 
în urma aplicării concentrațiilor majorate de metaboliți microalgali. 

Cercetările în acest domeniu vor continua. 
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PARTICULARITĂŢI ŞI PERSPECTIVE DE DIAGNOSTIC AL 
IMUNODEFICIENŢELOR PRIMARE LA POPULAŢIA 

REPUBLICII MOLDOVA 

Rotari Ion, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova, 

 Conducător ştiinţific: Săcara Victoria, dr. 

Sistemul imun uman prezentat de un complex de organe, ţesuturi, 
celule imunocompetente şi un spectru major de molecule reglatoare asigură 
homeostazia antigenică a organismului. Dereglarea dezvoltării diferenţierii 
imunocitelor  funcţionalităţii lor, sintezei produselor lor conduc la apariţia 
imunodeficienţelor primare. Mai frecvent sunt diagnosticate 
imunodeficienţele primare dependente de defectele în sinteza  şi producţia 
de anticorpi urmată de cea celulară şi combinată din totalul maladiilor 
imunodeficitare. Printre factorii care predispun şi conduc la apariţia acestora 
sunt cei genetici, particularităţile individuale ale antigenilor HLA de clasa I 
şi II, precum şi factorii mediului ambiant. Aceste defecte conduc la 
creşterea sensibilităţii organismului la diferiţi agenţi patogeni cu dezvoltarea 
proceselor suporative în cazul defectelor imunităţii umorale sau infecţiilor 
oportuniste în cea de origine celulară.În Republica Moldova , studii ataşate 
pe frecvenţa de înregistrare a imunodeficienţelor primare n-au fost realizate. 
În acest context elaborarea unui algoritm cu stipularea secvenţială a 
procedeelor de diagnostic este de importanţă primordială în selecţia 
pacienţilor cu maladii imunodeficitare primare. Fondarea unor laboratoare 
dotate cu echipament contemporan pentru realizarea cercetărilor 
imunologice şi molecular-genetice constituie suportul tehnic şi metodologic 
în realizarea unui diagnostic veritabil al imunodeficienţelor primare. 
Cercetările de pilot au demonstrat posibilitatea realizării unui screening al 
imunodeficienţelor primare la populaţia Moldovei cu elaborarea unui 
Registru Naţional al acestora şi optimizarea  procedeelor de 
imunoreabilitare cu efect economic rezonabil.   
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STUDIUL TAXONILOR GENULUI RUSSULA DIN REZERVAȚIA 
ȘTIINȚIFICĂ „CODRII” 

Rusu Cristina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Manic Ștefan, dr. 

Ciupercile au fost cunoscute și apreciate din timpuri străvechi de 
către oameni pentru proprietățile lor deosebite. Macromicetele cu corpul 
format din picior și pălărie și-au făcut cunoscute și apreciate valoarea lor 
gastronomică, nutritivă și terapeutică prin speciile comestibile. Cele 
necomestibile sau otrăvitoare și-au relevat importanța, fiind folosite în 
prepararea unor medicamente, pentru aprinderea focului. 

În prezentul studiu mi-am propus ca scop: Studiul speciilor genului 
Russula din cadrul Rezervației “Codrii”. Pentru a realiza scopul nostru, mi-
am propus cîteva obiective: 

• De a studia literatură de specialitate
• De a studia studia sistemele de clasificare a fungilor
• De a studia caracteristica genului Russula, răspândirea,

deasemenea și habitatul. 
• De a descrie speciile speciile genului Russula de pe

teritoriul Rezervației “Codrii” 
• De a deosebi speciile comestibile de cele toxice.
Analizând epoca de fructificare a Russulelor putem concluziona că 

începe în luna iunie și durează pînă în luna octombrie. Nivelul maxim de 
fructificare a reprezentanților acestui gen revine lunii iulie.De asemenea am 
analizat distribuția speciilor  gen. Russula în principalele stațiuni forestiere. 
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VITAMINELE – PILONII TEMPLULUI UNUI MOD 
SĂNĂTOS DE VIAȚĂ 

Țaga Cătălina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe din Moldova 

Conducător științific:Elenciuc Daniela, dr. 

„O minte sănătoasă într-un corp sănătos.” Sănătatea este comoara 
cea mai de preț, dar și cea mai ușor de pierdut. Omul mereu a căutat 
mijloace de căpătare a unei vieți îndelungate și sănătoase. Din fericire, 
aceasta se poate realiza prin simplu fapt de a consuma cît mai multe 
vitamine și minerale, care sunt niște substanțe nutritive esențiale pentru 
viață, numite micronutrienți.  

Vitaminele sunt substanțe organice complexe ce îndeplinesc rolul 
de biocatalizatori în procesele metabolice sau de enzime în unele sisteme 
enzimatice. Deoarece vitaminele nu pot fi sintetizate de către organism, 
acestea sunt obținute din alimente atît de origine vegetală cît și de origine 
animală. Vitaminele sunt clasificate în dependență de solubilitate în 
liposolubile(A, D, E, K, F) și hodrosolubile(C, P și complexul de vitamine 
B). O deosebită importanță are dozarea zilnică și  echilibru dintre vitamine.  

Rolul vitaminelor nu se limitează doar la prevenirea unor 
îmbolnăviri. Acestea au un rol important în desfășurarea normală a 
proceselor metabolice în organism, în asigurarea unei funcționalitățioptime 
a sistemului nervos central, a aparatului digestiv, a sistemului hematopoietic 
etc. De asemenea ele măresc rezistența organismului la infecții, toxine, 
favorizează adăptarea organismului la diverse condiții de mediu și de 
muncă. Vitaminele sunt pilonii templului unui mod sănătos de viață. Așadar 
vă sfătui să consumați vitamine pentru viață îndelungată și sănătoasă. 
Păstrează haina de nouă și sănătatea de tînăr! 
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NEW TECHNOLOGIES OF OBTAINING OF ANTIDIABETIC 
PREPARATIONS BASED FROM BIOMASS OF 
CYANOBACTERIUM SPIRULINA PLATENSIS  

Zop Ana, Racu Olesea, Cîșlari Ana, masteranzi
University of Academy of Sciences of Moldova 
Scientific coordinator: PhD, Elenciuc Daniela 

Investigation of non-traditional sources of bioactive substances is 
one of the current directions of biotechnology development. 
Cyanobacterium Spirulina platensis is widely explored and used in recent 
decades as a source of important bioactive substances. An important 
direction in biotechnology research is obtaining of spirulina biomass 
fortified with important micronutrients. Chromium(III) is an essential 
nutrient required for normal energy metabolism. In order to reduce 
chromium toxicity cyanobacterium Spirulina platensis can be cultivated in 
presence of coordination compounds of Cr(III) that obtaining biomass with 
high content of chromium and other bioactive substances with antidiabetic 
effect. 

The purpose of the research was the study of chromium 
bioaccumulation in spirulina biomass. 

Research subject served cyanobacterium Spirulina platensis CNM-
CB-02. As regulators of chromium content in biomass were used coordination 
compounds of Cr(III) [K2Cr2(SO4)4]•12H2O and 
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O. 

The maximal content of chromium from spirulina biomass, 
cultivated in presence of some Cr(III) coordinative compounds, was 
distributed in the fraction of glutelins and globulins (92,8mg% and 
55,9mg% Cr, respectively for the compound [K2Cr2(SO4)4]•12H2O, and in 
the case of compound K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O) - 128,6 mg% and 
70,4mg% chromium, respectively).  

The obtained chromo-component products can be recommended 
for insulin activity increasing in the cases of diabetes mellitus. 
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METODE CONTEMPORANE DE OBȚINERE A INSULINEI 

Anastasia Babileva, studentă 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Conducători ştiinţifici: Livia Uncu, dr., conf. univ. 
Stela Adauji, dr., conf. univ. 

Insulina este acel hormon, secretat de insulele lui Langerhans, care 
participă la metabolismul glucidelor și contribuie în primul rând la 
micșorarea concentrației glucozei în sânge prin mărirea permeabilității 
membranei celulare. Este compusă din 2 lanțuri peptidice, lanțul A și B, 
unite între ele prin 2 legături bisulfidice. Actualmente insulina este obținută 
de la diferite specii de animale și are o structura bazală asemănătoare, dar 
diferite secvențe de aminoacizi în lanțul. Insulina porcină diferă de insulina 
umană doar printr-un aminoacid in lanțul B, dar insulina bovină se 
deosebește de cea umană printr-un aminoacid din lanțul B și doi aminoacizi 
din lanțul A.  

Cele expuse mai sus ne-au determinat să stabilim drept scop 
evaluarea metodelor moderne de obținere a insulinelor pure și în diverse 
combinații, în aspectul definitivării avantajelor și dezavantajelor acestora 
pentru asigurarea eficacității optimale. 

Metodele clasice de obținere a insulinei sunt: sinteza chimică 
deplină și extragerea directă din pancreas de bovine, porcine sau uman. 
Actualmente insulina umană se obține pe două căi: modificarea insulinei 
porcine prin metoda sintetico-fermentativă: în poziția 30 a lanțului B 
alanină este înlocuită cu treonină; și prin metoda biosintetică de inginerie 
genică. 

Probele clinice efectuate cu insulina umană, produsă prin tehnici de 
inginerie genică, au demonstrat că ea nu are efecte secundare şi că poate fi 
comercializată, adică folosită la tratarea bolnavilor de diabet. 

.
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STUDIUL BIOLOGIC ȘI FITOCHIMIC AL PRODU-SELOR 
VEGETALE DE MONARDA FISTULOSA L. 

Leca Ion, student 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

Conducător științific: Tatiana Calalb, dr. hab.,conf. univ. 

Planta medicinală Monarda fistulosa L. crește spontan în America 
de Nord, dar se cultivă în diferite țări europene și asiatice. În anul 2009 
monarda a fost introdusă în colecția Centrului de Cultivare a Plantelor 
Medicinale a USMF „Nicolae Testemițanu”. Studiul biometric al plantelor 
de monarda s-a efectuat pe parametri morfologici, care ne-a demostrat că 
valorile cele mai mari privind  înălțimea plantei, gradul de ramificare și 
numărul de flori în verticile și pe ramificații au fost stabilite pentru 
chemotipul violet, urmat de cel mov, iar suprafața foliară maximă pentru 
chemotipul alb. 

Examenul microscopic al  produselor vegetale Monardae herba, 
M. flores et folia a pus în evidență structurile anatomice specifice: peri 
glandulari octacelulari pe frunze, bractei și petale; peri secretori cu glanda 
unicelulară și picio-rușul unicelular pe tulpini și petalele florii; peri secretori 
cu glanda unicelulară și piciorușul pluricelular pe petale. Studiul pentru 
identificarea taninurilor a demonstrat prezența doar a taninurilor condensate 
cu o concentrație de 17,2% în frunze, 14,9% în părți aeriene și 12,4% în 
flori. Studiul calitativ flavonoidic prin reacții de identificare a demonstrat 
prezența calconelor, auronelor,  antocianilor și hidroxiflavonelor, iar 
dozarea flavonoidelor prin metoda spectrofotometrică denotă conținutul 
2,87 % în flori,  2,79% în părți aeriene și 2,73% în frunze. 

Studiul comparativ biologic și fitochimic a diferitor chemotipuri de 
monardă (mov, violet și alb) și produse vegetale Monardae herba, M. flores 
și M. folia a pus în evidență chemotipul violet – cel mai valoros. 
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SOIURI NOI DE MUR CU CARACTERISTICI VALOROASE 
BIOLOGICESI POTENȚIAL TERAPEUTIC 

Oprea Valeriu, student, 
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

Conducător științific: Tatiana Calalb, dr.hab., conf. univ. 

Murul este în vizorul amelioratorilor pentru obținerea soiurilor 
noicu fructe calitative, rezistente la îngheț și secetă, acțiunea patogenilor și 
termeni diferiți de maturare. 

Soiurile noi de mur (Evergreen, Cester,  Arapaho) de origine 
americanăau fost evaluate printr-un complex de indici biologici, tehnici și 
chimici.Soiurile au caracteristici biologice diferite: tulpini repente – 
Evergreen, semierecte – Cester  și erecte – Arapaho; grad sporit de 
vigurozitate revine soiurilor  Cester și Arapaho, iar semiviguros – soiul 
Evergreen; fructul se deosebește prin indici morgologici și tehnici:forma 
fructului – ovală la soiul Cester, cilindrică –Arapaho  și sferică pentru 
Evergreen;  greutatea fructului 4,5 g la soiurile Evergreen și Cester, 7,5 g – 
Arapaho. Dozarea acidului ascorbic în fructe prin metoda titrimetrică 
demonstrează că soiul  Evergreen se deosebește cu conținutul cel mai mare 
(0,27% ), urmat de soiul Cester (0,26%) și cel mai mic conținut – soiul 
Arapaho (0,23%).Conținutul de substanțe tanante a fost determinat prin 
metoda titrimetrică, iar rezulatele denotă că cel mai bogat înacest conținut 
sunt fructele soiului Evergreen – 11,08%, apoi în descendență,Cester – 
9,23% și Arapaho – 8,31%. A fost dozat  spectrofotometric totalul 
fravonoidic:  fructele soiului Arapaho sunt cele mai bogate – 3,459%,  
cantități mai reduse în soiurile Cester (3,385%) și Evergreen (3,314%).   

Rezultatele studiului denotă, că toate soiurile noi de mur 
(Evergreen, Cester, Arapaho) prezintă interes prin prisma aclimatizării la 
condițiile pedo-climatice ale Moldovei, particularităților tehnice, biologice, 
conținutului de principii active și vor servi în calitate de suport întemeiat 
pentru managementul plantațiilor de mur pe arii mai extinse. 
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PLANTELE ÎN MEDICINA TRADIȚIONALĂ 

Fursenco Cornelia, studentă, 
 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” 
Conducător științific: Tatiana Calalb, dr.hab., conf. univ. 

Medicina tradiţională implică în ultimele decenii o mai mare 
atenţie prin necesitatea globală de asigurare a asistenţei medico-sanitare şi 
de optimizare a sistemului sănătăţii. 

Astăzi, paralel cu utilizarea clasică a plantelor medicinale se 
dezvoltă și alte sisteme medicale tradiționale, cum ar fi Homeopatia, care 
este pe larg aplicată și fundamentată științific  în multe țări asiatice, 
europene și americane. 

Studiul literaturii de profil relevă faptul că în homeopatie,  regnului 
vegetal revine 68% din toate remediile. Frecvent în practica homeopatică 
sunt utilizate plante provenite din regiuni geografice cu condiții aride, care 
determină elaborarea și acumularea multor constituenți chimici naturali 
toxici. Astfel,  unii factori climatici (gradul sporit de radiație, insuficiența 
umidității etc.) pe perioade extinse induc sinteza acestor compuși chimici în 
cantități sporite cum ar fi la: plante de pustiu – Cactus grandiflorus, Aloe 
socotrina etc. , plante la altitudine – Arnica montana, Ledum palustre etc. 

Rezultatele obținute denota că plantele frecvent antrenate în 
homeopatie  conțin o diversitate de principii: uleiuri volatile și rezine – 
33,67%, alcaloizi – 22,32%, heterozide – 13,39% și flavonozide – 10,71%.  
Un efect terapeutic pronunțat  revin plantelor cu conținut de rezine toxice 
(Toxicodendron  radicans, Bryonia alba) și cu conținut de alcaloizi 
(Strychnos ignatii, Aconitum napellus etc.). 

 Astfel, homeopatia a descoperit uriașa energie înmagazinată în 
celulele plantelor toxice, dar cu potențial terapeutic extrem de larg, bazat pe 
pierderea eventualei toxicități şi capacității de producere a reacţiilor adverse 
prin prepararea remediilor în doze infime. 
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DETERMINAREA CANTITATIVĂ A ”LIDAZEI – LIOFILIZAT 
PENTRU SOLUȚIE INJECTABILĂ 64 UC” 

Luca A., Vîslouh O., Suvorchina O., Podgornii A. 
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

Conducător știinţific: Uncu Livia, dr., conf. univ. 

Introducere: Lidaza reprezintă un remediu enzimatic ce conține 
hialuronidază, obținută din testiculele de bovine. Preparatul scindează 
componentul de bază a matricei interstițiale a țesutului conjunctiv – acidul 
hialuronic. Ca rezultat, se reduc vâscozitatea acidului hialuronic, edemul 
tisular, procesele adezive, cicatricele. Datorită proprietăților sale de a scinda 
formațiunile adezive este întrebuințată pentru tratamentul otitei medii 
adezive prin utilizare locală și administrare subcutanată. Dezavantajul 
metodelor de tratament rezidă în lipsa unei forme farmaceutice specifice ce 
ar conține hialuronidază. 

Scop: Determinarea cantitativă a ”Lidazei – liofilizat pentru soluție 
injectabilă” prin metoda biochimică, pentru analiza ulterioară a stabilității și 
compatibilității a amestecului de hialuronidază și chimotripsină. 

Materiale și metode: ”Lidaza – liofilizat pentru soluție injectabilă 
64 UC” în fiole, lidază standard (ВФС 42-2240-93), acid hialuronic, acetat 
de sodiu, acid acetic glacial, clorură de sodiu, hidroxid de potasiu, acid 
boric, p-dimetilaminobenzaldehidă. Balanță analitică OHAUS, termostat, 
spectrofotometru UV-VIS Agilent 8453.           

Rezultate: Am determinat absorbanța soluției de control și a 
soluției de referință, și am calculat activitatea hialuronidazică. Activitatea 
hialuronidazei în unități convenționale per fiolă: 66,3 UC; 82,6 UC; 95,4 
UC; 101,8 UC; 121,2 UC. 

Concluzii: Activitatea hialuronidazică a preparatului ”Lidaza – 
liofilizat pentru soluție injectabilă 64 UC” în fiole corespunde indicelui de 
calitate ”Determinare cantitativă” a Specificației de calitate. Activitatea 
hialuronidazică a preparatului trebuie să se încadreze între valorile 64-128 
UC. 
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DETERMINAREA IZOFLAVONELOR ÎN SEMINȚE DE SOIA 
PRIN METODA HPLC 

Roman Zinaida, Suvorchina Olga, Mazur Ecaterina 
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

Conducător științific: Livia Uncu conf. univ., 
Introducere 
Industria farmaceutică este într-o continuă evoluţie, apărând pe 

piaţă noi produse, folosind tehnologii tot mai avansate. Izoflavonele, se 
crede pe scară largă că ar avea efecte benefice asupra sănătății umane. Acest 
punct de vedere se datorează, datelor epidemiologice, ce indică o corelație 
inversă între nivelurile de consum alimentar, soia derivate și incidența 
anumitor tipuri de cancer. 

Materiale și metode 
Semințe de soia, recolta a. 2014; cromatograf de lichide de înalta 

presiune Agilent 7500, dotat cu detector spectrophotometric UV-VIS; 
coloana Nucleosil C1, C-18 i.d.= 15 µm., 15x 0,4cm. Condițiile tehnice 
instrumentale: temperature  coloanei este 40 °C; volumul de injecţie -20 µl; 
debitul fazei mobilă – 1 ml /min; faza mobilă acid fosforic  0,1 % și MeOH 
– apă 90:10.

Rezultate și discuții 
1.0 g de probă măcinată de semințe de soia sunt plasate într-un 

balon cu fund rotund de 100 ml,se adaugă 50 ml metanol 70% și se extrage 
cu ultrasunet timp de 10 minute.Extractul  este filtrat printr-un filtru de 
celuloză cu dimensiunea porilor de 0,45 μcm  într-un balon cotat de 100 ml, 
aducînd cu metanol 70% pînă la cotă; Se prepară soluția standard de 
izoflavone – genisteină.În urma determinărilor cromatografice s-a calculat 
conținutul de izoflavone în recalcul la genisteină - 0,36%. 

Concluzii 
Evaluînd conținutul total de izoflavone în produsul studiat în raport 

cu standardul de genisteină distingem un conținut acceptabil de izoflavone, 
rezultatele obținute corelează cu datele bibliografice. 

42 



Biologie, Biologie moleculară 

SPECIA  NICOTIANA TABACUM  SURSĂ DE ALCALOIZI 
NICOTINICI 

Cîneva Liubov, studentă, 
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

Conducător știinţific: Cojocaru-Toma Maria, dr., conf. univ. 

Tutunul, plantă care face parte din familia Solanaceae, cuprinde 
peste 100 specii, îşi trage originea din America de Nord şi de Sud și a fost 
cultivată de-a lungul anilor, în cca 15 țări europene, ca sursă de nicotină 
(țigări, mahorcă). Specia Nicotiana tabacum L. are un conţinut complex de 
compuşi organici și minerali, conţine cca 4000 de substanţe chimice 
dăunătoare și peste 40 substanțe cancerigene, inclusiv alcaloizii  nicotinici 
(nicotina). 

Ne-am propus ca scop identificarea  alcaloizilor prin reacții 
specifice și cromatografie pe strat subțire. În calitate de produs vegetal au 
servit frunzele  de tutun Nicotianae folia, recoltate din localitatea  de baștină 
Chirsova, UTAGăgăuzia, raionul Comrat, localitate cu incidență mărită a 
patologiilor oncologice, unde tutunul se cultivă din anul 1964. 
 Pentru identificarea alcaloizilor s-au utilizat reacții de culoare și 
precipitare: Bouchardat, Dragendorff, soluție de tanin, soluția acizilor: 
fosfomolibdenic, fosfowolframic și picric, cu o sensibilitate mai înaltă 
pentru acidul fosfomolibdenic și fosfowolframic. 

 În cromatografia pe strat subțire au fost utilizate două faze mobile: 
I: acetat de etil: metanol: apă (100:13,5:10)  și II: 1-propanol: apă: acid 
formic (90:9:1), iar în calitate de martor s-a utilizat acidul nicotinic 1%. 
Alcaloizii au fost identificați prin examinarea spoturilor în lumina UV la 365 
nm, după prelucrarea cu reagentul Dragendorff și calcularea coeficientului de 
retenție (Rf),  pentru I fază - 0,35 și  pentru faza II - 0,39.  

. 
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STUDIEREA MICROFLORII MIERII POLIFLORE 
Ţîmbaliuc Elena, studentă 

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova 
Conducător ştiinţific: Artiomov Laurenţia, dr., conf. univ. 

Mierea este o soluţie  foarte concentrată de zaharuri cu o presiune 
osmotică ridicată, ceea ce face aproape imposibilă dezvoltarea majorităţii 
microorganismelor. 

Cercetarile in domeniul microbiologiei mierii de albine sunt destul 
de putine(Nasser, 2004). In scopul determinarii fungilor si drojdiilor din 
microflora mierii pastrate timp un an de zile au fost studiate 3 probe de 
miere poliflora cristalizata.  Pentru  identificarea drojdiilor si mucegaiurilor  
in probele  de miere, s-au realizat inoculari din fiecare proba pe suprafata 
placilor Petri cu mediu Sabouraud solidificat. Placile au fost incubate la 28° 
C timp de 7 zile. Toate coloniile au fost examinate microscopic. S-a 
constatat ca toate probele studiate au continut drojdii osmofile. 

