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DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL INFECŢIEI FITOPLASMICE 
LA UNELE GENOTIPURI DE TOMATE 

 
BAHŞIEV Aighiuni 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

Fitoplasmele sunt un grup de microorgamisme fără perete celular, a 
căror caracteristică specifică este imposibilitatea de a fi cultivate în condiţii 
in vitro. În plan filogenetic fitoplasmele sunt situate între virusuri și bacterii. 
Din cauza genomului mic (pînă la 1600 kb) ei nu posedă gene de sinteză a 
unor subștanţe esenţiale dezvoltării lor, acestea fiind preluate de la plante. 
Astfel fitoplasmele sunt paraziţi obligaţi situaţi în floiemul plantelor, 
cauzînd diverse boli sistemice.  

Fitoplasmele infectează numeroase culturi agricole: tomate, cartofi, 
porumb, viţa de vie, tutun ș.a., cauzînd scăderea productivităţii şi în final 
pierderi economice considerabile. Rezistenţa faţă de fitopatogeni are un 
caracter poligenic, la care genele răspund de rezistenţa atît a factorilor 
biotici cît și abiotici. Iniţial are loc activarea semnalelor ce duc la sinteza 
acidului salicilic și jasmoniciar, mai apoi a proteinelor PR (pathogenesis-
related proteins). Aceste procese sunt controlate de un șir de gene ce depind 
de soiul analizat, care pot determina rezistenţă diferită a soiurilor faţă de 
patogeni. Ne-am propus să determinăm gradul de infectare a diferitor soiuri 
de tomate cu fitoplasmă. Au fost utilizate 5 soiuri de tomate: Jubiliar, 
Prestij, Milenium, Mihaela, Doci de Baraodin colecţia Institutului de 
Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor, oferite de dr. Mihnea Nadejda. 
Izolarea ADN-ului s-a realizat din 5 plante, folosind DNA-zol. Pentru 
determinarea gradului de infectare a tomatelor am utilizat trei perechi de 
primeri ribozomali specifici pentru fitoplasma, care permit efectuarea 
nested-PCR. Electoforeza s-a realizat în gel de agaroza de 1%, bufer TBE × 
1, vizualizarea benzilor s-a realizat cu utilizarea EtBr.  

A fost comparată intensitatea benzilor la electroforeogramă. Conform 
rezultatelor obţinute am determinat că soiul Jubiliar și Mihaela a 
demonstrat o intensitate scăzuta a benzilor, care se observă doar cu 
efectuarea nested-PCR, comparativ cu soiul Milenium care a demonstrat un 
grad ridicat de intensitate a fragmentelor amplificate, care putea fi observat 
și în prima rundă. Putem presupune că intensitatea fragmentelor poate fi 
indice de rezistenţa a soiurilor. Astfel putem susţine că utilizarea primerilor 
ribozomali este eficientă în determinarea gradului de infectare a plantelor cu 
fitoplasmă. Putem la fel menţiona că soiuri Jubiliar și Mihaela pot avea un 
grad mai înalt de rezistentă la fitoplasmă. Această ipoteză în continuare va 
fi analizată statistic. 
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STUDIUL ASUPRA LEVURII PIGMENTARE RHODOTORULA 
GRACILIS CNMN-Y-30 ASPECTE MORFOLOGICE, 

FIZIOLOGICE ȘI BIOTEHNOLOGICE 
 

BEȘLIU Alina 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Scopul lucrării a constat în evaluarea stabilităţii caracterilor fenotipice, 

fiziologice, biochimice și evaluarea modificărilor productivităţii și 
compoziţiei chimice la cultivarea în prezenţa nanoparticulelor dioxidului de 
titan a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. 

În calitate de obiect de studiu a servit tulpina de levuri pigmentate 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 depozită în Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene. Productivitatea biomasei levuriene s-a 
determinat gravimetric [Liu Hong-Zhi et al., 2009]. Carbohidraţii totali în 
biomasa levuriană s-a determinat prin metoda colorimetrică cu utilizarea 
reactivului antron şi D-glucozei în calitate de standard [Dey, P., Harborne, 
J., 1993]. Proteina s-a determinat spectrofotometric, conform metodei 
Lowry [Lowry, O. et al.,1951]. Conţinutul de pigmenţi carotenoidici a fost 
determitat prin metoda colorimetrică [Tamaș, N., 1986, Latha et al., 2005]. 
Extragerea lipidelor din biomasa levuriană a fost efectuată prin metoda 
gravimetrică Bligh, Dyer, preluată de Kates şi adaptată în laborator la 
obiectul de studiu [A. Usatîi., 2002].  

În premieră au fost obţinute informaţii relevante privind potenţialul de 
sinteză a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Parametrii 
productivi ai tulpinii se încadrează în limitele 7,0±0,38 g L-1 biomasă 
uscată ce conţine pigmenţi carotenoidici în medie 0,428 mg/g b.u. 
Cercetările asupra compoziţiei chimice a tulpinii de levuri au evidenţiat un 
conţinut înalt de proteină 48,3±9,5 % din biomasa uscată. Verificarea 
conţinutului de lipide a arătat că în biomasa tulpini se conţin în medie 
13,4±0,9 %, iar carbohidraţii totali determinaţi variază în limitele a 24,1±1,7 
%. Pentru prima dată pe plan naţional au fost realizate cercetări cu utilizarea 
nanoparticulelor anorganice. Au fost evaluate modificările productivităţii și 
compoziţiei biochimice a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la 
cultivarea în prezenţa nanoparticulelor dioxidului de titan. Reacţia de 
răspuns a tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la cultivarea în 
prezenţa nanoparticulelor se manifestă prin modificări favorabile a 
conţinutului de carbohidraţi și proteine. 

Cercetăriler efectuate demonstrează că tulpina de levuri Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30 poate fi valorificată ca obiect biotehnologic. 
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CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA MICROMICETELOR ÎN 
PREZENŢA TRIFLORALINULUI 

 
BÎRIŢA Cristina 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

În condiţiile actuale de creștere considerabilă a cerinţelor de produse 
agricole, prin administrarea de îngrășăminte, pesticide şi erbicide, se impun 
ca o necesitate stringentă. Prezenţa microorganismelor în sol poate influenţa 
distribuţia, mobilitatea şi concentraţia acestor substanţe, având la bază un 
proces numit biodegradare. 

Scopul cercetărilor a constat în studierea acţiunii erbicidului 
trifluralinului asupra micromicetelor. 

Ca obiect de studiu au fost luate 50 tulpini de fungi filamentoşi din 
CNMN. Ca mediu nutritiv a fost utilizat mediul Czapek cu 20% glucoză în 
prezenţa trifloralinului în concentraţii de: 50; 100 și 200 mg/l. 

În rezultatul cercetărilor s-a constatat, că toate tulpinile testate cresc 
indiferent de concentraţia trifloralinului suplimentat în mediul agarizat. 
Pentru a observa mai bine acţiunea trifluralinului asupra micromicetelor a 
fost exclusă glucoza din mediul Czapek și mărită doza de trifluralin de la 
200 mg/l pînă la 500 mg/l.  

Cecetările au arătat că din 12 tulpini luate în studiu 6 nu cresc pe mediul 
Czapek fără glucoză, iar suplimentarea acestui mediu cu trifluralin 
contribuie la stimularea creşterii. Mărind doza de trifluralin la 500mg/l 
observăm că la 4 tulpini, în prezenţa trifluralinului, în concentraţie de 500 
mg/l, s-a înregistrat o creştere mai intensă, iar la 4 nu s-a înregistrat nici o 
modificare a creşterii.  

Rezultatele obţinute demonstrează, că tulpinile de micromicete sunt 
capabile să se adapteze foarte uşor la condiţiile mediului ambiant şi pot 
utiliza trifloralina în calitate de sursă de carbon . 
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IMPACTUL NANOPARTICULELOR DE FIER ASUPRA 
ACTIVITĂŢII MICROBIENE DIN SOLUL CONTAMINAT CU 

DIFERIŢI POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI 
 

BOTNARU Irina 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
În Republica Moldova există problema poluării solului, care necesită o 

soluţionare imediată. Poluarea solului are loc din cauza contaminării cu 
diferiţi poluanţi organici persistenţi (POP), care se pot afla în sol decade de 
ani și nu pot fi degradate complet sau deloc în mod natural. Printre 
principalii POP se numără: metalele grele (Pb, Cu) și diferite pesticide 
(trifluralina, atrazina, DDT sau diclordifeniltricloretan).  

Evident că solurile contaminate deja nu pot fi folosite în agricultură, 
deoarece poluanţii se absorb de plante și acestea, fiind consumate, pot duce 
la consecinţe letale atât pentru om, cât și pentru animale. 

Investigaţiile din anii ‘90 cu utilizarea nano Fe zero valent (nFZV) 
pentru ameliorarea calităţii solului au contribuit la reducerea considerabilă a 
contaminării cu metale grele, pesticide etc... 

Astfel, s-a decis să se evalueze impactul nFZV asupra biomasei 
microbiene din sol și anume: cum se comportă, cum reacţionează 
microbiota, fiind un indicator biologic important, care determină calitatea 
solului în ansamblu. 

Dacă microorganismele din sol nu-și îndeplinesc funcţiile sau chiar 
lipsesc, acest sol deja nu mai are nici o valoare și poate fi considerat “mort”. 
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STAREA FUNCŢIONALĂ A GONADELOR ÎN DIABETUL 
ALLOXANIC PE FONDUL ADMINISTRĂRII 

FITOPREPARATLOR   
 

CAUS Maria 
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice şi cea 

mai frecvenţă boală endocrină, caracterizată, din punct de vedere biochimic 
prin hiperglicemie şi glicozurie. Datele statistice arată că diabetul este o 
afecţiune larg răspândită a civilizaţiei, devenind o problemă pentru 
sănătatea omenirii. Actual, plantelor medicinale li se acordă o atenţie 
deosebită în tratarea acestei boli.  

Gonadele au un rol important în organismal uman, exercitând o acţiune 
biologică multilaterală. În diabetul zaharat dereglări ale gonadelor se 
observă destul de des atât la bărbaţi, cât şi la femei. Cercetând influenţă 
complexului din plantele medicinale (pătrunjel, lucernă, liliac), ce posedă 
un conţinut sporit de vitamine, ca de exemplu: A, B, C, P, K etc., o cantitate 
mare de substanţe biologic active, precum şi un şir de microelemente, în 
diabetul alloxanic asupra funcţionalităţii gonadelor şi anume asupra 
conţinutului de testosteron şi estrogen în plasmă, am observant că nivelul 
acestor hormoni suferă unele modificări, comparativ cu martoru,l, ceea ce 
demonstrează acţiunea benefică a extrasului cercetat. Rezultatele studiului 
au evidenţiat efectul hipoglicemiant al extraselor din plantele medicinale, 
reducând glicemia cu 50,73 % la lotul mixt  faţă de lotul alloxanast, astfel 
putem menţiona că extrasele din plantele medicinale posedă o particularitate 
specifică de acţiune biostimulatoare asupra insulelor pancreatice, ceea ce 
determină îmbunătăţirea stării generale de sănătate a bolnavului de diabet. 

Fitoterapia pe scară naţională şi internaţională înregistrează aplicabilitate 
sporită de către publicul larg faţă de medicina naturistă, care prezintă o 
valoare inestimabilă,ceea ce se validează cu success încercetările ştiinţifice 
actuale. Fitopreparatul cercetat (pătrunjel, lucernaşiflori de liliac) are un 
efect benefic asupra stării funcţionale a gonadelor în cazul bolnavului de 
diabet zaharat, deci poate fi inclus în lista preparatelor antidiabetice. 
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INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA COMPORTAMENTULUI 
ŞI A UNOR INDICI BIOCHIMICI ÎN DEPENDENŢĂ DE REGIMUL 

ALIMENTAR 
 

CERCEL (COSTIN) Tatiana, CÎRLIG Natalia,  
IURCU-STRĂISTARU Elena 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Argumentul esenţial în creșterea și exploatarea agroecosistemelor 
antropizate includ diverse obiective cu valori incontestabile pentru 
asigurarea productivităţii înalte de la plantele cerealiere (grâul, orzul, ovăzul 
de toamna, porumbul) din sectoarele private individuale ale R. Moldovei. 
Pierderile de producţie agricolă în pofida condiţiilor ecologice nefavorabile 
importante și pentru plantele de cultură și pentru organismele nocive, ca 
agenţi fitopatogeni ce merita o deosebita atenţie și cercetare particulară a 
parametrilor structurilor spaţiale a populaţiilor de fitonematode parazite și 
libere, care provoacă maladii fitopatogene secundare specifice și nespecifice 
plantelor de cultura cerealieră. Printre dăunătorii și maladiile depistate la 
plantele cerealiere sunt și nematodele fitoparazite pe contul cărora le revine 
¼ din pierderile producţiei vegetale provocate de aceste organisme. În 
condiţiile agro-pedo-climaterice ale R.Moldova s-au constatat că agenţii 
fitohelmintotici ai plantelor cerealiere, capabile să provoace fitohelmintoze 
specifice și pagube economice cum sunt speciile din genurile: Pratylenchus, 
Ditylenchus, Heterodera, Helicotylenchus, Paratylenchus, Rotylenchus, 
Tylenchorhynchus, Merlinius, Criconemella, etc. Monitoringul faunistic și 
ecologic a fitonematodelor parazite și libere au o semnificaţie majoră atât 
teoretico-aplicativă prin adaptarea și aplicarea noilor măsuri de remediere, 
și ca bioindicatori în depistarea stării ecologice a sectoarelor agricole 
private, în noile sisteme agrotehnologice. Studiul monitoringul 
biodiversităţii și structurii complexelor de fitonematode parazite și libere, 
remarcate în agrocenoze antropizate și ecosisteme naturale, reflectă 
rezultatele impactului ecologic, fitoparazitar și fitosanitar în dependenţă de 
condiţiile mediului, biotop și spaţiile agroecologice zonale ale R. Moldovei. 
În rezultatul analizei morfo-taxonomice a genurilor și speciilor de nematode 
fitoparazite s-a constatat că, în perioadele de investigaţii toamna 2014 - 
primăvara 2016 o frecvenţă mai abudentă variabilă de 22-26 specii la 
cultura grâului de toamnă, iar la cultura orzului cu 20-30% .mai scăzute, 
comparativ și cu spaţiile cenozelor naturale megieșe, unde predomină 
complexele de fitonematode cu diversă specializare trofică, mai frecvente 
cu 30-40% și mai abundente, determinate de condiţiile favorabile stabile ale 
biotopului natural.  
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TESTE DE ANALIZĂ MOLECULAR-GENETICE UTILIZATE ÎN 
PERIOADA PRENATALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
CHEPTENE Sofia 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 
Diagnosticul prenatal (DPN) este un act medical complex, înalt 

informativ, care permite depistarea a numeroase anomalii congenitale şi boli 
genetice în cursul vieţii fetale. Acest serviciu este realizat corect numai 
printr-o strânsă colaborare multidisciplinară, în care medicul genetician are 
un rol esenţial în evaluare, diagnostic şi sfat genetic. 

Prin Diagnostic prenatal se face investigarea embrionului intrauterin 
prin metode :  

1) neinvazive: ecografia şi fetoscopia, radiografia fetală, analize de 
sânge( markeri biochimici din sângele mamei - triplul test) ;  

Folosirea acestor metode se mai numeşte screening prenatal. El doar 
sugerează posibilitatea unei boli. Punerea diagnosticului se face folosind 
alte metode mai precise, dar invazive.  

2) invazive:amniocenteza, biopsia de corion, analize genetice pentru 
diagnosticul genic, care pun deseori în pericol sănătatea şi chiar viaţa 
embrionului.  

Folosirea acestor metode invazive pun diagnosticul de boală , deci un 
diagnostic prenatal. Diagnosticul prenatal al malformatiilor congenitale și al 
anomaliilor genetice îmbunataţește prognosticul prin planificarea conduitei 
terapeutice. De asemenea, părinţilor li se oferă posibilitatea de a opta pentru 
întreruperea sarcinii sau, în caz contrar, au timp să se „pregatească” pentru 
îngrijirea specializată a unui copil cu afecţiuni grave, deseori incompatibile 
cu viaţa.  

În Republica Moldova diagnosticul prenatal al maladiilor ereditare se 
bazează pe metode ca PCR, RFLP, electroforeza, care pot detecta mutaţiile 
punctiforme, deleţiile sau mutaţii ce afectează splicing-ul, de exemplu 
pentru distrofia musculară Duchenne (DMD) sau pentru amiotrofia 
musculară spinală (SMA).În concluzie pot spune că investigaţiile incluse în 
scriningul și diagnosticul prenatal sunt într-o continua evoluţie. 
Remarcabilă este tranzitia de la testele invasive, care în continuare deţin 
statutul de diagnostic de certitudine, la testele prenatale noninvasive ce 
cîștigă din ce în ce mai mult teren. Progresul lor este susţinut și de 
anxietatea părinţilor generată de invazivitatea și complicaţiile uneori 
inerente ale amniocintezei, repectiv biopsiei vilozităţii coriale.s 
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SPECIFICUL COMPORTAMENTULUI ŞI  
AL UNOR INDICI BIOCHIMICI ÎN DEPENDENŢĂ DE REGIMUL 

ALIMENTAR 
 

CIOCHINĂ Mariana 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Sănătatea psihică, determinată genetic, se formează şi se menţine din 

contul fluctuaţiei factorilor psihogeni ai mediului extern. Consecinţele 
influenţei factorilor psihogeni asupra sănătăţii psihice vor fi diferite în 
dependenţă de nivelul de viaţă, profesie, tradiţii culturale etc. 

Scopul lucrării reprezintă studierea specificului comportamentului la 
şobolani şi al unor indici biochimici în dependenţă de regimul alimentar. 

Cercetările au fost realizate pe 20 de șobolani (femele), care ulterior au 
fost divizaţi în 2 grupe a câte 4 celule conform următoarei scheme: I celulă 
– lot experimental – 2 şobolani; II celulă – lot experimental – 2 şobolani; III 
celulă – lot experimental – 1 şobolan; IV celulă – lot martor – 5 şobolani. 

Experienţele au constat în menţinerea şobolanilor femele la un regim 
alimentar ad libitum (10 șobolani au fost hrăniţi matinal, iar alţii 10 - 
nocturn), având acces liber la apă şi mâncare. În această perioadă şobolanii 
din „Grupa nocturnă” primeau hrană la ora 17:30, iar cei din „Grupa 
matinală” - la ora 7:30. 

S-a stabilit că trecerea bruscă de la hrănirea matinală a şobolanilor 
femele de laborator la cea nocturnă duce la apariţia stării de stres excesiv şi 
ulterior la dereglările funcţiei ficatului, pancreasului şi rinichilor. 

Astfel, schimbarea bruscă a timpului alimentării provoacă starea de stres 
excesiv, care influenţează negativ indicii fiziologici şi biochimici ai 
organismului șobolanilor de laborator.  

 
 



22 
 

Biologie, Biologie moleculară 
 

EFECTELE PROPOLISULUI ASUPRA NUMĂRULUI DE 
SPERMATOZOIZI, MORFOLOGIEI EPIDIDIMULUI ȘI 

STRESULUI OXIDATIV 
 

COJOCARI Irina, ROȘCA Mariana 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Infertilitatea masculină este o problemă comună și complexă, care 

afectează 1 din 20 de bărbaţi. Multe produse naturale sunt utilizate în 
medicina populară pentru tratamentul tulburărilor sexuale masculine. 
Generarea bazală de specii reactive de oxigen (ROS) este esenţială pentru 
funcţia de reproducere masculină, în timp ce nivelurile ridicate ROS pot fi 
legate de calitatea scăzută a spermei și infertilitatea masculină. Numărul de 
antioxidanţi cunoscuţi care provoaca daune este în creștere, astfel studierea 
produselor naturale prezintă un interes, datorită caracteristicilor sale 
antioxidante și antimicrobiene. Este cunoscut, că epididimul are un rol 
important în asigurarea micromediului pentru maturarea și depozitarea 
spermei. Acest studiu a fost intreprins pentru a evalua morfometric-
stereological și funcţional alterările din epididim după tratamentul cronic cu 
doze mici de propolis, care este cunoscut pentru proprietăţile sale 
antioxidante.  

Ne-am propus să investigam efectul propolisului asupra parametrilor 
morfologici ai epididimului de șobolan, și producţiei de spermă. În 
acest scop patruzeci și opt de șobolani adulţi Wistar masculi vor fi trataţi cu 
2, 4 și 7 mg / kg corp / zi de extract apos de propolis timp de 56 de zile, 
pentru a analiza nivelurile de producţie de spermă, numărul de 
spermatozoizi din epididim a șobolanilor și stresul oxidativ. Compararea 
valorilor de control și grupurilor tratate va fi efectuată prin metoda statistică 
(one-way Anova), urmată de testul Tukey.     

Datele obţinute pot contribui la înţelegerea mecanismelor de acţiune a 
propolisului asupra acestui organ de reproducere care ar asigura o activitate 
benefică și ar fi utile în terapii eficiente în ceea ce privește fertilitatea 
masculină. 
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ASPECTE GENETICE ALE STENOZEI AORTICE 
 

CRIJANOVSCHI Elena 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Stenoza aortică (SA) reprezintă obstrucţia fluxului sanguin prin valvele 

aortice. Astfel, cordul necesită efort mai mare pentru a-și realiza funcţia. În 
Europa și America de Nord, SA calcificată este prezentă în 2-7% din 
populaţie cu vârsta de peste 65 de ani. Aproximativ 80% dintre pacienţii 
adulţi cu stenoză aortică simptomatică sunt bărbaţi, iar frecvenţa valvei 
aortice bicuspidă congenitalăeste de1-2% din populaţie (R. Ramaraj și alţii, 
2008). În urma analizei bazelor de date (GeneCards, MalaCards, OMIM, 
NCBI) s-au identificat un șir de gene potenţial implicate în SA: ELN, 
GTF2I, LIMK1, FBN1, FBLN5, NPPB, TNFRSF11B, cea mai studiată 
genă fiind ELN. 

Gena ELN, situată în regiunea 7q11.23, este responsabilă de sinteza 
elastinei, un component major al fibrelor ţesutului elastic (Park S. și alţii, 
2006) care conferă structurii arteriale rezistenţă și flexibilitate. Peste 60 de 
mutaţii, care implică gena ELN, determină producerea unei cantităţi 
insuficiente de elastină, cu formarea de ţesut conjunctiv anormal şi apariţia 
stenozei aortice(Guide GHR, 2012). 