Drojdiile sunt prezente in numar mic in miere si sunt reprezentate 
mai ales de Saccharomyces melis, care se dezvolta in medii în care 
continutul de apa este mai mare de 20-25%. Si drojdiile speciei 
Saccharomyces rosei sunt capabile sa fermenteze medii cu 60% glucide, 
modificând proprietăţile organoleptice.  

Intr - o proba studiata au fost observate structuri ale ciupercilor 
genul Aspergillus,  responsabile de diverse modificari organoleptice (gust si 
miros de mucegai). Prezenţa drojdiiolor osmofile şi a mucegaiurilor în 
probele de miere poate fi explicată printr-o igienă precară a produsului şi 
prin starea cristalizată.  

Bibliografie 
1. Nasser Laila A. Isolation and characterization of fungi
contaminating packed honey commonly consumed in Saudi Arabia. Ass. 
Univ. Environ. Rez. Vol. 7. No.1. 2004  
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EFECTUL ADMINISTRĂRII TINCTURII DE PROPOLIS ÎN 
DIABETUL ALLOXANIC 

Cherkashyna Anastasiia, Chirița Elena, masterande 
Universitatea de Stat din Moldova 

Conducător științific: Crivoi Aurelia, dr.hab., prof.univ. 

Una dintre cele mai răspândite forme ale dereglărilor 
metabolismului glucidic este diabetul zaharat. Acesta reprezintă o boală 
endocrină determinată de secreția deficitară sau folosirea periferică 
defectuoasă a insulinei. Unul dintre extractele care contribuie la micșorarea 
concentrației glucozei în sânge este propolisul prin conținerea în structura sa 
a legăturilor polifenolice. În calitate de obiect de studiu s-a folosit șobolanul 
alb de laborator. 

În cadrul cercetărilor s-a urmărit efectul administrării tincturii de 
propolis asupra nivelului glucozei în sângele șobolanilor în urma inducerii 
diabetului zaharat prin administrarea alloxanului – un analog toxic al 
glucozei, care distruge celulele β ale pancreasului. 

fondul administrării tincturii de propolis 

Rezultatele obținute indică micșorarea nivelului de glucoză la 
administrarea tincturii de propolis în diabetul alloxanic până la restabilirea 
indicilor normali. 
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Fig.1. Concentrația glucozei în sânge în diabetul alloxanic pe 
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DIVERSITATEA FAUNISTICĂ A FLUTURILOR DIURNI 
(LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) DIN REZERVAȚIA 

ȘTIINȚIFICĂ „CODRII” 

Ţugulea Cristina, masterandă 
Universitatea de Stat din Moldova 

Conducător științific: Derjanschi Valeriu, dr. hab., prof.cerc. 

Ca rezultat al cercetărilor efectuate în rezervația științifică „Codrii” 
a fost stabilită diversitatea faunistică a fluturilor diurni care constituie 68 
specii taxonomic încadrate în 43 genuri și 6 familii: fam. Hesperiidae – 
Ochlodes sylvanus Esp., Thymelicus lineola Och., T. sylvestris Poda, 
Charcarodus alcea Esp., Erynnis tages L., Pyrgus malvae L.; fam. 
Papilionidae – Iphiclides podalirius L., Zerinthia polyxena Den. et Schiff.; 
fam. Pieridae Colias alfacariensis Rib., C. croceus Fourc., C. hyale L., 
Leptidea  morsei Fent., L. sinapis L., Anthocharis cardamines L., Aporia 
crataegi L., Pieris brassicae L., P. napi L., P. rapae L., Pontia edusa F.; 
fam. Nymphalidae – Argynnis paphia L., Boloria dia L., Brenthis ino Rott., 
Issoria lathonia L., Neptis sappho Pall., Euphydryas maturna L., Melitaea 
athalia Rott., M. aurelia Nick., M. cinxia L., M. didyma Esp., M. phoebe 
Den. et Schiff., Aglais io L., A. urticae L., Araschnia levana L., Nymphalis 
xanthomelas Esp., Polygonia c-album L., Vanessa atalanta L., V. cardui L., 
Coenonympha arcania L., C. glycerion Borkh., C. pamphilus L., C. tullia 
Muller, Pararge aegeria L., Erebia medusa Den. et Schiff., Aphantopus 
hyperantus L., Maniola jurtina L., Melanargia galathea L., Hipparchia fagi 
Scop.; fam. Riodinidae – Hamearis lucina L.; și fam. Lycaenidae – Lycaena 
dispar Haw., L. phlaeas L., Aricia agestis Den. et Schiff., Celastrina 
argiolus L., Cupido minimus Fuess., C. osiris Meig., C. alcetas Hoff., C. 
argiades Pall., C. decolorata Staud., Glaucopsyche alexis Poda, Phengaris 
alcon Den. et Schiff., Plebejus argus L., P. argyrognomon Berg., P. idas L., 
Polyommatus bellargus Rott., P. daphnis Den. et Schiff., P. icarus Rott., 
Satyrium acaciae F., S. pruni L., Thecla betulae L. 
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IDENTIFICAREA ȘI DOZAREA FLAVONOIDELOR ÎN 
SOLIDAGINIS FLORES ET FOLIA 

Nartea Mihaela, studentă 
Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

Conducător știinţific: Cojocaru-Toma Maria,dr., conf. univ. 

Splinuța (Solidago canadensis L.) este utilizată de secole prin 
proprietățile sale diuretice și antiseptice a căilor urinare. Produsele vegetale: 
Solidaginis flores et  floia  au fost recoltate 2 ani la rând, la începutul lunii 
august a anilor 2013 și 2014, din cultura Centrului de Cultivare a Plantelor 
Medicinale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Identificarea flavonoidelor a fost 
efectuată  prin reacții de identificare și  cromatografie pe strat subțire, 
utilizând 3 sisteme, dintre care, sistema: toluen: acid acetic: apă 
(60:22:1,2), nu ne-a oferit rezultate așteptate, spoturile fiind mai vizibile 
pentru sistemele: acetat de etil: acid formic: acid acetic glacial: apă 
(100:11:11:26) și: butanol-n: acid acetic glacial: apă (4:1:2), cu 
identificarea rutinei și quiercetinei, cu Rf  0, 52 și 0,55 pentru rutină și Rf 
0,87 și 0,97 respectiv, pentru quercetină, în sistemele menționate. 

Dozarea flavonoidelor s-a efectuat  utilizând metoda 
spectrofotometrică, iar principiul metodei este bazat pe reacția de culoare a 
flavonoidelor cu soluția de clorură de aluminiu. Concentrația  flavonoidelor 
se calculează cu ajutorul curbei etalon pe baza absorbanțelor 
corespunzătoare unor soluții de rutozidă, cu aplicarea formulei de calcul. 

Rezultatul denotă, că flavonoidele, în produsele vegetale studiate: 
Solidaginis folia et  Solidaginis flores pentru anii 2013 și 2014  prevalează 
în  flori. Astfel, pentru anul 2013, conținutul de flavonoide constituia 4,093 
% în flori, și 3,919% în frunze, atunci când în anul 2014 flavonoidele se 
prezintă în cantități mai mici, respectiv 3,901% în flori și 3, 648% în frunze. 
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RISCUL ÎNGHEȚURILOR ASUPRA SECTORULUI AGRICOL DIN 
REPUBLICA MOLDOVA 

Beschier Veronica, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Conducător științific:.Ilie Boian, dr., conf.univ 

În grupa fenomenelor atmosferice nefavorabile agriculturii, 
îngheţurile ocupă un loc deosebit.Ele determină nu numai frînarea 
dezvoltării plantelor, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora.  

Prinînghețse înţelege coborîrea temperaturii stratului de aer de 
lîngă sol sub 0°C, în perioada caldă a anului (perioada de vegetaţie a 
culturilor agricole). 

Deşi este un fenomen meteorologicobişnuit pentru clima temperat 
– continentală, în anumite condiţii de timp, înghețurile pot deveni riscuri
climatice prin consecinţele lor. 

Printre aceste condiţii se produc în extrasezon cu 2-3 săptămîni mai 
devreme toamna, sau mai tîrziu primăvara comparativ cu datele medii; cînd 
aerul în deplasare este rece și de origine arctică; cînd îngheţul are origine 
mixtă (advectiv–radiativă); cînd îngheţul se manifestăatît pe sol, cît şi în 
aer; cînd durata îngheţului depăşeşte 5-10 ore consecutiv etc. 

Cele mai periculoase îngheţuri sunt care se produc în afara 
sezonului lor, cînd are loc o alternanţă a advecţiilor de aer rece dinspre nord 
cu cele de aer cald dinspre sud.  

În aceste intervale, ele pot căpăta aspect de risc climatic prin faptul 
că pot surprinde legumele şi zarzavaturile, pomii fructiferi şi viţa de vie în 
primele faze de dezvoltare sau spre sfîrşitul acestora, provocînd pierderi 
mari. 

Caracteristicile suprafeţei active pot influenţa apariţia unor arii mai 
restrînse de îngheț prin următoarele: fragmentarea reliefului care 
favorizează apariţia mai timpurie şi dispariţia mai tardivă a 
îngheţului;formele de relief, în special cele depresionare favorizează cu 
uşurinţă advecţiile de aer rece şi permit îngheţuri dintre cele mai timpurii şi 
tîrzii. 
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STAREA ACTUALĂ A PIȚIGOIULUI MARE(PARUS MAJOR DIN 
PĂDUREA DE LA VĂRZĂREȘTI DIN REGIUNEA CENTRALĂ A 

REPUBLICII MOLDOVA 

Ceban Alin, masterand 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Andrei Munteanu dr. prof. univ. 

Peteritoriul Republicii Moldova se întîlnesc 5 specii de păsări din 
familia Paridae dintre care cea mai numeroasă este Piigoiul mare (Parus 
major).  

Această specie cuibăreşte înscorburile copacilor la înnălţimi mici 
0,5-3m şi foarte rar la 8-10m, cuibul acestora este construit din material dur, 
din diferite plante uscate,crenguţe şi rămurele. În construirea cuibului şi 
alegereas corburii participă numai femela, masculul doar o urmareşte şi îi 
aduce material pentru cuib. 

De obicei ponta este depusă de două ori pe an. Numărul de ouă de 
puse este de 10-12 şi mai rar 12-14. Ouăle sunt clociteşi de femelă şi de 
mascul timp de 13-14 zile.Puii sunt hraniţi cu diferit insecte cum ar fi: 
coleoptere, larve, păianjeni şi fluturi timp de 15-16 zile după ce aceştia 
părăsesc cuibul. Perioada clocirii şi hrănirii puilor cuprinde 42-43 de zile, a 
doua pontă 37-38 de zile. 

 In pădurea de la Vărzăresti a fost înregistrată următoarea densitate 
a specie studiate – 84 de indivizi la km2. 

Metodele de cercetare: 
Depistarea si cartarea tuturor cuiburilor, 
Atragerea păsărilor prin instalarea colivilor artificiale. 
Pentru efectuarea acestui studiu au fost instalate 300 de colivii 

artificial asupra cărora s-au dus observații din anii 2013-2014 și continuă 
pînă în prezent. 

Studiului dat ne permite să efectuăm analiza densității specie 
studiate în Pădurea de la Vărzărești din regiunea centrală a Republicii 
Moldova. 
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STUDIUL DIVERSITĂȚII ȘI DISTRIBUȚIEI PASERIFORMELOR 
ACVATICE DIN HABITATELE  

RÎULUI NÎRNOVA 
 Crudu Nicolai, student 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Conducator științific: Munteanu Andrei, dr., prof. univ. 

Ecosistemele acvatice au inportanță substanțiala în conservarea 
biodiversitații fiind un component esențial și indinspesabil pentru crearea 
ambianței în teritoriile naturale,recreative și antropizate. 

Observațiile au fost efectuate trimestrial în sezonul vernal și estival 
în biotopurile acvatice a rîului Nîrnova din preajma satului Vărzaresti 
raionul Nisporeni.În cadrul investigațiilor au fost folosite metodele: 
cartografică și transectelor (Simkin,1976; Fridmon,1995). 

Fîșiile de stuf si papură sunt distrubuite împrejurul iazului cu o 
lățime între 4-8,6 m, iar în interiorul suprafeței acvatice sunt fîșii nu prea 
mari (lungimea de cca 16m) și insulițe de stufăriș. 

În habitatele rîului Nîrnova de lîngă satul Vărzărești au fost 
întîlnite 5 specii de paseriforme acvatice cu următoarele 
densități:Acrocephalusarundinaceus– 75ind/km2,A.scirpaceus–43 ind/km2, 
A. palustris– 18 ind/km2, Panurus biarmicus– 33 ind/km2,Locustela 
luscinoides– 17 ind/km2. 

Cuiburile acestor specii sunt situate la 40–120 cm deasupra apei, 
între 2-4 sau mai multe tulpini de stuf sau papură; ele sunt țesut dens de fire 
de iarbă, frunze, pedunculi florali, puf și fibre vegetale, pânză de păianjen și 
este căptușit cu frunze mici, rădăcini, păr, câteodată și cu pene. Femelele 
depune o pontă din 4-6 ouă pe la mijlocul lunii mai. 

În stufărișul bine dezvoltat se observă o etajare clară a amplasării 
cuiburilor și manifestarea cîntecului speciilor de paseriforme din 
familiaSylviidae.Gradul înalt de  mozaicitate a fâșiilor de stufăriș crește 
semnificativ diversitatea specifică și capacitatea ecologică a habitatelor 
acvatice. 
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UTILIZAREA INFORMAȚIEI METEOROLOGICE CURENTE ÎN 
ESTIMAREA STĂRII VREMII 

Curagău Mihail, student 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ștințific: Nedealcov Maria, dr.hab, 

Vremea reprezintă totalitatea factorilor și proceselor atmosferice ce 
caracterizează un anumit loc, într-un moment dat. În obținerea informației 
ample și complexe, privind starea de vreme, este necesar utilizarea unui 
volum imens de date meteorologice, pe care în prezent le oferă diverse 
instituții la nivel atît național, cît și internațional. 

În baza studiului de caz (24.03.15), utilizînd datele online dispuse 
de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a sitului internațional 
weather online privind hărțile ce prezintă: regimul termic (temperaturii 
maxime și minime), cîmpul baric la diferite altitudini, regimul precipitațiilor 
atmosferice, a fost estimată starea de vreme în această zi, pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

Astfel, instalarea stării anticiclonale la moment a favori-zat 
variabilitatea semnificativă a regimului termic (de la -3°C în orele dimineții 
pînă la 11°C la amiază ), vîntul înregistrînd  valori de 2m/s pînă la 6 m/s 
corespunzător, iar presiunea atmosferică - atinghînd valorile de 753,3 mm 
Hg în orele dimineții (ora 7.00) și  752,6 mm Hg la amiază (ora 13.00). 

Cele relatate, demonstrează, că în timpul instalării stării 
anticiclonale, în luna martie, diferențele termice doar pe parcursul a șase ore 
pot substanțial să varieze, constituind 14°C, conform studiului de caz sus 
menționat. 

Ținînd cont de tendința de modificare a regimului termic din luna 
martie, din ultimele decenii, și mai ales, alternarea frecventă a perioadelor 
antipode cald-rece, considerăm, că cunoașterea particularităților de 
manifestare a elementelor meteorologice diurne sunt extrem de necesare în 
practica agricolă, cu scopul luării diverselor decizii cu caracter aplicativ 
privind semănatul culturilor timpurii.  

51 



Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 

ANALIZA INDICILOR  MORFOMETRICI AI RELIEFULUI 
BAZINULUI HIDROGRAFIC CULIȘOARA 

Fratea Adrian, student 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Boboc Nicolae, dr., conf. univ. 

Relieful actual este rezultatul unei îndelungate evoluţii 
paleogeomorfologice.El ne conduce la o evaluare justă a peisajului. 
Importanţa reliefului rezidă în faptul că prin indicii morfometrici selectivi se 
poate exprima configuraţia spaţială a peisajului.Spaţiul delimitat de Podişul 
Codrilor de Nord pe care este amplasat bazinul hidrografic Culișoara 
reprezintă o unitate geografică complexă din punct de vedere morfometric, 
respectiv al hipsometrii, declivităţii și expoziţiei versanților.Astfel analiza 
acestor parametri morfometriciajută la înţelegerea aspectelor de ordin 
genetic și la  evidenţierea intensităţii proceselor actuale de morfogeneză. 

Scopul lucrării date constă în analiza indicilor morfometrici 
(hipsometria, geodeclivitatea și expoziția versanților)ai reliefului bazinului 
hidrografic Culișoara.  

Studiul efectuat a contribuit la cunoașterea aprofundatăa reliefului 
bazinului hidrografic Culișoara în dependență de  indicii morfometrici 
analizați.Astfel,am constatat că, în cadrul bazinului hidrografic 
Culișoara,predomină altitudinile de 100-150m cu o pondere de 44% 
remarcîndu-se creșterea  altitudinilor absolute în sud-estul și sud-vestul 
bazinului hidrografic unde se înregistrează cele mai mari altitudini de 
250m.Cele mai joase altitudini ocupă 6%. 

Versanți cu declivitatea mai micăde 40 au o pondere de 25% din 
suprafața totală, valoarea maximă a pantelor fiind de 160.Expoziția 
predominantă a versanților este nord-estică și sud-vestică cu un procentaj de 
18% fiecare.Versanții cu expoziția estică, sudică și vestică dețin cîte 12% 
fiecare,iar cea nordică 11%. Cea mai mică pondere au cei cu orientare nord-
vestică (7%) şi nordică (11%). 
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RISCUL VISCOLELOR PUTERNICE ÎN MOLDOVA 

Gumeni Violeta, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Conducător științific: dr., conf.univ. Ilie Boian 

Viscoluleste un fenomen meteorologic deosebit de complex, care se 
defineşte ca un transport de zăpadă deasupra suprafeţei terestre provocat de 
vînt relativ puternic şi turbulent, însoţit sau nu de ninsoare. 

În raport cu complexitatea fenomenului, se pot deosebi mai multe tipuri 
de viscole: viscol general, viscol cu ninsoare, viscol cu transport de zăpadă 
la sol, viscol cu zăpadă în altitudine. 

Cauzelesinoptice care determinăproducereaviscoluluiîn Moldova au la 
bază corelaţia dintre anticiclonii est-european şi azoric, sau scandinav cu 
ciclonii mediteraneeni, uneori reactivaţi deasupra Mării Negre, devenind tot 
mai violenţi în condiţii de retrogradare. 

In Moldova, viscolele sunt fenomene de iarnă cu o frecvenţă nu prea 
mare şi, ca regulă, ele sunt de scurtă durată. Numărul zilelor cu viscol pe 
parcursul iernii oscilează între 3 şi 13. 

Cele mai îndelungate viscole sunt în luna ianuarie. În unii ani în această 
lună viscolele pot atinge o durată de 50 – 80 ore. 

Încele mai frecvente situaţii viscolele sunt însoţite de ninsori abundente 
care reduc foarte mult vizibilitatea. Calitatea de riscclimatic este atribuită 
viscolului, în primul rînd datorită vitezei vîntului. Viscolul se caracterizează 
prin vînturi tari cu viteze de peste 11 m/s (viscole puternice), sau de peste 
15 m/s (viscole violente), deseori cu căderi abundente de zăpadă, care pot 
forma strat de zăpadă de 25 – 50 cm grosime, sau troiene de 1- 2 m.  

Viscolele perturbă traficul rutier, feroviar şi aerian, adeseori acestea 
fiind întrerupte pentru diferite perioade de timp. Măsurile cele mai eficiente 
pentru diminuarea pagubelor provocate de viscole constau în pregătirea şi 
dotarea prealabilă a echipelor de intervenţie şi în asigurarea unor stocuri 
corespunzătoare de rezerve de combustibil şi hrană. 
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RISCUL PLOILOR TORENŢIALE PUTERNICE ÎN MOLDOVA ŞI 
DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Mîndru Galina, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător Ştiinţific: Ilie Boian, dr., conf. univ 

În Moldova ploile torenţiale cu caracter de dezastru sunt 
determinate de încălzirea neuniformă a suprafeţei terestre şi pătrunderea 
intensivă a aerului umed tropical peste teritoriul republicii.  

Factorul principal care contribuie la formarea inundaţiilor şi a 
proceselor de eroziune sunt ploile torenţiale abundente şi puternice. Efectul 
distrugător al acestora se datorează duratei, intensităţii şi cantităţii de apă 
căzută, dar acest efect este amplificat de numeroase alte caracteristici ale 
suprafeţei active: panta, substratul litologic, lipsa vegetaţiei, momentul din 
an cînd se produce aversa etc.  

Ploile torenţiale cu o cantitate de 50 mm şi mai mult au o acţiune 
energetică destul de înaltă, care poate provoca formarea “rîurilor”, spălarea 
solului, inundarea văilor. 

În vederea reducerii riscului ploilor torenţiale abundente şi 
puternice în scopul dezvoltării durabile a economiei naţionale şi societăţii, 
se efectuează diferite lucrări care cuprind: îndiguirea albiei şi protejarea 
localităţilor, amenajarea albiei prin scurtarea meandrelor, lărgirea şi 
adîncirea albiei minore, curăţirea periodică a albiei de aluviuni, drenarea şi 
îndiguirea lacurilor din luncă, construirea barajelor pentru lacurile de 
acumulare, amenajarea integrală a bazinelor hidrografice. 

Pentru reducerea proceselor de eroziune provocate de ploile 
torenţiale sînt necesare măsuri speciale care prevăd executarea arăturilor în 
lungul curbelor de nivel, utilizarea culturilor agricole care protejează 
versantul şi alternarea acestora cu benzile înierbate, terasarea versantului şi, 
după caz, reîmpădurirea terenurilor.  
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PARTICULARITĂȚILE CONTROLULUI INTEGRAT A 
POPULAȚIILOR DE INSECTE DĂUNĂTOARE 

Moraru Liviu, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător Ştiinţific: Voloşciuc Leonid.,dr. hab. 

Conceptele de control biologic, chiar şi cele bazate pe promovarea 
unor agenţi microbiologici în controlul insectelor dăunătoare au ca deziderat 
major, reducerea folosirii insecticidelor chimice clasice, ca mijloace de 
protecţie a plantelor Necesitatea combaterii organismelor dăunătoare este 
determinată de faptul că culturile agricole sunt atacate de o gamă imensă de 
organisme dăunătoare (insecte, acarieni, agenţi patogeni ai bolilor). 
Pierderile de recoltă  constituie 25-30 %, iar uneori depăşesc 40-50 %, sau 
totalmente compromit culturile agricole. La nivel global pierderile recoltei 
constituie 50 trl $, iar în Republica Moldova depăşesc 2 mlrd lei. 

În scopul reducerii impactului invaziilor organismelor dăunătoare 
se elaborează tehnologii de combatere şi minimalizare a randamentului 
culturilor agricole. 

Întrucât bacuovirusurile au atras atenţia asupra propriilor calităţi 
încă de la descoperirea lor, multe dintre ele au fost studiate ca potenţiali 
agenţi biologici de control al populaţiilor de lepidoptere dăunătoare. Unele 
dintre trăsăturile importante evidenţiate le recomandă pentru folosirea lor 
integrată în programele de management a controlului integrat. 

Dintre metodele de perspectivă în combaterea noctuidelor au fost 
propuse diverse preparate virale constituite în bază de VPN, VG, precum şi 
amestecurile dintre aceste baculovirusuri . 

În aceiași idee, pentru îmbunătățirea gradului de infecțiozitate a 
virusului VPNN a H. Armigera, in vitro și in vivo, se propune încorporarea 
genei GP64 în  genomul viral. 

Prin urmare încorporarea genei GP64 în virionii HearVPN duce la 
creșterea însemnată a ifecțiozității atit in vivo cît și in vitro. 
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CARACTERISTICA CLIMATICA A PERIOADELOR USCATE DE 
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

Mudrea Maria, studentă 
Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Nedealcov Maria, dr., hab. 

Teritoriul Republicii Moldova este asigurat pe deplin cu resurse de 
căldură, şi insuficient cu cele de umiditate. Se cunoaște, că în aspect 
regional predomină bilanţul negativ al umezelii– adică cantitatea de 
precipitaţii căzute nu poate asigura potenţialul de căldură şi energetic al 
teritoriului, care poate să evaporare cantităţi mult mai mari de apă, decît 
primeşte sub formă de precipitaţii.  

Cercetările efectuate în acest domeniu denotă, că deficitul în 
precipitaţii din perioada caldă a anului (aprilie-octombrie), conform datelor 
multianuale constituie 163 mm la nordul republicii şi 457 mm la sud, ceea 
ce propriu zis reflectă normele climatice necesare pentru a iriga aceste 
regiuni.  

Un alt parametru al umidităţii aerului, de mare importanţă practică, 
îl reprezintă deficitul de saturaţie.  Estimarea evoluţiei concomitente a 
duratei deficitului de saturaţie (mb) cu a numărului zilelor uscate indică la 
majorarea valorilor a acestor două componente climatice, începînd cu anii 
80 ai secolului XX, iar către sfârşitul primului deceniu al secolului XXI se 
înregistrează cele mai esenţiale valori practic pe tot teritoriul republicii. 

Aceasta a contribuit la obținerea celor mai scăzute recolte  la unele 
culturi cerealiere din ultimii 54 ani pe teritoriul țării. În acest context, 
considerăm că cele relatate, argumentează efectuarea unei caracteristici 
ample climatice a perioadelor uscate. 
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REZERVAȚIA NATURALĂ SILVICĂ– TELENEȘTI 

Negrescu Valentina, student 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Begu Adam, dr., hab. 

Actualitatea.Conservarea  diversității biologice este o pregatină 
destul de importantă  atît la nivel municipal cît și national.RM poate 
contribui la realizarea acestor obiective trasate de  Convenșia de  la Rio de 
Janeiro(1992), în special, prin evidențierea speciilor rare, atît din habitatele 
naturale, cît și din  Arii protejate. 

Scopul. Efectuarea unui studiu complex asupra dinamicii 
dezvoltării efemeroidelor din  RNS Telenești. 

Obiective: 1. Înregistrarea abundenței speciilor efemeroide; 2. 
Cortarea surselor de poluare; 3. Elaborarea măsurilor de protecție și 
menagement. 

Rezultate:Rezervația Naturală Silvică Telenești este amplasată la 
Nord de Satul Crăsnășeni ,suprafaţa 111 ha , ocolul silvic Teleneşti, vila 
Teleneşti, parcela 50  

Au fost efectuate 3  deplasări în teren 
Deplasarea 1.( 7 martie).Pădurea era în stare de repaos, stratul de 

zăpdă lipsea.Temperatura aerului 12 grade  ziua.Dintre speciile efemeroide 
în lizieră a fost înregistrată Scilla sibirica, abundența  aproximativ 25%. 

Deplasarea 2.(28 martie). Pădurea  avea un aspect mai evifdențiat 
de primăvară.Tempetura  aerului 8 grade, din speciile de efemeroide s-a mai 
înregistrat ( Corydalis bulbosa), abundența de 35%. 

Deplasarea 3.(4 aprilie) Temperatura aerului 5-10 grade cu 
precipitații și vînt puternic abundența speciilor de efemeroide era  mai mare 
de 45%. 

Astfel în RNS Telenești  efemeroidele cele mai timpurii numără 
aproximativ 5 specii dintre care Galanthus nivalis , Fritellaria 
meleagroides, Pulsatilla nigricans, sunt incluse în Cartea Roșie din (2001), 
iar Scilla sibirica,Coridalys bulbosa rare (Negru  ș.a 2002). 
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POPULAREA ȘI VALORIFICAREA CONDIȚIILOR ȘI 
RESURSELOR NATURALE ALE BAZINULUI NÎRNOVA 

Pruteanu Sergiu, masterand 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducătorul ştiinţific: Boian Ilie, dr. conf.univ 

Bazinul rîului Nîrnova este situat în vestul Republicii Moldova, 
mai exact în partea de vest a podișului Codrilor. 

Suprafața bazinului este de 358 km2, lungimea lui de 48 km, iar 
lățimea medie de 7,5 km. El se mărginește cu bazinul rîului Bîc, la nord și 
nord-vest, cu bazinul rîului Lăpușna, la est și sud-est, și cu bazinul rîului 
Brătuleanca, la nord-vest.  

Teritoriul bazinului rîului Nîrnova ocupă extremitatea de vest a 
Podișului Moldovei Centrale, caracterizîndu-se printr-un relief deluros, 
fragmentat de văi adînci și hîrtoape de 150 – 200 m, cu versanți abrupți pe 
care se dezvoltă numeroase alunecări de teren și ravene . Altitudinea 
maximă a reliefului este de 390,9 m și se găsește în partea superioară , cea 
minimă de 21 m – în porțiunea de sud a bazinului. Relieful bazinului se află 
într-o continuă dezvoltare, ca și al întregii republici, datorită celor mai 
însemnate procese exogene ca eroziunea și alunecările de teren. 

Dezvoltarea ogașelor și a ravenelor cauzează reliefarea, în cadrul 
bazinului, a unor văgăuni cu adîncimi de pînă la 1 – 2 m. D-ea lungul 
timpului, luncile rîurilor reprezentau zonele cele mai favorabile amplasării 
și dezvoltării așezărilor.  

Rîul Nîrnova începe dintr-un iaz vechi la 1 km spre vest de satul 
Vînători și debușează în rîul Prut la 278 km de la gura acestuia, la 2,5 km 
spre sud-vest de satul Leușeni.  

Nîrnova primește încă 37 de afluenți cu lungimea sub 10 km și o 
lungime totală de 88 km. Lungimea rîului este de 49 km, panta medie de 2,2 
0/00 . 

Bazinul rîului este alungit de la nord spre sud, fiind mai lat în parte 
stîngă. Înnălțimea medie a bazinului de recepție este de 160 m, panta medie 
de 98 0/00, și densitatea rețelei hidrografice este de 0,50 km/km2. 
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MECANISME DE FINANȚARE A PROIECTELOR DE 
ECOINOVARE 

Porcescu Marcel, student 
Academia de Studii Economice a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Mihăilă Svetlana, lector superior. 

Dezvoltarea armonioasă și instituirea unor măsuri care conduc la 
consolidarea coeziunii la nivel european reprezintă elemente definitorii ale 
conceptului de dezvoltare durabilă. 

Provocările legate de mediu și constrângerile legate de resurse au 
condus la o creștere a cererii de tehnologii de mediu respectiv a necesității 
investițiilor. Accentul noului început de mileniu constă în majorarea 
resurselor financiare și diversificarea mecanismelor de accesare a fondurilor 
destinate direcțiilor cheie precum ecoinovarea, energia durabilă cât și 
inovațiilor legate de transport cu nivel redus de carbon.Principale 
instrumente ce permit acumularea și direcționarea resurselor financiare 
necesare pentru rezolvarea problemelor ecologice sunt reprezentate de către 
fondurile ecologice, a căror principii funcționale sunt integrate într-o 
politică de nivel macro. Mecanismele de finanțare guvernamentală cuprind 
două direcții principaleși anume: finanțarea directă și sprijinul financiar 
indirect. Reglementarea relațiilor privind acordarea și accesarea 
programelor de asistență se realizează cu predilecție prin intermediul 
abordărilor distincte bazate pe: program, proiect sau oportunități.  

Cooperarea la nivel internațional, utilizând mecanismele financiare 
ale Spațiului Economic European oferă oportunități de accesare a 
capitalului necesar prin intermediul programelor cadru in parteneriat cu 
Banca Europeana de Investitii (BEI) gen UE LIFE sau Orizont 2020. 
Lansarea de către Comisia Europeană a instrumentele de asistență 
disponibile: Finanțarea Privată pentru Eficiență Energetică (PF4EE) și 
Facilitatea de Finanțare a Capitalului Natural (NCFF) dotate cu buget de 
peste 200 de milioane EUR au ca obiectiv sprijinirea inițiativelor de 
infrastructură „verde”. 
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STUDIUL POPULAȚIEI CODROȘULUI-DE-MUNTE  
(PHOENICHURUS OCHRUROS) ÎN ORAȘUL CHIȘINĂU. 

Sandu Constantin, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Munteanu Andrei, dr. prof. univ. 

În mediul ce se află într-o continuă schimbare capacitatea de 
adaptare este o însușire primordială pentru toate organismele vii. Codroș-
de-munte este o specie care posendă o capacitate înaltă de adaptare. Acest 
lucru ni-l demonstrează faptul că în urmă cu trei decenii specia dată putea fi 
întîlnită doar pe malurile sîncoase ale Nisrului, iar în prezent devine o 
specie comună atît în zona șantierelor, cît și în  zona clădirilor înalte, 
parcuri, scuare. Probabil că elementele construcțiilor le amintește de 
stîncării. 

Codroș-de-munte este o pasăre insectivoră, migratoare, de talie 
mică, cu un corp alungit și suplu. Ușor poate fi identificată după culoarea 
neagră a penajului, ce cuprinde întreg trunchiul și capul, contrastînd evident 
cu coada ruginie-roșcată. Femela are un colorit general cenușiu, mai 
întunecat pe spate și mai albiu pe abdomen. 

Primele păsări sosesc la noi la sfărșitul lunii martie –  începutul 
lunii aprilie. Ademenirea femelei și împerecherea se desfășoară în prima 
jumătate a lunii aprilie, iar spre sfîrșitul lunii încep construcția cuibului. 
Cuibul îl construiesc ambii parteneri, de regulă în construcții abandonate 
sau parțial deteriorate, în golul țevilor, stîlpilor electrici etc. La sfîrșitul lunii 
aprilie femela începe depunerea ouălor. O pontă completă constituie 4-6 ouă 
albe sau albastre pal pe care le clocește femela timp de 13-14 zile. Puii sunt 
hrăniți de către ambii părinți. Timp de o oră părinții aduc hrană de 
aproximativ 15 de ori. Puii devin zburători în a 12-17a zi de viață. 
Observațiile cu privire la perioada de reproducere, modul de amplasare a 
cuibului, numărul de ouă și de pui eclozați au fost duse asupra a două 
familii de codroș-de-munte din Chișinău. 
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CARACTERIZAREA POPULAŢIEI ŞI A REŢELEI DE AŞEZĂRI 
UMANE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 

Stratan Dionise, masterand, 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Bejan Iurie, dr.conf.univ. 

Populaţia sub variatele ei aspecte a constituit obiect de studiu încă 
din cele mai vechi timpuri. Am putea spune chiar că primele sale descrieri 
aparţin geografiei şi făceau referire in primul rind la modul de viaţă al 
oamenilor. 

Prezenta lucrare de licenţă are ca scop principal caracterizarea 
complexă din punct de vedere geografic a populaţiei şi aşezărilor omeneşti 
ale unei unităţi administrativ teritoriale din cadrul Republicii Moldova şi 
anume a raionului Călăraşi.  

Numărul populaţiei acestui teritoriu a suferit schimbări 
considerabile pe parcursul ultimilor 50 de ani. Variaţia numărului populaţiei 
este o consecinţă a transformărilor sociale, economice şi politice, care îşi 
lasă amprenta asupra evoluţiei numerice a populaţiei. Odată cu oscilaţia 
numărului au loc şi ample modificări în structura populaţiei. 

Conform datelor Centrului de Statistică din raion, privind numărul 
de locuitori, cel mai mare efectiv de populație s-a înregistrat la 
recensământul din 1970 (92023locuitori) . Din cauza unor factori sociali, 
economici şi politici condiţionaţi de perioada de tranziţie prin care trece 
Republica Moldova şi care au un impact negativ asupra dezvoltării 
societăţii, se înregistrează valori mai scăzute a numărului populaţiei, 
ajungând în anul 2004 la cifra de 75075 locuitori persoane 

Putem menţiona, că situaţia demografică din raionul Călăraşi s-a 
agravat în ultimii ani, astfel încât mortalitatea depăşeşte natalitatea, 
fenomen ce determină procesul de „îmbătrânire demografică”. 
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REPARTITIA SPATIO-TEMPORALA A GRINDINII PE 
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

Timbur Mihaela, studentă 
Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Nedealcov Maria, dr.hab. 

Teritoriul Republicii Moldova se caracterizează printr-o activitate 
semnificativă a căderilor de grindină, fiind un fenomen ce se formează în 
perioada caldă a anului la trecerea fronturilor reci foarte active peste 
teritoriile supraîncălzite, cu precădere în lunile aprilie-octombrie.  

Acesta devine a fi fenomen de risc, cînd provoacă pagube, prin 
distrugerea culturilor in diferite etape de dezvoltare, afectînd buna 
desfasurare a ciclului biologic. În cazul, cînd dimensiunile boabelor de 
grindină sunt mari, iar durata este semnificativă, unele culturi agricole pot fi 
distruse.  

De aceea, a fost important estimarea spațio-temporală a 
manifestării grindinii de dimensiuni mari, în ultimii ani. Pentru realizarea 
scopului propus au fost utilizate, datele meteorologice din arhiva Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat. Ca studiu de caz, au fost estimate căderile de 
grindină din anul 2011.  

Așadar, în luna aprilie, la Cahul, s-au înregistrat căderi de grindină 
pînă la 8 mm, iar în luna mai grindina cu diametrul de peste 14 mm a fost 
înregistrată la postul meteorologic Codrii, ceea ce demonstrează la 
caracterul local, sub formă de cărări în căderea grindinii. 

Potrivit datelor multianuale, constatăm, însă, că cu toate că 
fenomenul de grindină se manifestă izolat, sub „formă de cărări”, totuşi, mai 
frecvent acesta se observă la altitudini, în special, pe Podişul Moldovei 
Centrale, unde frecvența constituie 1,2-1,3 zile/an (față de 0,5-0,7 zile/an în 
restul teritoriului ). 
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EVALUAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ANTROPIC DIN 
RAIONUL UNGHENI 

Ursu Marina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Bejan Iurie, dr. 

Potențialul turistic antropic înglobează o gamă variată de obiective 
generate de talentul şi inspiraţia geniului uman, manifestate permanent de-a 
lungul timpului, din preistorie şi până astăzi. 

Principalele obiective turistice antropiceal raionului Ungheni sunt 
celecultural-istorice, precum: „Masa lui Petru I”, „Casa albă”,„Troiţa 
Martirilor Neamului”. De asemenea,se evidențiază și personalitățile istorice 
importante, care au călcat aceste meleaguri, cum ar fi: Leonid Brejnev, Ion 
Iliescu, Dimitrie Cantemir etc. 

Printre atracţiile culturale de importanţă naţională şi locală se 
remarcă muzeele, care formează o reţea ramificată pe întreg teritoriului 
raionului Ungheni.Cel mai important esteMuzeul de Istorie şi Etnografie din 
Ungheni cu un număr de exponate de cca 10 125 de piese, dar mai ales,aici 
se aflăși una dintre cele mai valorase colecții de port popular din Republica 
Moldova, care cuprinde peste 50 de exemplare. 

Edificiile religioase constituieun grup aparte de obiecte de atracţie 
turistică prin rolul lor religios, cultural, arhitectonic, social-economic, 
generând o formă specifică de turism – pelerinajul.Cele mai vechi 
lăcașurireligioase din raionul Ungheni sunt: Catedrala Sf. Alexandru 
Nevski, Biserica Sf. Arhanghel Mihail, BisericaSf. Ierarh .a. 

Obiectivele turistice cu funcții economice din raionul Ungheni se 
evidențiază: Fabrica de ceramică Ungheni, Fabrica de covoare Ungheni 
șipodul proiectat de Gustave Eiffel. 

În concluzie, menționăm că raionul Ungheni se bazează pe un 
potențial turistic cultural-istoric, datorită tradițiilor și obiceiurilor care s-au 
păstrat pînă în prezent, datorită meșteșugarilor care au ținut tradițiile 
raionului în viață. 
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STAREA ECOLOGICĂ A ECOSISTEMULUI FORESTIER 
„PĂDUREA RĂSCĂIEŢI” 

Onofrei Vasile, student 
Universitatea Academiei de Ştiinte a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Adam Begu, dr, conf.univ. 

Pădurile reprezintă una dintre resursele apreciabile ale Terrei, 
oferind umanităţii o gamă largă de produse pentru satisfacerea necesităţilor 
acestora şi pentru dezovoltarea economiei, astfel funcţiile multiple 
(ecologice, sociale, economice) ale pădurilor predispun instituirea şi 
existenţa unor mijloace de protecţie a acesteia. 

Avînd scopul de a studia starea ecologică a ecosistemului forestier 
„Pădurea Răscaieţi” am determinat sursele de poluare a acesteia, am evaluat 
starea apelor de suprafaţă şi a celor subeterane, deasemenea am elucidat 
starea biotei iar in final am realizat o listă cu recomandări privind 
imbunătăţirea stării ecologice şi menţinerea unui ecosistem sănătos. 

În urma studierii parametrilor apelor subterane şi a celor de 
suprafaţă am obţinut valoarea PH-ului cuprinsă între 6 şi 7, iar conţinutul 
ionilor de metale în apă atinge urmatoarele valori: Ca2+- 65 mg/l; Mg2+- 
20 mg/l; Na+- 80 mg/l; Cl—132mg/l; NO3-- 0,05mg/l, gradul de 
mineralizare constituie 483 mg/l, analizînd rezultate obţinute şi 
comparîndu-le cu CMA, putem afirma că apele din cadrul ecosistemului au 
un grad relativ scăzut de poluare, întrucît cantitatea substanţelor din apă nu 
depăşeşte CMA. Lumea animală este diversă fiind reprezentată de 
căprioare, vulpi, mistreţi şi veveriţe, la acestea adăugîndu-se reptile şi 
insecte; flora cuprinde o serie de specii, cele mai des întîlnite sunt: stejarul 
pendiculat, pinul, plopul alb, ulmul şi diverse specii de salcie, diversitatea 
speciilor de arbori este determinată de situarea fluviului Nistru în imediata 
apropiere a pădurii. 

Realinzînd acest studiu, am ajuns la concluzia că principala sursă 
de poluare a ecosistemului forestier o reprezintă neglijenţa factorului 
antropic vis-a-vis de  starea ecologică a acestuia, fapt demonstrat prin 
construcţia unei ferme de animale la marginea pădurii şi amenajarea unui 
spaţiu destinat deşeurilor în apropierea acesteia. Starea ecologică a pădurii 
este încă satisfăcătoare, dar dacă vom continua în acelaşi ritm, foarte curind 
aceasta riscă să se înrăutăţească. 
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ANALIZA RESURSELOR TURISTICE ALE RAIONULUI 
NISPORENI 

Adam Gheorghina, Crudu Nicolai, studenţi 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducator științific: dr., conf.univ. Iurie Bejan 

Raionul Nisporeni face parte din regiunea frontalieră cu România. 
Nisporeni deţine o pondere de spaţii împădurite de cca. 48,0% din totalul 
zonei, fapt ce creează o bună oportunitate pentru valorificarea turistică a 
celor mai împădurite raioane. 

Relieful raionului este preponderent deluros. În localitatea 
Bălăneşti se află cel mai înalt punct geografic din Moldova (429,5 m).  

Raionul Nisporeni este atractiv vizitatorilor săi prin fondul forestier 
bogat și diversificat,care poate fi utilizat în dezvoltarea turismului rural, al 
meşteşugurilor. În zona r-nlui există un important şi diversificat potenţial 
turistic: 

1) Potenţial natural
1.1 Resurse forestiere: 4 ocolurile silvice: Nisporeni, Cioreşti, 

Grozeşti şi Păruceni; 36 sectoare silvice şi 16 cantoane.  
1.2 Arii protejate de stat (peste 4,52 mii ha teritoriu rezervat de 

stat): 
• Rezervaţii naturale de plante medicinale: s. Selişte (302

ha) 
• Rezervaţii naturale silvice: s. Selişte (302 ha), or.

Nisporeni (3499 ha). 
• Rezervaţii peisagistice: Vila Nisporeni (3499 ha)
• Monumente geologice şi paleontologice: hârtop

Nisporeni, fractura tectonică Selişte (240 ha). 
1.3 Fondul cinegetic se întinde pe o suprafaţă de 18,2 mii ha. 
2) Potenţial antropic

2.1 Monumente de cultură şi istorie: 
2.2 Muzee: 

2.3 Personalităţi marcante 
2.4 Tabere estivale 
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ROLUL LUI GRIGORE VIERU ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII 
VIITORILOR CERCETĂTORI 

Batrîncea Sanda, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr., conf. univ. 

Grigore Vieru este prezent și actual prin Dragostea, Adevărul, 
Patria, Durerea și Suferința pe care a reușit să le expună perfect în opera sa 
literară. Vieru ”însuflețește” poezia prin trăirea și gândirea poetică, 
oferindu-i astfel puterea de a supraviețui regimurilor, criticilor, timpului. 
Noi, drept viitori cercetători, avem nevoie de o astfel de poezie, care ne 
ghideze și să ne educe în spiritul valorosului, creației, poeziei. Poezia 
viereană reușește să contruiască temelia bazată pe simplitate, dar și 
complexitate.  

Această personalitate reușește să suplinească ”dezgolirea” artei 
poetice basarabene prin expunerea ființei și dorului în poezie, prin 
simplitate, prin ”chemarea tainică-n privire”. Poetul este cel care oferă 
sufletului uman alinare, regăsire, dragoste, prin stilul poeziei sale – simplu. 
Tot ce expune poetul, este în fond, tot ce noi cunoaștem, dar uităm, pentru 
că suntem măcinați de rutină. Este nevoie de ”curaj” pentru a scrie o astfel 
de poezie simplă, pentru a reuși atât de frumos, să îmbini o întreagă cultură, 
o întreagă istorie.

Având la îndemână aceste materiale de bază, noi, tinerii cercetători 
suntem obligați să le valorificăm și să le utilizăm drept adevăruri 
fundamentale în ulterioara noastră activitate. Aceste veritabile materiale vor 
servi drept fundament conceperii viziunii proprii asupra lumii.  
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FAMILIA-VALORI ȘI VOCAȚII 

Botnari Ioana, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr., conf. univ. 