În mare parte, mutaţiile genei ELN reduc cantitatea de elastină matură și 
ca rezultat determină o îngustare anormală a valvei aortice. Această condiţie 
este moștenită ca un caracter autozomal dominant, dar nu se exclude și 
posibilitatea apariţiei unei mutaţii în gena elastinei la subiecţii fără istoric 
familial al bolii.  

Deși gena TNFRSF11B joacă un rol primordial în resorbţia osoasă, au 
fost identificate mutaţii care determină SA calcificată. Prin studii clinice s-a 
observat o relaţie direct proporţională dintre cantitatea de osteoprotegerină 
și severitatea SA (A. Borowiec, 2015). 

Proteina codificată de gena NPPB reprezintă un hormon cardiac cu 
acţiune diuretică, vasorelaxare, inhibarea secreţiei de renină și aldosteron, 
dar și un rol important în homeostazia cardiovasculară (И.Ю. Торшин, О.А. 
Громова, 2008). O concentraţie mare a acestei proteine în sânge este un 
indiciu al insufienţei cardiace. 

Deși s-au efectuat multiple studii în vederea elucidării bazei genetice a 
SA, totuși cunoștinţele acumulate nu explică deplin mecanismul molecular 
de producere a bolii, ceea ce impune necesitatea aprofundării cunoștinţelor 
de biologie moleculară. 
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UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI ÎN EVALUAREA 
POLIMORFISMULUI GENETIC LA UNELE PALNTE 

MEDICINALE 
 

GURANDA Nicoleta 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Conservarea biodiversităţii ocupă un loc aparte printre problemele 

globale de astăzi. Baza diversităţii biologice este componenţa genetică. 
Reducerea speciilor și a diversităţii genetice reprezintă o ameninţare reală 
pentru biosferă, căci stabilitatea reproducerii ecosistemelor naturale și a 
ecosistemelor agricole este direct legată de potenţialul lor determinat 
genetic pentru a se adapta la schimbarea condiţiilor de mediu. Până la 
mijlocul acestui secol va crește în numărul de specii de plante, pe cale de 
dispariţie, de la 7 până la 60 de mii. 

Pertinenţa tezei se datorează: a) lipsa elaborării teoretice a abordărilor 
moleculare genetice la studiul genomi de plante rare medicinale prezente în 
populaţii cu un număr mic; b) importanţa determinării bazelor moleculare și 
genetice ale diversităţii genetice a speciilor de plante rare la nivel de 
populaţie; c) lipsa unor metode experimentale de marcare moleculară multe 
porţiuni de gene de specii de plante rare, care sunt adecvate pentru analiză 
în masă; g) lipsa unor metode de optimizare a conservării genei a speciilor 
de plante rare și pe cale de dispariţie. 

Scopul - să dezvolte principii de marcare a tehnologiilor de identificare 
multiple genomice, genetice moleculare și certificarea genofondurilor de 
gene ale speciilor relicte rare de plante teritoriul Republicii Moldova ca un 
model de sistem pentru a optimiza conservarea genelor speciilor de plante 
medicinale rare și pe cale de dispariţie. 

În prezent, există peste 15 tipuri diferite de markeri utilizate pentru 
analiza genetică moleculară a genomului, în special în speciile rare și 
periclitate, precum și pentru a identifica potenţialul plante farmaceutice. O 
mare parte din genomul plantei este reprezentat de secvenţe repetate, care 
includ microsateliţi și retrotranspozonii mobili împreună cu elemente 
genetice. În unele cazuri, retrotranspozonii pot reprezenta mai mult de 70% 
din genomul nuclear. 
 
 
 
 
 



25 
 

 Biologie, Biologie moleculară 
 

TEHNOLOGII MODERNE DE REMEDIERE A SOLULUI 
CONTAMINAT CU PESTICIDE PERSISTENTE 

 
JOSAN Ana 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) sunt compuşi toxici şi foarte 
stabili, se acumulează în ţesuturile adipoase ale organismelor vii, pot migra 
la mare distanţă, prejudecând sănătatea umană şi mediul înconjurător în 
apropierea imediată sau la distanţă de sursele acestora. Unele dintre acestea 
sunt utilizate ca pesticide. Până la începutul anilor `90, în RM au fost 
construite peste 1000 de depozite pentru stocarea pesticidelor, 80% din care 
la moment actual au fost distruse şi lichidate, iar teritorii constituie o sursă 
de poluare continuă și rămân o problemă pentru ecologia şi sănătatea 
oamenilor.  

Alegerea unei tehnologii de remediere este o activitate complexă, care 
presupune luarea în considerare a numeroşi factori: tipul, cantitatea și 
dinamica poluanţilor, caracteristicile hidrogeologice ale solului, factorii 
climaterici și aspectele economice. La ora actuală, nu există o metodă 
general valabilă pentru depoluarea solurilor și este una dintre sarcinile 
majore avute în vedere pe multiple planuri: legislativ, economic, social etc. 

Trifluralina [2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidină] – pesticid, un erbicid 
halogenat din clasa dinitroanilinei, care poate fi mineralizat de către 
microorganisme, în special, în absenţa oxigenului, fapt care îl aseamănă cu 
poluanţii POP. Erbicidul (grup de toxicitate III) este foarte persistent în sol, 
are potenţial de acumulare şi nu este uşor biodegradabil. Acţionează efectiv 
asupra solului. Spectrul de acţiune se aplică asupra tuturor cerealelor şi unor 
buruieni dicotiledonate anuale, precum şi mai multor monocotiledonate. În 
anul 2006, trifluralina a fost interzisă in Uniunea Europeană, iar în anul 
2012 în Republica Moldova, dar reziduurile pesticidului se detectează în 
solurile Moldovei până în ziua de azi. 

În urma unui experiment, în care trifluralina a fost introdusă în sol în 
doze de 0.5; 1; 5; 10; 20 mg/kg sol uscat, apoi solul a fost incubat într-un 
termostat timp de 72 ore la 25°C, putem observa efectul dăunător asupra 
rădăcinilor şi lăstarilor de grâu Triticum aestivum. Împreună cu mărirea 
concentraţiei trifluralinei se mărește și efectul dăunător asupra grâului. 
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ACŢIUNEA TINCTURII DE PROPOLIS ASUPRA UNOR INDICI 
HEMATOLOGOCI ÎN DIABETUL EXPEREMENTAL   

 
LUCA Dorina 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

Se cunoaște că în diabetul zaharat indicii sangvini au mari deviaţii de la 
normă, de aceea ne-am propus să analizam cum acţionează tinctura de 
propolis asupra unor indici hematologici: eritrocitele, hemoglobina și VSH, 
dar și asupra nivelului de glucoză în sânge. În experienţele noastre am 
folosit şobolanii albi de laborator cu masa între 135-180 grame. Pentru 
experiment s-au luat 60 de şobolani care au fost împărţiţi în 4 loturi 
experimentale. Trei loturi au fost supuse experimentului şi o grupă s-a 
folosit ca martor (grupa de control). În rezultatul cercetărilor am observat, 
că cantitatea de glucoză în sânge, la lotul unde s-a administrat  soluţie de 
alloxan, a crescut, atingând valori de 8,8±0,4 mmol/l P<0,05, la lotul martor 
valoarea fiind 4,7±0,2 mmol/l, iar la lotul cărui am administrat alloxan și 
propolis rezultatele demonstrează o influenţă pozitivă a propolisului 6,6±0,1 
mmol/l P<0,05. De asemenea, numărul  de eritrocite, la lotul alloxanic, 
suferă modificări, atingând valoarea de 6,48±0,20 (1012 e/l) P<0,05, faţă de 
martor 8,04±0,15 (1012 e/l), pe când la lotul administrat cu tinctură de 
propolis pe fondul diabetului alloxanic, numărul de eritrocite este de 
7,09±0,05 (1012 e/l) P<0,05. La şobolanii experimentaţi  valoarea medie de 
hemoglobină este cea determinată de lotul martor, în cazul cercetărilor 
noastre ea constituie 124,4±3,9 g/l, la administrarea alloxanului scade 
cantitatea de hemoglobină şi atinge valoarea de 102,9±0,6 g/l P<0,05 , iar în 
lotul mixt constituie 110,3±0,7 g/l P<0,05. În cazul cercetării experimentale 
s-a constatat că la lotul alloxanic valoarea VSH-ului atinge valoarea de 
17,7±0,8 mm/oră P<0,05, faţă de martor 5,4±0,8 mm/oră. La şobolanii din 
lotul mixt (propolis+alloxan) această valoare este de 12,1±0,9 mm/oră 
P<0,05 

Concluzie: Administrarea tincturii de propolis conduce la ameliorarea 
situaţiei, producând efecte benefice asupra pancreasului endocrin, 
sistemului circulator și asupra întregului organism, prin intermediul 
flavonoidelor, precum și a microelementelor, printre care se numără și Fe, 
care intră în componenţa hemoglobinei. Astfel, propolisul poate fi propus ca 
o soluţie pentru ameliorarea stării funcţionale în dereglările metabolismului 
glucidic, mai ales la formele începătoare de diabet. 
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ASPECTE GENETICE ALE IMUNODEFICIENŢELOR PRIMARE 
FRECVENT ÎNTÂLNITE 

 
OSOIANU Dan 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Imunodeficienţele primare (IDP) reprezintă un grup eterogen de 
patologii determinate genetic, care au ca efect dereglarea funcţionalităţii 
sistemului imun. 

Aceste maladii pot fi moştenite atât autozomal dominant (Deficienţa 
UNC119,sindromul Job, deficienţa factorului de transcripţie E47), 
autozomal recesiv (Ataxia-telangiectasia, sindromul Nijmegenbreakage, 
deficienţa CD27 etc.), cât şi X-linkat (sindromul WiskottAldrich, 
agammaglobulinemia etc.). 

Agammaglobulinemia X-linkată este provocată de mutaţii ale genei 
BTK care codifică sinteza proteinei cu acelaşi nume tirozin kinaza lui 
Bruton. Gena este amplasată pe braţul lung al cromozomului X, în regiunea 
Xq21.33-q22. Gena BTK este alcătuită din 19 exoni. În total, prin 
secvenţiere au fost identificate peste 600 de mutaţii unice în gena BTK, 
dintre care 40 % constituie mutaţii missens, 17 % mutaţii nonsens, deleţii-
20%, inserţii-7% şi mutaţii splice-site-16 %. 

Ataxia-telangiectasia sau sindromul Louis-Bar se transmite autozomal 
recesiv. Gena ATM este localizată pe cromozomul 11 între poziţiile 22 şi 
23.Gena ATM constă din 66 de exoni. Astfel gena ATM conţine unul din 
cele mai mari numere de exoni raportate pentru o genă umană. Cu toate 
acestea aceşti exoni se extind pe o regiune compactă de ADN genomic de 
doar 150 kb. Şaizeci şi şase de pacienţi germani cu A-T au fost investigaţi 
pentru mutaţii în gena ATM. Au fost identificate în total 56 de mutaţii 
diferite:deleţii, inserţii şi substituţii care au ca efect trunchieri, splicing 
aberant şi înlocuirea unui aminoacid cu altul. 

În prezent, în Republica Moldova, a demarat ocercetare, care are drept 
scop de a studia incidenţa IDP în rândurile populaţiei şi de a implementa 
metode moderne şi eficiente de diagnostic. 
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DIVERSITATEA SPECIILOR DE HALOFITE DIN CADRUL ARIEI 
FĂUREȘTI-GOIAN  

 
PARASCA Corina, CHIRIAC Eugenia 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 
Plantele halofite sunt un grup ecologic complex, care au diverse adaptări 

structural-funcţionale. Numit și plante de sărătură, ele reprezintă populaţii 
vegetale, care s-au adaptat în condiţii cu concentaţii sporite de săruri. 
Principala strategie a halofitelor este eliminarea sărurilor de către structuri 
speciale, localizate la nivelul organelor aeriene. Cea mai evidentă 
caracteristică a lor este că majoritatea sunt plante suculente, cu frunze 
groase, cărnoase, mai mult sau mai puţin, transparente, cu un ţesutul 
palisadic bine dezvoltat. 

În rezultatul cercetării s-a întocmit lista speciilor de plante halofite, care 
include 22 de specii, dintre care 18 specii sunt halofite facultative (82%) și 
4 specii sunt halofite obligatorii, ceea ce constituie 18%. Din familiile cu un 
număr mare de halofite fac parte: Asteraceae - 23% (Achillea collina 
Becker., Ambrosia artemisiifolia L. , Artemisia austriaca Jacq , Artemisia 
santonica L. , Aster amellus L.), Fabaceae - 18% (Lotus corniculatus L., 
Medicago sativa L., Melilotus officinalis L. Pall, Trifolium fragiferum L. ), 
Poaceae - 18% (Cynodon dactylon L. Pers., Elytrigia repens L. Nevski, 
Phragmites australis (Cav.) Trin., Poa bulbosa L.), Chenopodiaceae- 14% 
(Atriplex patula L., Atriplex tatarica L., Atriplex prostrata Boucher ), 
Polygonaceae - 14% (Rumex crispus L., Rumex stenoplyllus Ledeb, Rumex 
pseudonatronatus Borb.), Cyperaceae - 9% (Bolboschoenus maritimus L. 
Palla, Eleocharis palustris L. Roem et Schut ), Malvaceae - 4% (Athaea 
officinalis L.). Din cadrul acestor specii de plante halofite Eleocharis 
palustris L. Roem et Schut este inclusă în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova. Cu regret, în ultimii ani, caracterul asociativ al halofitelor, cât și 
condiţiile de habitat, duce spre o xerofitizare pronunţată pe parcursul 
întregii perioade de vegetaţie, favorizând extinderea speciilor de ierburi 
halofite, în detrimentul celor de luncă obișnuită. Apele freatice salinizate, în 
lipsa regimului inundabil, au contribuit semnificativ la extinderea 
habitatului speciilor de ierburi halofite. Solurile sărate creează și ele condiţii 
neprielnice de viaţă pentru majoritatea plantelor, ce duce la formarea de 
specii halofite. 

În scopul conservării vegetaţiei din arealul studiat este necesar de a 
întreprinde un şir de măsuri care ar include: restabilirea speciilor 
caracteristice locului dat; purificarea resurselor acvatice; exploatarea 
raţională a calcarului. 
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STUDIUL COMPARATIV AL ACŢIUNII UNOR COMPUŞI 
COORDINATIVI AI Cu(II) ŞI Cr(III) ASUPRA CONŢINUTULUI 

UNOR PRINCIPII BIOACTIVE ÎN BIOMASA DE SPIRULINĂ 
 

RACU Olesea 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Dintre cele 30000– 40000 de specii de cianobacterii şi microalge poate 

fi destinsă Spirulina platensis drept obiect de studiu al ficologiei şi 
biotehnologiei diferite tulpini ale cianobactreriei.Conform nomenclatorului 
sistematic bacteriologic prezentate în Determinatorul Bergey, Spirulina 
(Arthrospira) face parte din grupul de organisme cu o fotosinteză ce are loc 
în prezenţa oxigenului. Aceste organisme procariote fac parte din grupul 
eubacteriilor. Astfel poziţia sistematică a spirulinei este următoarea: 
Încrengătura - Prokaryota; Grupul – Eubacteria; Ordinul – Prochlorales; 
Familia – Oscilatorialles;Gen – Spirulina. 

Spirulina este un organism autotrof şi nu poate creşte în lipsa 
luminii.Productivitatea se măreşte şi la sporirea cantităţii de azot în mediile 
decultivare, în mod special când temperatura şi iluminarea au valori 
optime.Biomasa de spirulină se caracterizează printr-o compoziţie 
biochimică echilibrată, conţinând un şir de substanţe bioactive – 
ficobiliproteine, polizaharide sulfatate, carotenoizi (în special β – caroten), 
vitamine (α-tocoferolul, acidul ascorbic, B12), aminoacizi esenţiali, acid 
gama-linolenic, substanţe fenolice, enzime (superoxiddismutaza, 
peroxidaza, catalaza) şi unele microelemente.  

Spirulina denotă o activitate imunostimulatorie, antiradicalică şi 
antivirală. Deficienţa bioelementelor (Zn, Fe, I2, Cr, Se) este una dintre cele 
mai răspîndite cauze, care duc la apariţia unor maladii grave (osteoporoza, 
anemia fierodificitară, maladii imunodificitare, diabetul zaharat, cancerul) şi 
este evidentă necesitatea asigurării populaţiei cu microelementele necesare 
pentru asigurarea homeostaziei. Pentru rezolvarea acestei probleme nu este 
suficientă asigurarea raţiei zilnice de microelemente pentru adulţi şi copii, ci 
să survină în organsim într-o formă optimă a lor pentru a fi asimilate. S-a 
constat că elementele legate organic nu manifestă toxicitate şi efecte 
secundare (alergii), spre diferenţă de sărurile lor anorganice. Din acest punct 
de vedere prezintă interes perspectiva utilizării materialului biologic în 
calitate de biotransformator şi sursă de acumulare a mineralelor necesare 
homeostaziei organismului uman. 
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STUDIU PRIVIND EVALUAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC 
ACTUAL AL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

ROȘCA Mariana 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  

 
GENERALITATI Punerea în practică a unei strategii energetice pentru 

valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie vor aduce o serie 
de avantaje cu influență benefică asupra tuturor structurilor și ar constitui 
căi optime de autodezvoltare. Republica Moldova importă circa 95% din 
sursele necesare pentru acoperirea consumului energetic al ţării. 

REZULTATE Politica de stat în domeniul energiei din surse 
regenerabile este implementată prin intermediul programelor de stat, 
sectoriale şi locale. In urma unei cercetări detaliate asupra unui subiect aflat 
la agenda zilei și anume cifra care ar indica cu cât ar creşte tariful la energia 
electrică dacă astăzi în Sistemul Electroenergetic Naţional s-ar integra 200 
MW de capacitate eoliană finali. Creşterea maximală a tarifului pentru 
consumatorii finali, conectaţi la reţelele de distribuţie, va constitui: 7,3 % 
pentru compania privată Union Fenosa, 6,5 % - pentru compania de stat 
RED Nord, 6,6 % - pentru compania de stat RED Nord-Vest. 

CONCLUZII Astfel, politica de stat în domeniul SER, conform 
documentelor de politici naţionale, este reprezentată prin următoarele: 

1.  Asigurarea coeziunii sociale și teritoriale; 
2.  Ajustarea cadrului legislativ naţional la normele şi standardele 

Uniunii Europene adică o armonizare a legislaţiei naţionale la 
prevederile acquis-ului Comunităţii Energetice); 

3. Incurajarea unei promovări evidente a utilizării energiei din surse 
regenerabile, eficienţei energetice şi economisirii de energie prin 
aplicarea schemelor de support 

4.  Exercitarea administrării de stat în domeniul energiei din surse 
regenerabile;  

5. Punerea în prim plan utilizarea pentru energia electrică a surse 
regenerabile;  

6. Punerea la dispoziții a unor informații complexe pentru persoanele 
fizice şi juridice privitor la subiectul producerea şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile: 
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VIABILITATEA ȘI ACTIVITATEA CREȘTERII 
STREPTOMICETELOR DUPĂ LIOFILIZARE ÎN DEPENDENŢĂ 

DE COMPOZIŢIA MEDIUL CRIOPROTECTOR 
 

ROȘCA Mariana, COJOCARI Irina 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Conform cercetărilor indelungate și unor analize autentice, s-a constatat 

că păstrarea pe termen lung în stare activă a tulpinilor de microorganisme 
duce la pierderea activităţii acestora. În acest context trebuie de menţionat 
faptul că indentificarea unei metode, care ar permite menţinerea 
proprietăţilor la tulpinile de interes, ar soluţiona o serie de probleme. 
Conform datelor din literatură și obţinute 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. In urmă cercetării modului de expresie a tulpinilor prin procesul de 
liofilizare a tulpinii a avut loc în prezenţa mediului protector gelatin + 
glucoză (martor) și aplicarea metaboliţilor de diverse concentraţii, de 
provenienţă microalgală. Cercetarea a subliniat posibilitatea identificării 
concentraţiilor de metaboliţi microalgali ce permit obţinerea unei viabilităţi 
maximale și menţinerea activităţii creșterii tulpinilor. Astfel la tulpina 
CNMN-Ac-02 concentraţiile 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 concentraţia de substanţe nutritive este 
mai înaltă. Cele mai bune rezultate cu privire la viabilitatea tulpinii ceretate 
au fost obţinute în urma aplicării concentraţiilor majorate de metaboliţi 
microalgali. 
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MONITORINGUL FITOSANITAR ÎN AGROCENOZELE CU 
ARDEI GRAS (CAPSICUM ANNUM) ÎN TEREN PROTEJAT 

 
RUDACEVSCHI Cristina, CÂRLIG Natalia, 
BIVOL Alexei, IURCU-STRĂISTARU Elena, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Dintre speciile semnificative legumicole, ardeiul gras ocupă un loc valoros, 
având numeroase calităţi nutritive și curative. Clima caldă, solurile fertile 
corespund valorificării acestei culturi, dar se creează condiţii favorabile în apariţia 
și evoluţia diverșilor agenţi fitopatogeni și complexe de nematode fitoparazite, ce 
provoacă fitohelmintoze și maladii fitopatogene, care pot compromite reușita 
producţiei de ardei în condiţii de teren protejat (sere, solarii). Reieșind din 
actualitatea temei abordate, scopul și obiectivele propuse au elucidat 
monitoringului fitosanitar realizat la ardeiul gras din teren protejat, în elucidarea 
impactului fitoparazitar helmintologic, în stabilirea nematofaunei invazive, 
combinate cu maladiile specifice la ardei, cu determinarea gradului de afecţiune, 
componenţă etiologică, pentru adaptarea unor remedieri în reglarea efectivului 
numeric și argumentarea măsurilor de protecţie. S-au efectuat sondaje de evidenţe 
fitosanitare, cu prelevarea probelor de sol și plante afectate, în asociaţiile de 
producţie legumicole, ce dispun de complexe de sere, specializate prin rotaţii 
sezoniere, în perioada anilor 2014-2015, din raioanele: Anenii-Noi, Criuleni, 
Ialoveni, dispuse cu suprafeţe peste 10 ha de ardei în sere, înzestrate cu tehnologii 
avantajoase de cultivarea eficientă. Rezultatele analizelor de sol și plante, au 
stabilit diagnosticul și impactul fitohelmintologic și fitopatologic, unde s-a stabilit 
structura nematofaunei parazitare la ardeiul gras în teren protejat, în număr de 28 
specii, diversificate după specializarea trofică, cu valorile efectivului numeric în 
funcţie de biotop, sezon, faze de creștere dimensionate în 380-1260 
indivizi/100cm3/sol, cu un grad de efecţiune fitohelmintotic în valori de 5-20%, 
cauzate preponderent de speciile invazive din genurile Meloidogyne, 
Pratylenchus, Rotylenchus, Ditylenchus, Bitylenchus, Tylencorhynchus. Maladii 
asociate la cultura ardeiului gras, s-au evidenţiat: ofilirea fuzariană (Fusarium 
oxysporum Schl. Var. capsicum), alternarioza (Alternaria porri), putregaiul alb și 
sur (Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum), stolburul micoplasmatic 
(Chlorogenus austaliensis), în valori de 25-70% al gradului de afecţiune. În așa 
caz investigaţiile monitoringului fitosanitar realizat, sunt eficiente și contribuie la 
elucidarea gradului fitoparazitar pentru argumentarea măsurilor de protecţie. 
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OPTIMIZAREA CONDIŢIILOR DE STERILIZARE ȘI 
REGENERAREA DIRECTĂ DIN EMBRIONII MATURI LA 

PORUMB (ZEA MAYS L.) 
 