Etnologia, sociologia, antropologia, istoria și alte științe se 
pronunță în favoarea unor definiții contextual- istorice a conceptului de 
familie.Acest fapt a determinat în anii din urmă utilizarea termenului mai 
ales la plural, vorbindu-se despre mai multe tipuri de familie: nucleară, 
lărgită, complexă. În pofida extremei varietăți structurale, de origine istorică 
sau culturală, nota proprie a familiei, ca instituție socială având la bază 
alegerea reciprocă a partenerilor maritali, este de a asigura reproducerea 
speciei, în condiții socioculturale determinate. O definiție etnologică ne 
deseamnează familia ca ,, unitate socială de factură etnică, alcătuită dintr-un 
bărbat și o femeie și copii acestora, între care s-au stabilit legături temeinice 
de viață și ajutor reciproc, economic, social; instituție socială de factură 
etico-juridică alcătuită din mai multe persoane înrudite între ele prin 
consangvinitate sau legături reglementate cultural’’.  R. Vulcănescu vine să 
precizează ,, ponderea creatoare culturală remarcabilă’’ pe care o deține 
familia, deoarice ,, majoritatea produselor artei ceramice, textile, cojocărești 
au fost opera activității creatoare în familie’’.În această privință studiile 
etnografice au relevat importanța familiei în dezvoltarea culturii populare la 
români, scoțînd în evidență rolul ei în transmiterea unor vechi tradiții de 
creație în artă .Familia ca împlinire a fiinţei este reprezentata cel  mai bine 
de George Călinescu in „Cartea  nunții”.  Opera este  primul roman al 
autorului în care acesta realizează o adevărată  monografie a familiei ca 
instituţie și totodată un poem al  iubirii matrimoniale în care autorul se 
dovedeşte a fi un  creator de tipuri umane. 
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ARTELE POETICE ÎN VIZIUNEA LUI GRIGORE VIERU 

Alina Calcavura, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr., conf. univ. 

Lirica lui Grigore Vieru reprezintă pentru noi, cititorii, un izvor 
nesecat de trăire şi cunoaștere, graţie, în primul rând, fiinţei creatoare care a 
fost poetul, considerat de un alt mare creator, Marin Sorescu „un creuzet al 
cântecului liric.” De unde şi spiritul modern al creaţiei sale, alimentat 
consistent de problema crezului artistic, devenit unul din motivele reiterate 
în mai multe poezii din categoria artelor poetice. Lectura poeziilor 
developează fermitatea şi demnitatea pe care o trăieşte poetul în faţa 
scrisului, lucrând insistent şi cu mare grijă în cuvânt, fie că el ţâşneşte din 
inepuizabilul izvor folcloric sau din vibranta relaţie „mama-graiul”, din 
dragostea pentru ”izvorul, ramul” sau fin marea iubire pentru femeie, din 
lecturile din Mihai Eminescu sau din Nichita Stănescu. Oricum, Gr. Vieru 
şi-a „descoperit sufletul” şi şi-a conştientizat destinul de creator, fapt relevat 
cu precădere şi printr-un limbaj confesiv în artele sale poetice.  

Două dintre ele sunt definite chiar prin titlu, “Ars poetica”. 
Ipostaza eului poetic este al unui Orfeu ce luptă cu moartea. Poezia are și un 
motto: “De mila timpului din sânge / Poetul nu-i decât iubire” şi sacrificiu. 
Mottoul poate constitui o cheie care să permită înţelegerea mesajului artei 
poetice, care poate fi, desigur, redimensionat pe triunghiul: Timpul – Poetul 
– Iubirea. Celălalt text este o meditaţie dramatică la tema valorii poetului şi
poeziei ce-şi are adevăratele rădăcini în pământul care l-a născut. Poezia 
“Harpa” enunţă întreg travaliul creatorului în drumul spre sine, un drum al 
infinitului, un drum spre cântecul sacramental, cântec de dor şi mari 
idealuri, pe care le regăsim zidite-n versul vierean.   
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INFLUENȚA LIMBII ENGLEZE ASUPRA LIMBII ROMÂNE 

Celpan Tatiana, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Spînu Stela, dr., conf. 
univ. 

When we speak about the structure of some language we can tell 
that between different components of this structure exist some differences. 
Though morphology is the most constant and systematic part of the 
language. That’s why it occupies the important place in the base of 
classification of  languages. During the transformation of Latin language 
into Romanian languages there were some changes of the vocabulary. 
Romanian language has many words borrowed  from English.  

The borrowings from English penetrated more or less not only in 
some domains but in all the spheres: social, economic, scientific and 
cultural. 

În articolul de faţă ne propunem să tratăm problema influenței 
limbii engleze asupra limbii române, avalanşa de împrumuturi din engleză 
care au invadat limba noastră în ultimele decenii. E o pătrundere masivă, 
care continuă să crească într-un ritm accelerat, dar care îşi găseşte motivaţia 
în necesitatea de a desemna anumite realităţi extralingvistice noi. 

Aspectele influenței engleze în limba română poate fi abordata din 
perspectiva normativa: pe de o parte norma socio-culturala, iar pe de alta 
parte norma lingvistica. 

Ca urmare, putem menţiona că împrumuturile englezeşti au penetrat 
nu doar un domeniu aparte, ci au pătruns în toate sferele: socială, 
economică, ştiinţifică, culturală, mai mult sau mai puţin.   
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IDEALURI ŞI VALORI GENERAL UMANE ÎN  CREAŢIA LUI 
GRIGORE VIERU 

Natalia Chihai, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr., conf. univ 

Dictonul „A fi zilnic frumos și simplu” reprezintă, de fapt, 
coordonata etico-estetică a întregii creaţii vierene, în afara căreia nu e 
posibil de conceput o câtuş de validă interpretare a oricărui text poetic. De 
aceea, la lectura operelor sale, cititorul avizat are impresia că receptează o 
tainică spovedanie a eului liric, care-şi mărturiseşte o mare dragoste față de 
lume, faţă de om şi, mai ales, faţă de copil, răspândind în jurul acestora o 
atmosferă de duioșie și cuvioșenie, spaţiu vital, în poezia lui Gr. Vieru, 
pentru re-crearea valorilor general umane. 

Gr. Vieru este autorul unui discurs divers ce se comunică prin forţa 
intenţiei de a ajunge la conştiinţa şi inima cititorului, poetul fiind, mai întîi 
de toate, un tribun, o porta voce a valorilor naţionale şi general-umane, așa 
cum o declară el însuși. Dragul de viaţă, pacea, iubirea, identitatea umană, 
mama, plaiul, limba şi atâtea alte valori, sub pana poetului, devin bivalente 
pentru fiecare cititor: sunt condiţii sine ira ale existenţei umane în general 
şi, tototdată, certifică valoarea indivudului uman în propriul spaţiu 
existenţial. 

Pe aceşti piloni rezistenţi şi-a construit poetul templul creaţiei sale, 
în care domină precepte etice perene: a-ţi iubi neamul, poporul din care faci 
parte, limba maternă etc.  

Prin scrisul său, prin luările de cuvânt, prin comportamentul său de 
apostol al neamului ajuns la ananghie, poetul s-a străduit, să ne întoarcă spre 
idelurile general umane, trecând purificarea spirituală prin idealurile 
sacramenatale ale poporului nostru, ziditor de cultură milenară.  

În concluzie, putem afirma cu certitudinea dobândită în urma unei 
lecturi atente a creației sale că Grigore Vieru este un poet al vibraţiei 
umaniste palpabile şi calde, visul căruia era de a ne uni prin cuvântul limbii 
române și prin iubire de aproape. 
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TTEERRMMEENNUULL  SSII  LLIIMMBBAAJJEELLEE  SSPPEECCIILLIIZZAATTEE 

Ciobanu Doina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Spînu Stela, dr. conf. univ. 

Cu toții cunoaștem ca  conceptul de terminologie este utilizat cu 
mai multe sensuri interdependente, nu întotdeauna delimitate clar. 
Delimitarea acestor interpretări este cu atât mai importantă cu cât rolul 
limbilor naturale şi, implicit, rolul lingvisticii în funcţionarea 
terminologiilor este recunoscut de majoritatea cercetătorilor, chiar dacă 
acest rol este inegal în funcţie de fiecare terminologie. Terminologia este 
considerată din ce în ce mai mult o disciplină lingvistică, o lexicologie. Prin 
conceptele teoretice cu care operează şi prin obiectul de studiu, 
terminologia creează o punte interesantă între lingvistică - şi ştiintele 
exacte. Putem spune că terminologia are relaţii cu mai multe ramuri ale 
lingvisticii şi cu disciplinele exacte, prin diversele sale aspecte astfel prin 
obiectul de studiu se intersectează cu ştiintele exacte; prin metoda de lucru – 
cu lingvistica; prin instrumentele folosite – cu informatica; prin relaţiile cu 
utilizatorii – cu pragmatica, sociologia şi politica lingvistică.  

Așadar, terminologia constituie o punte de legatură între ştiintele 
umane şi ştiintele exacte prin intermediul căreia se realizează o interacţiune 
reciprocă între discipline considerate ca fiind incompatibile. Este încă o 
dovadă a faptului că nu mai putem vorbi de discipline pure, că există o 
influenţă reciprocă între diversele discipline, că se nasc discipline de 
frontieră în permanenţă si că se vorbeşte din ce în ce mai mult de 
interdisciplinaritate. 
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PUBLIUS OVIDIUS NASO.VALORI BIBLIOFILE 
ÎN BŞC ,,A. LUPAN” 

Cotruţa Alina, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
Conducator: Păduraru Galina dr., conf. univ. 

Publius Ovidius Naso poet elegiac născut în anul 43 î. Hr.-17 d. Hr. 
în Roma. A fost exilat la Tomis (Constanţa de astăzi) unde a realizat cea 
mai frumoasă parte din creaţia sa. Capodopera autorului ne permite să-l 
considerăm parte a culturii, literaturii şi istoriei  noastre. În poeziile sale 
sunt descrisemulte lucruri despre strămoşii şi ţinuturile noastre din acele 
timpuri. O parte din lucrările autorului au ajuns în colecţiile BŞC “A. 
Lupan”. 

 Ţinem să menţionăm că biblioteca deţine cărţi rare care nu mai 
sunt nici într-o altă bibliotecă. Intenţia noastră este să cercetăm fondurile 
bibliotecii privind opera autorului pentru a facilita activitatea de 
documentare a cititorului. Pentru ca identificarea unui anumit material să fie 
uşor găsit de către cititorul cointeresat de viaţa şi activitatea literară a 
poetului. Am descris materialele descoperite după următoarele criterii: după 
fonduri; după gradul de uzură; dacă deţine text unilingv sau bilingv, 
efectuînd şi analiza paliografică a cărţilor.  

Această problemă a mai fost studiată pentru realizarea unui 
material pentru o carte, însă o sinteză în bibliotecă pentru cititor nu s-a 
realizat. Descrierea întrprinsă este şi un imbold în special pentru tineri, de a 
frecventa bibliotecile. 
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GRIGORE VIERU ȘI PROMOVAREA LIMBII ROMÂNE 

Creșciuc Cristina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr., conf.univ. 

După cum s-a menționat în multe studii criticre, Grigore Vieru a 
fost mai mult decât un poet, a fost un simbol al basarabiei înstrăinate, un 
creator care a luptat pentru adevăr, identitatea de neam și de origine română 
comună, dând dovadă de o profundă dragoste față de limbă ca fenomenul 
cel mai complex şi opera cea mai preţioasă a unui popor. Poezia sa este o 
demonstraţie prin creaţie a frumuseţii şi profundităţii sensurilor pe care le 
are limba română, partea noastră de cer.  

Şi pentru un creator limba este un spaţiu locuibil (M. Heidegger) şi 
poetul nostru a confesat sincer:”Viețuiesc în limba mea, acționez în limba 
mea, de la un cuvânt la altul se întâmplă toate minunile universului în limba 
mea.” De aceea limbii române dobândeşte o conotaţie simbolică a unui 
limbaj existenţial pentru omul de pe mapamond: În aceeaşi limbă / Râde un 
pământ. / Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria / S-o 
preschimbi în cânt. 

Poetul a promovat ideea necesutăţii comunicării în limba română 
în RM, îndemnîndu-i pe toți să o respecte. Vieru a explicat succint diferența 
dintre limba română și așa-zisa limbă moldovenească, demonstrînd în 
discursul său Testamentul că cea din urmă nu există, ci este vorba de un 
grai. Limba este doar una și se numește limba română. 

Tema limbii este reflectată în multe din poeziile sale, care sunt o 
emanaţie a spectrului de sentimente ce pot repune în valoare spirituală 
limba noastră cea română: Salvați-vă prin limbă, Limba noastră cea 
română, Pentru Ea, etc. 

În concluzie, Grigore Vieru a fost poet, dar textele, ideile și 
aforismele sale au valoare științifică, de aceea, acest subiect poate constitui 
drept temă de cercetare științifică pentru noi, studenții. 
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CATEGORIA INTENSITĂȚII ȘI MODALITĂȚI LINGVISTICE DE 
INTENSIFICARE 

Cuzan Carolina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Matei Tamara, dr., conf. univ. 

Una din problemele actuale abordate în lingvistică este intensitatea. 
Categoria intensității își manifestă multi-dimensionalitatea prin intermediul 
a diverse modalități lingvistice. Această categorie gramaticală afectează în 
special clasa adjectivului și adverbului. Intensitatea poate fi analizată din 
perspectiva mai multor nivele, cum ar fi: nivelul fonematic, morfematic, 
lexematic, sintagmatic, al propoziţiei şi al textului. 

Vorbind despre intensitate, ne referim la un sistem de opoziții și 
grade de comparaţie. Prin urmare, procesul de intensificare lingvistică se 
referă la introducerea în enunț a cuvintelor care evaluează proprietățile 
calitative sau cantitative ale unui obiect și, în cazul adjectivelor, o atribuie 
unuia din cele trei grade de comparație. 

Cuvintele pe care le utilizăm pentru a ne exprima opinia sau 
punctul de vedere subiectiv față de un obiect diferă prin gradul lor de 
intensitate. Intensificatoarele sunt un termen lingvistic pentru cuvintele care 
amplifică o anumită emoție. Ele nu reprezintă o contribuție semnificativă 
din punct de vedere semantic într-un enunț, dar modifică calitatea 
obiectului, sau, mai exact, redau viziunea subiectivă prin care îl interpretăm 
și oferă context emoțional suplimentar. Așadar, putem spune că intensitatea 
este o categorie lingvistică relevantă pentru diverse domenii.   

În limba engleză, intensificatoarele derivă dintr-o clasă de adverbe. 
Dar, când sunt utilizate gramatical ca intensificatoare, aceste cuvinte nu sunt 
adverbe, pentru ca ele nu redau caracteristicile însușirilor și acțiunilor, ci, 
relevă emoția ideii modificate și astfel, sporesc încărcătura emoțională a 
enunțului. 

În concluzie, putem spune că procesul intensificării este unul 
complex și categoria intensității reprezintă un subiect vast de cercetare 
lingvistică.  
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COMPUNEREA CUVINTELOR ÎNTREGI ȘI 
COMPUNEREA SAVANTĂ. PREFIXOIDE ȘI SUFIXOIDE LA 

MODĂ 

Deleu Cornelia, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Mitric Aliona, lector universitar 

În lucrarea dată am analizat un compartiment intermediar între 
gramatică și vocabular: formarea cuvintelor sau derivarea și compunere.  

Formarea cuvintelor este un mijloc de îmbogățire a limbii unui 
popor, a vocabularului fiecărui vorbitor. Formarea cuvintelor cu ajutorul 
unor afixe este foarte important, deoarece un plus major în cunoașterea și 
identificarea sensurilor acestora ar putea ajuta în procesul de asimilare a 
termenilor științifici, care sunt repartizate în diferite ramuri ale cunoașterii. 
În cazul neglijării sensurilor acestora poate duce la greșeli care se constată 
în îmbinarea derivatelor sau compuselor cu alte cuvinte, cum ar fi cele 
determinate, în cazul pleonasmelor, când construim determinante inutile 
care repetă sensul afixului sau altor elemente de compunere, sau în cazul 
adaosului determinatelor incopatibile cu afixe sau alte elemente de 
compunere (de ex: coexistă împreună). 

Deci formarea cuvintelor este posibilitatea de lărgire a 
vocabularului unei limbi prin diferite metode: prin împrumuturi din alte 
limbi, prin adăugare a unor afixe, cât și prin schimbarea semnificațiilor lor 
existente. 

În concluzie pot menționa că în istoria evoluției limbii, au fost 
considerate diferite schimbări, majore sau mai puțin mari, dar care totuși au 
remarcat evoluția limbii române, și este limba care astăzi o numim  româna, 
și ne mândrim că o vorbim, fiind  rod al strămoșilor.  
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MODELUL TINEREI PERSONALITĂȚI ÎN ROMANELE LUI 
DUMITRU CRUDU 

Dicusar Cristina, studentă 
Univeristatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific:Tamara Cristei, dr., conf. univ. 

Literatura lui D. Crudu este o literatură de factură biografistă care 
se axează pe detalii, pe ineditul experiențelor, pe viața irepetabilă a 
individului. Biografismul constituie legătura dintre viață și text, cultivă 
refuzul la metodele și generalizările poluate, concentrându-se pe 
individualitate. De aceea, atunci când vorbim despre „tânăra personalitate” 
în romanele lui Dumitru Crudu, nu putem vorbi decât la particular. D. 
Crudu nu-și pune scopul să construiască tinere personaje și nici personaje-
tip. Scriitorul construiește, asemeni unui om care visează: personajele lui 
sunt spontane, imprevizibile, bine încadrate în context. Iar visul constituie, 
pentru acesta, fără a exagera, starea autentică a trăirilor unui om, 
personajele fiind ipostaze ale eului narator. Pe de altă parte, dincolo de 
experiențele personajelor, descoperim scopul naratorului – „Ceea ce mă 
interesează pe mine nu este cum un tip care are succes se prăbuşeşte sau 
cum un om sănătos se îmbolnăveşte, ci cum un deznădăjduit îşi 
redobândeşte speranţa. Reinventarea iluziei este mai importantă pentru mine 
chiar decât descrierea realităţii.” (1, p. 20). 

În 1999, în revista Paralela 45, D. Crudu și M. Ianuș  publică 
manifestul fracturist, acesta listând principalele idei pe care se bazează 
textele acestora.   

Conchidem că, pe lângă actualitatea literară, fracturismul lui D. 
Crudu este dominat și de actualitatea socială și, uneori, de cea politică; 
temele abordate putând fi infinite, odată cu schimbarea vocii narative.  

1 Basarabia, 2003, nr.1-3, p. 14-21 
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ASPECTE ALE INFLUENȚEI ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ 

Eftodii Aurelia, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Coducător ştiinţific: Aliona Mitric, lector universitar 

Terminologia engleză a devenit o abundență în viața cotidiană a 
fiecărui din noi. Această diversitate lexicală se datorează multitudinilor de 
situații comunicative în cadrul cărora ne manifestăm. Termenologia 
neologică domină sferele de activitate ale societății practic, într-un mod 
inconștient. În urma cercetărilor ce au avut loc în ultimii anii s-a depistat că 
sub cea mai mare influență este pus domeniul tehnologiilor IT dar și cele ale 
economiei, vorbind despre marketing si management. Accentul în studierea 
acestei probleme se axează pe procesele de apariție a englezismelor în limba 
română dar și pe procesul de modificare a cuvintelor originale prin afixare 
sau simpla schimonosire a lor. După cum au remarcat mai mulți 
cercetători,influența englezismelor asupra limbei române este un fenomen 
internașional, cel puțin la nivel european. În acest context s-a manifestat 
atitudinea societății care nu ar fi refuzat această pătrundere ci din contra a 
susținut acest fenomen cu scopul de a internaționaliza careva sfere de 
activitate și de apropiere cu state mai dezvoltate. Fiind cunoscut nivelul de 
prestigiu al limbii engleze, ea ajunge să domine absolut toate domeniile 
sferei economice și industriale: alimentația, vestimentația, școala, arta, 
sport, tehnologiile,obiecte de uz casnic, domeniul afacerilor, prezentînd o 
extindere metaforică de intercalarea limbajului comun cu cel de specialitate. 
Numeroasele exemple prezente în lucrare determină  precizia de afirmare ca 
situația limgvistă s-a schimbat radical în ultimii douăzeci de ani. Scopul 
cercetării este de a familiariza societatea cu această problemă și de a o 
determina de a alege codul de comunicare adecvat astfel ca să se păstreze 
valorile limbei române prin adaptare și colaborare.  
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PARTICULARITĂȚI FONETICE ȘI MORFOLOGICE 
ÎN OPERA DRUȚIANĂ 

Gandrabură Galina, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Spînu Stela, dr., conf. univ. 

Ion Druță este un scriitor foarte apropiat de tradițiile, obiceiurile, 
pământul și țăranul moldovenesc. Nu este de mirare că în opera sa se găsesc 
numeroase dialectisme foneticeși morfologice. 

Scriitorul păstrează unele particularități fonetice specifice rostirii 
moldovenești ca: închiderea vocalei –ă> -î: „ ... dacî nu sîadunî...”; ca 
rezultat al pronunțării dure a consoanelor s, z, ț (ḑ), ș, j vocalele e,i trec în 
ă, î  în cuvintele căpățîni, zîcă, zî; diftongii accentuați -e ̭ași - i̭a  devin é și -
i̭e:  băiet, casa me, pre, mai ave; diftongul -e ̭a se monoftonghează, -e ̭a> -a: 
sară, samă, așază; oclusivele bilabiale p, b, m se palatalizează până la 
stadiul ḱ,ǵ, ń: chelea, chicați, chicături, chișcă, schinare, aprochii, ghine, 
aghe, bunghi, dunitale, niezul; consoana labiodentală f se palatalizează până 
la stadiul h́: „ Șîni știi... pe unde-o hi hiind ” [ 3, p. 61]; v>ẑ: „ Răzeșii nu 
pot cînd au murit, da cît îs jii, ei pooot!”; c (+ e, i) > ŝ: Șiutura, șela, șini, 
șinși. 

Dintre trăsăturile morfologice semnalate pot fi menționate: 
reducerea articolului hotărât –l: documentu, capu`, gardu`; frecvent este 
folosit la vocativ interjecția hăi!: „Domnică, ia vină-ncoace, fată hăi.”; 
viitorul I este folosit în forma lui populară, fără –v: ne-om duce, om sămăna 
păpușoi;  pentru peroana a III-a la perfectul compus se atestă forma 
invariabilă o a auxiliarului verbului a avea: o mai fost,  m-o strigat , m-o 
apucat, c-o ars etc. 

Astfel, utilizarea dialectismelor foneticeși morfologice, în mod 
conștient, de către autor are ca scop de a scoate la iveală coloritul național, 
precum și de a sublinia autenticitate personajelor sale. 
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„CONSTANTIN STERE- COPILUL NEASTÂMPĂRAT” 

Guțu Alexandra, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Spînu Stela, dr., conf. univ. 

Cu adevărat sunt mari doar cei care cu adevărat sunt buni, iar prețul 
măreției este însuși responsabilitatea și dragostea de neam. 

Constantin Stere născut la 1 iunie 1865 în Ciripcău, ținutul Soroca, 
a fost om politic, jurist, savant și scriitor român care încă din copilăria lui 
urgisită, ca un justițiar și revoltat, a fost animat de ideea necesității 
reformării structurilor sociale și politice.  