SCHIN Victoria 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
În cadrul optimizării condiţiilor de regenerare directă, un pas important 

constituie sterilizarea materialului biologic supus cercetării. În funcţie de 
tipul explantului vegetal se pot utiliza soluţii de hipoclorit de sodiu, 
hipoclorit de calciu, cloramina, clorura de mercur, peroxid de hidrogen, ș.a. 
Materialul biologic utilizat în studiu este prezentat de 7 genotipuri de 
porumb (4 linii mutante, 2 linii consangvinizate și un soi moldovenesc 
vechi) din colecţia laboratorului Resurse Genetice Vegetale al IGFPP.  

În scopul optimizării condiţiilor de sterilizare, seminţele au fost spălate 
cu soluţie apoasă de Tween 80 (1-2 pic.) timp de 15 minute și clătite cu apă 
curgătoare până la dispariţia urmelor de detergent, apoi imersate în alcool 
etilic 70% timp de 1 minut, cu menţinerea uterioară timp de 20 minute în 
hipoclorit de sodiu. Au fost testate două variante de aseptizare, în hipoclorit 
de sodium (5,2%): soluţie concentrată și în diluţie 1:1 cu apă distilată. 
Tehnica de sterilizare a explantelor a finisat prin spălarea seminţelor în 3 bai 
de apă sterilă. Pentru facilitatea excizării embrionilor, seminţele au fost 
supuse imbibiţiei în apă distilată sterilă pentru 72 ore. Embrionii au fost 
decupaţi de la endosperm în boxa cu flux laminar și plasaţi cu suprafaţa de 
contact cu scutelumul pe mediul de cultură Murashige - Skoog (1962), lipsit 
de hormoni. Pentru fiecare genotip au fost inoculaţi câte 10 embrioni în 3 
repetări. Embrionii au fost incubaţi în condiţii controlate de temperatură 
(25-270C) și lumină (16/8 ore).  

A fost evaluată cota explantelor cu contaminări și a regenerărilor directe 
. Observaţiile efectuate în primele 3-4 zile de cultură a explatelor în condiţii 
in vitro pun în evidenţă faptul că contaminarea eficientă (84,4%) se atestă în 
cazul utilizării soluţiei concentrate de hipoclorit de sodiu (5,2%). 
Regenerările directe din embrionii maturi de porumb s-au stabilit pentru 
toate genotipurile cu un potenţial de 100%. La 5-6 zile de cultură plantele 
atingeau 7 cm înălţime și dezvoltau rădăcini laterale. În concluzie, 
regenerarea plantulelor de porumb din embrionii maturi reprezintă un 
proces eficient a culturii de ţesut și este un instrument util pentru a dezvolta 
plantule pe tot parcursul anului.  
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GLICAREA. STUDIU DESPRE REGENERARE 
 

SECU Gheorghe, DRĂGAN Boris, 
ŢURCAN Doina 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
,,Nicolae Testemiţanu” 

 
Glicarea reprezintă procesul prin care gruparea aldehida a glucozei se 

leagă de capătul NH secund al unui aminoacid bazic. Acest proces 
influenţează negativ o serie de procese, dat fiind faptul că un șir de proteine 
își schimbă structura, pot pierde funcţia etc. Astfel apar procesele 
caracteristice îmbătrânirii, precum ridurile prin glicarea colagenului, slăbirea 
vederii, angiogeneza deficitară, fapt care a stat la baza ideii de a verifica cum 
va avea de suferit procesul de regenerare în populaţiile cu consum înalt de 
glucoză. 

Pentru obţinerea acestor date a fost efectuat un experiment, în care 40 de 
șoricei au fost împărţiţi în 6 grupe, diferite după vârstă și hrană, astfel s-au 
primit populaţii tinere cu alimentaţie obișnuită, populaţii tinere cu alimentaţie 
bogată în zahăr, populaţii bătrîne cu alimentaţie obișnuită și populaţii bătrâne 
cu alimentaţie bogată în zahăr. Fiecărui individ i s-a creat o leziune și s-a 
observat cum se vor regenera șoriceii în dependenţă de grupa din care fac 
parte. Alimentaţia obișnuită presupune grâu, pâine, sfeclă, morcov, porumb, 
iar alimentaţia bogată în zahăr mai conţinea și zahăr cubuleţe și napolitane. 

Rezultatele în urma acestui experiment au arătat că grupele de șoricei cu 
alimentaţie bogată în zahăr sunt mult mai pasivi, nu se joacă în aceeași 
măsură, cu toate acestea au o tendinţă mai mare la consumul de legume, pe 
când cei ce au o alimentaţie obișnuită, se jucau mai mult, aveau un tonus mai 
bun. Ce ţine de timpul de regenerare s-a observat următorul fapt: șoriceii 
bătrâni au avut timp egal de regenerare, pe când în grupele tinere s-a observat 
că cei alimentaţi cu surplus de zahăr au avut o regenerare ce a întârziat cu 
aproximativ 2 zile. Alt fapt observat a fost schimbarea aspectului blănii la 
toate grupele cu surplus de zahăr, aceasta devenind mai rară, cu un aspect 
asemănător unei blăni ude, dar care s-a redresat până la normal în următoarele 
4 zile, după revenire la alimentaţie obișnuită. 

În literatură nu am găsit informaţii cu privire la acest fenomen, cert este 
faptul că ar fi necesar de luat în vedere și niște indici obiectivi ai regenerării, 
precum cei histochimici pentru a avea dovezi concludente referitor la 
influenţa alimentaţiei. Alt scop propus este observarea aceluiași fenomen ca 
urmare a alimentaţiei bogate în diferite tipuri de glucide, precum glucoză, 
fructoză, maltoză etc. 
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ABORDAREA BIOINFORMATICĂ ȘI GENETICO-MOLECULARĂ 
ÎN STUDIU GENELOR DE REZISTENŢĂ A FLORII-SOARELUI 

LA MANĂ 
 

SLOBODEANIUC Iana 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
În Republica Moldova floarea-soarelui este a treia cea mai populară 

cultura dupa grâu și porumb. Conform datelor Biroului Naţional de 
Statisticăîn 2014 au fost semănate 319 mii hectare, producţia totală 
constituind mai mult de 44 mii tone. Considerându-se importanţa acestei 
culturi pentru ţara noastra, cercetătorii locali se ocupă intensiv de studierea 
ei. Factorii majori care duc la scăderea roadei de floarea-soarelui sunt: 
condiţiile climatice nefavorabile, aplicarea metodelor agronomice 
ineficiente, indisponibilitatea materialului semincier calitativ, precum și 
susceptibilitatea înaltă acestei culturi la boli şi dăunători.  

Mana florii-soarelui este o boala majoră, cauzată de oomicetul 
fitopatogen Plasmopara halstediiBerl. et de Toni. Incidenţa acestei infecţii 
într-un câmp agricol poate varia de la urme până la 50-95 % din suprafaţă. 
Mana se manifestă în toate fazele de dezvoltare a florii-soarelui, având 
efecte cu atât mai grave cu cât plantele au fost infectate mai timpuriu. 

Scopulprezentei lucrări constă în identificarea potenţialului de rezistenţă 
la mană în cadrul genotipurilor de floarea-soarelui din Republica Moldova. 
Studiile anterioare au evidenţiat familia de gene Pl direct implicatăîn 
conferirea rezistenţei faţă de P. halstedii. Anume aceste gene vor fi 
investigate în soiurile, care prezintă un interes deosebit pentru agricultori. 
Utilizând tehnici de biologie molecularăși bioinformatică se vor elucida 
genele active în timpul interacţiunii dintre patogen și planta-gazdă. 
Tehnicile moderne precum PCR permit obţinerea datelor precise referitor la 
proprietăţile moleculare și structurale ale acestor gene. Metodele 
bioinformatice permit caracterizarea domeniilor funcţionale și compararea 
genelor de rezistenţăa florii-soarelui cu cele din organismele model precum 
Arabidopsis thaliana. Stabilirea similitudinii secvenţelor nucleotidice, a 
domeniilor structurale și traseului evolutiv vor fi utile pentru crearea 
modelelor computerizate simulate și prezicerea comportamentului 
patogenului P. halstedii și a organismului gazdă floarea-soarelui.  
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ROLUL UNOR ENZIME OXIDOREDUCĂTOARE ÎN RĂSPUNSUL 
DEFENSIV AL FLORII-SOARELUI LA STRESUL BIOTIC 

 
SPÎNU Crina 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Enzimele oxidative sunt cele mai importante enzime din punct de vedere 
al implicaţiilor lor în rezistenţa plantelor la atacul diferitor agenţi patogeni. 
Rolul acestei clase de enzime este complex şi constă în formarea chinonelor 
care oxidează sau precipită proteinele diferitor paraziţi.Astfel se 
declanşează un adevărat război enzimatic între agentul patogen şi planta-
gazdă. În urma reacţiilor de oxidare cu implicarea enzimelor oxidative se 
formează nişte cоmpuşi care participă în mecanismele de rezistenţă faţă de 
patogeni. După ce are loc infectarea plantei se activează un set de enzime 
oxidative dar care se concentrează în locul de contact al agentului patogen 
cu planta-gazdă, nu şi în regiunile deja necrоtizate, сeea сe demonstrează сă 
la atacul patogenului au fost activate mai multe сăi metabolice. Rezistenţa 
aсtivă poate fi manifestată prin îngroşarea pereţilor celulari, datorită 
stratului de lignină, în zona de infectare, unde se formează peridermă dublă. 
Astfel de bariere mecanice stopează răspândirea patogenului şi a toxinelor 
acestuia, inducând localizarea sau eliminarea lui din plantă împreună cu 
ţesuturile lezate. Enzimele oxidative a plantelor rezistente inactivează 
enzimele hidrolitice a patogenului sau induc sinteza acestora. Mai mult ca 
atât, ele neutralizează toxinele patogenului, sau le reduc la compuşi 
inofensivi pentru planta-gazdă. Este important de menţionat că plantele 
rezistente, în comparaţie cu cele sensibile domină enzimele care nu sunt 
sensibile la toxinele patogenilor, dar şi se activează sub influenţa lor. Un rol 
extrem de important îi revine peroxidazelorplantelor, suplimentar sintetizate 
sub acţiunea agenţilor patogeni, în reacţiile de hipersensibilitate. Efectul 
dublu pe de o parte, al creşterii intensităţii activităţii enzimelor oxidative, al 
apariţiei unor fracţii izoenzimatice noi şi al necrozelor pe de altă parte, a pus 
problema existenţei sau a inexistenţei unor relaţii cauzale între aceste 
fenomene. A fost înaintată ipoteza potrivit căreia procesele de necrozare pot 
să apară ca urmare a acţiunii enzimelor oxidative (Maysa, 2008). Însă 
ulterior, s-a demonstrat că, şi reacţia de hipersensibilitate este însoţită de 
creşterea concentraţiei substanţelor fenolice (substraturi ale unor enzime 
oxidative), acestea conduc la necroze de hipersensibilitate şi că sinteza 
fenolilor nu ar fi decât un efect secundar al procesului infecţios. 
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MONITORIZAREA UNOR SPECII DE ORTOPTERE (INSECTA: 
ORTHOPTERA) ÎN ZONA DE STUDIU – BAZINUL CURSULUI 

INFERIOR AL RÎULUI ICHEL 
 

ȘTIRSCHII Cristina, ŢIGANAȘ Ana, 
Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Ortoptera este cel mai numeros ordin de insecte polineoptere, ce cuprinde 

peste 20000 specii actuale, iar în Republica Moldova ordinul enumeră 113 
specii. Zona studiată reprezintă un sector al râului Ichel, situată pe Podişul 
Moldovei Centrale, în regiunea Codrilor de Est, în hotarele satelor Cricova – 
Vadul lui Vodă. Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2012-2015 pe 
traseul: Cricova – Coşerniţa şi au fost vizate practice toate tipurile de habitate 
întâlnite. Studierea ortopterelor începea primăvara (lunile aprilie – mai) şi 
continua pînă la instalarea temperaturilor joase. Tehnicile generale de 
colectare ale ortopterelor au fost colectarea cu fileul entomologic, prin 
scuturarea ramurilor arborilor şi arbuştilor deasupra unei pînze desfăcute şi 
colectarea manuală. Ca rezultat a evoluţiei ortopterele, prezintă una din cele 
mai vechi grupe de insecte care a populat habitate diferite, iar preferinţele 
ecologice au influenţat mult asupra ecologiei, aspectului exterior şi biologiei 
speciilor. Au fost identificte a 20 specii de ortoptere ce aparţin la 5 
suprafamilii: Acrididae – 45%, Tettigoniidae – 20%, Gryllidae şi Tetrigidae – 
15% şi Tridactylidae – 5%. Dintre cele 20 specii de ortoptere atestate, 7 sunt 
omnivore (35%), iar celelalte 13 sunt fitofage (65%). În ceea ce priveşte 
preferinţele ecologice şi anume a habitatului, majoritatea preferă biotopurile 
mezofile, higromezofile şi higrofile. Biotopurile mezofile sunt populate de 19 
specii, cele higromezofile de 16 specii, speciile higrofile cu 7 specii. Conform 
formei vitale sunt prezente: tamnobionţi ce fac parte din suprafamilia 
Tettigoniidae: Tettigoniaviridissima L., Decticus verrucivorus L. şi 
Phaneropterafalcata Poda. Reprezentanţii suprafamiliei Gryllidae sunt 
fisurobionţi şi fitofilispeciali, reprezentanţii suprafamiliei Tetrigidae sunt 
herpetobionţi. Xyavariegata L.din suprafamilia Tridactylidae este un geofil 
săpător, iar speciile din suprafamilia Acrididae sunt hortobionţi ce predomină 
gramineele spontane. S-a stabilit că fauna ortopterelor este formată din 
elemente faunistice, care aparţin la 4 grupe: Palearctice, Centralasiatice, 
Mediteraneene şi Europene. Preponderent (10 specii – 50%) sunt elemente 
Palearctice, elemente Centralasiatice cu 3 specii – 15%, urmate de elemente 
Mediteraneene – 15% şi 20% aparţin elementelor Europene. 
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ACTIVITATEA ENZIMELOR ANTIOXIDANTE IMPLICATE ÎN 
MECANISMELE DEFENSIVE ALE FLORII-SOARELUI 

INFECTATE CU LUPOAIA 
 

TETELEA Olivia 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Ultimele decenii au fost marcate de numeroase succese în ameliorarea 

unui număr mare de specii de plante cu interes economic, însă mai există 
pierderi semnificative de recoltă determinate de factorii de mediu. 
Agroecosistemul florii-soarelui suferă pierderi de biomasă vegetală 
determinată de acţiunea patogenilor. Un factor limitativ - lupoaia afectează 
creșterea și dezvoltarea plantelor de floarea-soarelui. Lupta împotriva 
speciilor din genul Orobanche este destul de dificilă, deoarece câteva mii de 
seminţe produse de o singură plantă de lupoaie, pot fi ușor dispersate de 
vânt, apă, sol, animale, oameni, utilaje sau chiar seminţe infectate de 
floarea-soarelui. Infectarea plantelor de floarea-soarelui cu lupoaia prin 
penetrare de către parazit a celulelor din sistemul radicular, provoacă un 
efect de stres. În aceste condiţii celulele plantelor sunt capabile să producă o 
„explozie” de SRO (specii reactive de oxigen). Producerea ROS reprezintă 
primul proces care apare a plantelor în timpul recunoaşterii patogenului. 
ROS fiind molecule ce au în componenţa sa oxigen şi sunt reactive din 
punct de vedere chimic, pot reacţiona cu proteine, ADN şi lipidele 
membranare, astfel, contribuind la reducerea fotosintezei, creşterea scurgerii 
de electroliţi, accelerarea senescenţei şi moartea celulelor. Stresul oxidativ 
induce creşterea activităţii enzimelor antioxidante, cum ar fi 
superoxiddismutaza, catalaza şi glutation-S-transferaza prin stimularea 
producerii acidului ascorbic, glutationului, α-tocoferolului şi carotenoizilor. 
Cea mai importantă enzimă ce participă la neutralizarea efectelor stresului 
oxidativ este superoxid-dismutaza (SOD). La plantele superioare, enzima 
superoxid-dismutaza acţionează ca antioxidant și protejează componentele 
celulare de oxidare, asigurînd dismutarea superoxidului în compuși mai 
puţin toxici – oxigen și peroxid de hidrogen. Cercetările biochimice 
realizate pe rădăcinile de floarea-soarelui cultivate pe fundal de infecţie cu 
Orobanche și control, permit evidenţierea nivelului activităţii enzimelor 
SOD în dinamică temporală.  

Cercetările vor include hibrizi rezistenţi și sensibili la atacul 
patogenului la trei nivele de răspuns defensiv: faza imediată de apărare, faza 
de apărare activă și faza de stabilizare și acomodare a plantei gazdă 
infectate cu Orobanche. 
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AUTOAPRECIEREA GREUTĂŢII PROPRIULUI CORP DE CĂTRE 
ELEVII DIN MEDIUL URBAN AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
TOPADA ACULINA, IEŞEANU CRISTINA, 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Introducere. Tulburările conduitei alimentare sunt caracterizate de 
perturbarea marcată a comportamentului alimentar şi au la bază perceperea 
distorsionată a imaginii propriului corp şi frica persoanei de a nu se îngrăşa. 
Scopul acestui studiu a fost identificarea opiniei elevilor despre propria 
greutate cât şi acţiunile lor pentru a o modifica. Material şi metode. Studiu 
populaţional transversal, prin aplicarea în grup a unui chestionar anonim pe 
un eşantion de 1455 elevi (721 băieţi şi 734 fete) ai claselor a VII-XII-a din 
10 licee din municipiile Chişinău şi Bălţi. Chestionarul utilizat la culegerea 
datelor este din 39 de itemi bazaţi pe două mari direcţii: autoaprecierea 
greutăţii corporale, regimul alimentar, consumul unor anumite produse 
alimentare favorabile sănătăţii și nefavorabile şi date demografice de la 
respondenţi inclusiv: genul, mediul de reşedinţă, clasa în care învaţă şi date 
familiale. Rezultate. Din cei anchetaţi, consideră că sunt mult subponderali 
2,3% elevi (băieţi - 2,3% , fete -2,2%) iar puţin subponderali – 13,2% elevi 
(băieţi – 8,8%, fete – 17,7%). Ca fiind puţin supraponderali s-au apreciat 
15,1% elevi (fete -19,2% , băieţi – 10,8%), iar cota celor care se consideră 
mult supraponderali este de 2,3% (fete -2,3% , băieţi – 2,2%). Doar 67,1% 
elevi se consideră cu greutate normală (fete – 67,5% , băieţi – 6,9%). Au 
încercat să se îngraşe sau să slăbească în ultimele 7 zile, ce a precedat 
chestionarea, 35,8% elevi. Au afirmat că în ultima lună au stat câte 24 ore 
sau mai mult fără să mănânce pentru a scădea în greutate sau pentru a 
preîntâmpina creşterea în greutate 6,3% elevi (fete – 9,0% , băieţi – 3,5%).  
Concluzii. Se evidenţiază un lot destul de mare de elevi, care apreciază 
greutatea propriului corp ca fiind sub/sau supraponderală. Este la fel de 
mare și cota celor care încearcă să întreprindă măsuri de slăbire sau de 
îngrăşare (respectă regimuri dietetice, fac exerciţii fizice sau combină 
ambele metode, recurg la refuzul total de hrană pentru 24 de ore şi mai 
mult) pentru a preveni sau înlătura un surplus de greutate.  
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UTILIZAREA MARKERILOR SSR ÎN ESTIMAREA 
POLIMORFISMULUI GENETIC LA DIFERITE POPULAŢII DE 

OROBANCHE CUMANA 
 

ŢAGA Cătălina, 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) este o plantă parazită care 

afectează floarea-soarelui, fiind unul dintre cei mai răspîndiţi patogeni ai 
acestei culturi. Infectarea cu lupoaia provoacă pagubele de pînă la 50 % (în 
unele cazuri chiar pîna la 100 %), cauzînd astfel reducerea semnificativăa 
producţiei de seminţe şi a uleiului de floarea-soarelui.Avînd în vedere 
impactul economic negativ al acestei fanerogame parazite, comunitatea 
știinţifică mondială a iniţiat cercetările privind evoluţia şi structura 
geneticăa populaţiilor de lupoaie pentru dezvoltarea unor strategii de lungă 
durată a controlului și combaterii acestei. 

Markerii moleculari reprezintă un instrument util pentru stabilirea 
variabilităţii genetice a diferitor specii. Markerii SSR (Simple Sequence 
Repeat) sunt unii dintre cei mai optimali în contextul respectiv, 
caracterizîndu-se printr-o reproductibilitate înaltă, multialelism, 
codominanţa, etc. Elaborarea unei colecţii de markeri SSR pentru O. 
cumana a contribuit la facilitarea cercetărilor acestui patogen. 

Diferenţele la nivel genetic și molecular între populaţii de O. cumanadin 
mai multe ţări au fost investigate cu ajutorul diferitor tipuri de markeri 
moleculari: RAPD, SSR, ISSR etc. Cercetările respective au demonstrat pe 
de o parte diversitatea intrapopulaţională joasă a populaţiilor de lupoaie și 
pe de altă parte corelarea înaltă între distribuţia geografică și virulenţaa 
acestora. Deși, în Republica Moldova studii similare nu au fost efectuate. 