A urît nedreptatea și alcătuirile strîmbe, a fundat o doctrină, a 
elaborat proiecte reformatoare, s-a angajat să le înfăptuiască, și-a căutat 
prieteni și sprijinitori, s-a luptat cu adversarii. Într-un cuvînt, s-a aflat de pe 
la 14-17 ani șî pînă pe la 66, mereu pe baricadă, pururea neliniștit, fără 
odihnă și răgaz. Hărțuit ca nimeni altul, s-a văzut lovit mișelește cu cele mai 
josnice sudalme, izgonit de acolo unde el pusese temelie, urmărit de 
ostilități tenace. Le-a suportat pe toate, deloc calm și senin, pentru că nu a 
țintit satisfacția unei cariere, ci realizarea unor convingeri: reformarea 
structurilor sociale și politice românești și unitatea națională. 

A trăit și s-a dezvoltat în atmosfera revoluționară a cercurilor 
intelectuale rusești din a doua jumătate a secolului trecut. În aceste condiții 
și-a însușit mentalitatea revoluționarului care nu se supune prescripțiilor 
codului elaborat de autorități și opinia public, dar comandamentelor 
conștiinței sale. 

Personalitate deosebit de complexă, cu activitate multilateral, 
Constantin Stere s-a situat pe linia unei tradiții vechi și nezdruncinate, a 
intelectualului angajat. 
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LITERATURA SECOLULUI AL XIX- LEA 
( ROMANUL AGLAIA) 

Juc Ana, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Păduraru Galina, dr., conf. univ. 

Aglaia este un roman absolut onorabil, manuscrisul romanului a 
fost descoperit de istoricul Ion Varta în arhivele Ministerului de Externe al 
Imperiului Rus. După toate probabilitățile , romanul a fost scris de un 
basarabean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Autorul nu este 
identificat, deoarece proza nu avea nici un titlu Ion Varta a ales unul 
convențional. Cercetarea pe care o interpretez va avea in vedere lexical 
limbii române în perioada in care a fost scris romanul. Materialul romanului 
permite să înaintăm teza ca limba română vorbită pe teritoriul Basarabiei se 
afla într-o etapă sau fază de criză sau regres. Vocabularul din roman este 
învechit arhaic cu multe neologisme care sunt reprezentate limitat. Această 
idee poate fi susținută prin următoarele exemple. Elementele lexcal arhaice 
specific secolului secolului de început al culturii române, dar prin 
semantism, ulterior ieşit din circuit: aşternut „pat” (Densusianu 1961, 318) 
<aşterne < lat. asternere: Aglaia a îngenuncheat lângă aşternutul său (p. 
110); ieftin „mărinimos, generos”, În raport cu termenii învechiţi se poate 
constata necesitatea unor termeni, sensuri noi, care să corespundă cerinţelor 
epocii. Aceştia vor fi creaţi din resursele limbii române sau vor fi 
împrumutaţi : îndestulare (fig.) „satisfacere” < în- + destul: Spre 
îndestularea curiozităţii, poftiţi! (p. 93); înmulţi [fig.] „a spori, a accentua”: 
Asprimea se înmulţea (p. 17); 
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NUMELE CA SEMN IDENTITAR  ÎN CONTEXTUL 
GLOBALIZĂRII 

Lungu Daniela, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Păduraru Galina, dr.,conf. univ. 

Problema identităţii omului, a fost şi rămîne una fundamentală a 
istoriei şi teoria culturii, etică şi filosofia religiei. Identitatea prezintă 
maniera de a fi tu însuţi, deosebit  de celălalt, posibilitatea de a-ţi exprima 
sensibilitatea, raţiunea, voinţa proprie, puterea acţiunii şi a creaţiei, 
rezistentă la provocările mediului natural şi social. În acest caz, numele 
propriu devine un semn personal. Numele uman este un semn care identifică 
individul în termenii  unor variabile precum aparteneţa etnică şi sexul: 
Gheorghe, Maria, Nataşa, Slava, Oscar, Britney, Jean, Anamarie etc. 

Și astăzi, cînd lumea globalizată se răsfrînge tot mai mult asupra 
identității unui popor,  noi trebuie să avem grijă de patrimoniul național. Să 
luăm tot ce este nou, dar să nu uităm niciodată de tezaurul strămoșesc, de 
identitatea națională.   

Eefectuînd un studiu în satul natal, Păulești, raionul Călărași, din 
ultimii patru ani- 2011-2014, am observat că numărul variat de nume 
moderne abundă, dar , în pofida acestora, nu au dispărut definitiv nici cele 
tradiționale. Printre numele copilașilor nou-născuți, părinții au optat pentru 
numele de valoare națională, tradeţională: Ion, Gheorghe, Ana, Maria, 
Elena, Grigore, Nicolae, Vitalie, Aurel, Alexandru etc. Iar cu un procentaj 
mai mare fiind numele de actualitate, la modă , împrumutate: Andreea, 
Simona, Gloria, Mirela, Adelina, Nicoleta, Adriana, Livia ,Ariadna, 
Mădălina, Adela, Maxim, Tony, Iraida, Marius, Vitălina. 
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IMAGINEA - COMPONENTĂ A EXISTENŢEI SOCIALE A 
INDIVIDUALITATEA GRAIURILOR ROMÂNEȘTI 

         Mardari Victoria, studentă 
         Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
     Conducător științific: Spînu Stela, dr.,conf univ. 

Cu toții cunoaștem ce este polisemantismul, dar putem să 
concretizăm că polisemia unui cuvânt nu este nimic altceva decât sensurile 
și subânțelesurile lui. 

După cum cunoaștem există cinci subdialecte și anume: 
subdialectul moldovenesc, maramureșean, muntenesc, crișean și bănățean. 
Considerăm că toate aceste subdialecte au o expresivitate deosebită a 
lexicului. Subdialectul moldovenesc se caracterizează printr-o tendință 
permanentă de închidere a vocalelor și de palatalizare a consoanelor. 
Deasemenea acestea păstrează o serie de fonetisme cu caracter arhaic. 
Subdialectul muntean se caracterizează printr-un sistem vocalic sărac, cu 
vocale puține, cu apertură medie, nuanță închisă și care se pot transforma, în 
alte situații, în vocale închise propriu-zise. Sistemul consonantic are 
tendințe de palatalizare. Subdialectul bănățean se caracterizează printr-un 
sistem vocalic bogat, atât în seria anterioară cât și cea posterioară aproape 
tot atât de echlibrat ca și sistemul vocalic muntean, dar cu mai multe vocale 
decât acesta.Subialectul crișean este mai puțin unitar ca structură. Sistemul 
vocalic, dar și cel consonantic sunt mobile datorită cărora se produc 
transformări importante în corpul fonetic al cuvintelor. Subdialectul 
maramureșean se caracterizează prin închiderea vocalelor mijlocii, 
consoanele sunt mai puțin palatale decât în româna standard și au efect 
centralizator. 
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TENDINȚE ACTUALE DE DEFINIRE A NOȚIUNII DE 
NEOLOGISM 

  Elena Mihalachi, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Aliona Mitric, lector universitar. 

Tema propusă de d-na Aliona Mitric pentru a fi studiată şi apoi 
prezentată ca teză de an mi s-a părut fundamentală din cel puţin trei motive. 
Am în vedere, în primul rând, faptul că Dicţionarul Academiei este cea mai 
importantă dintre toate lucrările noastre lexicografice (din păcate 
neterminată încă şi prea puţin cunoscută mai ales de publicul larg, dar şi de 
către unii specialişti). În al doilea rând, mi s-a părut extrem de interesantă 
problema neologismelor româneşti, care constituie cel puţin o treime din 
vocabularul românesc contemporan şi care reprezintă la noi o foarte 
serioasă problemă de cultură, iar, după unii, chiar  o condiţie a culturii. În 
sfârşit, al treilea factor motivaţional care m-a determinat să optez pentru 
tema în discuţie îl reprezintă influenţa engleză, considerată, pe bună 
dreptate, cea mai importantă dintre toate influenţele moderne exercitate, în 
ultimele decenii asupra limbii române. 

Prezentată foarte pe scurt, lucrarea pe care am realizat-o, conţine o 
introducere, un scurt istoric al Dicţionarului Academiei, un capitol în care 
discut conceptul de neologism în lingvistica românească, apoi mai multe 
capitole şi subcapitole  consacrate neologismelor în cele două serii ale 
Dicţionarului Academiei (cunoscute prin siglele DA şi DLR). În continuare 
studiez câteva probleme de etimologie cu referire specială la situaţia din 
Dicţionarul Academiei: etimologia multiplă, etimologia omonimelor. 

Concepută şi realizată în felul în care mi-am permis să propun aici, 
noua ediţie a Dicţionarului Academiei va cuprinde aproape întregul tezaur 
lexical al limbii române, devenind, cu adevărat, cea mai importantă lucrare 
lexicografică românească într-o formă finită. 
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POLITICA ȘI PLANIFICAREA LINGVISTICĂ 

 Olaraș Diana, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Spînu Stela, dr.,conf. univ. 

Termenii de politică și planificare lingvistică sunt relativ recenți. 
Politica lingvistică poate fi definită ca un sistem de măsuri 

conștiente și integral dirijate,exercitate în cadrul unor situații lingvistice 
concrete,asupra domeniului funcțional al limbii (limbilor) alias asupra 
relației între limbă (limbi) și viața social.Iar planificarea lingvistică 
desemnează totalitatea măsurilor întreprinse de stat în vederea standardizării 
și utilizării codului lingvistic. 

 Politica lingvistică se exercită,de regulă,în interiorul unuui stat,dar 
ea poate transcende frontierele acestuia.De asemenea,nu este exclusă 
posibilitatea ca politica lingvistică să se limiteze la o comunitate lingvistică 
restrânsă,care convețuiește pe teritoriul unui stat alături de alte 
comunități.În situația în care politica lingvistică acoperă doar un segment al 
conaționalilor unui stat,ea se identifică cu platform sau revendicările 
minorităților lingvistice în materie de limbă,cum ar fi minoritatea lingvistică 
gagăuză în Republica  Moldova. 

Pentru ca revendicările minorităților lingvistice să fie aplicate în 
practică,este nevoie,de cele mai multe ori,de intervenția statului(și aici 
alunecăm treptat de pe terenul politicii lingvistice pe acel al planificării 
lingvistice) găgăuzii de exemplu,care nu dispun de mijloace necesare și 
suficiente pentru a transpune în practică revendicările lor lingvistice. După 
cum se vede,dacă noțiunea de planificare lingvistică implică neapărat 
noțiunea de politică lingvistică,relația inversă nu este obligatorie. 
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VARIETATEA DIATOPICĂ A LIMBII ROMÂNE 

Pleșca Diana, studentă 
UniversitateaAcademiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Spînu Stela, dr., conf. univ. 

Lingvistica actuală deosebește trei tipuri de varietate lingvistică: 
varietate diatopică (varietatea în spațiul geografic), varietate diastratică 
(varietate între straturile socioculturale ale lingvisticii), varietate diafazică 
(în funcție de circumstanțele expresive ale comunicării).  

În prezenta comunicare ne vom axa pe varietatea diatopică, care 
generează variantele teritoriale ale limbii, cum ar fi dialectele, subdialectele 
și graiurile, care au devenit obiecte de studiu ale dialectologiei şi geografiei 
lingvistice. În același context menționăm că fenomenul lingvistic cercetat 
este în strânsă corelație cu fenomenul denominației, studiat de 
onomasiologie. Teoria denominării se interesează de mecanismul de creare 
a semnului lingvistic, de aici rezultă că  limbajul este definit ca o „activitate 
creatoare de semne” . 

Prin  analiza onomasiologică a lexicului dialectal se poate stabili 
tipologia unităților denominative, și aceste unități analizabile servesc pentru 
stabilirea unor tipologii, denumiri după anumite deprinderi(ciocănitoare), 
denumiri formate după localizare (dumbrăveanca), denumiri după hrana 
întebuințată(albinar), denumiri formate după gust(iuțan, iuțar), denumiri 
formate după consistență, denumiri formate după obiectul cu care se 
lucrează(plugar), denumiri formate după produsul muncii(lingurar) etc. 

Așadar, studierea varietăților diatopice a limbii vorbite ne permite 
să facem anumite concluzii despre istoria evoluției limbii române, istoria 
poporului, modul de a gândi și a exista, prin urmare  servește ca instrument 
de pătrundere și interpretare a vieții omenești. Sub acest raport putem 
afirma că limbi le sunt, în mod special, expresia identității culturale, etnice 
sau naționale a unui stat, deosebindu-se între ele la nivel fonetic, gramatical 
și lexical.  
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EUL LIRIC VIEREAN ÎN DIALOG CU TÂNĂRUL CITITOR 
DE AZI: IPOSTAZE ȘI LIMBAJ POETIC 

Maria Popovici, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Cristei Tamara, dr.,conf. univ 

Exegeza viereană a relevat caracteristicile distincte ale liricii 
poetului, printre care, în mod deosebit se evidenţiază aşa-numitul dialogism, 
fenomen polivalent, în funcţie de intenţia eului liric. În discursul poetic, atât 
eul liric empiric, cât şi eu liric poetic dialoghează în permanenţă cu cititorul 
său  transfigurându-se, în dialog cu copilul – în ipostaza copilului, cu iubita 
– în cea a îndrăgostitului, cu mama – în ipostaza fiului, cu sine însuși cu
cititorul căruia îi conferă acelaşi statut. 

În lirica viereană, copilăria e o lume aparte, un univers prin  care 
copilul se iniţiază în spaţiul imens şi chiar devine un poet sui-generis, 
căutător de răspunsuri esenţiale, pe care le află în urma dialogului cu vocea 
celuilalt creator, uneori limpede şi evident: ,,- Cine-i pasărea albastră, / Ce-a 
venit la noi pe ramuri / – Sufletul mamei? / - Da, copile.”, alteori, prin 
revelaţie: „Cum nu o să vină mama? / Cum să cază frunza?”  

Ipostaza uliseană a lui Grigore Vieru, identificată de Theodor 
Codreanu, e originală, străină eroului antic, poetul însuşi mărturisind: ,,Am 
stat niște ani închis: / în sine”, „închis în sine” însemnând claustrarea sinelui 
spre tezaurizarea identității spirituale, naționale.  

Ipostaza poetului sacru denotă preocuparea pentru reconsiderarea 
spiritualității românești, iar Poetul-Bard cântă durerea Basarabiei 
însingurate, înstrăinate de Țară (,,Contur”). Astfel, ia naștere inconștientul 
colectiv și, în acest sens, Vieru se  identifică, în adevăr, cu destinul 
poporului basarabean. 

Limbajul poetic vierean sensibilizează, educă și motivează 
cititorul, cuvântul fiind atât sabia justițiară în mâna poetului, cât şi plămadă 
din care-şi poate săpa chipul. Din aceste considerente, Grigore Vieru ne 
oferă o operă ce ne recheamă în perimetrul ei și pe noi, tinerii cercetători. 
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PREDAREA LIRICII DE INSPIRAȚIE RELIGIOASĂ 
ÎNLICEU (CÂNTAREA CÂNTĂRILOR) 

Alexandru Cocetov, masterand 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balţi 

Conducător ştiinţific: Maria Abramciuc,dr., conf. univ 

Cartea Cîntarea Cîntărilor este un pom liric compus dintr-o 
varietate de cantari (sase cantari intr-o singura cantare). Autorul acestei carti 
este Solomon, care a fost autorul a 3 000 de pilde (Cartea Proverbe din 
Vechiul Testament), si a alcatuit 1 005 cântări (1 Împărati 4:32), dar noi 
avem numai una din ele. După cum arată titlul – “Cântarea Cântărilor” – 
aceasta pare să fie cea mai frumoasă dintre ele. Caci aceasta este descrierea 
dragostei lui Solomon fata de Sulamita, care ii era una dintre cele 
aproximativ 1 000 de neveste, dar, care totusi pare a fi cea mai preferata. 

Cântarea Cântărilor este o istorisire de dragoste, o comoara alaturi 
de celelalte comori din Biblie. In traditia poporului evreu din Vechiul 
Testament, in ziua a 8 a sarbatorii Pastelor, deoarece aceasta oda a iubirii a 
fost pusa pe note, poporul obisnuia sa cante anumite parti din ea. Ei au 
comparat aceasta carte cu „sfanta sfintelor” sau locul cel mai sfant din 
Templu. Pentru ei cartea a ajuns sa insemne o alegorie a iubirii dintre 
Dumnezeu si poporul Sau (desi in primul rand vorbeste despre legatura 
dintre un barbat si o femeie in casatorie) pe care si l-a ales, pentru vecie. 
[BISI, Pagina 1091]. 

Cântarea Cântărilor nu este citata in mod direct de Domnul Isus 
Hristos, dar tema dragostei este permanent prezenta in viata si jertfa Lui. 
Astfel in Ioan 3:16 Domnul spune: „Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu 
lumea incat a dat pe singurul Sau Fiu, pentruca oricine crede in El sa nu 
piara ci sa aiba viata vesnica”. Tot Ioan spune: „Noi Il iubim pe Dumnezeu, 
pentru ca El ne-a iubit intai” (I Ioan 4:19). 
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TRAFICUL DE FIINŢE UMANE, O PROBLEMĂ 
A SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 

Arhip Lucreţia, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Bucătaru Igor ,d r., conf.univ. 

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova, anual în lume circa 600.000-820.000 de persoane sunt 
traficate, aici nefiind incluse şi persoanele care sunt traficate în interiorul 
ţării. Totodată, 70% sunt femei şi fete tinere care sunt impuse să practice 
prostituţia, iar circa 50% sunt minori, care spre regret sunt impuşi la muncă 
silnică, sunt exploataţi sexual, sau le sunt preluate organele. 

Dat fiind faptul, că OSCE desfăşoară misiunea din anul 1992, pe 
lîngă activităţile de reglementare şi prevenire a conflictului din partea stîngă 
a Nistrului, sau controlul asupra armelor, se preocupă şi de drepturile 
omului, un rol important acordînd traficului de fiinţe umane. Deci, 
organizaţia îşi propune să realizeze seminare pentru mai multe structuri 
sociale în scopul de a oferi mecanisme eficiente în lupta împotriva 
traficului, abuzului sexual al minorilor, violenţei în familie etc.  

Dreptul omului la viaţă şi la libertate, nu are sens, odată ce suntem 
vulnerabili la problemele sociale grave. Analiza mai sus făcută este un apel 
către organizaţiile de stat dar şi cele neguvernamentale, să-şi asume o parte 
din activitatea sa acestui proces, dar şi a prevenirii acestuia, căci aforismul 
Fiinţe umane-fapte inumane ar trebui să sune altfel. 
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CINEMATOGRAFIA LUI EMIL LOTEANU ŞI IMAGINARUL DIN 
OPERA LUI NOVALIS ŞI EMINESCU 

Vlad Badrajan, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Calaraş Arcadie, asistent univ. 

Primii paşi spre problematica respectivă i-am realizat cercetând 
tema “Cultură. Artă. Umanism”. Am pornit cu intenţia ca prin explorarea 
mea, drept fir roşu, să treacă Poezia. 

Puţin mai târziu, înţelegând că alunec pe filiera literaturii, am 
încercat să îngustez domeniul de interes, prin analiza culturii anume din 
perspectiva filosofiei. În cele din urmă, prezentând raportul pe care l-am 
efectuat, împreună cu coordonatorul ştiinţific, am constatat că pe fonul 
tuturor surselor bibliografice studiate apar trei nume: Loteanu, Novalis şi 
Eminescu. Astfel a apărut ideea de film.  

Cinematografia concentrează în sine şi Poezie, şi Dramaturgie, şi 
Epic, şi Retorică. Totodată ea este şi un exponent al Culturii. În lucrarea de 
faţă propunem o paralelă între poetica lui Mihai Eminescu şi Novalis şi 
filmele în regia lui Emil Loteanu. E de menţionat că aceste filme în 
literatura de specialitate poartă numele de - filme poetice. Alt punct 
important este că atunci când enunţăm ideea de poetică a filmului nu ne 
referim doar la filmele regizate pe baza operei unui Poet (de exemplu 
“Luceafărul” în regia lui Emil Loteanu). Poeticul în film se realizează prin 
diverse metode cum ar fi: optica, racursiul, apropierea sau îndepărtarea de 
obiectul filmat, mişcarea aparatului sus-numit. Toate aceste metode recrează 
atmosfera din poezie. Deci, filmul poetic nu este o reproducere a poeziei, ci 
în sine reprezintă o poezie, doar că nu scrisă ci filmată.  
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ACTIVITATEA ADUNĂRII INTERPARLAMENTARE A CSI ÎN 
VEDEREA STIMULĂRII PROCESELOR DEMOCRATICE ÎN 
STATELE MEMBRE  

Bivol Dragoş, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Gaiciuc Victor, lector sup. 

Prin actul semnării la 8 decembrie 1991, la Minsk, a Acordului 
privind crearea Comunităţii Statelor Independente, preşedinţii (la acel 
moment) Federaţiei Ruse, Ucrainei şi Republicii Belarus, au căzut de acord, 
că „Uniunea Sovietică, ca subiect al dreptului internaţional şi realitate 
geopolitică, încetează să mai existe”. Ţările-semnatare au convenit (art.7) că 
sfera activităţii lor comune, promovate în baza egalităţii în drepturi prin 
intermediul instituţiilor comune coordonatoare ale Comunităţii, ţine de: 
coordonarea activităţii de politică externă; colaborarea în domeniul creării şi 
dezvoltării spaţiului economic comun, a pieţelor paneuropene şi euro-
asiatice, precum şi în domeniul politicii vamale; colaborarea în domeniul 
dezvoltării sistemelor de transporturi şi comunicaţii; colaborarea în 
domeniul ocrotirii mediului înconjurător, participarea la crearea sistemului 
internaţional al securităţii ecologice; soluţionarea în comun a problemelor 
politicii de migraţie; lupta contra crimei organizate. 

Scopurile Comunităţii au fost clar definite în Statutul ei, semnat la 
22 ianuarie 1993, care la modul general prevede „înfăptuirea colaborării în 
domeniile politic, economic, ecologic, umanitar, cultural (secţiunea I, art. 
2), dar şi în domeniul securităţii colective şi politico-militar (secţiunea III), 
preîntîmpinării şi soluţionării conflictelor (secţiunea IV), precum şi în 
domeniile economic, social şi juridic (secţiunea V). 
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CONCEPTUL DE FERICIRE ÎN FILOSOFIA LUI B. RUSSELL 

Ceban Vadim, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Troianovschi Lidia 

Bertrand Russell, gînditor și filosof contemporan, a fost la timpul 
său un mare luptător și cercetor, aici am în vedere atît munca sa asiduă 
pentru instaurarea păcii eterne în lume, prin negarea armelor nucleare și 
promovarea pacifismului, cît și abordarea în mod analitic a unor concepte, 
precum cel de fericire, limbaj etc. 

Pe parcursul întregii istorii, diverși filosofi au prezentat diverse 
abordări ale tematicii și problematicii fericirii, însă mai puțini au încercat să 
le cerceteze mai profund, prin aceasta înțelegem următoarele două aspecte : 
ce este fericirea ? și respectiv- ce nu este fericirea ? Anume prin aceste 
metode de analiză și comparație, filosoful a reușit să uimească prin 
originalitatea argumentelor expuse și convingere. 

Russell își propune mai întîi de a defini și clarifica care sunt 
cauzele nefericirii. Fiecare cauză a nefericiri este una bine argumentată și în 
cele din urmă soluționată prin prezentarea remediilor care în ultimă instanță 
asigură dobindirea fericirii. 

Prin urmare, Bertrand Russell este omul care este adeptul fericirii, 
fiind în căutarea acesteia și chemîndu-i pe toți în a o cunoasște, din simplul 
motiv că aceasta este posibilă. În opinia mea, cercetarea filosofului 
contemporan vis-a-vis de problematica fericirii se poate considera ca fiind 
una de succes, deoarece a putut să argumenteze clar, de ce este posibilă 
fericirea, dar cel mai principal, este că a reușit sa o prezinte în opoziție cu 
nefericirea, or, putem noi să vorbim de bine atît timp cît nu cunoaștem ce 
prezintă răul ?! 
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CONDIŢIA UMANĂ ŞI MODUL DE A FI A OMULUI ROMÂNESC 
ÎN LUME 

Ciobanu Ludmila, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Calaraş Arcadie, asistent univ. 

În istoria gîndirii omeneşti întîlnim o varietate enormă de modele 
asupra condiţiei generice a omului, fiecare dintre acestea, nuanţînd 
emblematicile întrebări kantiene –Ce pot să ştiu? Ce trebuie să fac?Ce-mi 
este îngăduit să sper? Ce este omul? 

Atît prin rafinamentul, cît şi prin profunzimea lor, eforturile de a 
înţelege condiţia umană atestă ambivalenţe epistemologice – între tradiţie şi 
sinele propriu. Astfel că, se produce o focusare a interogaţiei existenţiale: 
cine sunt eu în lume şi, întîi de toate, în lumea cu care convieţuesc?  

De principiu, interogaţia asupra condiţiei umane, presupune o 
abordare identitară a eului, care nu se poate percepe pe sine în afara tradiţiei 
din care face parte. Iminentă, în acest sens, se constată cercetarea condiţiei 
umane din perspectiva ambivalentă a paradigmei identitare. 

Considerăm cel mai indicat, pentru demararea unui astfel de 
proiect de cercetare, relevarea primelor încercări din gîndirea românească 
de a înţelege modul de a fi al omului românesc în lume. „Înţelegerea de sine 
a românilor” pe care, întîia oară, ne-o prezintă Dimitrie Cantemir, dar şifelul 
cum se raportează tradiţia de gîndire românească la reflecţia occidentală a 
timpului, întîlnit în „Învăţăturile … .” lui Neagoe Basarab, reprezintă, din 
punctul nostru de vedere, cîmpuri manifeste de cercetare, în contextul 
ambivalenţelor menţionate mai sus. Prin referinţele fundamentale de 
spiritualitate creştină, Neagoe Basarab stabileşte legăturile dintre lume şi 
români, iar Dimitrie Cantemir, în baza acestor fundamente, încearcă primul 
proiect metafizic de „reconstrucţie lăuntrică a omului” pe un material 
ilustrativ şi argumentativ autentic românesc, ce descrie modul de a fi a 
omului românesc în lume. 
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ACTIVITATEA VAMALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI 
FENOMENUL CORUPŢIEI 

Ciumac Vadim, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Gaiciuc Victor, lector sup. 

Strategia Serviciului Vamal privind combaterea fraudelor vamale 
şi a corupţiei pentru anii 2009-2011 (în continuare - Strategie) constituie 
documentul de politici instituţionale de planificare strategică pe termen 
mediu, care determină obiectivele în domeniul vizat şi stabileşte măsurile şi 
acţiunile prioritare pentru atingerea acestora. Actualmente, fenomenul 
nefast al infracţionalităţii transfrontaliere, precum şi a corupţiei, are un 
impact negativ asupra intereselor statului în diverse domenii şi se află într-o 
permanentă perfecţionare, motiv din care, în prezent este actuală aplicarea 
tehnologiilor şi mecanismelor avansate întru colectarea şi stocarea 
informaţiei cu o analiză ulterioară a acesteia, în aspectul eficientizării 
combaterii fenomenului infracţional. În acest context, Strategia confirmă 
angajarea Serviciului Vamal în consolidarea eforturilor spre realizarea 
întregului spectru de măsuri necesare în vederea reducerii nivelului 
corupţiei şi punerii unui nou accent pe activitatea antifraudă.  

Scopul Strategiei constă în reducerea fraudelor vamale şi a 
nivelului corupţiei în sistemul vamal, în vederea asigurării securităţii 
economice a statului şi facilitarea comerţului, prin crearea unui sistem 
eficient şi implementarea celor mai avansate practici internaţionale în 
domeniu.Realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite în Strategie va genera 
următoarele rezultate: 

• ajustarea activităţii Serviciului Vamal în domeniu la
standardele internaţionale şi europene; 

• îmbunătăţirea rezultatelor de activitate a Serviciului
Vamal; 

• perfecţionarea cadrului legal al activităţii Serviciului
Vamal în domeniu; 
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COMUNICAREA PUBLICITARĂ: ADEVĂR SAU MINCIUNĂ? 

Covali Tamara, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Moraru Victor, dr. 

Dintodeauna comunicarea a  influenţat devenirea societăţii. 
Potenţialul de manipulare al societăţii mediatice este la momentul actual 
uriaş; chiar dacă, îndreptăţit, vorbim despre emaniciparea publicurilor, 
saltul tehnologic, diversificarea metodelor ne obigă să recunoaştem că 
asistăm, în acelaşi timp, la o modernizare a manipulării. Cum publicitatea a 
invadat decorul cotidian şi suntem invadaţi şi înconjuraţi de publicitate, 
totuşi nu avem sub control comportamenul de consumator; iar discursul 
publicitar, departe de a avea doar un rol de informare cultivă o retorică 
comercială seductivă, implicit o retorică a exagerării. Publicitatea, 
finalmente, vinde pe banda rulantă iluzii şi creează false trebuinţe, astfel 
dacă am cumpărat un produs, a cărui publicitate m-a facut să-l cumpăr, 
atunci după prima utilizare nu mă pot detaşa de acest obiect sau de acest 
produs, făcându-l parte integrată a necesităţilor vieţii. 

Seducţia publicitară însemnă în primul rînd  o slăbire a 
raţionalităţii. În cadrul ei omul nu este doar un obiect al muncii dar şi obiect 
al consumului. Prin această plasă  de imagini aruncată peste lume de cultura 
media se naşte publicultura, o nouă cultură mondială, penetrată şi 
persuasivă fiindcă nu apelează raţionalul, reuşind o ,,influenţare magică a 
minţii’’.  

Chiar dacă reclamele nu au un caracter efemer, au o viaţă scurtă, 
efectele lor sunt de durată şi cumulative: urmele lăsate de ele fuzionează 
ulterior pentru a forma un corpus de masaje despre cultura care le-a produs. 
Aceste mesaje pot funcţiona atît pentru a reflecta, cît şi pentru a construi 
valori culturale, ele pot reflecta valorile grupurilor puternice din societate 
care au produs textele, dar reflexia în sine poate să se ,, cimenteze’’ pînă 
într-acolo încît să devină normă pentru toţi. 
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ROLUL DIASPOREI ÎN DEMOCRATIZAREA 
ŢĂRII DE ORIGINE 

Davidenco Olga, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Ciobanu Rodica, dr., conf. univ. 

Emigrarea oamenilor de ştiinţă şi a specialiştilor înalt calificaţi din 
ţările în curs de dezvoltare şi din cele în tranziţie, care pleacă peste hotare în 
căutarea unor perspective profesionale şi personale mai bune, este o 
preocupare majoră pentru ţările de origine. Totuşi abordarea privind 
migraţia forţei de muncă calificate s-a schimbat în ultima perioadă de la 
ideea migraţiei în calitate de obstacol în calea dezvoltării în ideea forţei 
potenţiale pentru dezvoltare. Cercetările recente şi exemplele practice 
evidenţiază beneficiile posibile pe care migraţia calificată poate să le ofere prin 
conexiunea cu diaspora şi dezvoltarea cooperării transnaţionale, ceea ce asigură 
transferul de abilităţi şi cunoştinţe, investiţii în activităţi de antreprenoriat şi 
reîntoarcerea temporară sau permanentă în ţara de origine (Kuznetsov 2006; 
Agunias şi Newland 2012). Recent, acest lucru a dus la creşterea interesului 
ţărilor de origine vizavi de modul în care poate fi valorificat capitalul uman de 
peste hotare pentru avansarea proceselor de inovare şi dezvoltare. 

Efectele migraţiei calificate asupra dezvoltării şi rolul diasporei 
sunt două subiecte care au ajuns  pe agenda publică a ţărilor din Europa de 
Est. Migraţia este un element important în procesul de tranziţie al regiunii 
est-europene, păstrându-şi relevanţa chiar şi la două decenii după căderea 
Uniunii Sovietice. Factorii politici, dar mai ales cei economici, cauzează 
migraţia, iar Republica Moldova este una din ţările cele mai afectate de 
migraţia forţei sale de muncă. Acest proces vizează inclusiv oamenii de 
ştiinţă şi specialişti calificaţi şi în ultimii cinci ani a devenit o preocupare 
majoră pentru Moldova. 

Anumemigraţia reprezintă motorul unor schimbări importante care 
creează şi care schimbă esenţa societăţilor contemporane. Migraţia înalt 
calificată se încadrează perfect în înţelegerea lumii actuale, iar ţările 
europene, datorită istoriei lor specifice, sunt uneori în competiţie, alteori în 
cooperare.  
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CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANTICHITATE DIN 
PERSPECTIVĂ KUHNIANĂ 

Gutium Sofia, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Calaraş Arcadie, asistent univ. 

Abordarea conceptului de cunoaştere ştiinţifică presupune 
studierea unui fenomen cu un trecut îndepărtat, însă fiindu-i caracteristică o 
actualitate majoră. Problematica pe care o impune acest subiect este una 
complexă şi inepuizabilă, fapt ce stimulează învăţarea şi cercetarea 
continuă. 

Tendinţa de a identifica care sunt perspectivele evoluţiei omenirii 
la diferite niveluri a contribuit la formularea unor întrebări referitoare la 
cum are loc însuşi această evoluţie şi care sunt mecanismele specifice de 
manifestare. Avînd în vedere caracterul esenţial al cunoaşterii ştiinţifice în 
cadrul acestor procese, prezintă interes studiile de referinţă asupra evoluţiei 
ştiinţei ale filosofului Thomas S. Kuhn. Conceptul de paradigmă, pe care 
acesta îl introduce în lumea academică, îşi are originea încă în Antichitate. 

 Scopul prezentului studiu a fost de a stabili dacă accepţiunea 
paradigmei la Kuhn  poate fi raportată la perioada antică. În acest scop s-a 
recurs la cercetarea unui exemplu particular şi anume în ce mod au evoluat 
ideile filosofice începînd de la Socrate, trecînd prin Platon şi definitivate la 
Aristotel. Astfel că ne propunem să identificăm dacă modelele de gîndire la 
cei trei filosofi reprezintă o evoluţie paradigmatică.  

Subiectul analizat este doar o latură a unei cercetări în direcţia 
definirii modelelor de gîndire actuale, cît şi a validităţii lor. Eventualele 
studii ar aduce un aport considerabil pentru înţelegerea procesului de 
dezvoltare atît la nivel de ştiinţă, cît şi la nivel de individ, înţelegerea 
legăturii continue dintre temele de cercetare ştiinţifică şi experienţa 
cotidiană. 
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EVOLUŢIA POLITICILOR NATO ÎN CONTRACĂRAREA 
RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR LA ADRESA SECURITĂŢII 

GLOBALE 

Munteanu Ana, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

  Coordonator ştiinţific: Ciobanu Rodica, dr., conf. univ. 

Asigurarea securităţii naţionale în toate domeniile activităţii statale 
este unul din imperativele existenţei acestuia ca subiect suveran şi 
independent în raport cu celelalte state în politica mondială. Crearea în 
1949, a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care pe parcursul a 63 
de ani, a fost şi rămâne a fi fundamentul securităţii pentru democraţiile 
regiunii euroatlantice. Obiectivul principal şi continuu al NATO, este acela 
de a combate si de a preveni orice conflict in cadrul statelor membre cit si a 
celor cu care colaboreaza, utilizând mijloace politice şi militare. 

Constituirea NATO, este determinată de schimbările profunde din 
cadrul sistemului internațional, care au condiţionat apariţia unei noi 
arhitecturi a mapamondului, modificând contextul securităţii, a atacurile 
teroriste etc. 

Alături de partenerii săi, statele membere, colaborarea cu 
ONU,OSCE,UE, NATO dorește în continuare să promoveze și să apere 
valorile fundamentale comune precum: democrația, libertatea individuală, 
supremația legii, economia de piață, rezolvarea pe cale pașnică a disputelor, 
deschidere și transparență, dar și cooperarea la nivel internațional în 
vederea abordării cu succes a provocărilor noului mileniu.  Fiind parte 
componentă a regiunii incluse în sfera de interes a Alianţei, Republica 
Moldova a fost atrasă în politica de securitate a NATO.De aceea, interesul 
mutual al asigurării securităţii trebuie valorificat de Republica Moldova prin 
participarea activă la programele şi proiectele euro-atlantice predestinate 
fortificării sistemului naţional de securitate, şi prin urmare a celui regional. 
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STĂRI AFECTIVE DOMINANTE: CORELAŢIA LOR CU 
SITUAŢIA ISTORICĂ 

Munteanu Veronica, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Cosmescu Alexandru 

Emoţia este o stare afectivă strict subiectivă şi individuală. 
Emoţiile sunt percepute de interiorul uman, dar cauza lor este adesea 
exterioară. Astfel, nu doar obiecte sau fenomene exterioare ne pot provoca 
emoţii, ci putem fi dominaţi de o emoţie din cauza timpului în care trăim. 

Evul Mediu este perioada în care Dumnezeu era răspunsul la 
orice întrebare şi cauză a oricărui lucru. Totodată, este timpul în care 
torturile şi pedepsele erau un fenomen cotidian. Acest fapt a făcut ca 
oamenii să resimtă continuu emoţia fricii. 

Perioada contemporană este perioada în care ştiinţa şi tehnica 
ocupă tot mai mult loc în vieţile noastre şi nu lasă loc emoţiilor , ci 
venerează raţionalitatea. Aceasta este cauza pentru care indiferenţa este 
strarea predominantă a contemporanietăţii. Indiferenţa nu mai este lipsa de 
emoţii, ci este ea însăşi e emoţie. Însă nu doar ştiinţa este cea care ne face 
indiferenţi, ci şi plictiseala şi iluzia că această emoţie ne oferă mai multă 
libertate.  

Astfel, perioada istorică este un factor important în stabilirea 
emoţiilor. Nu doar situaţiile cotidiene şi obiectele materiale sunt surse ale 
strărilor noastre, ci specificul perioadei în care ne aflăm determină ceea ce 
simţim. 
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VOINŢA DE PUTEREÎN FILOSOFIA LUI FR.NIETYSCHE: 
INTEROGAŢII FILOSOFICE ROMÂNEŞTI 

Postolachi Oleg, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Calaraş Arcadie, asistent univ. 

Friedrich Nietzsche este filosoful care a dezvoltat o viziune de 
ansamblu asupra vieţii, o metafizică a lumiişi a fiinţeiînseşi. Înteza de an ne 
propunem să vorbim despre voinţa de putere în filosofialui Nietzsche din 
perspective interogaţiilor filosofice româneşti.Nu putem, însă,omite faptul 
că interesul lui Nietzsche pentru el aborarea conceptului “voinţă de putere”, 
a pornit de la ,,voinţa de a trăi”a lui Schopenhauer. Pentru Nietzsche, nu 
mai există o unică voinţă ca la Schopenhauer, reprezentînd un pricipiu 
metafizic, înzestrat cu toate atributele tradiţionale prin care era gîndit pînă 
atunci principiul, ci o pluralitate de asemenea voinţe, şi astfel, la limită ne 
mai existînd nici o lume unică, constată Claudiu Baciu. Pentru Nietzsche, 
lumea este reprezentată ca o masăconstituitădintr-un număr infinit de centre 
de putere, precizează Constantina Raveca Buleu, de voinţe de putere, care 
trăiesc şi reacţionează fiecare după propriile lor perspective şi criterii de 
valoare. Voinţa de putereca voinţă de a crea valori (proprie existenţei), 
reprezentînd totodată, esenţa a tot ceea ce fiinţează şi nu înseamnă voinţă de 
dominaţie.Aici se pretinde conceptul dat „sub semnul ideii europene”, 
explicat într-un fel de Gilles Deleuze.Atît timp cît interpretăm voinţa de 
putere ca voinţă, dorinţă de dominaţie, o facem obligatoriu să depindă de 
valori prestabilite, singurile capabile să determine cine anume trebuie să fie 
recunoscut drept cel mai puternic într-un caz sau altul. În expresia 
nietzscheană, voinţa nu vrea să însemne că îşi doreşte putere. Însăşi puterea 
este cea care se vrea în voinţă, pentru a fi un element genetic şi 
diferenţiator. Sub un astfel de contur al conceptului “voinţă de putere”v-om 
stărui să identificăm formele de expresie filosofică românească. 
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PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SECURITĂŢII UMANE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONDIŢIILE ADERĂRII LA UE 

Sturza Viorica, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Sprîmcean Sergiu 

Conceptul de securitate umană a fost dezvoltat iniţial de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite , în Raportul asupra dezvoltării umane din anul 
1994, cu scopul de a extinde sensul militar tradiţional al securităţii spre un 
nivel superior, multidimensional ce cuprinde securitatea economică, a 
hranei, a sănătăţii, a mediului, personală, a comunităţii şi politică. 
Securitatea umană se referă la stabilitatea naţională, regională şi chiar 
globalăşi s-a aflat întotdeauna în atenţia ONU, începând cu declaraţia 
universală a drepturilor omului ”Orice om are dreptul la viaţa, la libertate  şi 
la securitate personală” 

Securitatea Republicii Moldova reprezintă condiţia fundamentală a 
existenţei naţiunii şi a statului şi un obiectiv fundamental al guvernării, ea 
are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale. 
Securitatea naţională este un drept care derivă din suveranitatea deplină a 
poporului. 

Iniţiativa Politicii Europene de Vecinătate reprezintă o nouă 
abordare în cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova, abordare ce o depăşeşte pe cea tradiţională bazată pe cooperare. 
Această politică constituie un cadru de consolidare al relaţiilor de vecinătate 
şi vizează intensificarea cooperării cu statele din vecinătatea UE, în vederea 
creării unei zone de prosperitate şi bună vecinătate la frontierele Uniunii.  

Condiţiile aderării la Uniunea Europeană presupune o dezvoltare 
de perspectivă a securităţii umane în Republica Moldova. Devenind ţara 
membră a Uniunii Europene, Republica Moldova se va alinia la standardele 
UE şi va obţine susţinere şi oportunitate de a oferi poporului Republicii 
Moldova stabilitate şi siguranţă. 
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ÎMBOGĂŢIREA ILICITĂ (ART.3302 CP RM) – UN NOU 
INSTRUMENT ANTICORUŢIE 

Reniţă Gheorghe, masterand 
Univeristatea de Stat din Moldova 

Coordonator ştiinţific: Eşanu Adriana, dr., conf. univ. 

Relativ recent, arsenalul instrumentelor de luptă împotriva 
corupţiei, în sectorul public, a fost suplinit prin Legea Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative1, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 23.12.2013. În urma acestui 
amendament, inter alia, Codul penal a fost completat cu două articole noi: 
art.1061 intitulat „Confiscarea extinsă” şi art.3302 denumit „Îmbogăţirea 
ilicită”. Forţa motrice în vederea incriminării îmbogăţirii ilicite a constituit 
art.20 din Convenţia ONU împotriva corupţiei. Însă, trebuie de punctat că, 
legiuitorul a deviat de la concepţia promovată de acest act internaţional. In 
concreto, în actuala formulă a art.3302 CP RM, sarcina probei pentru 
dovedirea deţinerii ilicite a proprietăţii aparţine acuzării. Întrucât este 
necesară şi aplicarea răspunderii pentru infracţiunea-premisă (generatoare 
de venituri ilicite), situaţia creată sfidează principiul neadmiterii sancţionării 
duble a aceleaşi fapte. Per a contrario, art.20 din Convenţia ONU împotriva 
corupţiei atribuie sarcina probei persoanei publice, nu însă acuzării. 

În alt registru, legiuitorul a preluat „orbeşte” din art.20 al 
Convenţiei nominalizate supra, condiţia privind obiectul material al acestei 
infracţiuni. Şi anume, mărirea (depăşirea) substanţială a patrimoniului unei 
persoane publice. Trezeşte nedumerire o astfel de abordare. Cel mai 
probabil, s-a recurs la acest mod de reglementare, pentru a se asigura 
generalitatea normei. Totuşi, în acest fel, se poate uşor aluneca în arbitrariu, 
atât timp cât lipseştea precizia dispoziţiei. În context, gândim că, este 
oportun, a se specifica un cuantum exprimat în salarii minime, pentru a 
oscila potrivit realităţilor social-economice. 

Finalmante, cele conturate mai sus, acreditează concluzia că 
dispoziţia art.3302 CP RM va fi inoperabilă. 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48. 
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INFLUENŢA DEPORTĂRILOR ASUPRA 
 IDENTITĂŢII CULTURALE 

Vrabie Nicu, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Coordonator ştiinţific: Ciobanu Rodica, dr., conf. univ. 

În prezent este evident că lumea se îndreaptă tot mai rapid spre 
globalizare, spre o lume văzută ca o unitate la nivel planetar a unor identităţi 
şi care va funcţiona cu norme  şi standarde comune. Dezvoltarea rapidă și 
impresionantă a civilizației și a culturii în epoca contemporană a pus într-o 
nouă ipostază necesitatea fiecărui individ de a cunoaște în permanență 
drumul pe care acesta ar dori să-l urmeze, rolurile pe care la momentul 
actual le ocupă într-o anumită societate și cele spre care aspiră sau dorește 
să le ocupe pe viitor. Toate acestea au creat noi provocări care au 
impulsionat cercetările privind fundamentarea conceptului de identitate, 
precum și perfecționarea teoriei identității. Formele de manifestare a 
identității provoacă un interes sporit în perioada actuală nu numai în țara 
noastră, dar peste tot în lume. Identitatea a pătruns în mai multe domenii 
(precum psihologie, sociologie, psihologie socială, studii culturale, mass 
media și științele comunicării, antropologie culturală etc.) fiind uneori chiar 
în centru cercetărilor din aceste domenii.  