Astfel, prezenta lucrare are drept scop determinarea polimorfismului 
genetic în cazul a 45 de populaţii de lupoaie colectate din diferite regiuni 
geografice ale RM cu ajutorul markerilor SSR. 

Datele moleculare obţinute vor fi corelate cu distribuţia geografică a 
populaţiilor și virulenţa acestora pentru înţelegerea evoluţiei patogenului pe 
teritoriu RM. 
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EFFECTIVE USE OF MULTIPLEXPCR AND 
QUANTITATIVEPCR IN DIAGNOSIS OF DUCHENNE 

MUSCULAR DYSTROPHY 
 

ŢURCAN Doina 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Duchenne muscular dystrophy (DMD)is an X-linked recessive 

inheritedmuscle-wasting disease characterised primarily byprogressive 
weakness and atrophy of the skeletaland cardiac muscle. It is one of the 
most commonMendelian disorders, occurring in all population groups 
with abirth prevalence of approximately 1/3.500 males(Emery, 1991). 

The disease gene-dystrophin localises to the cell membrane in 
muscle cellsand bindsthe protein actin.The gene isextremely large, 
spanning 2 400 kb of genomic DNA and comprising79 exons which 
encode a 14 kb transcript. Approximately 65-70% of DMD patients show 
intragenic deletions of one or several exons of the gene. Most of the 
mutations are located at the proximal (exon 3-7) and central (exon 45-52) 
regions of the gene (Prior, 2005).A small proportion of the mutations (6%) 
involve duplications and in the remaining DMD cases, the disease 
emerges as a result of small mutations, including point mutations or 
microdeletions/insertions (Nishino et al., 2002). 

The most basic method still in regular useinvolves Multiplex 
polymerase chain reaction (M-PCR)which is a technique for amplifying 
multiple exons within a gene to detect deletions (Chamberlain et al, 1988). 
M-PCR can be effectively usedfor the rapid screening of deletionsin the 
entire DMD coding region in affectedmales and female carriers (Traverso, 
2006).During last five years, inRepublic of Moldova,were confirmed 
deletions in the dystrophin gene, most commonly affecting exons 48, 45, 
47, 50 in 81.5% of DMD patients (Sacară et al., 2009).However, DMD 
cases caused by duplications, point mutationscan not be diagnosed using 
M-PCR.  

Thereby, Quantitative PCRhad been suggested as alternative 
methodto the current diagnostic approaches.Q-PCR can detect deletions 
and duplicationsof DMD gene; is highly sensitive, specific and 
reproducible, requires a minimal quantity of DNA and is carried out in a 
single step (Traverso, 2006). 
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CONSIDERAŢII REFERITOR LA CONSUMUL DE ALCOOL LA 
ELEVII CLASELOR LICEALE DIN CHIȘINĂUÎN RAPORT CU 

INTEGRITATEA FAMILIEI 
 

ŢURCAN Larisa, GÎSCA Veronica 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Introducere: Consumul de alcool în rândul elevilor devine în prezent 

un real pericol pentru sănătate viitoarei generaţii.  
Scopul: De a cuantifica consumul de alcool la elevi în raport cu 

componenţa familiei. 
Materiale si metode: Studiul a cuprins un eşantion de 476 elevi (219 

băieţi și 257 fete) din clasele a IX - XII-a din 10 licee ale orașului Chișinău. 
Instrumentul de studiu a constituit un chestionar ce a inclus 43 întrebări din 
care 5 referitor la consumul de alcool: vârsta la care a avut loc debutul 
acestui viciu, frecvenţa și tipul de băutură consumată, abuzul de consum.  

Rezultate: Conform datelor cercetării, pentru prima dată au consumat 
alcool mai mult decât câteva înghiţituri 31,7% elevi care locuiesc în familii 
complete, iar în familiile incomplete – 38,0%: la vârsta de 9 -10 ani – 6,1% 
elevi din familii complete, iar din cele incomplete – 12,0%; la 11 -12 ani – 
8,0% elevi din familii complete, din cele incomplete – 8,3%; la 13 – 14 ani 
–11,3% elevi din familii complete, din cele incomplete –15,7%. Din elevii, 
care în ultimele 30 zile au consumat mai mult de o înghiţitură de alcool cel 
puţin o zi, locuiesc în familii complete – 21,2% respondenţi, în familii 
incomplete – 26,2% (cu mama – 26,9%, cu tata – 26,3%, cu ambii părinţi 
plecaţi – 23,8%). În ultimele 30 de zile au băut mai mult ore în şir cel puţin 
o zi, 3,9% elevi care locuiesc în familii complete, în familii incomplete – 
7,4% (cu mama locuiesc – 5,9%, cu tata – 5,3%, cu ambii părinţi plecaţi 
peste hotare – 14,3%). Băuturile alcoolice consumate de către elevi: bere au 
consumat elevi din familii complete în proporţie de 10,2% iar în familii din 
incomplete – 13,5%; vin – elevi din familii complete – 23,2% iar cei din 
familii incomplete – 28,4%; şampanie (vin spumant) în familii complete – 
19,8% iar în cele incomplete – 24,3%; rachiu sau votcă, coniac brendy ect.: 
în familii complete – 3,2% iar în cele incomplete – 4,1%. Până în prezent 
sau îmbătat mai mul decât de 1- 2 ori, 17,3% elevi care locuiesc în familii 
complete, în familii incomplete –24,3% (cu mama locuiesc –22,4%, cu tata 
– 26,3%, cu ambii părinţi plecaţi peste hotare –28,6%). Concluzie: Se 
atestă consumul frecvent de alcool în rândul elevilor, inclusiv abuzul de 
alcool, care nu este dependent de integritatea familiei. 
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MECANISME MORFO-ANATOMICE DE REZISTENŢĂ A FLORII- 
SOARELUI LA LUPOAIE 

 
URSU Vera 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Floarea-soarelui este o plantă de cultură cunoscută pentru utilizarea uleiului 
în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetologie etc. În ultimul deceniu în 
urma cultivării îndelungate s-a observat afectarea acestei culturi de factori 
biotici şi abiotici cum ar fi: bolile fungice, insectele, seceta, iar un impact 
strigent îl are parazitul Orobanche cumana. Această plantă holoparazită și-a 
pierdut capacitatea de fotosinteză supravieţuind pe contul gazdei prin absorbţia 
substanţelor nutritive pe seama cărora trebuie să-și asigure dezvoltarea 
vegetativă și reproducerea. Conexiunea dintre patogen și gazdă este stabilită de 
un organ specializat numit haustoriu care comunică cu vasele conducătoare ale 
florii-soarelui și direcţionează fluxul de nutrienţi de la gazdă.La floarea-soarelui 
în decursul procesului de ameliorare au fost identificate mecanisme defensive 
formate pe parcursul evoluţiei și adaptării la condiţiile de mediu care blochează 
dezvoltarea lupoaiei la diferite stadii. Astfel, mecanismele defensive pre-
haustoriale depistate în cortex sau în endodermă previn atașarea și pătrunderea 
apresoriului în scoarţă. Mecanismele post-haustoriale declanşează un proces de 
fortificare a pereţilor celulari prin diverse procese fiziologice ce constă în 
acumularea unui strat de lignină, îngroșarea papilelor de caloză, suberificare. 
Mecanismul de suberificare constă în impregnarea pereţilor celulari cu suberină 
- o substanţă lipidică cu efect izolator. Fenilpropanoizii şi derivaţii precum 
lignina, cutina, cumarinele şi taninurile sunt implicaţi în rezistenţa plantei-gazdă 
ca strategii de apărare împotriva fitopatogenului O. cumana. Lignina care a fost 
identificată drept mecanism responsabil pentru întărirea peretelui celular 
împotriva invaziei fitopatogenului se acumulează în sistemele incompatibile 
gazdă-parazit, prealabil în pereţii celulari ai cilindrului central și epidermei. 
Cumarinele florii-soarelui pot acţiona ca compuşi alelochimici atunci cînd 
împiedică germinarea seminţelor de lupoaie sau ca fitoalexine atunci cînd 
stopează pătrunderea haustorului şi conectarea acestuia la sistemul vascular al 
plantei. Caloza este una dintre cele mai dinamice poliglucide ale peretelui 
celular, ce se manifestă ca o barieră fizică, pentru diverse leziuni şi ca răspuns 
defensiv la agenţii patogeni.  

Identificarea mecanismelor de rezistenţă a florii-soarelui la patogenul O. 
cumana permit propunerea unor soluţii de ameliorare a rezistenţei acestei plante 
de cultură și creșterea producţie pe terenurile infectate. 
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DETERMINAREA PREZENŢEI SECVENŢEI CaMV P-35s ÎN 
PROBELE DE PLANTE DE CULTURĂ CULTIVATE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA  
 

VÎJÎIANU Valentina 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei. 

 
Securitatea alimentară și protecţia biodiversităţii reprezintă probleme 

esenţiale, care necesită punerea în aplicare a metodelor de testare a 
produselor alimentare. Testarea moleculară a devenit un instrument util, 
care servește pentru a spori transparenţa, a facilita luarea deciziilor la 
diferite niveluri și pentru a asigura controlul biosecurităţii OMG-urilor. 

În Republica Moldova nu se permite cultivarea și comercializarea 
organismelor modificate genetic fără acordul Comisiei Naţionale privind 
Securitatea Biologică, deși nu este exclus că acestea totuși sunt prezente pe 
piaţă fără autorizare. Reieșind din cele expuse, scopul cercetărilor a constat 
în testarea prezenţei secvenţei alogene, frecvent utilizate în obţinerea OMG 
– CaMV P-35s în probele de cartof, rapiţă, porumb și soia, colectate de pe 
câmpurile din Republica Moldova. 

Testarea probelor a fost efectuată conform protocolului standard privind 
screening-ul plantelor modificate genetic. Izolarea ADN-ului a fost 
efectuată cu set de reagenţi GeneJet Plant Genomic DNA Purification Mini 
Kit (#K0791, Thermo Scientific). Testarea prezenţei secvenţei CaMV P-35s 
a fost efectuată prin PCR cu primeri specifici și pentru probele de soia a fost 
confirmată prin Real-Time PCR cu kit-ul ”СОЯ-СКАН” (ДНК-
технология). 

Rezultatele screening-ului prin PCR simplu și PCR în timp real a 
probelor examinate au demonstrat prezenţa secvenţei alogene CaMV P-35s 
în probele de soia. 

Potrivit datelor obţinute este necesar un control mai stringent și 
colectarea mai multor probe de soia pentru testare, în special având în 
vedere faptul că 81 % de soia cultivată la nivel mondial este modificată 
genetic. 
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ESTIMAREA EXPRESIEI GENELOR PROTEINELOR ALERGENE 
ÎN FRUCTELE DE MĂR 

 
VICOL Ana 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Mărul este unul dintre cele mai importante culturi de fructe din lume, 
datorită însușirilor tehnologice, acesta constituie o materie primă cu pondere 
mare în industria alimentară. Din punct de vedere chimic, merele conţin în 
medie: 84,5 % de apă, 14,1 % de zaharuri, 0,2 % de substanţe pectice, 0,6 % 
grăsimi, 90 UI de vitamina A, 0,02 mg% de vitamina B2, 0,1 mg% de 
vitamina B1, 7 mg% de vitamina C, 7 mg% de calciu, 10 mg% de potasiu și 
altele. Valoarea terapeutică a merelor constă în acţiunea lor pozitivă asupra 
aparatului digestiv.  

Cu toate acestea, la fel ca și alte specii de fructe din familia Rosaceae, 
merele pot provoca grave reacţii alergice. În fructele de măr au fost 
identificate patru familii de gene ale proteinelor alergene: Mal d 1, Mal d 2, 
Mal d 3 și Mal d 4. În nordul Europei, persoanele cu alergie la polen de 
mesteacăn pot dezvolta o alergie la mere din cauza similitudinii dintre o 
proteină alergenă Bet v 1 din polen de mesteacăn și proteina Mal d 1 din 
mere. 

Conţinutul alergenilor în fructele de măr este influenţat atât de genotip 
cât și de mai mulţi factori "externi", cum ar fi condiţiile de depozitare și de 
prelucrare a fructelor de măr.  

Astfel, cercetările respective urmăresc drept scop estimarea activităţii 
transcripţionale a genelor codificatoare de proteine alergene în diferite 
soiuri de mere prezente pe piaţa comercială a RM. Expresia acestora va fi 
determinată prin PCR cantitativ. 

Datele obţinute vor permite stabilirea gradului de alergenitate a soiurilor 
investigate și vor sta la baza elaborării unor recomandări utile pentru 
consumători și producători privind măsuri de reducere a alergenităţii 
fructelor de măr. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КРАТКОВРЕМЕННУЮ 
ПАМЯТЬ У ПОДРОСТКОВ 

 
КОРОЛЬЧУК Ольга 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

Ежедневная учебная нагрузка вместе с подготовкой домашних 
заданий в течение рабочей недели составляет в гимназических классах 
более 12 часов, что обуславливает сильное психическое напряжение у 
учащихся подростков. Подростковый возраст отмечен физиологической 
перестройкой организма, оказывающей сильное влияние на все функции, 
включая и высшую нервную деятельность. Этот возрастной период 
характеризуется не только интенсивным физическим созреванием 
человека, но и чрезвычайно высокой чувствительностью к сильным 
психическим нагрузкам. Стресс, вызванный учебной деятельностью, 
оказывает влияние на память, которая представляет собой комплекс 
познавательных способностей и высших психических функций по 
накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков. 
Известно, что память является неотъемлемой частью процесса обучения, 
оказывая влияние на его качество. В ходе учебного процесса 
кратковременная память, позволяющая удерживать на короткое время 
небольшое количество информации в состоянии, пригодном для 
непосредственной обработки, имеет определённое значение в процессе 
усвоения учебного материала. Целью исследования была выявление 
особенностей краткосрочной памяти у учащихся 6 класса (11-12 лет) и 9 
класса (15-16 лет) в начале и в конце рабочей недели. Для характеристики 
состояния краткосрочной памяти были использованы общепринятые 
тесты. Обнаружено, что в начале недели показатели краткосрочной 
памяти у учащихся шестого класса на 10% выше, чем у учащихся 
девятого класса (p > 0,05). Полученные данные свидетельствуют о 
способности управления произвольным запоминанием у подростков. В 
этом возрасте происходит переход к смысловому запоминанию, благодаря 
чему память приобретает опосредованный, логический характер.  

В конце недели показатели у учащихся обеих возрастных групп 
снизились, что указывает на утомление. Обращает на себя внимание, что 
у учащихся младшей возрастной группы краткосрочная память 
уменьшилась на 32% , тогда как в старшей только на 12% (p < 0,05). 
Обнаруженное отличие указывает на большую устойчивость к учебной 
нагрузке у подростков старшей возрастной группы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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FICOPERIFITONUL LACULUI RÂŞCANI (ORAŞUL CHIŞINĂU) 
 

AREHTA Codriana, NEDBALIUC Boris 
Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
 

Pe parcursul anului 2015, au fost colectate şi studiate probe de alge perifitonice 
din lacul Râşcani (Chişinău). Colectarea şi prelucrarea probelor a fost efectuată 
conform metodelor unificate de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de 
teren şi experimentale. În rezultatul investigaţiilor au fost evidenţiate 154 de specii şi 
varietăţi de alge: Cyanophyta – 28, Bacillariophyta – 74, Xanthophyta – 1, 
Dinophyta – 3, Chlorophyta – 43 şi Euglenophyta – 5. 

După numărul de specii şi varietăţi de alge evidenţiate predomină diatomeele. 
Dintre cele două clase ale filumului Bacillariophyta un rol deosebit în formarea 
algocenozelor în lac o au reprezentanţii clasei Pennatophyceae (68 specii şi varietăţi 
de alge). Mai numeroasă în specii s-a dovedit a fi familia Naviculaceae (27 specii şi 
varietăţi de alge), de asemenea şi familiile Fragilariaceae, Achnanthaceae şi 
Nitzschiaceae cu genurile Achnanthes, Amphora, Bacillaria, Caloneis, Cocconeis, 
Cyclotella, Cymbella, Diatoma, Diploneis, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, 
Navicula, Nitzschia, Rhoicosphenia, Surirella, Synedra.  

Din algele verzi au fost evidenţiate 43 specii şi varietăţi, care aparţin la 5 clase. 
O importanţă mai mare în formarea comunităţilor algale o au reprezentanţii claselor 
Ulothrichophyceae, Siphonocladophyceae şi Conjugatophyceae cu speciile din 
genurile: Stigeoclonium, Oedogonium, Cladophora, Rhizoclonium, Ulothrix, 
Spirogyra, Mougeotia, Chlorhormidium, Coleochaete, Uronema ş.a.  

Din cianofite au fost evidenţiate 28 specii şi varietăţi de alge ce aparţin la 2 
clase, mai numeroasă în taxoni fiind Hormogoniophyceae, care întruneşte mai bine 
de 80% din numărul total de specii întâlnite în perifitonul lacului Râşcani, mai cu 
seamă din genurile Anabaena, Aphanizomenon, Calothrix, Coelosphaerium, 
Dactylococcopsis, Gloeocapsa, Gomphosphaeria, Homoeothrix, Lyngbya, 
Merismopedia, Oscillatoria, Phormidium, Pseudanabaena, Spirulina ş.a. 

Reprezentanţii filumului Euglenophyta joacă un rol neînsemnat în formarea 
comunităţilor de alge perifitonice în lac, întâlnindu-se mai frecvent pe suprafaţa 
mâlului. Au fost evidenţiate 5 specii din genurile Euglena, Phacus şi 
Trachelomonas.  

Mai rar se întâlnesc reprezentanţi din filumurile Xanthophyta şi Dinophyta.  
Algoflora perifitonică se dezvoltă abundent pe diferite tipuri de substraturi, 

formând o biomasă de la 10 g/m2 până la 1,5 kg/m2, cu predominarea clorofitelor, 
cianofitelor şi diatomeelor. Intensitatea dezvoltării algelor atinge maximumul spre 
toamnă, reducându-se în perioada rece a anului.  

Acumularea în cantităţi mari a elementelor biogene provoacă o dezvoltare 
abundentă a fitoplanctonului. Apa lacului începe să „înflorească” şi, deseori, acest 
proces este însoţit de descompunerea în masă a algelor în substanţe toxice. 
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DEFRIȘAREA PĂDURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

CERVACIUC Nicu 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Starea actuală a pădurilor în Republica Moldova este aproape 

catastrofală. Modul în care se prezintă pădurea în acest moment reprezintă 
şi rezultatul unui traseu pe care aceasta l-a parcurs, problemele acumulându-
se pe parcursul anilor. 

Printre principalele cauze, care au afectat pădurile din 
RepublicaMolova, pe parcursul a mai mulţi ani, au fost: 

• Seceta din anii 1948-1953, care a afectat copacii de ulm; 
• Anii 1972-1980 în care s-a declanşat procesul de uscare a stejarului 
pedunculat şi a gorunului; 
• Gerurile timpurii din noiembrie 1993 şi seceta din 1994, care au 
afectat grav pădurile de salcâm; 
• Poleiul din noiembrie 2000 a afectat 51 mii ha de păduri, în 
special, din nord-estu lMoldovei. 
• Seceta din anul 2007, care a afectat 2568 ha de păduri. 
De asemenea pădurea este afectatǎ şi de factorul antropic. Până la 

apariţia omului pe teritoriul actual al Republicii Moldova, pădurile 
acopereau circa 25% din teritoriu. Pe parcursul anilor, Omul a defrişat circa 
15% din aceste păduri, în scopul utilizǎrii lemnului, pentru extinderea 
asupra feţelor agricole, amplasarea unor localităţi etc. Procesul de defrişare 
a pădurilor a provocat anumite modificări în landşafturi, lărgindu-se 
suprafeţele cu alunecări de teren, suprafeţele cu pământuri erodate etc. 

La crearea suprafeţelor de păduri se plantau specii de arbori şi arbuşti 
alohtoni, improprii pădurilor noastre. Cele mai mari suprafeţe au fost 
plantate cu salcâm. S-au folosit multe specii caracteristice pentru pădurile 
din ţările de nord (mesteacăn, pin, molid, arborele de plută etc.). 

Suprafaţa arboretelor naturale fundamentale este doar 1676,3 ha, ceea ce 
constituie 33,5% din suprafaţa arboretelor din Rezervaţia Codrii. Aceeaşi 
situaţie persistă şi în rezervaţia Plaiul Fagului. O situaţie şi mai critică este 
în rezervaţia Pădurea Domnească, unde arboretele artificiale constituie 
57,8%. 

Pentru a ameliora starea pădurilor noastre este necesar de elaborat o 
nouă strategie de gestionare a Fondului Forestier. Fără păduri nu vom avea 
nici râuri, nici agricultură. Este destul de clar că, dacă nu vom stopa acest 
dezastru în domeniul forestier, atunci foarte curând vom rămâne numai cu 
plantaţii de salcâm şi păduri de carpen, arţar american şi alte soiuri 
neproductive. 
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CONTRIBUŢIA MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA LA 
PURIFICAREA APELOR REZIDUALE 

 
CIOCHINĂ Mariana 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Microalgele reprezintă surse importante de substanţe chimice eliberate 
în mediul ambiant, inclusiv substanţe bioactive, care exercită funcţie 
reglatoare în dezvoltarea altor organisme. Ele constituie verigile primare ale 
lanţurilor trofice în oceane, unul dintre cel mai variat grup ecologic de 
organisme şi printre cei mai importanţi producători de substanţe organice, 
accelerând astfel procesele de epurare a bazinelor acvatice. Dezvoltarea 
activă a microalgelor în mediile acvatice determină formarea 
hidrobiocenozelor şi influenţează formarea calităţii apelor. 

Microalga verde Dunaliella salina contribuie la activarea mecanismelor 
de autoepurare a resurselor acvatice prin inducerea stării de oxidare în 
soluţia apoasă ca consecinţă a eliberării în procesul de fotosinteză a H2O2. 

Cultivarea microalgei verzi D. salina pe ape menajere a demonstrat 
posibilitatea creşterii algei pe mediul nutritiv ce constă în totalitate din ape 
reziduale nepurificate. Concomitent cu dezvoltarea algelor are loc şi 
epurarea apelor reziduale, ca rezultat al asimilării substanţelor organice 
poluante. 

Una din metodele de purificare a apelor reziduale este purificarea 
biochimică, care se bazează pe proprietatea microalgelor de a folosi în 
procesul activităţii lor vitale diverse substanţe organice în descompunere şi 
elemente minerale greu oxidabile (amoniac, nitraţi etc.).  

Un aspect important ecologic este posibilitatea obţinerii unei biomase 
microalgale preţioase, din punct de vedere biochimic, în procesul reutilizării 
simultane a apelor reziduale cu grad divers de toxicitate sau mineralizare. 

Administrarea a circa 20 mg microalge la 1m3 ape reziduale asigură 
purificarea acestora după azot şi fosfor la 90-97% în decursul a 10-15 zile. 
Cultivarea microalgei verzi D. salina pe medii ce conţin ape reziduale de la 
complexele zootehnice asigură acumularea unei productivităţi de 1,6 g/l, 
ceea ce este incontestabil semnificativ atât pentru biotehnologie, cât şi 
protecţia mediului ambiant. 

Cercetările privind aplicarea D. salina în calitate de purificator al apelor 
reziduale, şi în calitate de sursă de substanţe bioactive, sunt deosebit de 
actuale și de perspectivă. 
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SPECIFICUL PROBLEMELOR ECOLOGICE 
ALE ECOSISTEMULUI URBAN CRIULENI 

 
CIORBA Petru 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Urbanizarea reprezintă una din marile probleme ale omenirii. 
Activităţile din mediul urban constituie surse de poluare pentru toate 
componentele de mediu și conduc la schimbări specifice ale calităţii 
factorilor de mediu. În acest context, scopul prezentului studiu constă în 
identificarea specificului problemelor ecologice ale ecosistemului urban 
Criuleni și identificarea soluţiilor pentru problemele majore. 

Studiul a fost realizat în baza cercetărilor în teren, ce includ: 
înregistrarea traficului auto, stabilirea nivelului poluării fonice, colectarea 
mostrelor componentelor de mediu și a cercetărilor în laborator: 
determinarea conţinutului de metale grele în componentele de mediu, 
indicilor de calitate a apei și aerului.  Accentul este plasat pe 
identificarea surselor de poluare din localitate şi a principalelor noxe ce le 
elimină, evaluarea stării factorilor de mediu (aer, apa, sol, biotă), stabilirea 
nivelului și calităţii aprovizionării cu apă, analiza suprafeţei spaţiilor verzi 
și raportarea la valorile admisibile. În rezultatul cercetărilor au fost 
evidenţiaţi principalii factori de risc asociaţi urbanizării, specifici orașului 
Criuleni, printre ei fiind: poluarea aerului, care provine, preponderent, de la 
sursele locale mobile, argumentată de numărul unităţilor auto particulare 
(1026 unităţi) și intensitatea traficului, care de rând cu gazele de eșapament 
produc și un nivel sporit al poluării fonice, înregistrând 75-85 db.  O 
altă problemă a ecosistemului urban Criuleni este calitatea apei potabile 
furnizate prin sisteme publice, indicii căreia nu sunt încă la nivelul impus de 
directiva UE, iar reţelele publice de alimentare cu apă sunt insuficient 
extinse, constituind circa 53,7 km ceea ce permite asigurarea cu apă a circa 
80% din populaţia orașului.  Este insuficientă și suprafaţa spaţiilor 
verzi pe cap de locuitor (6,8 m2), iar conţinutul metalelor grele în solul din 
ele (Cu, Zn, Ni, Cr, Co, As) înregistrează valori mai mici decât cele ale 
pragului de alertă (Kloke, 1980), fapt ce exclude riscul de toxicitate pentru 
verigile lanţului trofic.  

Rezultatele confirmă necesitatea definirii priorităţilor în activităţile de 
urbanism şi amenajare a teritoriului orașului Criuleni astfel, încât acestea să 
fie orientate spre adaptarea spaţiului urban la reducerea impactului asupra 
mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.  
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STUDIUL DIVERSITĂŢII ȘI DISTRIBUŢIEI BOICUȘULUI 
(Remiz pendulinus) DIN PARTEA CENTRALĂ A MOLDOVEI 

 
CRUDU Nicolai 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
  

Ecosistemele acvatice au inportanţă substanţiala în conservarea 
biodiversitaţii, fiind un component esenţial și indinspesabil pentru crearea 
ambianţei în teritoriile naturale, recreative și antropizate.  

Observaţiile au fost efectuate trimestrial, în sezonul vernal și estival, în 
biotopurile acvatice din partea centrala a Moldovei. În cadrul investigaţiilor 
au fost folosite metodele: cartografică și transectelor (Simkin,1976; 
Fridmon,1995). 

Remiz pendulinus cuibărește în zone umede, unde exista salcii bătrâne și 
alţi arbori lângă ape. Are cel mai frumos și ingenios cuib dintre toate 
păsările din fauna noastră. Masculii construiesc un cuib în formă de pară 
sau mănușă din fibre de plante, lână și pânză de paianjen, suspendat de o 
creangă sau în stuf, deseori deasupra apei. 

Cuibăritul începe la sfârșitul lunii aprilie. Construește cuibul din puf de 
papură, salcie și plop înpletit cu aţă și fire de iarbă, agăţat pe o grenguţă 
subţire de salcie. 

Femela depune între cinci și nouă ouă, pe care le cloceste timp de 13-14 
zile, iar puii părăsesc cuibul dupa alte 18-24 de zile de la eclozare. Un 
părinte, fie mascul sau femela, abandonează cuibul după ce a depus ouăle și 
ii lasă celuilalt toate îndatoririle parentale.  

În copacii bine dezvoltaţi se observă o etajare clară a amplasării 
cuiburilor și manifestarea cântecului a speciilor de paseriforme din familia 
Remizide. Gradul înalt de mozaicitate a copacilor crește semnificativ 
diversitatea specifică și capacitatea ecologică a habitatelor acvatice.  
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PROBLEMELE ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ZONELOR 
ECONOMICE LIBERE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
FRATEA Adrian 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Zonele Economice Libere (ZEL) reprezintă regiunile geografice, în care 
relaţiile economice se dezvoltă fără nici un fel de limitări din partea statului, 
reprezentând un model eficient de susţinere a întreprinderilor din cadrul 
statului în situaţii priveligiate, dar și, mai important, a investitorilor străini. 
Aceste zone reprezintă soluţii eficiente pentru crearea locurilor noi de muncă, 
atragerea investiţiilor străine, impulsionarea exporturilor, dezvoltarea 
regională și naţională. Rezultatul dezvoltării și eficienţei acestora nu este unul 
garantat și uniform, astfel se impune studierea problemelor care stopează 
funcţionarea zonelor și perspectivele de dezvoltare. 

Facilităţile oferite de stat nu sunt în stare să asigure eficienţa economică a 
ZEL, care se confruntă cu o serie de probleme: forma de organizare şi 
administrare, funcţionarea; legătura directă cu cadrul general investiţional şi 
de afaceri al ţării; starea economiei naţionale per ansamblu, instabilitatea 
politică din cadrul statului etc. 

Prin prisma avantajelor pe care le prezintă și impactul acestora asupra 
economiei statului, zonele date nu trebuie privite ca soluţie de substituire 
pentru eforturile de reformare al cadrului investiţional şi al mediului de 
afacere al ţării. Per ansamblu, ZEL-urile din R. Moldova au avut, până la 
momentul actual, o influenţă limitată la nivelul economiei naţionale privind 
atragerea investiţiilor străine, crearea locurilor noi de muncă, majorarea 
producţiei industriale fabricate și sporirea exporturilor şi nu au confirmat, în 
general, scopurile pentru care au fost create. 

Totuși, la nivel regional, unele zone economice libere precum ZEL Bălţi, 
ZEL Ungheni-Business au confirmat în totalitate scopurile pentru care au fost 
create, datorită unor factori specifici acestor zone, a unor investitori strategici, 
care au permis crearea locurilor de muncă, majorarea producţiei industriale, 
creșterea volumului exporturilor și a veniturilor, care revin statului sub forme 
de taxe etc. Astfel, existenţa şi susţinerea dezvoltării acestor zone necesită a fi 
realizată prin prisma performanţelor individuale şi a perspectivelor de 
dezvoltare, înlăturând problemele din activitatea ZEL-urilor, revitalizându-le 
pe cele nefuncţionale, prin așa măsuri ca dezvoltarea infrastructurii 
localităţilor în care sunt amplasate zonele date; încurajarea și susţinerea 
intensă din partea statului, atragerea investitorilor strategici, micșorarea 
birocraţiei, asigurarea unei stabilităţi economice și politice în cadrul statului. 
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MONITIRIZAREA OZONULUI CA POLUANT 
AL AERULUI ATMOSPHERIC 

 
HAIVAS Cristina 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași 
 

Ozonul (O3) este a doua formă alotropică a oxigenului, fiind constituit din 
trei atomi ai acestuia. Molecula sa este instabilă și se descompune după un timp 
scurt în oxigen diatomic. El este un oxidant puternic din care cauză este 
dăunător omului, producând dureri de cap, fiind iritant, caustic al 
mucoaselorrespiratorii.  

Acţiunea razelor ultraviolete asupra oxigenului molecular permite formarea 
ozonului în straturile superioare ale atmosferei. Concentraţia lui maximă se 
întâlnește la înălţimi de cca 25-30 km 

                          3 2  
  Conţinutul de ozon din stratosferă are o influenţă majoră asupra climei și un 
rol protector asupra organismelor vii prin absorbţia puternică a radiaţiei solare 
UV (ƛ = 200-300 nm). Ozonul se formează la altitudine joasă ( în troposferă) 
reprezintă un poluant important, cu efecte toxice bine cunoscute:  
- este principalul poluant al smogului fotochimic; 
- afectează plantele cultivate și pădurile. 

Acest gaz joacă un rol important în reglarea balanţei termice și de radiaţii ale 
stratosferei, deoarece acesta absoarbe radiaţia solară cu lungimi de undă mai 
mici decât aproximativ 0,3 µm. O consecinţă importantă a acestei absorbţii este 
faptul că radiaţia UV este letală pentru speciile vii, nu atinge straturile 
inferioare ale atmosferei. 

Datorită importanţei sale, ozonul a constituit obiect de studiu și masurători 
încă de la începutu lsecolului. Astăzi se măsoară variaţi a concentraţiei ozonului 
atât pe suprafaţă, cât și la înălţime. O particularitate a ozonului constă în aceea 
că moleculele O3 atât se formează, căt și sunt parţial distruse în atmosferă. Până 
acum cateva decenii, s-a crezut că lanţul reacţional al ozonului implică numai 
atomi si molecule de oxigen. 

Moleculele de ozon formate in atmosferă ating troposfera unde coboară prin 
difuzie turbulentă. Conform teoriei clasice, suprafaţa pamântului este un 
consumator pentru ozonul stratosferic. 

Descompunerea ozonului poate avea loc și sub acţiunea luminii, prin 
fotoliză, procesul depinzând de lungimea de undă a radiaţiei și de intensitatea 
iradierii. În urma descompunerii se formează oxigen molecular și se degajă o 
cantitate mare de energie, conform recţiei: 

2 3      ∆H= -142 kJ/mol 
 



54 
 

Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 
 

DETERMINAREA SUBSTANŢELOR ORGANICE PERSISTENTE 
(POPs) ÎN RÂUL PRUT 

 
GROSU Nicolae 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

 
Substanţele organice persistente (POPs) sunt compuși de natură 

antropogenă, ce cuprinde o varietate de substanţe cum sunt: pesticidele 
organoclorurate, pesticidele organofosforice, bifenilii policloruraţi, 
hidrocarburile policiclice aromatice (benzoperenul și dioxinele), produsele 
petroliere, dar și unii derivaţi ca benzenul, fenolul, toluenul etc. Acţiunea 
lor negativă asupra mediului se manifestă spontan, iar poluarea devine 
persistentă, deoarece atunci când ajung în apă se bioacumulează prin 
lanţurile trofice ale hidrobionţilor și prin faptul că se acumulează în 
depuneri. 

Principalele surse de poluare cu această clasă de substanţe sunt: 
agricultura; incineratoarele de deșeuri, inclusiv co-incineratoare de deșeuri 
municipale, periculoase sau medicale sau cele de la nămoluri de canalizare; 
procese termice din industria metalurgică; arderea în aer liber a deșeurilor, 
inclusiv arderea gunoaielor depozitate etc. 

Au fost studiate și aplicate metode după standardele ISO în determinarea 
poluanţilor organici persistenţi așa ca: SM SR EN ISO 6468:2007; SM SR 
EN ISO 17993:2012; SM SR EN ISO 15680:2012; SM SR EN ISO 
11369:2012; SM SR EN 12673:2012; SM SR ISO 11423-1:2012; SM SR 
ISO 8165-1:2012; EPA 608; EPA 8310; EPA 610. 

Echipamentul utilizat în procesul efectuării experienţelor în acest studiu 
este gaz cromatograful Clarus 500 (Perkin Elmer, SUA) care este echipat cu 
2 injectoare, A și B, coloane capilare și un termostat, 2 detectori, FID și 
ECD, autosampler și unitate TurboMatrix HS 40 Trap. 

Investigaţiile efectuate pe segmentul superior al râului Prut (Costești-
Stînca) pe anii 2012-2014, au înregistrat valori mai mici decât limita 
minimă de detecţie ale concentraţiilor admisibile de pesticide 
organoclorurate DDE, DDT, DDD, HCH-α, β, γ. 
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POTENŢIALUL TURISTIC AL REGIUNII DE SUD 
 A REPUBLICII MOLDOVA 

 
IVANOV Veronica 

Univeristatea Academiei de Știinţe a Moldovei  
 

Valorificarea rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate ca resursă 
turistică şi recreaţională este foarte importantă pentru economia Republicii 
Moldova, fapt confirmat în SCERS şi programul naţional ‘’SATUL 
MOLDOVENESC’’.  

Potenţialul turistic al regiunii de sud este încă slab dezvoltat, dar există 
potenţiale resurse pentru aceasta. Infrastructura turistică include: 20 hotele 
funcţionale, peste 15 muzee, 2 staţii ale tinerilor naturalişti, 1 „muzeu 
verde", unic în R Moldova (r-l Ştefan Vodă), 6 mănăstiri, vinăriile „Purcari" 
şi „Taraclia", incluse în „Drumul vinului", staţiunea balneoclimaterică - 
„Nufărul Alb" cu izvoare minerale termale, „Valul lui Traian", Valul lui 
Isac, monumentul istoric de arhitectură din secolele XVI-XVIII, biserica 
„Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni. Dezvoltarea turismului şi, în 
special, a turismului rural este un domeniu de perspectivă pentru zona de 
sud, în special datorită proximităţii de căile de circulaţie internaţionale (de 
ex., în delta Dunării). Existenţa hotarelor comune cu UE prin România, a 
hotarelor cu Ucraina, prezenţa celor patru tipuri de transport: aerian 
(Aeroportul internaţional Cahul) , auto, feroviar și fluvial, reprezintă, fără 
îndoială, o oportunitate pentru turiștii atât din Republica Moldova, cât și 
din stăinătate. Însă zona de sud a Republicii Moldova se confruntă cu o 
serie de probleme, care nu permit dezvoltarea turismului, acestea sunt: 
calitatea proastă a drumurilor existente, majoritatea populaţiei economic 
activă antrenată în agricultură, sistem ineficient de gestionare a serviciilor 
publice, dar și promovarea slabă a regiunii, de asemenea ca și în alte regiuni 
ale ţării există un pericol reprezentat de exodul populaţiei , situaţia 
demografică nefavorabilă , lipsa unei infrastructuri fizice și economice de 
susţinere a antreprenoreatului , nevalorificării la cote maxime a 
potenţialului agricol și turistic.  

Regiunea posedă resurse semnificative de ape termale (Goteşti, 
Cantemir, Cahul) cu calităţi curative evidente dar încă nevalorificate, 
peisaje naturale foarte atractive şi diverse, arii împădurite şi zone umede cu 
o biodiversitate relativ bine păstrată, fapt ce permite a dezvolta diverse 
proiecte în domeniu. Zona de sud este vestită prin rezervaţia ştiinţifică 
Beleu, numeroase rezervaţii peisagistice: Chioselia, Flămânda; arii 
multifuncţionale de stepă: Bugeac, Dezghingea, Vrăneşti, Andriaşeuca.  

Această regiune are toate șansele să evolueze în ceea ce priveste 
turismul, dar e nevoie ca autorităţile să investească în regiunea dată. 
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THE IMPACT OF LANDSLIDES  
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
MINDRU Galina 

University of the Academy of Sciences of Moldova 
 

At present a constant increase of the slip surfaces number is recorded. 
The frequency of landslides depends on geology conditions, slopes and soil 
moisture. The landslides can be triggered by the earthquakes that occur 
along the border with Romania, and by soil disturbances that lead to 
compaction, subsidence and rising groundwater, too. 

The land areas damaged by landslides is 49 thousand ha and the 
territories with landslide risk makes up about 670 thousand hectares. The 
most severely affected by landslides regions are: the Moldovan Central 
Plateau, the Middle Prut Plain, the Dniester Plateau, the Tigheci Plateau. 
The largest areas of landslides are located in the districts of Calarasi – 3084 
ha, Ungheni – 2094, Hincesti – 1364 ha, Straseni – 1115 ha, Telenesti – 
1176 ha. Currently, there is a steady increase of the areas damaged by 
landslides. Thus, in the Criuleni district in 1971 in 1971 52% of villages 
were affected, and in 1999–78%. In the Orhei district in 1972 it was 45% 
and 59% in 1999. In the Straseni district in the same period, the figure rose 
from 85% to 97.5%. Landslide processes are extending over multiple new 
surfaces. Every 2-3 years about 10 thousand hectares of arable surfaces 
decades due to the expansion of the landslides affected areas, and 12% of 
arable lands are considered to be less productive due to landslides and 
erosion. Large scale landslides that caused the destruction of buildings, 
constructions, highways, happened in 1912, 1933, 1948, 1967, 1970, 1973, 
1985, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003. The analysis landslides manifestation 
in Moldova for the last 20 years has shown that 85% of them refer to the 
period from February to May, 4% – for the summer period and 9% – to 
autumn. According to the Emergency Department, in the last two decades 
the economic expenses caused by landslides ranged between 27 million 
MDL (in 2002) and 44 million MDL (in 1998 and 1999). This is 9.7 million 
MDL on average per year. For example, only as a result of very powerful 
landslide in Leuseni village, Hincesti district (1998), material damage 
amounted to about 30 million lei. 
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ISTORICUL CERCETĂRILOR METEO-CLIMATICE PE 
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA ANILOR 

1844-1940 
 

MOTRUC Ala 
Universitatea de Stat din Tiraspol  

 
Din cele mai vechi timpuri, clima Republicii Moldova a prezentat interes 

pentru oamenii de ştiinţă, agricultori, pomicultori, viticultori, dar şi oameni de 
rând. 

În prezenta lucrare sunt expuse istoricul cercetărilor meteo-climatice pe 
teritoriul Republicii Moldova, în perioada anilor 1844-1940. 

Până în anul 1844, cercetările meteo-climatice efectuate pe teritoriul ţării 
noastre aveau un caracter descriptiv şi, de regulă, se refereau la fenomenele cu 
risc climatic cum ar fi: secete, inundaţii, îngheţuri, grindină etc. Observările 
instrumentale aveau un caracter mai mult episodic.  

Anul 1844 atestă începutul primelor observări meteorologice instrumentale 
regulate pe teritoriul Basarabiei. Acestea se efectuau la staţia meteorologică 
înfiinţată pe lângă Şcoala de Pomicultură din Chişinău, sub conducerea 
savantului-pomicultor Alexandru Denghink. 

Din anul 1875, observări meteorologice s-au efectuat şi în incinta Liceului 
Real din Chişinău. 

În anul 1878, a fost organizat primul post hidrologic pe râul Nistru în 
Tighina. În aceeaşi perioadă au fost începute observaţiile meteorologice în 5 
puncte ale ţării: Briceni (1887), Soroca (1890), Comrat (1892), Ploti (1894) şi 
Tiraspol (1898).  

Mai târziu, la începutul secolului XX, observări meteorologice se efectuau 
la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Chişinău, în incinta căruia activa o 
secţiune meteorologică, sub conducerea profesorului  

N. Florov. 
Alţi savanţi şi cercetători care s-au ocupat cu studii climatice pe teritoriul 

Republicii Moldova au fost: A. I. Grosul–Tolstoi, P. Panteleev,  
N. Moghileanski, I. Savcenko, N. Filipescu, N. Florov, I. Efodiev,  
N. Dăscălescu, Gr. Vrabie etc. 
Spre sfârşitul perioadei date de cercetare observări meteorologice 

staţionare se efectuau la 11 puncte, iar cele hidrologice – la 6. Însă, aceste 
observări meteorologice, mai apoi, deseori, erau întrerupte de acţiunile militare 
din timpul Primul Război Mondial şi celui de-al Doilea Război Mondial. 

Cunoscând aspecte meteo-climatice din trecut, se poate efectua şi o 
eventuală estimare pentru viitor, studiile climatice fiind atât de necesare în orice 
domeniu de activitate a populaţiei, dar şi în viaţa cotidiană. 
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EVALUAREA PROBABILITĂŢII SECETEI  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
MUDREA Maria 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Orientarea agrară a economiei naţionale determină necesitatea studiului 
aprofundat a condiţiilor climatice în scopul evaluării gradului de asigurare a 
culturilor agricole cu resurse climatice și a riscului de a fi supuse influenţei 
condiţiilor nefavorabile. Eficacitatea economică a pronosticului probabil 
poate fi mai presus deâct cele de categorie și corespunde mai mult sarcinilor 
știinţifice de utilizare a informaţiei privind fenomenele climatice 
nefavorabile. 

Pentru luarea deciziilor, orientate spre atenuarea influenţei condiţiilor 
climatice asupra activităţii economice a omului, este nevoie de un pronostic 
strict argumentat a stării atmosferei. În prezent, se practică pe larg pronosticul 
de durată scurtă (1-3 zile) și de durată lungă (5,7,10 zile, sezon). 

Este cazul sa menţionăm că, din punct de vedere al procedeelor 
tradiţionale, această posibilitate este destul de limitată, deoarece în descrierea 
particularităţilor teritoriale ale climei se utilizează valorile medii în timp și 
spaţiu a anumitor indici, fără luarea în calcul a indicilor productivităţii 
agricole, și de aceea aceste valori medii au un caracter orientativ.  