S-a propus această temă pentru cercetare în cadrul tezei deoarece 
se consideră destul de actuală în RepublicaMoldova. Întrebările cine ești?, 
ce limbă vorbești?care este limba de stat în Republica Moldova? Ești de 
partea României sau de partea Rusiei? Ești moldovan sau român?  Aceste 
întrebări sunt și temele principale ale unor discuții și scandaluri publice ce 
au loc foarte des în țara noastră. Ca și orce lucru care se manifestă în 
prezent are o rădăcină în trecutul istoric. După părerea mai multor 
specialiști în domeniu, toate aceste probleme identitare au ca origine sau 
pornesc de la ocupația sovietică a Basarabiei iar unul dintre instrumentele 
folosite de către regimul totalitar comunist pentru a dezmembra și a 
deznaționaliza societatea noastră au fost deportările forțate și selective ce au 
avut loc pe teritoriile fostei RSS Moldovenești (și a fostelor republici 
sovietice) în diferite perioade de timp.  
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ANALIZA TRANZACȚIONALĂ A COMUNICĂRII 
ERIC BERNE 

Zaporojanu Zinaida, studentă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 Coordonator ştiinţific: Antoci Arina, dr., conf. univ., 

Analiza tranzacțională este  o teorie a comunicării, o metodă de 
psihoterapie și o teorie a personalității. Ea explică și furnizează metoda de 
analiză a organizațiilor. Această concepție a fost dezvoltată de către 
psihiatrul canadian Eric Berne în anii 50, care descrie interacțiunile umane. 
Scopul ei este  de cercetare a creșterii și dezvoltării personale prin găsirea 
modelelor disfuncționale și evidențierea stărilor eului folosite în 
permanență, precum și de îndepărtare a lor de elementele străine, parazitare 
adoptate din copilărie. Analiza tranzacțională recunoaște valoarea și 
potențialul fiecărei persoane. 

Ca teorie a comunicării, analiza tranzacțională are rolul de a 
furniza  o metodă de analiză a organizațiilor. Astfel crește capacitatea de 
relaționare în cuplu și în organizații. 

Această teorie este foarte simplă și se bazează pe două principii 
importante. Unul ar fi că oricare din noi are nevoie de atenție, așa că această 
necesitate ne împinge la interacțiune, la comunicare. Iar celălalt se referă la 
structura personalității, care se manifestă în trei moduri diferite: Copil, 
Părinte și Adult. Iar cînd între aceste persoane are loc interacțiunea, fie de la 
egal la egal, fie încrucișat (copil - părinte) se formează tranzacțiile.  

Tranzacțiile reprezintă o formă fundamentală a comunicării 
sociale, care sînt formate din: stimul și răspuns. Analiza tranzacțională este 
foarte importantă în comunicare și poate fi folosită în orice domeniu. Prin 
intermediul ei putem să identificăm  care sînt factorii care ne ajută în 
înțelegerea dintre noi și semenii noștrii, sau formează anumite blocaje la 
nivelul celor trei stări ale eului. Astfel, un adevărat specialist în comunicare 
trebuie să cunoască cum are loc și în ce condiții se desfășoară analiza 
tranzacțională, fiindcă doar  prin cunoaștere și prin muncă asiduă se va 
îmbunătăți domeniul comunicării. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ В РАМКАХ 

ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Солохин Сергей, магистрант 
 Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 
Научный руководитель: Белокурова Елена, к.т.н., доцент 

Продовольственная безопасность является составной частью 
национальной безопасности страны. В России, как и в большинстве 
стран мира, обеспечение продовольственной безопасности является 
важнейшим направлением государственной политики. 

С целью решения проблемы здорового питания и 
продовольственной безопасности преподавателями и студентами 
кафедры сервиса и ресторанного бизнеса Воронежского 
государственного университета инженерных технологий ведется 
разработка новых обогащенных, диетических и функциональных 
продуктов питания. Одной их которых является технология 
обогащения булочных изделий кашами из разных видов круп. 

Целью данного исследования явилось расширение ассортимента 
сдобных булочных изделий с высокими показателями качества, 
корректировка пищевой и энергетической ценности продукта путем 
обогащения кашами из гречневой, пшенной и рисовой круп. В рамках 
поставленной цели решались следующие задачи: 

- разработка технологии сдобных булочных изделий с 
внесением каш из гречневой, пшенной и рисовой круп; 

- анализ изменения физико-химических показателей теста с 
внесением каш в процессеброжения; 

- оценка качества изделий с внесением каш. 
При внесении каш улучшаются органолептические (цвет, 

аромат, вкус), физико-химические показатели качества (пористость, 
удельный объем) и пищевая ценность готовых изделий. 
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SINTEZA ŞI STUDIUL POLIMERILOR COORDINATIVI RIGIZI 

Artiomov Daniela, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinte a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Druţa Vadim, dr. 

Scopul lucrării a fost sinteza prin metoda solvotermală a 
compuşilor coordinativi poroşi ai Co(II) şi studiul compuşilor obţinuţi prin 
metode fizico-chimice.  

Fig. 1. Împachetarea cristalină a compusului {Co3O(OH)(1,3,5-
CFB)2(DEF)2}∞ 

A fost elaborată metoda de sinteză solvotermală a complexului 
Co(II) cu liganzi micşti în baza acidului 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benzen şi 
bis-imidazolil-bis-fenilenă (BIBPh), folosind ca solvent dimetilformamida 
(DMF). Reacţia are loc la 120 °C timp de 24 h cu răcire ulterioară lentă 
timp de 18 h. S-au obţinut cristale roşu-violete, care au fost analizate prin 
metoda cu raze X (Fig.1). Compusul obţinut reprezintă un polimer 
tridimensional cu formula brută {Co3O(OH)(1,3,5-CFB)2(DEF)2}∞. 

Compusul sintetizat a fost analizat prin metode fizico-chimice de 
analiză (termogravimetrie, analiza elementală, spectroscopie IR). Studiul 
sorbţiei N2 în compusul sintetizat a permis determinarea suprafaţei specifice 
de absorbţie a gazelor în volumul intern al porilor. 
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ADAPTAREA METODEI DE ABSORBȚIE ATOMICĂ CU 
ATOMIZARE ELECTROTERMICĂ LA DETERMINAREA 

ARSENULUI ÎN BĂUTURI ALCOOLICE 

Claichnet Anatolie, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător științific: Sturza Rodica, dr. hab., prof. univ. 

Arsenul este un element chimic care formează compuşi foarte toxici 
pentru organismul uman. Astfel organizaţiile internaţionale impun un 
control riguros asupra acestui element în produsele alimentare. 

Compuşii arsenului se găsesc în alimente în strugurii trataţi cu 
pesticide ce conțin As, tutun şi produsele  de origine marină, cît şi alte 
produse alimentare. 

Scopul lucrării constă în elaborarea unei metode de analiză a 
arsenului în produsele alcoolice. Metoda este elaborată la spectrofotometru 
AA-6300 produs de compania SHIMADZU. 

Analiza arsenului în produsele alimentare prin metoda de absorbţie 
atomică electrotermală este o metodă avansată, rapidă, şi necesită cantităţi 
mici de probă. Dar pentru aceasta este nevoie de determinat etapele 
optimale de mineralizare a probei, modificatorul potrivit şi utilizarea unei 
metode de analiză a arsenului cu scopul de a determina validarea metodei de 
analiză propusă. 

A fost studiată interferența a mai multor cationi și anioni ce se găsesc 
în produsele alcoolice, asupra procesului de analiză a arsenului. S-a 
constatat că fosfații diminuează valoarea semnalului analitic a arsenului. 
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MAJORAREA EFICIENŢEI CONVERSIEI RADIAŢIEI 
SOLARE ÎN ENERGIE TERMICĂ ÎN COLECTOARELE TERMICE 

PLANE 
Cucoș Andrei, student 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Conducător științific: Berzan Vladimir, dr. hab. prof.cerc. 

În scopul limitării dependenței față de importul resurselor 
energetice, pe teritoriul Moldovei, au fost efectuate studii şi cercetări în 
domeniul utilizării surselor de energie regenerabilă (SER), în urma cărora, 
s-a concluzionat faptul că în prim plan este situată energia solară, care la 
rîndul său cu ajutorul colectoarelor solare este folosită în scopul preparării 
apei calde menajere, încălzirii încăperilor şi îmbunătățirii climatului 
interior. 

Urmărind modelele existente de colectoare solare, putem menționa 
că pînă la moment, pe scară largă rămîn a fi utilizate colectoarele plane, 
datorită prețului mai scăzut. Motiv pentru care ne-am propus cercetarea mai 
în detaliu a acestor tipuri de colectoare. 

Parametrul principal de apreciere a calităţii colectoarelor solare 
plane, fiind randamentul conversiei energiei solare în energie termică, la 
rîndul său, influiențat de parametrii constructivi ai colectorului, cît şi de 
mărimea şi modul de variaţie a radiaţiei solare. Acesta, ne-a orientat spre 
cercetarea soluţiilor pentru majorarea eficienţei conversiei radiaţiei solare în 
energie termică, cît și identificarea unor soluţii noi de fabricare, 
caracterizate prin eficienţă ridicată, costuri reduse, fiabilitate, adaptabilitate 
la condiţiile de implementare. 

Prin urmare, optimizarea randamentului, efectuată pe baza 
parametrilor constructivi identificați ca parametri principali și parametri 
secundari, a condus la o îmbunătățire a randamentului colectorului solar de 
referință cu peste 2%. 
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CĂRBUNE ACTIV MODIFICAT PENTRU ADSORBȚIA IONILOR 
DE NITRIT 

Gînsari Irina, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător: Nastas Raisa, dr., conf. cerc. 

Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea 
acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave 
asupra populaţiei.  

Atât în apele naturale, cât şi în cele reziduale cunoaşterea formelor 
de azot este deosebit de importantă pentru aprecierea stării de oxidare a 
NO3

-, NO2
-, NH4

+ şi azotul organic. Formele de azot solubil se referă la 
azotul mineral (nitraţi, nitriţi, amoniu) şi azotul organic (aminoacizi). În 
formă suspendată azotul se află sub formă de azot organic din detritus (biota 
moartă).  

Nitriţii apar ca treaptă intermediară în oxidarea amoniacului (sau 
reducerea nitraţilor) şi pot forma în soluţii acide HNO2, care interacţionează 
cu aminele secundare (RR1NH) formând nitrozoamine (RR1N-NO), multe 
dintre acestea având proprietăţi cancerigene. 

Scopul lucrării constă în modificarea adsorbanților carbonici pentru 
adsorbția ionilor de nitrit din apă. 

Caracteristicile fizico-chimice ale cărbunilor activi CAN și CAN-
Cl au fost determinate din izotermele de sorbție-desorbție a azotului, prin 
analiza termică și analiza elementelor. Caracteristicile de suprafață au fost 
evaluate cu ajutorul spectroscopiei în domeniul IR. 

A fost studiată cinetica procesului de adsorbție a ionilor de nitrit la 
concentrații inițiale de 5, 10, 10 și 14 mg/L. 

A fost determinată izoterma de adsorbție a ionilor de nitrit, în 
prezența electrolitului de suport de NaCl (0,1N), la raportul solid:lichid de 
1:100. Datele experimentale corelează bine cu modelul de adsorbție 
Langmuir 1.  
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TRANSFORMATOR TRIFAZAT DE REGLARE A DECALAJULUI 
DE FAZĂ CU REGLARE ÎN NEUTRU 

Irina Golub, masterandă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Berzan Vladimir, dr.hab., prof. univ. 

În lucrare este examinată varianta instalaţiei transformatoare de 
reglare a decalajului de fază destinate dirijării cu fluxurile de putere activă 
în ramurile reţelei electrice neomogene. În mod tradiţional, instalaţiile cu 
destinaţie similară sunt executate sub aspectul unui agregat compus din 
două componente transformatoare: un transformator paralel (de 
magnetizare) şi un transformator consecutiv (de reglare a defazării). Soluţia 
tehnică examinată în această lucrare este bazată pe utilizarea unui 
transformator trifazat cu trei înfăşurări, ceea ce în unele situaţii practice 
poate fi recomandabil. 

S-a elaborat descrierea schemei principiale a instalaţiei și relaţiile 
de bază care definesc caracterul modificării curenţilor şi tensiunilor din 
elementele circuitului în procesul reglării. S-a construit graficul dependenţei 
puterii calculate (tipice) a instalaţiei de valoarea defazării dintre tensiunile 
de intrare şi de ieşire a ei. Se constată că într-o anumită regiune puterea 
calculată a soluţiei tehnice propuse este mai mică, decât puterea nominală a 
variantei tradiţionale. Această circumstanţă poate fi de importanţă practică. 
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SINTEZA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI UNOR METALE DE 
TIP d  ÎN BAZA UNOR LIGANZI PIRIDINCARBOXILICI 

Isac Eugenia, student 
Universitatea Academiei de Ştiinţe 

Conducător științific: Coropceanu Eduard, dr., conf. univ. 

Chimia compușilor coordinativi reprezintă o direcție a chimiei 
contemporane care cunoaște o amplă dezvoltare datorită diversității 
materialelor obținute și a posibilității elaborării unor tehnologii noi, cu o 
productivitate și impact superior analogilor existenți. 

Avînd scopul de a elabora metode de sinteză a compuşilor 
piridincarboxilici, de a obține noi compuşi coordinativi ai metalelor 
tranziţionale şi de a studia structura şi proprietăţile atît fizice, cît şi chimice 
ale compuşilor noi, am realizat sinteze ale complecşilor cuprului cu acizi 
carboxilici, reieșind din acetatul de cupru, 1,2-bis(4-piridil)-etanul şi acidul 
2-piridincarboxilic, în raport de 1:1:1, cît şi din acetatul de cupru, 2,2’-
dipiridină şi acidul 2-piridincalrboxilic, în raport de 1:1:1. Deasemenea a 
fost realizată sinteza unor compuşi ai cobaltului, cadmiului şi zincului, cu 
acizii 2-, 3-, 4- piridincarboxilici. 

Faptul că în urma interacţiunii acizilor piridincarboxilici în raport 
de 1:1 cu generatorul de complex, în compusul nou format, de obicei rămîn 
poziţii de coordinare libere, impune utilizarea liganzilor-punte dipiridinici şi 
dicarboxilici care crează condiţii optime de asamblare a polimerilor 
coordinativi. Aceşti liganzi simpli pentru compuşii complecşi metalici, sunt 
aleşi nu doar în calitate de “tije” pentru a menţine şi reda forme cu diverse 
topologii dar şi pentru capacitatea lor de a realiza interacţiuni 
intramoleculare puternice. Prin selectarea geometriei acestor liganzi şi ioni 
metalici, topologia reţelei polimerice rezultate poate fi reglată.  
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SINTEZA COMPUŞILOR COORDINATIVI POLIMERICI AI Zn (II) 
CU PROPRIETĂŢI DE SORBŢIE A GAZELOR 

Luca Alexandru, masterand 
Universitatea Academiei de Ştiinte a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Druţa Vadim, dr. 

Polimeri sunt materiale anorganice şi organice, amorfe sau 
cristaline, constând din “unităţi monomere”, care sunt conectate în 
macromolecule lungi cu legaturi covalente sau de coordonare. În cadrul 
cercetărilor a fost efectuată sinteza compuşilor Zn(II) cu liganzi micşti, prin 
metoda solvotermală, obţinerea unor substanţe polimerice tridimensionale 
poroase şi studierea capacităţi lor  de sorbţie a gazelor (de exemplu, N2, H2, 
CO2, CH4).  

Au fost elaborate metode de sinteză a compuşilor coordinativi ai 
Zn(II) în baza liganzilor 4,4’-di(1H-imidazol-1-il)-bifenil, 2,3,5,6-
tetrametil-1,4-carboxi-fenil-benzen şi 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benzen. Prin 
metoda spectroscopiei IR s-a stabilit că polimerul reprezintă un compus 
coordinativ cu liganzi micşti. Prin analiza termogravimetrică a compusului 
{(Zn(II)(4-CH3-LINKER)2(BIBPh)(DEF)}∞ s-a demonstrat că substanţa 
este stabilă pînă la temperatura de 400 0C, iar încălzirea polimerului pîna la 
temperatura mai mici de 250 0C duce numai la eliminarea solventului DEF 
din micropori fără modificarea carcasei moleculare. Analiza cu raze X a 
structurii polimerului a demonstrat, că compusul cristalin este format din 
grupări binucleare de Zn(II) interconectate prin intermediul liganzilor  punte 
4,4’-di(1H-imidazol-1-il) bifenil, şi 2,3,5,6-tetrametil-1,4-carboxi-fenil-
benzen. Ligandul BIBPh coor-dinează bidentat la generatorul de complex, 
iar 4-CH3-Linker coordinează tetradentat. În rezultatul experimentului de 
sorbţie a N2 s-a stabilit, că suprafaţa specifică totală a polimerului este de 
0,064cm3/g. 
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SINTEZA UNOR DERIVAȚI FUNCȚIONALIZAȚI AI ACIDULUI 
ENT-KAUR-16-EN-19-OIC 

Lunganu Maria, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Ungur Nicon, dr. hab. 

Terpenoidele constituie una din cele mai numeroase şi importante 
clase de compuşi naturali, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. 
Din multitudinea compuşilor terpenici un interes deosebit prezintă 
diterpenoidele ent-kauranice, care prezintă un spectru larg de activitaţi 
biologice, cum ar fi: anti-microbială, anti-inflamatoare, cardio-vasculară, 
diuretică, citotoxică şi anti-SIDA. 

Reprezentații de bază ai acestei clase de compuși, acizii ent-kaur-
16-en-19-oic și 15α-angeloil-ent-kaur-16-en-19-oic, de rînd cu o altă 
diterpenoidă pentaciclică, acidul ent-trachilo-ban-19-oic, compuși biologic 
activi, se găsesc în cantități sporite în florea-soarelui, Helianthus annuus L. 

Scopul lucrării constă în izolarea diterpenoidelor ent-kaurenice din 
deșeuri uscate, provenite de la prelucrarea florii-soarelui, și funcționalizarea 
lor ulterioară, cu obținerea altor derivați ent-kauranici potenţial biologic 
activi. 

Astfel, a fost efectuată izolarea directă a amestecului de acizi ent-
kaur-16-en-19-oic, ent-trachiloban-19-oic și a acidu-lui 15α-angeloil-ent-
kaur-16-en-19-oic din beţe şi inflorescenţe uscate de florea-soarelui. 
Ulterior, a fost realizată separarea lor cromatografică. S-a demonstrat 
eficacitatea metodei date ca fiind una excelentă în valorificarea deșeurilor 
de floarea-soarelui, în vederea obținerii unor compuși valoroși atât din 
punct de vedere al activității biologice cît și a potențialului sintetic. A fost 
obținută o cantitate considerabilă de acizi, care vor servi ca materie primă în 
transformările chimice ulterioare. 

Toți compușii obţinuţi au fost identificaţi în baza datelor spectrale 
(1H și 13C RMN, IR, MS). 
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DETERMINAREA CANTITATIVĂ A NICERGOLINEI ÎN 
AMESTECUL MECANIC PIRACETAM-NICERGOLINĂ PRIN 

METODA HPLC 

Macari Alina, Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga, studente 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

Conducător ştiinţific: Livia Uncu, dr., conf. univ. 

Hipoacuzia neurosenzorială prezintă o afecțiune localizată la 
nivelul cohleii sau al nervului auditiv, care se remarcă printr-o incidență 
sporită atît la nivel mondial cît și național. Datorită etiopatogeniei 
multifactoriale, tratamentul acestei maladii este unul multicomponent, însă 
numărul de preparate combinate utilizate în acest scop este foarte restrîns pe 
piața farmaceutică autohtonă. În această ordine de idei, scopul lucrării 
noastre constituie cercetarea compatibilității fizico-chimice a substanțelor 
medicamentoase nicergolina și piracetam, în vederea asocierii lor într-o 
formă farmaceutică combinată. 

Pentru a cerceta compatibilitatea componenților au fost înregistrate 
și analizate cromatogramele amestecului pe fazele mobile caracteristice 
fiecărui component- Acetonitril : Soluție de hidrogen fosfat de potasiu 
(10:90) și Acetonitril : Metanol : Soluție tampon fosfat (40:35:25). Pentru 
determinarea conținutului de nicergolină în amestec a fost evaluat picul cu 
timpul de retenție 5,104 min din cromatograma amestecului piracetam-
nicergolină pe faza nicergolinei (ACN- CH3OH- Tampon fosfat) la λ= 220 
nm, în raport cu picul soluției standard de nicergolină, înregistrat în condiții 
identice ca și soluția amestecului. În urma efectuării a 3 determinari am 
obținut rezultatul mediu de 101,2 % de principiu activ în amestec. Astfel, 
constatăm că conținutul nicergolinei în amestecul mecanic piracetam-
nicergolină nu se modifică, piracetamul nu interferează conținutul 
nicergolinei.  
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IDENTIFICAREA A UNUI NOU PRODUS ANTINEOPLAZIC SUB 
FORMĂ DE LICHID IONIC PRIN METODA CSS 

Macaeva Anastasia, Vîslouh Oxana 
USMF ”Nicolae Testemițanu” 

Conducător științific: Livia Uncu, dr., conf. univ. 

Introducere: În Laboratorul de sinteza organică a Institutului de 
Chimiie a AȘM a fost elaborată o metodă simplă, rapidă şi ieftină de 
transformare a carbonitrililor în săruri cuaternare ale eterilor ciclici de 
amine primare sub formă de lichid ionic, care au arătat activitatea 
antineoplazică remarcabită și toxicitatea scăzută, ceea ce face actual 
petrecerea unui studiu farmaceuric cu elaborarea tehnicilor de identificare a 
compusului dat. Pentru această cercetare a fost propusă tehnica 
cromatografiei pe strat subțire ca metodă de separare și de identificare. 

Scop: elaborarea metodei CSS de identificare a compusului 
clorurii de 1-amino-5-(2-hidroxietil)-2,8-dioxa-5-azoniabiciclo[3.3.1]-
nonaniu. 

Materiale si metode: Pentru elaborarea tehnicii de identificare 
clorura de 1-amino-5-(2-hidroxietil)-2,8-dioxa-5-azoniabiciclo[3.3.1]- 
nonaniu a fost testată în 2 faze mobile în diferite proporții a solvenților: 
cloroform - apa purificata – amoniac 25% - propanol (8:1:1; 4:1:5; 6:2:2; 
6:1:3; 8:1:4); 3-etilamina – cloroform – propanol (3:2:1) pe plăci «Sorbfil» 
cu stratul de absorbție de silicagel. Ca solvent pentru dizolvarea substanței 
analizate au fost folosite apa purificata și etanolul. Cromatograma a fost 
developată în camera de iod. 

Resultate: Sistema de solvenți 3-etilamina–cloroform-propanol (3:2:1) a 
arătat cele mai bune rezultate prin manifestarea valorilor optimale a Rf-ului 
– 0,561 cu spoturi bine conturate.

Concluzii: Rezultatele cercetării vor servi ca baza pentru pentru 
standardizarea substanței și elaborarea tehnicilor de identificare și dozare.  
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ASAMBLAREA ŞI DESIGNUL MOLECULAR AL UNOR COMPUŞI 
COORDINATIVI ÎN BAZA PIRIDIN-ALDOXIMELOR 

Meriacri Maria, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Bouroş Paulina, dr. 

Chimia compuşilor coordinativi este una dintre cele mai evoluate 
ramuri ale chimiei moderne datorită utilizării acestora în diverse domenii, 
cum ar fi medicina, chimia analitică, biologia, optica şi altele. Cunoştinţele 
acumulate despre capacitatea coordinării metalelor şi modului de coordinare 
ai liganzilor organici permit, cu o probabilitate înaltă, de a prevede 
obţinerea „building block”-urilor ce vor duce la obţinerea compuşilor 
coordinativi noi cu topologie şi dimensiune planificată. 