Deoarece secetele se atribuie categoriei fenomenelor climatice de risc, 
prognozarea axată a timpului manifestării lor este o problema esenţiala ce îsi 
așteaptă soluţionarea. În prezent, spuportul stiintific privitor la utilizarea 
raţională a potenţialului natural al terenurilor reiese din cunoașterea 
frecvenţei și intensităţii fenomenelor de risc. 

Probabilitatea apariţiei secetei s-a actualizat, utilizând indicii CHT, Si, P, 
pentru întreaga perioadă caldă și, separat, pentru anotimpurile de primăvară, 
vară și toamnă. 

Probabilitatea secetei s-a determinat ţinând cont de caracterul repartiţiei 
de tipul Weibull și normal. S-a dovedit că coeficientul hidrotermic (CHT) și 
devierea precipitaţiilor de la norma (P) se supun distribuirii de tipul Weibull, 
pe când indicele secetei Pedi (Si) se supune legii distribuirii normale. 

Analiza probabilităţii manifestării secetelor de diferită intensitate, pentru 
centrul republicii, ne denotă faptul că cea mai mare probabilitate, in regiunea 
dată, o au secetele slabe, frecvenţa cărora este de o dată la 3 - 4 ani. Secetele 
de intensitate medie au o probabilitate de manifestare mai mare toamna – o 
data în 2 ani. Sectele puternice, conform datelor obţinute, se manifestă în 
perioada caldă o dată în 7 ani, iar în cadrul ei, ele sunt mai caracteristice 
pentru anotimpurile de toamnă, o data în 3 ani, și de vară, o data în 4 ani. 
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CRITERII AGROMETEOROLOGICE PENTRU STABILIREA 
PERIOADELOR SECETOASE. 

 
MUDREA Maria 

Universitatea Academiei de Stiite a Moldovei 
 

Seceta în Moldova este unul dintre cele mai periculoase fenomene ale naturii, 
reprezentînd trăsătura specifică a climei regionale, condiţionate de distribuţia 
neuniformă în timp şi spaţiu a precipitaţilor atmosferice pe fondul valorilor 
ridicate ale temperaturii aerului. 

Ca fenomen meteorologic complex, seceta se caracterizează, în general, prin 
absenţa precipitaţiilor, ca şi prin creşterea evapotranspiraţiei potenţiale. Pe de altă 
parte, vînturile calde şi uscate (suhoveiurile), cu viteze mari, contribuie şi ele la 
creşterea evapotranspiraţiei şi la reducerea umezelii, atît din aer cît şi din sol. 
micşorarea semnificativă a sumei precipitaţiilor atmosferice pe teritoriul 
republicii contribuie la aridizarea climei şi la creşterea riscului secetelor, mai ales 
a celor intensive. 

Diferenţierea secetelor se efectuează în baza mai multor criterii, şi anume: 
de la anomaliile de precipitaţii, cu recolte scăzute pînă la utilizarea celor mai 
diferiți indici.  

Evaluarea agrometeorologică a secetei ţine cont de reacţia anumitor grupe de 
culturi agricole faţă de acest fenomen. Spre exemplu, clasificarea culturilor în 
funcţie de rezistenţa plantelor faţă de deficitul de umiditate. 

În funcţie de cerinţele plantelor faţă de apă ele se împart în 3 grupe: 
1. plante rezistente la secetă: sorgul, meiul, iarba de Sudan, năutul, viţa de vie. 
2. plante cu rezistenţă medie la secetă: grâul, orzul, secara, porumbul, floarea 

soarelui, sfecla, sparceta, mazărea, măzărichea. 
3. plante nerezistente la secetă: orezul, ovăzul, fasolea, soia, cartoful, trifoiul, 

lucerna, plantele legumicole. 
Dacă cultura agricolă este supusă influenţei factorilor meteorologici 

nefavorabili în 2-3 ani din 10 cultivarea ei se consideră riscantă. 
Micşorarea recoltei pînă la o anumită limită faţă de media multianuală constituie un 

criteriu de evaluare a fenomenului de secetă. Astfel, scăderea recoltei ca urmare a 
condiţiilor agrometeorologice nefavorabile în cazul devierii recoltei de la normă mai mult 
de 25%. 

Particularitatea de bază a secetei ca calamitate naturală este durata ei. Astfel, 
seceta se consideră ca calamitate naturală dacă deficitul precipitaţiilor 
atmosferice constituie 70% şi mai puţin din norma climatică pe parcursul a 2 
anotimpuri alăturate. 

În practica agrometeorologică, rezervele de umiditate din perioada de 
vegetaţie se determină diferenţiat sub diferite culturi agricole, ceea ce permite de 
a evidenţia gradul de asigurare a plantelor cu apă în diferite faze. 
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Teritoriul Moldovei este afectat de următoarele hazarduri: cutremure de 

pământ, alunecări de teren, inundaţii, ploi torenţiale, temperaturi caniculare 
de lungă durată vara ori prea scăzute iarna, secete, ninsori abundente, 
îngheţuri timpurii de toamnă ori tardive de primăvară, cazuri de formare 
excesivă a chiciurii, epidemii, epizootii şi invazii.  

Cele mai vechi informaţii de care dispun specialiştii despre cutremurele 
puternice din Moldova se referă la anul 1091. În decursul ultimilor 215 ani, 
pe teritoriul Republicii Moldova s-au declanşat 18 cutremure de 7–9 grade 
după scara de 12 grade, dintre care 4 – de 9 grade (în anii 1865, 1894, 1934, 
1940), 6 – de 7-8 grade (în anii 1790, 1802, 1821, 1829, 1877, 1986) şi 8 – 
de 7 grade (1821, 1838, 1866, 1893, 1894, 1940, 1944, 1990). În anul 1940 
(10 noiembrie), cutremurul de pe teritoriul Moldovei a atins 9 grade, în 
urma căruia 12400 de edificii şi case de locuit au fost deteriorate sau 
distruse complet. În urma cutremurelor din anii 1977, 1986 şi 1990 au fost 
traumate 460 de persoane, iar 2 au decedat. Peste 12 mii de oameni au 
rămas fără adăpost. Prejudiciul material pe republică a depăşit suma de 700 
milioane ruble. În prezent, Reţeaua Naţională de Staţii seismice a Republicii 
Moldova are în componenţă şase staţii seismice. Un aspect foarte important 
în privinţa siguranţei antiseismice a clădirilor, mai ales cele construite 
recent, reprezintă faptul dacă se respectă sau nu regulile antiseismice. În 
Chişinău, în ultimii ani, se construiesc clădiri mai înalte de 16 etaje. În 
construcţia acestor clădiri este necesar de a respecta recomandările oferite 
de către Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. În goana după profit organizaţiile de construcţie nu întotdeauna 
respectă aceste recomandări, iar selectarea materialelor de construcţie 
utilizate nu sunt de cea mai înaltă calitate. La moment există clădiri noi, 
care nu au suportat nici un cutremur, dar deja au o mulţime de fisuri. Apare 
întrebarea vor rezista ele la cutremur sau nu?  

Cutremurele de Pământ sunt o problemă foarte gravă, care aduc mii de 
jertfe omenești și pierderi materiale enorme și, din păcate, această problemă 
nu poate fi nicicum rezolvată. 
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Actualmente, când se atestă un ritm sporit al dezvoltării societăţii 
umane, s-a evidenţiat o problemă cu caracter global, regional și local, 
exprimată prin degradarea stării de sănătate a populaţiei și tendinţele 
permanente de înrăutăţire a ei. Schimbarea populaţiei stabile poate fi 
semnalul unor modificări cu impact asupra societăţii. Poluarea mediului 
înconjurător poate fi detectată în primul rând prin sporirea cazurilor de 
îmbolnăviri și creșterea ratelor de mortalitate în anumite zone geografice. 
Pentru studierea problemelor antropoecologice se utilizează două categorii 
de indicatori: subiectivi (anchetarea) și obiectivi (datele de statistică 
medicală şi demografică). Indicatorii stării de sănătate a populaţiei de pe 
teritoriul Republicii Moldova, din perioada anilor de analiză, reflectă o stare 
de instabilitate cu perioade de îmbunătăţire și înrăutăţire a unora dintre ei. 
Situaţia socio-economică și politică din ultimii ani a avut repercusiuni 
profunde asupra evoluţiei numărului și structurii de vârstă a populaţiei în 
Republica Moldova. S-au schimbat semnificativ caracteristicile 
fenomenului demografic exprimat prin faptul că numărul populaţiei stabile 
este în continuă scădere.  

În anii 2012-2015, a avut loc creșterea populaţiei urbane cu circa 1% și 
respectiv micșorarea populaţiei rurale, dar care totuși predomină. În 
Republica Moldova se înregistrează rata sporită a mortalităţii populaţiei atât 
la nivel de ţară, cât și municipiu, raion. Astfel fiind printre ţările cu cea mai 
înaltă mortalitate în Regiunea Europeană. Cele mai frecvente cauze de 
deces, pe întreaga perioadă de analiză, sunt bolile netransmisibile, în 
special, bolile aparatului circulator, tumori, tumori maligne, a căror decese 
anuale sunt în continuă creștere, indiferent de profilul teritorial. În structura 
bolilor infecţioase cele mai răspândite rămân a fi infecţiile respiratorii 
acute, intestinale și tuberculoza activă. În mediul rural situaţia 
epidemiologică prin tuberculoză rămâne a fi tensionată, fiind decalaj faţă de 
mediul urban. Se atestă nivelul înalt al bolilor aparatului respirator în 
republică, în special, în Municipiul Chişinău, ca urmare a epidemiilor de 
gripă sezonieră, care se răspândesc mai intens în mediul urban.  

Datele privind răspândirea și frecvenţa unei boli permit monitorizarea 
acesteia și stabilirea cauzelor ei. Acesta reprezintă unul din motivele pentru 
care studiul populaţiei este o sursă de cunoaștere.  
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Încălzirea neuniformă a suprafeţei terestre şi dinamica foarte activă a 
aerului umed tropical peste teritoriul Moldovei din perioada caldă a anului 
fac ca, în acest timp din an, ploile să capete adesea caracter torenţial, 
devenind un risc climatic pentru mediul înconjurător şi pentru economia 
naţională. 

În Moldova factorul principal, care contribuie la formarea inundaţiilor 
sunt ploile torenţiale abundente, care au loc, de obicei, în perioada mai-
august. Precipitaţiile torenţiale, deosebit de abundente şi puternice, cad în 
lunile: iulie (40%); în iunie (36,5%); în august (15,7%).  

S-a constatat că 5% din ploile torenţiale aduc precipitaţii de 50 mm în 
focarul lor. Această categorie de ploi torenţiale are o acţiune energetică 
destul de înaltă, care poate provoca formarea “râurilor”, spălarea solului, 
inundarea văilor.  

Daune mari aduc economiei naţionale ploile torenţiale, precipitaţiile 
cărora depăşesc 70 mm. Ploile torenţiale, puternice şi foarte puternice, pe 
teritoriul Republicii Moldova, pot provoca inundaţii vaste datorită ridicării 
nivelului apei în râurile mici şi cursurile temporare. În ţara noastră, multe 
sate sunt situate în luncile râurilor mici, fiind expuse riscului inundaţiilor.  

Cele mai mari inundaţii au avut loc în anii 1948, 1991, 1993, 1994, 
2005, 2008 și 2010. În vara anului 2008, Ucraina, România şi Republica 
Moldova au fost lovite de cele mai grave inundaţii din ultimele două secole. 
În perioada 22-28 iulie 2008, în Ucraina de Vest, unde sunt situate cursurile 
superioare ale râurilor Nistru şi Prut, au căzut în fond 63-260 mm de 
precipitaţii, ceea ce constituie 1-3 norme lunare.  

În raioanele de nord, în unele zone centrale şi de sud ale republicii suma 
precipitaţiilor pe decadă menţionată a constituit 85-185 mm sau 440-800% 
din norma decadică. Ca rezultat viitura din iulie – august 2008 pentru 
râurile Nistru şi Prut a avut caracter de viitură istorică. În vara anului 2010, 
o situaţie asemănătoare s-a repetat îndeosebi pe râul Prut. 

În vederea reducerii riscului inundaţiilor în urma ploilor torenţiale, se 
efectuează diferite lucrări de amenajare care cuprind: lucrări de îndiguire a 
albiei şi de protejare a localităţilor; lucrări de amenajare a albiei prin 
scurtarea meandrelor, lărgirea şi adâncirea albiei minore, curăţarea 
periodică a albiei de aluviuni, drenarea şi îndiguirea lacurilor din luncă, 
construirea barajelor pentru lacurile de acumulare, amenajarea integrală a 
bazinelor hidrografice. 
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În rezultatul investigaţiilor efectuate asupra comunităţilor de alge 
perifitonice din râul Ichel (din preajma s. Ciorescu mun. Chişinău) au fost 
evidenţiate 234 de specii şi varietăţi de alge (Cyanophyta – 49, Bacillariophyta 
– 97, Xanthophyta – 2, Dinophyta – 5, Chlorophyta – 58 şi Euglenophyta – 23).  

Din numărul total de specii de alge evidenţiate 168 sunt indicatoare a 
nivelului de poluare a apei. Aceste specii aparţin la 12 grupe saprobiologice, 
mai numeroase sunt: β-mezosaprobe (83 specii); α-mezosaprobe (20); o-β-
mezosaprobe (17): β-α-mezosaprobe (13) şi oligosaprobe (13).  

Din grupul de alge β-mezosaprob frecvente în perifitonul râului sunt 
speciile: Anabaena flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria agardhii, 
Phormidium ambiguum, Bacillaria paradoxa, Cocconeis pediculus, Cyclotella 
kuetzingiana, Cymbella cistula, Diatoma vulgare, Gomphonema olivaceum, 
Melosira varians, Nitzschia paleacea, Cladophora glomerata, Cosmarium 
formosulum, Pediastrum boryanum, Scenedesmus quadricauda ş.a. 

 Grupul de alge α-mezosaprob indică nivel sporit de poluare al apei, mai 
frecvente în apa râului sunt speciile: Phormidium foveolarum, Oscillatoria 
terebriformis, Synedra tabulata, Nitzschia apiculata, Chlamydomonas 
reinhardtii, Stigeoclonium tenue şi Euglena polymorpha. Câte 17 specii de alge 
indicatoare includ grupele de saprobitate o-β şi β-α-mezosaprobe cu speciile 
Lyngbya kuetzingii, Diatoma vulgare var. productum, Fragilaria intermedia, 
Nitzschia dissipata, Navicula radiosa, Oedogonium sp., Pediastrum simplex, 
Rhizoclonium hieroglyphicum, Euglena limnophila ş.a.  

Din grupul de alge β-α au fost evidenţiate 13 specii şi varietăţi (indicele 
saprobităţii 2,4), mai frecvente fiind: Merismopedia tenuissima, Navicula 
viridula, Nitzschia recta şi Euglena oxyuris. 

Grupul oligosaprob (indicele saprobităţii 0,5-1,0) indică apa curată şi 
include numai 9 specii, care se întâlneau cu indicii de abundenţă „foarte rar”. 
Apa extrem de poluată este caracterizată de 6 specii de alge: Pseudanabaena 
catenata din filumul Cyanophyta; Carteria multifilis, Gonium pectorale, 
Chlorella vulgaris din filumul Chlorophyta şi Euglena viridis, Euglenopsis 
vorax din filumul Euglenophyta, care au indicele saprobităţii 3,25-4,5. Aceste 
specii se dezvoltă deosebit de intens, mai ales, vara şi toamna. 
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Plantele medicinale au constituit o preocupare importantă a omului pe 

parcursul dezvoltării civilizaţiei. În căutarea celor necesare traiului, omul a 
observat că anumite plante alinau durerea , favorizau cicatrizarea rănilor, iar 
altele vindecau unele boli. 

După cum arată săpăturile arheologice, plantele se utilizează în scop 
curativ de circa 5000 de ani. Plante medicinale – plante care pot fi folosite în 
scop profilactic sau de tratament. Cele mai utilizate plante medicinale sunt: 
pătlagina, păpădiea, urzica, aloe, vâsc-alb, gălbenele, dentiţă-tripartită, zmeur, 
coada-şoarecelui , călin, mentă, muşeţel, soc. Ele sunt folosite în tratarea 
bolilor aparatului cardio-vascular, în terapia afecţiunilor aparatului respirator, 
în tratamentul bolilor aparatului digestiv. De asemenea plantele medicinale se 
folosesc și în afecţiuni ale pielii, folosite sub formă de tincturi şi comprese. 
Recoltarea plantelor medicinale  trebuie făcută respectându-se cu stricteţe 
termenele optime şi măsurile pentru păstrarea plantelor proaspete până la 
uscare. Un efect benefic au și plantele medicinale otravitoare, ele trebuie 
folosite numai cu permisiunea medicului și sub supravegherea lui. 

O mare varietate  de specii de plante se regăsesc în flora spontană care 
prezintă o importanţă economică deosebită, cu multiple utilizări  în diverse 
ramuri: industrie, farmaceutică, alimentaţie. Presiunea excitată asupra acestor 
resurse a crescut destul de mult în ultimii ani, acestea fiind solicitate atât pe 
piaţa internă, cât și pe cea externă. De aceea plantele cele mai frecvent 
solicitate de populaţie sunt pe cale de dispariţie. Specialiștii în domeniu 
propun diverse căi de exploatere raţională și ocrotire a plantelor medicinale 
din flora spontană, cum ar fi introducerea în cultură și creșterea plantaţiilor, 
care ar evita supraexploatarea resurselor de plante medicinale și ar contribui 
la conservarea și multiplicarea lor în scopul reîntoarcerii în condiţi naturale 
de creștere. În prezent, pe glob, circa jumatate din produsele farmaceutice au 
la baza plante medicinale sau au în compozitia lor principii active extrase din 
plante (alcaloizi, glicozizi, uleiuri volatile,etc.), fiind folosite în tratamentul 
unor boli grave de inimă, stomac etc. La aceasta se adauga produsele utilizate 
la prepararea ceaiurilor și în diverse industrii (alimentară, parfumerie, 
cosmetică). Se apreciază că la scară mondială, se folosesc astăzi în fitoterapia 
populară și “cultș” circa 2000 specii de plante medicinale , din care cele mai 
utilizate sunt circa 300 de plante.  
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Prezentul studiu vizează aspecte ale potenţialului, valorii şi integrităţii 

unor monumente de arhitectură peisajeră în estimarea şi evoluţia peisajelor 
culturale din zona Toltrelor Prutului. Peisajul cultural reprezintă o oglindă a 
societăţii, reflectată prin spaţii complexe şi conexe în care domină una sau 
mai multe utilizări şi activităţi, în strânsă legătură cu structura spaţiului 
natural (Burggraaff und Kleefeld). În prezent, peisajului cultural i se acordă 
o atenţie deosebită la nivel ştiinţifico-practic și legislativ.  

Analiza monumentelor de arhitectură peisajeră din zona de studiu este 
realizată prin prisma tipologiei peisajelor culturale (Cocean, 2014). În 
lucrare sînt prezentate parcuri boierești cu conacuri, mănăstiri. Parcurile 
moșierești sunt o parte valoroasă a patrimoniului naţional și local, 
reprezentând reflecţia stăpânilor asupra arhitecturii peisajere. Parcul din 
satul Mândâc, cunoscut si ca ansamblul arhitectonic “Vila cu parc 
Mândâc”, a fost plantat în anul 1896 pe lângă conacul boierului de origine 
poloneză C. Ohanowicz. În parc se afla conacul boieresc și cavoul familiei. 
Parcul și Conacul din Ţaul au fost create în anii 1901-1904, pe moșia 
bancherului A. Pommer. Acesta este cel mai mare, cel mai frumos și cel 
mai bogat parc în specii de plante lemnoase decorative din Republica 
Moldova. Parcul și conacul Pavlovca fondat de către nobilul A. 
Crupenschi, între anii 1900-1908, fiind unul dintre cele mai interesante 
parcuri boierești din punct de vedere al artei peisagiste și cel mai bogat în 
specii exotice. Parcul din Stolniceni a fost fondat în anul 1910 de către 
moşiereasa Stroievskaia pe lângă spitalul din sat, construit mai devreme. 
Acesta poate servi ca model compoziţional în crearea noilor obiective 
culturale. Parcul și conacul Hincăuţi a fost fondat în sec.al XIX-lea şi a 
aparţinut stolnicului G. Loizu, ulterior moşia acestuia a trecut în posesia 
familiei Cantacuzino, iar în sec. al XX-lea, moşia se afla în proprietatea 
familiei Schmidt. Mănăstirea "Naşterea Domnului” din Zăbriceni a fost 
înfiinţată pe data de 4 august 1999. Pe lângă Mănăstire a fost deschis Liceul 
Teologic de băieţi “Sfîntului Sfinţit Mucenic Foca”. Seminarul are deja şase 
promoţii cu circa 200 de absolvenţi.  

Studiul realizat poartă un caracter local, dar cu o anumită perspectivă de 
reprezentare la nivel regional şi naţional.  

http://www.moldovenii.md/md/city/details/id/171
http://www.moldovenii.md/md/events/4/8/
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CLASIFICAREA VERILOR ÎN PARTEA DE NORD A REPUBLICII 
MOLDOVA 

 
ŢURCANU Viorica  

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Schimbarea climei actuale determină în mare măsură și variabilitatea 
climatică a anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, 
în opinia noastră, un interes deosebit prezintă evidenţierea manifestării în 
timp a acestui anotimp, în partea de nord a ţării, deoarece în această 
perioadă de timp s-ar putea stabili condiţii favorabile (sau nefavorabile) 
pentru dezvoltarea culturilor agricole. 

Așadar, utilizând criteriul de clasificare a iernilor în Republica Moldova 
[1, 2], verile calde sau răcoroase au fost evidenţiate conform valorii sigma 
și anume: ±0.5σ, ±σ±,±1.5 σ, ±2 σ. Astfel, verile cuantificate ca moderat, 
relativ, calde și foarte calde însumează valori termice de 19,50C, 20,10C, 
20,70C, 21,30C, iar verile moderat, relativ, răcoroase și foarte răcoroase 
corespunzător 18,30C, 17,70C, 17,10C, 16,50C (tab.1).  

 
Moderat răcoroase -0.5σ Moderat calde +0.5σ 
Relativ răcoroase -σ  Relativ calde +σ  
Răcoroase -1.5σ  Calde +1.5σ  
Foarte răcoroase -2.0σ   Foarte calde +2.0 σ    

 
Întocmirea registrului verilor clasificate, conform criteriului de mai sus, 

relevă, că verile răcoroase au o manifestare mai pronunţată în perioada 
anilor 70-80 ai secolului XX. Verile calde se manifestă mai frecvent în 
ultimele decenii. Astfel, din totalul verilor calde înregistrate în ultimii 71 de 
ani (20 la număr) 11 aparţin perioadei anilor 2000-2015. Este cazul să se 
menţioneze, că verile foarte răcoroase în ultimele decenii nu s-au manifestat 
de loc, probabil că această particularitate reiese din faptul, că clima 
Republicii Moldova devine mai caldă în general. Cele relatate, încă odată 
demonstrează, că variabilitatea verilor există cu precădere, în special a 
verilor relativ, calde și foarte calde.  

Rezultatele obţinute vor sta la baza estimării și a efectuării pronosticului 
acestora în viitorii ani apropiaţi- informaţie necesară la luarea diferitor 
decizii cu caracter aplicativ.  
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RISCUL GRINDINEI ASUPRA SECTORULUI AGRICOL AL 
REPUBLICII MOLDOVA 

 
VELIȘCO Viorica 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 
Clima, în toate modurile ei de manifestare, nu este doar o sursă de 

diferite energii vitale, ci şi un factor de risc enorm, care condiţionează 
apariţia altor energii, deseori cu efect distrugător pentru natură și societate. 

Republica Moldova, fiind o ţară agrară, este afectată pe tot parcursul 
anului de diferite fenomene meteo-climatice de risc, care, adesea, 
diminuează producţia agricolă - unul dintre ei fiind și grindina, ce reprezintă 
o formă de precipitaţii solide, alcătuite din granule transparente sau opace 
de gheaţă, de diferite forme (sferice sau colţuroase), mărimi (cu diametre 
între 0.5 şi 50 mm) şi greutate (de la câteva grame pînă la peste 300 gr). 

Circulaţia generală a atmosferei contribuie la formarea grindinei prin 
intermediul fronturilor reci, foarte active care se deplasează peste teritoriile 
supraîncălzite, aerul cald se răceşte rapid, determinând condensarea 
vaporilor de apă şi îngheţarea acestora sub formă de "boabe". 

Durata medie de cădere a grindinei este de la câteva minute, până la 15 
minute, chiar și în acest timp, care pare scurt la prima vedere, poate produce 
calamităţi naturale de mari proporţii, locale sau regionale, în funcţie de 
traiectoria norului Cumulonimbus care a generat-o. 

În Republica Moldova grindina în general se semnalează în perioada 
caldă a anului (aprilie – octombrie), surprinde culturile agricole în diferite 
stadii de dezvoltare, afectând buna desfăşurare a ciclului biologic. Este 
suficient un singur caz de grindină, într-o fază critică de dezvoltare a 
plantelor, pentru ca întreaga recoltă să fie compromisă. 

Grindina poate provoca mari pagube, atunci când se produce în plin 
sezon de vegetaţie, surprinzând pomii fructiferi în faza de înflorire și nu 
numai, cristalele de gheaţă rup frunzele, florile, lăstarii tineri şi provoacă 
leziuni pe ramuri, pe fructe sau doboară fructele, viţa de vie, în faza de 
formare a boabelor, culturile cerealiere, în faza de formare a spicului. 

Grindina mai poate provoca mari pagube în următoarele condiţii: când 
este însoţită de vânturi tari;când dimensiunile boabelor de grindină depăşesc 
10 mm în diametru;când durata fenomenului este mare; când se formează 
stratul de gheaţă de durată (de la câteva ore la câteva zile), fapt ce determină 
îngheţarea sucului celular, oprirea circulaţiei sevei, compromiterea recoltei; 
când se produce după perioade lungi de secetă cu solul uscat, lipsit de 
coeziune, favorizând procese intense de eroziune. Grindina poate avea şi 
efecte minime, în condiţiile în care dimensiunile ei şi densitatea boabelor 
căzute sunt mai mici, iar durata mai redusă. 
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MĂSURILE DE DIMINIARE ȘI COMBATERE  
A GRINDINEI ÎN SECTORUL AGRICOL 

 
VELIȘCO Viorica 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Agricultura este o activitate riscantă. Unul dintre cele mai mari pericole 
pentru culturile agricole este grindina. Datele arată că, în perioada 
aprilieseptembrie, pe teritoriul Republicii Moldova pot fi, în medie, până la 
21de zile cu căderi de grindină.  

Pentru a proteja terenurile agricole de acest fenomen periculos, real și 
necesar ar fi să se difuzeze la timp prognozele și avertizările meteorologice, 
elaborate în baza informaţiei radarelor meteorologice şi al imaginilor 
satelitare, în aceste cazuri pot fi luate măsuri adecvate. 

În prezent, există posibilităţi de prevenire a formării norilor cu grindină 
prin pulverizarea, în cadrul lor, a unor substanţe chimice, care determină 
căderea ploilor înainte de formarea granulelor de gheaţă. 

Se mai folosesc rachete antigrindină de tip ˝Alazani˝ şi ˝Cristal˝cu 
iodură de argint, care împiedică cristalizarea apei, ele fiind dirijaţi de pe sol 
sau din avioane. 

Experţii spun că eficacitatea de lansare a rachetelor antigrindină este de 
75 la sută. Specialiștii avertizează că mereu există riscul de grindină, însă 
rachetele reduc pierderile de căderea acesteia de 510 ori. 

Tot ca măsură de prevenire a formării grindinii se utilizează nori de 
iodură de argint, care împiedică cristalizarea apei, ele fiind dirijate de pe sol 
sau din avioane. 

Metoda de combatere a grindinii, folosită azi în Republica Moldova şi în 
unele state, îndeosebi din Europa de Est, se bazează pe concepţia formării 
artificiale a embrionilor de grindină, capabili să concureze în procesul 
creşterii cu embrionii de grindină ce se formează natural. Ca rezultat ultimii 
sînt lipsiţi de posibilitatea de a creşte până la mărimi periculoase şi se 
topesc în atmosferă, căzând sub formă de precipitaţii lichide. Aceste metode 
sînt însă foarte scumpe şi nu dau întotdeauna rezultatele scontate. 

În cele mai multe ţări, afectate de grindină, pentru combaterea ei se 
utilizează măsuri şi mijloace cu caracter pasiv, care sînt ecologice şi constau 
în: delimitarea ariilor afectate de acest fenomen şi cultivarea lor cu plante 
rezistente la grindină; acoperirea plantaţiilor agricole preţioase cu plasă 
(pomii fructiferi, viţa de vie), în practica viticolă mondială plasa 
antigrindină se mai folosește prin înfășurarea zonei strugurilor. Plasa este 
compusă din fibre de polietilenă, ţesute cu dimensiunile reţelei cât mai mici, 
calitatea şi rezistenţa fibrelor influenţează direct durabilitatea sistemului de 
protejare pasivă împotriva grindinei. 
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DETERMINAREA PREZENȚEI SECVENȚEI CaMV P-35s ÎN 
PROBELE DE PLANTE DE CULTURĂ CULTIVATE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA  
 

VÎJÎIANU Valentina 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Securitatea alimentară și protecția biodiversitații reprezintă problemele 

esențiale care necesită punerea în aplicare a metodelor de testare a 
produselor alimentare. Testarea moleculară a devenit un instrument util, 
care servește pentru a spori transparența, a facilita luarea deciziilor la 
diferite niveluri și pentru a asigura controlul biosecurității OMG-urilor. 

În Republica Moldova nu se permite cultivarea și comercializarea 
organismelor modificate genetic fără acordul Comisiei Naționale privind 
Securitatea Biologică, deși nu este exclus că acestea totuși sunt prezente pe 
piață fără autorizare. 

Reieșind din cele expuse, scopul cercetărilor a constat în testarea 
prezenței secvenței alogene frecvent utilizate în obținerea OMG – CaMV P-
35s în probele de cartof, rapiță, porumb și soia, colectate de pe cîmpurile 
din RM. 

Testarea probelor a fost efectuată conform protocolului standard privind 
screening-ul plantelor modificate genetic. Izolarea ADN-ului a fost 
efectuată cu set de reagenți GeneJet Plant Genomic DNA Purification Mini 
Kit (#K0791, Thermo Scientific). Testarea prezenței secvenței CaMV P-35s 
a fost efectuată prin PCR cu primeri specifici și pentru probele de soia a fost 
confirmată prin Real-Time PCR cu kit-ul ”СОЯ-СКАН” (ДНК-
технология). 

Rezultatele screening-ului prin PCR simplu și PCR în timp real a 
probelor examinate au demonstrat prezența secvenței alogene CaMV P-35s 
în probele de soia. 

Potrivit datelor obținute este necesar un control mai strigent și colectarea 
mai multor probe de soia pentru testare, în special avînd în vedere faptul că 
81 % de soia cultivată la nivel mondial este modificată genetic. 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ASUPRA 
RESURSELOR DE APĂ ÎNREGIUNEA DE DEZVOLTARE 

CENTRU 
 

VÎRLAN Daniela 

 Universitatea de Stat din Moldova 
 

În studiul de faţă, baza de date privind impactul activităţilor economice 
asupra apelor în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) include 444 surse 
de poluare, inclusiv 206 întreprinderi din complexul agroalimentar, 143 din 
sectorul comunlalşi 43 din sfera de deservire.    Cantitatea medie de ape 
uzate evacuate în perioda 2003-2014 în RDC constituie 5,5 mln. m3. 
Volumul maxim de ape uzate evacuate se atestă în raioanele Orhei (1,1 
mln.), Hânceşti (926 mii m3) şi Ungheni (917 mii m3), iar cel minim în 
Şoldăneşti (150 mii m3), Teleneşti (169 mii m3)şi Nisporeni[1]. Deşi 
municipiul Chişinău nu este inclus în RDC, întreprinderile acestuia 
evacuează cca 55,7mln. m3de ape uzate sau de 10 ori mai mult decît toate 
raioanele RDC, ceea ce se condiţionează direct diminuarea calităţii 
apeirâului Bâc în aval de capitală şi sporirea semnificativă a incidenţei 
bolilor digestive în zona respectivă [2, p. 71-80].  

Majoritatea staţiilor şi instalaţiilor de epurare se află într-o stare de uzură 
avnsată. Ca urmare, din volumul total de ape uzate evacuate în raioanele 
RDC, peste 60% sunt insuficent epurate iar ¼ sunt evacuate fără 
epurare,ceea ce duce la agravarea situaţiei ecologice a apelor de suprafaţă. 
În RDC, circa 70% din apele uzate sunt evacuate de întreprinderile 
comunaleîn special, din Ungheni (850 mii m3), Orhei (788 mii m3), Rezina 
(561 mii m3), Ialoveni (391 mii m3) şi Hânceşti (204 mii m3). 

Pe poziţia secundă se află întreprinderile alimentare, cu circa 20%dintre 
care menţionăm: fabricile de conserve din Orhei (160 mii m3) şi Coşniţa 
(191 mii m3); fabricile de vin din raioanele Ialoveni (91 mii m3), Străşeni 
(37 mii m3), Teleneşti (30), Orhei (25 mii m3) şi Nisporeni (22,5 mii m3); 
fabricile avicole din Teleneşti, Anenii Noi şi Criuleni.Dintre întreprinderile 
de deservire, se remarcă instituţiile medical-curative din raioanele Dubăsari 
(205 mii m3), Călăraşi (42,5 mii m3) şi Străşeni (45 mii m3). Așadar, 
majoritatea apelor uzate evacuate provin din sectorul comunal, iar 
ineficienţa staţiilor de epurare a acestora se răsfrînge negativ asupra calităţii 
resurselor de apă din Regiunea de Dezvoltare Centru. 

 



71 
 

 Matematică şi Ştiinţa Informaţiei 
 

FORMAREA COMPETENŢELOR LA MATEMATICĂ 
 

CEAPA Valentina  
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei  

 
Competenţele matematice, ca produs al unei logici exersabile, derivă din 

logica unei învăţări credibile şi de valoare aplicativă. Obiectivul principal al 
şcolii contemporane orientează activitatea educaţională spre dobândirea de 
cunoştinţe funcţionale, formarea şi dezvoltarea de capacităţi/deprinderi, 
formarea de atitudini şi, în final, formarea de competenţe şcolare la finele 
treptei de învăţământ. Sensul paradigmei educaţionale la matematică este 
formarea şi dezvoltarea gândirii logice, formarea competenţelor pentru a 
realiza dezvoltarea deplină a personalităţii absolventului gimnaziului şi a-i 
permite accesul la următoarea etapă a învăţământului, a absolventului 
liceului –pentru a-și continua studiile în învăţământul superior și integrarea 
în societate. În demersul didactic, centrul acţiunii devine elevul şi nu 
predarea noţiunilor matematice ca atare. Accentul trece de la “ce” să se 
înveţe, la “în ce scop” şi “cu ce rezultate”. Evaluarea se face în termeni 
calitativi; capătă semnificaţie dimensiuni ale cunoştinţelor dobândite, cum 
ar fi: esenţialitate, profunzime, funcţionalitate, durabilitate, orientare 
axiologică, stabilitate, mobilitate, diversificare, amplificare treptată. 

Se evidenţiază următoarele 4 etape de formare a competenţelor: 
 - etapa cunoştinţelor fundamentale - prima etapă în formare de 

competenţe, aici se asociază cu activitatea de cunoaştere - a şti; 
- etapa cunoştinţelor funcţionale - a doua etapă de formare a 

competenţelor şi se asociază cu activitatea de cunoaştere a şti să faci 
(rezolvări de probleme simple, exersarea în situaţii simple); 

- etapa cunoştinţelor interiorizate - se asociază cu activitatea de 
cunoaştere a şti să fii (rezolvarea problemelor nonstandarde, situaţiilor-
problemă); 

- etapa cunoştinţelor exteriorizate - manifestarea competenţei - elevul 
sintetizează şi integrează toate cele trei etape – se asociază cu activitatea a 
şti să devii, a şti să trăieşti, a şti să acţionezi,a şti să propui un plan adecvat 
de rezolvare a situaţiei (rezolvarea problemei din viaţa reală). 

Pentru ca un elev să-și formeze competenţe e necesar: să stăpânească un 
sistem de cunoștinţe fundamentale, în funcţie de problema care va trebui 
rezolvată în final; să posede deprinderi și capacităţi de utilizare/aplicare în 
situaţii simple/standarde pentru a le înţelege, realizând astfel 
funcţionalitatea cunoștinţelor obţinute; să rezolve diferite situaţii-problemă, 
conștientizînd astfel cunoștinţele funcţionale în viziunea proprie; să rezolve 
situaţii semnificative în diverse contexte care prezintă anumite probleme 
din viaţa cotidiană, manifestând comportamente/atitudini conform 
achiziţiilor finale, adică competenţa.  
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EFTODI Ion 
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Omotopie a sistemului binar ),( ⋅Q  în sistemul binar ),( •Q  se numește 

un triplet ordonat de aplicaţii ),,( γβα  ale mulţimii Q în mulţimea P , 
astfel încât yxyx β•α=⋅γ )( , pentru orice elemente Qyx ∈, . Dacă 
aplicaţiile γβα ,, sunt bijecţii, atunci omotopia se numește izotopie. 

Izotopiile au fost folosite de A. Albert, R. Bruck și alţii în studiul 
cuasigrupurilor și buclelor. Omotopia a două cuasigrupuri a fost introdusă 
de către A. Albert, iar problema construirii și dezvoltării teoriei omotopiilor 
pentru cuasigrupuri a fost pusă de V.D. Belousov. Definiţia omotopiei, dată 
mai sus, se deosebește de definiţia dată de A. Albert. În primul rând, nu se 
cere ca aplicaţiile în definiţia omotopiei sî fie surjective, în al doilea rând, 
nu se cere echivalenţa acestor aplicaţii. Se arată că condiţia echivalenţei 
reciproce a aplicaţiilor în definiţia lui A. Albert este de prisos. Se arată că o 
omotopie dintr-un cuasigrup în altul este o izotopie, dacă, și numai dacă, 
una dintre aplicaţiile omotopiei este bijecţie. Dacă aplicaţiile γβα ,,  sunt 
injective, atunci spunem că sistemului binar ),( ⋅Q  este omotopic scufundat 
în sistemul binar ),( •Q , și că tripletul ordonat de aplicaţii ),,( γβα  este o 
scufundare omotopică.  

Două aplicaţii α și β  ale sistemului binar ),( ⋅Q  induce o nouă operaţie 
binară )( , definită, yxyx β⋅α= . Notăm sistemul indus obţinut 

),;,(),( βα⋅= QQ  . Se studiază legătura dintre scufundările omotopice și 
sistemul indus. Se arată că un grupoid este omotopic scufundabil în alt 
grupoid numai dacă el este izomorf cu un subgrupoid al unui grupoid indus 
al grupoidului dat. Astfel, două cuasigrupuri sunt izotopice, dacă, și numai 
dacă, unul este izomorf cu un grupoid indus al celuilalt. Sunt analizate 
scufundările sistemelor binare neasociative în semigrupuri și grupuri. Se 
arată că grupoizii pot fi scufundaţi ca ideale în semigrupuri. De asemenea, 
se arată că un grupoid cu unitate este omotopic scufundabil într-un grup, 
numai dacă el este izomorf cu un subsemigrup cu unitate, al grupului dat. 
De aici obţinem o generalizare a Teoremei lui A. Albert, cum că o buclă 
este izotopă cu un grup, numai dacă bucla este izomorfă cu acest grup.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВИТРИН 
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ЕВТОДИЕНКО Денис 
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В работе рассматриваются основные составляющие 
информационной инфраструктуры организации такие как системы 
OLTP, OLAP - системы, хранилища и витрины данных, системы 
бизнес-интеллекта, средства формирования запросов и построения 
отчетов. 

В частностиб описывается реализация подсистемы статистики 
автоматизированной информационной системы предприятия. 
Основной целью ее разработки является создание единого целостного 
источника актуальных данных для информационного обеспечения 
подразделений заинтересованных в статистической информации. 
Реализация подсистемы статистики, обеспечивающей хранение 
данных и возможность получения статистической информации по 
одному или нескольким критериямб должна уменьшить нагрузку на 
основную систему при тяжелых статистических запросах, а также 
увеличить скорость таких запросов и обеспечить более оперативный 
доступ к статистической информации. 
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ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA 

 
GHEREG Veronica  
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Teoria creşterii economice se bazează, în mare parte, pe lucrările lui Frank 

Ramsey. Impact deosebit asupra dezvoltării teoriei matematice a economiei au avut 
lucările A mathematical theory of saving şi A contribution to the theory o taxation. 

Modelul creşterii economice Ramsey are funcţia obiectiv: 

 
  Cu următoarele restricţii: 

 
 

 
 

 
În relaţiile de mai sus: - rata de discaunt; - rata de creştere a producţiei; -

factorul de depreciere a capitalului (0,023); - investiţia iniţială; - capitalul 
iniţial; - forţa de muncă iniţială,  şi - coeficienţii de elasticitate a producţiei în 
raport cu factorul de muncă, respectiv capital; b nu este un simplu factor de 
proporţionalitate, dar poate furniza informaţie integrală a factorilor de producţie. 
Pentru soluţionarea modelului dat se aplică metoda multiplicatorilor Lagrange. Din 
egalităţile anterioare se poate afla valoarea lui b: 

 
Vom determina funcţia de producţie Cobb Douglas, care depinde de muncă şi 

capital. Pentru estimarea coeficienţilor unei astfel de funcţii sunt necesare date 
statistice pe perioada anilor 2000-2014 în preţuri curente, transformate apoi în 
preţuri constante în raport cu anul de bază (2000, sursa www.statistica.md. ) 

În analiza efectuată am pornit de la forma funcţiei = . 
Pentru estimarea coeficienţilor se trece la forma logaritmică: 

. Aplicăm metoda celor mai mici pătrate şi aplicaţia 
Data Analysis Regression la estimarea coeficienţilor necunoscuţi în funcţie. Aici 
α+β >1, deci funcţia indică randamente crescătoare de scală. În final, obţinem 
b=1,3, rămâne să determinăm  şi  pentru soluţionarea modelului Ramsey (cazul 
Republicii Moldova). 

http://www.statistica.md/
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TEHNOLOGII DE RECUNOAȘTERE FACIALĂ 
ÎN SISTEMELE INFORMAŢIONALE DE STAT 

 
GALUȘ Iurie 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

În prezent, pe plan internaţiona,l se atestă o tendinţă tot mai mare de 
automatizare a procesului de identificare a persoanelor prin implementarea 
diferitor tehnologii de recunoaștere. Aceste progrese în domeniu urmează a 
fi implementate și în Republica Moldova, iar activitatea ce ţine de 
implementarea sistemului de recunoaștere facială este prevăzută în Planul 
de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.526 din 03 iulie 2014. 

Teza are drept scop analiza situaţiei în domeniu, evaluarea 
oportunităţii și posibilităţilor de implementare a tehnologiilor de 
recunoaștere facială în instituţiile de stat și private din Republica Moldova, 
precum și identificarea bazei normative în domeniul respectiv. În acest sens, 
a fost descris un model-business al unui sistem integrat de recunoaștere 
facială, cu menţionarea instituţiilor implicate, componentelor de bază și 
metodelor de funcţionare. 
În urma evaluării situaţiei, s-a constatat că Republica Moldova are toate 
premisele pentru implementarea sistemului de recunoaștere facială, 
deoarece deţine Registrul de stat al populaţiei (care include pe lângă datele 
cu caracter personal și imaginile grafice ale persoanelor înregistrate), 
infrastructura IT este ajustată la standardele internaţionale, iar interacţiunea 
între sistemele informaţionale ale instituţiilor de stat devine tot mai 
complexă. Luând în considerare aceste realizări, precum și rolul Registrului 
de stat al populaţiei ca sursă unică de date privind persoanele fizice, 
urmează ca sistemul de recunoaștere facială să fie integrat în registrul 
respectiv. Astfel, va fi creată o sursă unică și veridică de date pentru 
sistemul de recunoaștere facială, din care vor fi prestate centralizat serviciile 
de recunoaștere facială tuturor instituţiilor interesate 
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Перспективы развития «DICOM Network» 
 

ГОЛУБЕВ Алексанлр  
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei  

 
В современном мире высоких технологий нет больше места 

бумажной рутине, поэтому цель любого учёного, студента или 
разработчика информационных систем заключается в максимальной 
оптимизации любого процесса документооборота. А если при этом 
появляется возможность не только упростить работу но и сэкономить 
материальные средства, то такой проект можно считать успешным.  