Scopul lucrării ţine de asamblarea moleculelor cu structură 
polimerică în baza liganzilor-punte şi a „building block”-ului oximic cu 
metale tranziţionale cu proprietăţi adsorbtive şi luminescente. 

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe combinarea 
metodelor de sinteză a compuşilor coordinativi şi a proprietăţilor structurale 
ale acestora. Pentru determinarea compoziţiei şi structurii combinaţiilor 
complexe obţinute au fost utilizate analize şi metode contemporane de 
cercetare precum: analiza elementară, spectroscopiile IR, UV-Vis, difracţia 
cu raze X pe monocristale.  

Au fost elaborate metodele de asamblare a polimerilor coordinativi 
ai cobaltului(II) cu piridin-aldoxime şi acizi dicarboxilici. A fost realizată 
sinteza unei serii de polimeri ai cobaltului cu liganzi-punte dicarboxilici. A 
fost elucidată compoziţia şi structura compuşilor sintetizaţi. Pentru 
complecşii [Co(μ-C6H8O4)(4-pyao)2]n, [Co(μ-C8H12O4)(4-pyao)2]n, [Co(μ-
C10H16O4)(4-pyao)2]n, [Co(μ-C6H8O4)(4-pyamo)2]n,        [Co(μ-C8H4O4)(4-
pyamo)2]n⋅2nDMF⋅2nH2O a fost determinată  structura cristalină pe calea 
difracţiei razelor X. 
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SINTEZA SOLVENŢILOR EUTECTICI 

Naconecinaia Natalia, studentă 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Fliur Macaev, dr hab. 

În prezent multă atenție este acordată chimiei verzi, care are scop 
de a folosi solvenți ecologici, care nu au impact negativ asupra mediului 
înconjurător. Solvenți eutectici, sintetizați pentru prima dată în anul 2003 în 
Marea Britanie, prezintă solvenți accesibili, ieftini și, cel mai important, 
netoxici, biodegradabili și reciclabili. Solvenți eutectici sunt alcătuiți din doi 
sau trei componenți care interacționează prin legături de hidrogen. 
Substanța obținută se caracterizează cu punctul de topire mai jos, decît 
punctele de topire a fiecărui component. Cel mai des, solvenții eutectici sunt 
obținuți prin amestecarea unei sări de amoniu cuaternar cu donorul legăturii 
de hidrogen. Datorită proprietăților specifice solvenții eutectici sunt utilizați 
în domenii diverse: în electrochimie, sinteză polimerilor și 
nanomaterialelor, pentru purificarea biodieselului, în calitate de solvenți și 
catalizatori în chimia organică, etc. 

Au fost sintetizați solvenți eutectici în baza imidazol - clorurei de 
3-carboximetil-1-vinil-1H-imidazol-3-ium (ttop=189 °C). Pentru obținerea 
sării au fost amestecate cantități echimolare de N-vinilimidazol și acidul 
monocloracetic. În calitate de donori legăturii de hidrogen au fost utilizați 
urea (ttop=132°C) și tiourea (ttop=182 °C). Componenții au fost amestecați 
în diferite proporții (1:1, 1:2, 2:1), încălziți la baia cu apă (t=90-95°C), 
agitîndu-se încontinuu pîna la momentul formării unei soluției incolore. S-a 
constatat, că cea mai mare depresiune a temperaturii de topire au soluțiile 
eutectice formate din sarea de imidazol cu uree în raportul de 2:1, fiind de 
73-120°C și din sarea de imidazol cu tiouree în raportul de 1:1 - 105-128°C. 
Compuşii sintetizaţi  prezintă catalizatori potențiali pentru reacțiile chimice. 
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INFLUENȚA MEDIULUI DE MASURARE ASUPRA 
FOTOLUMINECENȚEI STRATURILOR NANOSTRUCTURATE 

DE ZnO 

Osoianu Vitalie, masterand 
 Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător știintific: Ghimpu Lidia, dr. 

Oxidul de zinc posedă concentraţie înaltă a defectelor proprii: 
vacansii de oxigen şi atomi internodali ai zincului, care duc la posibilitatea 
de schimbare a proprietăţilor optice ș.a. proprietăți.  
Ridicarea spectrelor de FL (foto luminiscență) a probelor de ZnO indică o 
intensitate înaltă a luminescenței. FL în apropierea benzii interzise la 
temperaturi joase este dominată de emisia benzii donorului legat (DoX) cu 
energia de 3,353 eV si 3,363 eV, precum și de o bandă de emisie cu o 
replică fononică LO. O bandă similară a fost atribuită anterior  perechii de 
recombinare donor-acceptor (DA). Cel mai probabil, un donor de suprafață 
și un acceptor adânc sunt implicați în această tranziție DA. La temperatura 
camerei se observă o bandă a FL cu vârful la 3,28 eV, care se suprapune cu 
replica fononică. Se poate sugera că această bandă se datorează tranzițiilor 
free-to-bound (FB), care implică același acceptor ce a fost implicat în 
tranziția DA la temperatura joasă. O altă bandă cu maximul la 2.6 eV este 
cel mai probabil cauzată de centrul acceptor al vacansiei de zinc VZn. 
Vacansia de zinc este de așteptat să aibă o sarcina -2 în ZnO de tip n, în care 
formarea sa este mai favorabilă. Nivelul de energie al sarcinii -1/-2 
responsabil de VZn apare la aproximativ 0,8 eV deasupra benzii de valență. 
Astfel, se poate aștepta că tranziția din banda de conducție pe acceptor VZn 
va duce la o bandă de emisie cu maximul la aproximativ 2,6 eV in  ZnO cu 
conductivitate n. 
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SINTEZA ŞI STUDIUL COMPUŞILOR COORDINATIVI AI UNOR 
LANTANIDE CU LIGANZI PIRIDINDICARBOXILICI 

Podgornîi Daniel, student 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Coropceanu Eduard, dr., conf. univ. 

Sinteza compușilor coordinativi ai metalelor blocului f și studiul 
proprietăților utile ale lor prezintă un domeniu de interes deosebit în chimia 
contemporană. Un obiectiv major al domeniului este obținerea materialelor 
cu proprietăți luminiscente. Scopul acestei lucrări a fost sinteza prin metoda 
solvotermală a compușilor coordinativi ai La(III) și Dy(III) în baza unor 
liganzi cu funcții carboxilice: acizi dicarboxilici (adipic, tereftalic) și 
piridindicarboxilici (2,3-, 2,5-, 2,6-piridindicarboxilic). Utilizarea acizilor 
dicarboxilici, care pot avea funcția de punte între cationii generatori de 
complex permite obținerea complecșilor cu structură polimerică. Topologia 
diferită a acizilor piridindicarboxilici crează premise favorabile pentru 
diversitatea structurală a complecșilor sintetizați. A fost realizată sinteza 
unei serii de compuși coordinativi, compoziția cărora a fost studiată în baza 
analizei elementelor și a spectroscopiei în IR. 
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INFLUIENŢA BIOGENEZEI NUTRIENŢILOR DIN STRUGURI 
ASUPRA CALITĂŢII ALIMENTELOR  

OBŢINUTE PRIN PROCESARE 

Renchez Natalia, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător științific: Iorga Eugen, dr. 

Datorită faptului că la fermentarea alcoolică a sucului din strugurii 
de soiuri Vitis Labrusca (Isabella, Lidia, Noah) se formează cantităţi de 
metanol care depăşesc uneori limitele admisibile, iar în timpul maceraţiei în 
vin trec antociani cu diglicozide ce reprezintă un risc pentru sănătatea 
consumatorilor, au dus la diminuarea volumelor de procesare a acestora. 
Într-o atare situţie devine oportună obţinerea din strugurii soiurilor 
respective a unor produse nealcoolice. 

În sezonul anului 2014 s-au selectat struguri în faza de precoacere, 
obţinînduse mostre de produse non-alcoolice: sucuri, pireuri, care au fost 
supuse investigaţiilor ştiinţifice prin utilizarea metodelor de determinare a 
acidităţii titrabile, a substanţelor uscate solubile, metodei de dozare a 
acizilor organici din suc de struguri prin cromatografie lichidă de înaltă 
performanţă (HPLC) şi spectrofotometrie (UVVIS şi absorbţie atomic în 
flacără). S-a stabilit dinamica metabolismului principalilor nutrienţi din 
struguri, astfel acizii organici (malic, tartric, citric etc.) diminuează, iar 
glucidele (zaharoza, fructoza etc.), substanţele polifenolice şi cele minerale 
se acumulează; s-a scos în evidenţă coraportul dintre glucide şi acizi 
organici pentru a stabili criteriile de identificare a noilor produse 
preconizate.  

Datele obţinute vor servi ca bază pentru crearea unei game de 
compoziţii nutritive, produse din struguri nematurizaţi, care posedă o sursă 
importantă de componenţi naturali valoroşi pentru alimentaţia umană.  
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DINAMICA LASERELOR SEMICONDUCTOARE 
CU DIFERITE TOPOLOGII 

Sanduţa Ana, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe Moldovei 

Conducător ştiinţific: Tronciu Vasile dr. hab. 

În ultimul timp o deosebită atenţie în diverse domenii ale ştiinţelor 
naturii se acordă problemelor de autoorganizare ale structurilor temporale, 
spaţiale, temporal-spaţiale şi funcţionale. Progresul tehnologic actualmente 
are ca scop producerea de structuri cu proprietăţi stabile şi posibilitatea 
aplicării lor în diferite domenii. Astăzi lumea modernă este de neconceput 
fără lasere semiconductoare, ele fiind utilizate începând de la sistemele de 
comunicare optică și terminînd cu multiple aplicații în medicină, biologie, 
cosmos etc. Arakawa a prezis că laserele cu puncte cuantice trebuie să 
prezinte performanţa dependenţei mai mică de temperatură decât în cazul 
laserelor semiconductoare existente. 

Scopul şi obiectivele de bază ale cercetării constau în dezvoltarea 
şi extinderea teoriei dinamicii neliniare în lasere semiconductoare cu mediu 
activ puncte cuantice prin determinarea caracteristicilor şi condițiilor de 
apariție ale diferitelor structuri temporale precum comutări, autopulsaţii, 
turbulență optică, haos, sincronizare etc.  

În urma studiilor efectuate se preconizează de a preciza tratarea 
fenomenelor de autopulsaţii şi excitabilitate precum şi a haosului dinamic 
optic pentru laserele semiconductoare cu mediu activ puncte cuantice. S-au 
obținut ecuațiile pentru modelarea numerică cu ajutorul programului 
MATLAB DDE23 și evoluția puterii emergente a undelor continue, 
periodice și haotice. S-a elaborat un model pentru cazul unui feedback optic 
ce provine de la o cavitate dublă. S-a studiat configuraţia, în care două astfel 
de lasere ce oscilează în regim haotic ar putea fi sincronizate și posibilitatea 
transmiterii informaţiei prin metoda comunicării bazate pe haos.  
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SINTEZA AMINELOR DRIMANICE ŞI HOMODRIMANICE 

Șmigon Crina, Lungu Lidia, studente 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător științific: Arîcu Aculina, dr. hab., conf. cerc. 

În scopul obţinerii noilor compuşi drimanici şi homodrimanici cu 
conţinut de azot ce manifestă activitate biologică, a fost realizată  sinteza 
aminelor drimanice şi homodrimanice 8,10, în cinci etape. Norambreinolida 
1, comercial accesibilă,  a fost transformată în amestecul de esteri metilici 
2-4 ai acidului biciclohomofarnesenic, care ulterior au fost supuşi oxidării 
în esterul metilic al acidului 13,14,15,16-tetranorlabd-8(9)-en-7-oxo-12-oic 
5. La saponificarea acestui ester cu KOH în etanol, se obține acidul, care la
încălzire se decarboxilează, dând drim-8(9)-en-7-ona 6.  Prin tratare cu 
hidroxilamină, urmând procedeul standard, cetonele 5,6 au fost transformate 
cu randament  înalt în oximele 7,9. Ulterior oximele 7,9 au fost supuse  
reacţiei de reducere, la interacțiune cu alumohidrura de litiu în 
tetrahidrofuran anhidru. În rezultat s-au obţinut aminele 8,10, care au fost 
separate prin cromatografie pe coloană. 
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Reagenţi şi condiţii: a. H2SO4 (conc.), CH3OH, △  , 96 h, 90%; b. Na2CrO4, 
Ac2O, Ac2OH, C6H6, AcONa, 3h, 60%; c. 1. KOH, EtOH, ∆, 2.h, 85%;  d.f. 

NH2OH‧HCl, C2H5OH/Py, 24h, 98%  ; e,g. . LiAlH4, ТHF, Δ, 10h, 50%. 

Confirmarea structurii compuşilor 8,10 a fost realizată folosind metode 
spectroscopice: IR, 1H-RMN, 13C-RMN, aplicaţii bidimensionale (COSY, 
HMQC, HMBC), şi 15N-RMN . 
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DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRICĂ A CONȚINUTULUI 
DE LICOPEN ÎN SUPLIMENTE ALIMENTARE 

Socican Vladislava, Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga, Valica Vladimir, 
studenţi 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 
Conducător științific: Uncu Livia, dr., conf.univ. 

Introducere: Licopenul este un un pigment carotenoid ce se 
găsește în fructe și legume. Interesul științific față de licopen a apărut în 
urma studiilor epidemiologice, ce sugerează efectul protectiv al licopenului 
împotriva cancerului de diferită geneză, bolilor cardiovasculare și datorită 
efectului antioxidant puternic.  

Scopul: extragerea și determinarea cantitativă a licopenului din 
suplimente alimentare.  

Materiale și metode: spectrofotometru Perchin Elmer Lambda 25 
UV-VIS; amestec de solvenți: hexan:etanol:acetonă (2:1:1), capsule 
Eyelight Ganat© (DHG Pharmaceutical JSC, Vietnam). 

Rezultate: metoda utilizată este bazată pe extragerea licopenului 
cu amestec de solvenți organici - hexan: etanol: acetonă, înregistrarea 
absorbanței la lungimea de undă 503 nm și determinarea concentrației de 
licopen în conținutul unei capsule. Pentru determinări s-a folosit 
suplimentul alimentar Eyelight Ganat©. Astfel, în urma determinărilor 
spectrofotometrice și calculării concentrației, s-au regasit 148,8 mg/1g de 
licopen într-o capsulă de supliment.  

Concluzii: în urma studiului efectuat, s-a demonstrat că 
suplimentul alimentar conține licopen în cantități suficiente pentru 
realizarea efectului antioxidant.  

Cuvinte-cheie: licopen, spectrofotometrie, supliment alimentar.   
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LAGOCHILINA - DITERPENOIDĂ LABDANICĂ CU 
POTENŢIALSINTETIC ŞI BIOLOGIC 

Stroncea Magdalena, Lungu Lidia, masterande 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

Conducător ştiinţific: Arîcu Aculina, dr. hab., conf. cerc. 

Diterpenoidele biciclice cu schelet carbonic grindelic (9,13-
epoxilabdanic) au o răspândire mai redusă în comparaţie cu alte grupe de 
compuşi din această clasă. 

Lagochilina a fost izolată din 
speciile genului Lagochilus (fam. 
Lamiaceae, L. inebrians, L. pubescens, L. 
hirsutissimus, L. proscorjacovii, L. 
setulosus, L. gypsaceus), arealul de 
raspândire a căruia include statele din Asia 
Centrală. 

Acest compus posedă activitate hemostatică pronunţată, care se 
manifestă prin contractarea vaselor sanguine şi a fost utilizat la producerea 
unor agenţi hemostatici, gen Lagoden sau Inebrin. Există deasemenea 
câteva menţiuni despre activitatea sedativă şi antialergică a preparatelor 
obţinute din plantele acestui gen. 

Scopul investigaţiilor noastre a fost lărgirea spectrului de activităţi 
biologice ale lagochilinei şi derivaţilor săi de sinteză. Acestea au fost supuse 
testărilor biologice ”in vitro” pe tulpini de fungi (Aspergillus niger, 
Penicillium chrysogenum şi Alternaria alternate) şi bacterii gram-pozitive 
şi gram-negative (Pseudomonas aeroginosa şi Bacillus sp.). Lagochilina şi 
doi derivaţi ai acesteia, obţinuţi prin sinteză, au manifestat activitate 
antifungică şi antibacteriană pronunţată. Aceste date sunt prezentate în 
premieră. 
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Chimie, Fizică 

STUDIUL FORMELOR STABILE ALE AZOTULUI ÎN APELE 
NATURALE DE SUPRAFAŢĂ ÎN PREZENŢA CARBONATULUI 
DE CALCIU, CERAMICII ŞI SUBSTANŢELOR TENSIOACTIVE 

Trancalan Ana, masterandă 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiintific: Spătaru Petru, dr. 

În condiţii de eutrofizare antropizată, un interes aparte are dinamica 
formelor solubile ale azotului cu gradul mic de oxirare, care în apă sunt 
indicatori ai poluării mediul acvatic, îndeosebi cu materie organică. 
Creşterea concentraţiilor compuşilor azotului cu grade de oxidare joase 
demonstrează că formele azotului sunt sensibile la poluarea mediului 
acvatic.  

În acestă lucrare ne-am propus să cercetăm dinamica oxidării 
ionului de amoniu în prezenţa unor substraturi (argilă sponjată, carbonat de 
calciu) şi lipsa lor în apa râurilor, prin simulări de laborator; cercetarea 
influenţei acestora asupra formării, apoi diminuării ionului nitrit; cercetarea 
influeței acestor substraturi  în dependență de condiţiile climaterice, de 
poluare probabilă a apei râurilor cu substanţe tensioactive, îndeosebi 
cationice; cercetarea substanţelor tensioactive  în apă cu ajutorul spectrelor 
UV-Vis, pentru a înţelege schimbarea toxicităţii acestor substanţe în 
anumite condiţii. 

Cheramzita micșorează timpul de oxidare în toate perioa-dele 
climaterice, iar ceramica, CaCO3, aparte, şi în combinaţie schimbă diferit 
procesul de oxidare a azotului amoniacal. Substratul de argilă sponjată are 
un efect de susținere  a oxidării formelor reduse ale azotului în apa naturală 
de suprafață diminuând efectul poluanțior organici, îndeosebi celor cationici 
ce produc un impact evident asupra dinamicii procesului de oxidare a 
amoniacului în apa naturală. Utilizarea acestor rezultate și a altor cercetări 
de acest fel pot înlesni tehnologiile de epurare a apei uzate, în perspesctiva 
ameliorării calității mediului acvatic natural,  în piscicultură, la creşterea 
puietului de peşte.  
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Chimie, Fizică 

SINTEZA COMPUŞILOR NOI CU SCHELET HIBRID 
HOMODRIMANIC ŞI AZAHETEROCICLIC 

Verdeș Victoria, Lungu Lidia, studente 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific:. Arîcu Aculina, dr. hab., conf. cerc. 

În scopul obținerii substanţelor noi cu potențial înalt de activitate biologică, 
a fost realizată sinteza a doi compuși cu unitați structurale homodrimanice 

și azaheterociclice. 
Bromurile 1 şi 2 pot fi obținute cu ușurință din sclareolida 

comercial accesibilă. Acestea au fost supuse reacției de cuplare cu p-tolil-
piridazona 3 în dimetilacetamida (DMAA) în prezență de K2CO3 (conform 
schemei 1). În urma acestor reacţii au fost obţinuţi doi compuşi cu schelet 
hibrid homodrimanic și azaheterociclic 4 şi 5 cu randamente de 75% şi 83% 
consecutiv.  
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Compuşii noi obţinuţi au fost caracterizaţi prin metode fizico-chimice: 
spectroscopie în infraroşu (IR), spectroscopie de rezonanţă magnetică 
nucleară (1H-RMN; 13C-RMN; 15N-RMN; HSQC; HMBC; COSY ), 
spectrometria de masă. 
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Matematică, Informatică 

SISTEM SOFTWARE SCALABIL ȘI DISTRIBUIT PENTRU 
EXPEDIEREA MESAJELOR ȘI NOTIFICĂRILOR DE TIP PUSH ÎN 

TIMP REAL 

Coliban Andrei, masterand 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Hancu Boris, dr, conf. univ. 

În lumea contemporană se știe bine principiul: “Cine deține 
informaţia deţine totul”. Problema care apare este transportarea și 
prezentarea rapidă a informaţiei independent de mărimea fluxului și de 
distanţă, în așa mod încît să permită un număr imens de participanți la 
procesul de comunicare. Analizând mai multe metode de transmitere și 
recepționare a mesajelor, si utilizind limbajul de programare Erlang și 
protocolul XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) cât și 
teorema CAP (sau Teorema lui Brewer) despre sistemele distribuite, avem 
drep scop elaborarea unui sistem care va putea fi integrat cu orice alt sistem 
prin intermediul serviciului REST (de ex. transmiterea notificarilor pe 
pagina web fără a reîncărca pagina). 

Drept obiective ne propunem: 
● crearea unui sistem backend cu autobalansare (adaugarea

automata a nodurilor în cluster în dependență de necesitate) cu 
menținerea unui număr imens de conexiuni concurente per node (de 
ordinul zecilor de mii); 

● stocarea datelor în baza de date mnesia (de tip key/value);
● crearea unui serviciu REST ;
● crearea părții client, aplicație web sincronizată cu backend

prin WebSockets; 
● testarea functionalității;

Astfel, conform datelor obținute în urma testării, sistemul propus spre 
realizare va oferi o posibilitate de comunicare real-time prin API. 
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Matematică, Informatică 

SISTEM DE RECUNOAȘTERE A FORMELOR GEOMETRICE DIN 
IMAGINI DE TIP RASTER 

Gancev Alexandr, masterand 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: Hancu Boris, dr, conf. univ. 

La baza evoluției stă stocarea informației (memorarea) și 
prelucrarea acesteia, dar pentru a putea fi prelucrată informația treuie 
distinsă și sortată. Deci problema principală care apare este de a recunoaște 
informația (vizuală, auditivă, olfactivă, etc).Domeniul informațional are o 
influiență enormă în societatea umană. Se produce o cantitate enormă de 
informație digitală, informație ce necesită a fi prelucrată, structurată și 
sortată (text, sunet, imagini, video). Prelucrarea manuală a acestei informații 
ar necesita cheltuieli mari de timp și energie. 
Scopul care ni-l propunem este elaborarea unui sistem de prelucrare și 
recunoaștere recunoaștere a informație vizuale (forme și complexe de 
forme) din imagini de tip raster. 
Pentru elaborarea aplicației ce ne va permite prelucrarea imaginilor și 
recunoașterea figurilor din ele real-time vom utiliza biblioteca OpenCV. 

Drept obiective ne propunem: 
● Elaborarea unui sitem de stocare a imagiilor.
● Procesarea imaginilor stocate și recunoașterea figurilor din ele.
● Memorarea figurilor si a complexelor de figuridin imagini pentru

optimizarea sitemului de recunoaștere. 
● Elaborarea unei aplicații (partea client) cu interfață grafică.

Aplicația elaborată va permite procesarea imaginilor stocate,
memorarea informației procesate și sortarea acesteia. 
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