В результате проведённой в 2014-2015 годах работе был разработан 
проект «DICOM Network», целью которого являлось автоматизация и 
оптимизация процесса сбора медицинских изображений, их 
архивирования, обработки и визуализации для медицинского 
персонала и пациентов, также был разработан ансамбль программных 
продуктов, который обеспечивает работу системы от момента импорта 
данных с медицинского оборудования до распределения уровней 
доступа и выдачи конкретного исследования определённому пациенту. 

Технически проект был реализован с учётом последних тенденций 
разработки ПО и используя последние технологии платформы .NET. 
Основная идея проекты показана на рисунке 1 

.  
Рис 1. Схема распределения инф. потоков «DICOM Network»  
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FORMAREA REGULILOR DECIZIONALE ÎN DOMENIUL 
DIAGNOSTICĂRII MEDICALE. ELABORAREA ALGORITMULUI 

PENTRU BAZA DE CUNOȘTINŢE  SONARES. 
 

MACARI Dorin 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
    În procesul de elaborare a softurilor medicale, o etapă importantă 
reprezintă transmiterea cunoștinţelor de la expert(medic) la inginer 
(programator). La fel ca și în orice domeniu, unde este implicat factorul 
uman, are loc pierdere de informaţie, uneori inexactitate, erori tehnice etc. 
Sistemul Suport pentru Decizii SONARE nu este o excepţie. La elaborarea 
bazelor de cunoștinţe pentru acest soft, informaţia a fost transmisă verbal de 
către expert (medicul), apoi recepţionată și inclusă în baza de cunoștinţe de 
către inginer. În pofida verificărilor riguroase la care a fost supus programul 
după elaborare, s-a constatat că baza de cunoștiţe a acestuia nu este 
completă, și anume din cauza că sunt încă reguli decizionale, care, fie că nu 
au fost transmise de expert, fie că nu au fost recepţionate de inginer. 
Consecinţă a acestei pierderi este timpul mai îndelungat sau exactitatea mai 
scăzută pentru determinarea diagnosticului. 
   Obiectivul general al cercetării a fost de a obţine din baza de cunoștinţe și 
seturile de date cunoștinţe netriviale, anterior necunoscute, și, posibil, utile 
pentru optimizarea sistemelor informaţionale SONARES. „Netrivial” nu se 
are în vedere sensul propriu de logică a raţionamentului pentru probleme 
specifice, ci faptul că aceste cunoștinţe pot fi obţinute ipotetic prin analiza 
bazei de cunoștinţe deja elaborate și care nu au o legătură logică evidentă. 
    Reformularea fragmentelor specifice ale unor reguli din baza de 
cunoștinţe SonaRes a permis obţinerea mai rapidă, mai simplă și mai clară a 
rezultatelor logice. Cunoștinţele noi „netriviale”, în formă de ipoteze, după 
ce au fost validate și acceptate de către grupul de experţi, au mărit volumul 
bazei de cunoștinţe SonaRes și au micșorat numărul necesar de întrebări 
faţă de utilizator.  Acest lucru este foarte important în cazul când este 
necesară diagnosticarea în cazuri excepţionale sau de urgenţă. 
    Rezultatele descrise au fost obţinute în regim semiautomat. În prezent, se 
dezvoltă o versiune automatizată a algoritmilor utilizaţi. 
Pentru cazul colecistului, după rularea programului realizat, s-au obţinut 
4816 cazuri posibile de cunoștinţe noi „netriviale”, în formă de ipoteze. Pe 
viitor, urmează să fie elaborat un algoritm care ar selecta automat din lista 
obţinută cazurile care prezintă interes, simplificând astfel procesul de 
verificare a ipotezelor de către grupul de experţi. 
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 – ALGEBRE  – SORTATE DE EXPRESII 
 

LUCHIAN Mihail 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Fie ,  și , atunci notăm 
•  

•   

•  

1. Definiţie: Fiind date  - algebra  – sortată  și familia de mulţimi 
, unde , pentru  operatorul  este o aplicaţie, 

astfel încît: .  este o 

subalgebră a lui  pe care o vom numi subalgebra generată de familia . 
2. Propoziţie: Dacă  este o  - algebră  – sortată și , 

atunci . 
2.Definiţie: Două familii  și  de mulţimi se 

numesc disjuncte dacă , pentru . 
3.Notaţie: Fie  o familie de mulţimi disjuncte și disjunctă de 
signatura  – sortată . Notăm cu  monoidul liber 

generat . Considerăm  – algebra      – 

sortată , unde , pentru , cu operaţiile 
,  

pentru . Pentru , dacă , a 
. 

3. Definiţie:  – algebra  – sortată a expresiilor generate de  este 
subalgebra  a  – algebrei  – sortate .  – algebra  – sortată a 
expresiilor generate de  este notată cu . 
4. Propoziţie: Fiecare suport  al  – algebrei          – 
sortate  este un prefix și reprezentarea expresiilor este unică. 
6. Definiţie: Fiind date două  – algebre  – sortate  și ,  – 
omomorfismul (în continuare  – omomorfism) de la  la  este o 
aplicaţie , cu proprietatea că pentru 
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, în 
cazul în care , relaţiile precedente reducîndu-se la . 
6. Propoziţie: Fiind dată familia  – indexată de mulţimi  și incluziunile 
canonice ,  este algebra liberă generată de  
în , în sens că pentru orice  – algebră  – sortată  și pentru orice 
aplicaţie  există și este unic  – omomorfismul         

astfel încît . 
7. Propoziţie:  – algebră  – sortată  este un obiect iniţial în categoria 

 – algebrelor  – sortate , în sensul că pentru orice  – algebră         
– sortată , există și este unic omomorfismul . 
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METODE DE REZOLVARE A ECUAŢIILOR ȘI INECUAŢIILOR 
NONSTANDARDE 

 
RUSU Nelea 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Programa pentru examenul de bacalaureat la matematică pentru profilul 
real, elaborată în conformitate cu Concepţia de predare-învăţare-evaluare a 
matematicii, cu prevederile Curricumului disciplinei Matematică, conţine 
rezolvarea de ecuaţii și inecuaţii nonstandarte drept unul din standartele de 
performanţă pentru finalizarea treptei liceale. 

În lucrările studiate de autor tratarea acestei teme se reduce la studierea 
ecuaţiilor și inecuaţiilor care sunt rezolvabile prin metode tradiţionale. 

Scopul lucrării este de a sistematiza și concretiza, prin exemple, 
varietatea metodelor de rezolvare a ecuaţiilor și inecuaţiilor nonstandarde. 
Aceasta va contribui la însușirea mai trainică a subiectului respectiv de către 
elevi, deoarece, după cum ne convinge experienţa activităţii didactice, tema 
indicată este una din “verigile șubrede” în ansamblul cunoștinţelor și 
deprinderilor la matematică a absolvenţilor liceelor și colegiilor. 

 Am expus aplicaţiile la rezolvarea ecuaţiilor și inecuaţiilor 
nonstandarde. Aceste capitole au ca scop cercetarea tipurilor principale de 
ecuaţii și inecuaţii și a metodelor de rezolvare a ecuaţiilor și inecuaţiilor 
nonstandarde. Analizând această lucrare, elevii vor găsi exerciţii cu diferite 
grade de dificultate de la simplu până la dificil. La finele fiecărei teme sunt 
propuse un set de exerciţii pentru antrenament. 

Lucrarea conţine două teste a câte zece itemi cu rezolvări, precum și 
teste pentru lucrul independent și pentru evaluare a cunoștinţelor și 
deprinderilor respective ale elevilor. 

Ecuaţiile și inecuaţiile nonstandarte rezolvate și cele propuse pentru 
rezolvare în lucrare pot fi utilizate de către profesorii preuniversitari de 
matematică în procesul de predare-învăţare-evaluare a ecuaţiilor și 
inecuaţiilor, precum și în activitatea cercurilor de matematică din licee și 
colegii. 

Importanţa ecuaţiilor și inecuaţiilor nonstandarde se explică prin faptul 
că nu există o metodă generală de rezolvare a lor, însă, în majoritatea 
cazurilor, rezolvarea lor se reduce la rezolvarea ecuaţiilor și inecuaţiilor 
standarde. 
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АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ 
 

ШТИРОЙ Сергей 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Целью создания такой системы является обеспечение 

непрерывности информационных бизнес-процессов предприятия и 
сокращение финансовых потерь, неизбежно возникающих вследствие 
повреждения, утери информации или доступа к ним. Также система 
хранения данных должна позволять восстановить доступ к данным 
предприятия после крупных аварий с минимальными финансовыми и 
трудовыми затратами, управлять всеми этапами жизненного цикла 
данных – от сбора и обработки до архивации и списания. Подобный 
подход позволит снизить полную стоимость владения и повысить 
возврат инвестиций, связанных с поддержкой бизнес - процессов. Что 
в свою очередь позволит контролировать и управлять постоянным 
ростом данных. 

Основные задачи которые должна решать система хранения 
данных: 

1. Обеспечить централизованное, эффективное и надежное 
хранение данных; 

2. Повысить скорость доступа к данным; 
3. Обеспечить возможность простого расширения системы в 

соответствии с ростом объема данных и требований к 
производительности системы хранения данных; 

4. Обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости; 
5. Упростить администрирование системы. 
За основу данной работы взят программно-технический 

комплекс держателя двух базовых государственных регистров 
Республики Молдова: Государственного регистра населения и 
Государственного регистра юридических лиц, а так же двух 
ведомственных регистов: Государственный регистр транспорта и 
Государственный регистр водительского состава. 
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PROBLEMA DE COMPLETITULDINE RELATIV LA 
EXPRESIBILITATE ÎN LOGICA MODALĂ EM4 

 
ŢĂRNĂ Tatiana 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
Facultatea Ştiinţe Exacte 

 
Logicile modale reprezintă o familie de logici, spre deosebire de logicile 

k-valente, nu se descriu prin modele finite. L. Esakia, V. Meshi şi L. 
Maksimova au introdus logica modală EM4 ca una dintre extensiile pre-
tabelare ale logicii S4. Aceasta se obţine din logica S4 prin adăugarea în 
calitate de noi axiome: , , , unde 

 şi , iar 
operatorul  semnifică scrierea modalităţii □ înaintea fiecărei subformule. 

Logica EM4 se aproximează prin logicile şirului de algebre topologice 
booleene  de ordinul  cu cu elemente deschise.  

M. Raţiu şi M. Coban au demonstrat că logica EM4 este egală la 
completitudine relativ la expresibilitate cu logica . De asemenea, ei au 
stabilit criteriile de completitudine relativ la expresibilitate în extensiile 4-
valente şi 8-valente ale acestei logici. O formulă F este expresibilă în logica 

 prin sistemul Σ , dacă formula F poate fi obţinută din variabile și formule 
din Σ prin intermediul utilizării de un număr finit de ori a regulii slabe a 
substituţiei, care permite trecerea de la două formule la rezultatul 
substituţiei uneia dintre ele în cealaltă în locul tuturor intrărilor unei 
variabile și a regulii de înlocuire cu echivalentul în , care permite trecerea 
de la o formulă la orice altă formulă echivalentă cu ea în . Sistemul de 
formule se numește complet relativ la expresibilitate în logica , dacă prin Σ 
este expresibilă în  orice formulă a limbajului logicii . 

Pentru a rezolva problema de completitudine relativ la expresi-bilitate în 
logica EM4 rămâne de a obţine criteriile de completitudine relativ la 
expresibilitate în extensiile 16-valentă şi 32-valentă ale acestei logici.  
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DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI OXIGENULUI LA 
EMISIE ȘI IMISIE 

 
ANTON Daniela 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași 
 

Dintre componenții aerului, oxigenul este indispensabil respirației 
vegetale și animale, fenomentul de oxidare reprezentând principala sursă de 
energie în procesele vitale.Compoziția normală a aerului cuprinde ( în 
volume % atmosferă uscată): azot 78,09%, oxigen 20,95% , argon 0,92% , 
bioxid de carbon 0,03%. Acest amestec de gaze reprezintă peste 99,99% din 
compoziția aerului. Restul de circa 0,01% este alcătuit din alte gaze ca 
neon, heliu, metan, xenon, ozon, hidrogen, radon,kripton.Oxigenul poate 
influiența sănătatea prin scăderea concentrației lui în aer și prin scăderea 
presiunii atmosferice, efectul fiind determinat de scăderea presiunii parțiale 
la nivelul alveolei pulmonare, alterarea schimbului de gaze ( oxigen si 
dioxid de carbon) și a procesului de oxigenare a sângelui. Ca și generalitate, 
concentrația oxigenului din aerul atmosferic de la suprafața solului variază 
foarte puțin. Această constantă se realizează prin echilibrul care există între 
cantitatea de oxigen folosită în combustii și oxidările biologice și cea 
produsă de asimilația clorofiliană.Principiul metodei constă în aerul care 
este pus în contact cu o substanță chimică (pirogaloul) care are proprietatea 
de a fixa oxigenul. Prin calcularea diferenței între volumul de aer înainte și 
după fixarea oxigenului se obține cantitatea de oxigen din proba de aer. 

ANALIZA EMISIILOR IN AER. Pentru protejarea aerului de poluarea 
chimică şi fizică (cu pulberi), emisiile industriale trebuiesc monitorizate 
cantitativ şi calitativ şi controlate pentru încadrare în valorile limită admise 
de legislaţie. În ţara noastra, reglementările privind calitatea 
aerului şi controlul emisiilor sunt într-o formă de început  

ANALIZA IMISIILOR ATMOSFERICE. Termenul imisie defineşte 
transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii 
sistemului său ecologic, bunuri materiale etc.) şi reprezintă valorile 
concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante în atmosferă 
(Ord. 462/1993). 

Aceste valori sunt reglementate prin STAS 12574/1987 şi reprezintă 
concentraţii medii pe diverse intervale de măsurare (perioade de mediere): 
30 min., 24 ore, lunar, anual. În practica curentă se folosesc mediile de 
scurtă durată (30 min.); staţiile fixe de măsurare ale Agenţiilor de Mediu fac 
măsurători medii de lungă durată (24 ore) 
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SISTEME DE MONITORIZARE AUTOMATA A POLUARII 
URBANEDIN MUNICIPIUL IASI. OXIZII DE AZOT 

 
BABIUC Diana-Mariana 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași 
 

Sistemul de monitorizare permite autorităților locale pentru protecția 
mediului să realizeze concomitent mai multe activităţi: 
 

• să evalueze, să cunoască și să informeze în permanență publicul, 
alte autorități și instituții interesate, despre nivelul calității aerului; 

• să ia, în timp util, măsuri prompte pentru diminuarea și/sau 
eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situații de 
urgență; 

• să prevină poluările accidentale; 
• să avertizeze și să protejeze populația în caz de urgență. 

 
Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi 

construită în anul 2005 este formată din şase staţii automate de 
monitorizare, echipate cu analizoare performante. O stație de monitorizare 
furnizează date despre calitatea aerului care sunt reprezentative pentru o 
anumită arie in jurul stației. 

Printre poluanții atmosferici monitorizați de APM Iași se numară şi 
dioxid de azot (NO2) alături de conţinutul total de oxizi de azot (NOx). 
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și 
oxigen în cantități variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără 
culoare sau miros. 

Principalii oxizi de azot sunt: monoxidul de azot (NO-care este un gaz 
incolor și inodor) și dioxidul de azot (NO2-care este un gaz de culoare brun-
roșcat cu un miros puternic, înecacios). Prin diferenţă se poate determina 
monoxidul de azot, în condiţiile în care se presupune că nu se formează alţi 
compuşi ai azotului, sau concentraţia acestora este neglijabilă. 
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ASPECTE ALE MONITORIZRII RADIOACTIVITATII MEDIULUI 

 
COCIUG Sorina 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași 
 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului 
(RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării 
Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului (M.M.). 

Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor elemente chimice de a 
emite prin dezintegrare spontană radiaţii corpusculare şi electromagnetice. 
Aceasta este un fenomen natural ce se manifestă în mediu. Radioactivitatea 
naturală este determinată de substanţele radioactive de origine terestră 
(precum U-238, U-235, Th-232, Ac-228 etc.), la care se adaugă substanţele 
radioactive de origine cosmogenă (H-3, Be-7, C-14 etc.) şi radiaţia cosmică. 
Substanţele radioactive de origine terestră există în natură din cele mai 
vechi timpuri, iar abundenţa lor este dependentă de conformaţia geologică a 
diferitelor zone, variind de la un loc la altul.  

Componenta extraterestră a radioactivităţii naturale este constituită din 
radiaţiile de origine cosmică provenite din spaţiul cosmic şi de la Soare. 
Substanţele radioactive de origine cosmogenă se formează în straturile 
înalte ale atmosferei, prin interacţia radiaţiei cosmice cu elemente stabile. 
Rezultă astfel că toate organismele vii sunt expuse la radiaţiile ionizante de 
origine naturală, care toate la un loc formează fondul natural de radiaţii. 
Toate radiaţiile ionizante, de origine terestră sau cosmică, constituie fondul 
natural de radiaţii care acţionează asupra organismelor vii. Alături de 
radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii artificiali care au pătruns în 
mediu pe diferite căi: intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin deversări 
de la diverse instalaţii nucleare; accidental, în urma unor defecţiuni la 
instalaţiile nucleare (exemplu: accidentul nuclear de la Cernobîl). 

Concluzii: 
Analizele efectuate în cadrul programelor de supraveghere a obiectivelor 

ce produc modificarea nivelurilor radioactivităţii naturale (zone cu activităţi 
miniere uranifere, combinate de îngrăşăminte chimice) au indicat faptul că 
activităţile desfăşurate produc modificarea fondului radioactiv pe zone 
restrânse iar în scopul asigurării radioprotecţiei mediului şi a populaţiei din 
zonă, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au stabilit o serie de 
măsuri specific. 
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DE NITRIT 
 

DOROGONCEAN Constantin  
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Polimerii coordinativi poroși (PCP) au atras o atenție sporită în ultimii ani [1]. 

Acest fapt se datorează porozității lor, suprafaței interioare foarte mari, topologiei și 
dimensiunilor reglabile ale porilor, ceea ce duce la aplicații promițătoare, cum ar fi 
adsorbția și depozitarea gazelor, în special, a hidrogenului și metanului, aplicații în 
procesele de separare a gazelor, livrarea medicamentelor, tehnologia senzorilor, 
cataliza eterogenă, luminescența și magnetismul. Un avantaj al PCP, faţă de 
sorbenții amorfi sau alte materiale poroase, este dimensiunea perfect identică a 
porilor. Scopul lucrării constă în sinteza compuşilor coordinativi polimerici ai unor 
metale de tranziţie cu liganzi în baza acizilor pridin carboxilici, stabili chimic şi 
fizic.Astfel, s-au obţinut în stare cristalină, polimerii coordinativi, cu formulele 
brute: Cu(DABCO)(PDC), Co(DABCO)(PDC), Ni(DABCO)(PDC), unde PDC este 
restul acidului 2,6-piridindicarboxilic, DABCO este 1,4diazabiciclo[2.2.2]octan. 
Compusul Cu(DABCO)(PDC) este insolubil în apă, etanol, acetonitril, 
dimetilformamidă. Prezenţa liganzilor micşti în complecşi s-a stabilit prin metoda 
spectroscopiei în IR, care ne demonstrează că benzile de vibrație a grupelor 
carboxilice în compușii sintetizați se deplasează cu aproximativ 90-100 cm-1 în 
comparație cu ligandul în stare liberă ceea ce ne confirmă coordinarea lor la atomul 
de metal. Analiza termogravimetrică a Cu(PDC)(DABCO) demonstrează că acesta 
este stabil până la temperatura de 2500C, după care urmează descompunerea termică 
a compusului. Co(DABCO)(PDC) este stabil până la 2000C, după care are loc 
eliminarea moleculei de DABCO la o temperatura de 2200C, iar în continuare are 
loc descompunerea totală a complexului care are loc până la 3000C. Compusul 
Ni(DABCO)(PDC) este stabil până la 1500C, dupa care urmează descompunerea 
lentă a complexului până la 3100C. Analiza cu raze X pe monocristal a compusului 
Cu(PDC)(DABCO) demonstrează că în structură acidul 2,6-pridindicarboxilic se 
comportă diferit: într-un caz el este tridentat coordinându-se la un atom de cupru , 
iar în alt caz este teradentat coordinându-se cu unul din atomii de oxigen al unei 
grupe carboxilice la tomul de cupru vecin. Astfel în acest complex atomii de cupru 
formează două poliedre diferite: un octaedru deformat , în care înconjurarea 
atomului central este formată din atomii donori N, O, O a două molecule de acid 
2,6-piridindicarboxilic și o piramidă tetragonală în care înconjurarea atomului 
central este formată din atomii donori ai unei molecule de acid 2,6-pridincarboxilic, 
un atom de oxigen al grupei carboxilice a acidului 2,6-pridincarboxilic de la 
complexul vecin și în poziția apicală atomul de azot al unei molecule de DABCO. 
Astfel în complex există doi atomi de cupru având numărul de coordinare șase și 
cinci.  
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DETERMINAREA SUBSTANȚELOR ORGANICE PERSISTENTE 
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GROSU Nicolae 
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Substanțele organice persistente (POPs) sunt compuși de natură 
antropogenă, ce cuprinde o vastitate de substanțe cum sunt: pesticidele 
organoclorurate, pesticidele organofosforice, bifenilii policlorurați, 
hidrocarburile policiclice aromatice (benzoperenul și dioxinele), produsele 
petroliere dar și unii derivați ca benzenul, fenolul, toluenul, etc. Acțiunea 
lor negativă asupra mediului se manifestă spontan, iar poluarea devine 
persistentă, deoarece atunci când ajung în apă se bioacumulează prin 
lanţurile trofice ale hidrobionților și prin faptul că se acumulează în 
depuneri. 

Principalele surse de poluare cu această clasă de substanțe sunt: 
agricultura; incineratoarele de deșeuri, inclusiv co-incineratoare de deșeuri 
municipale, periculoase sau medicale sau cele de la nămoluri de canalizare; 
procese termice din industria metalurgică; arderea în aer liber a deșeurilor, 
inclusiv arderea gunoaielor depozitate, etc. 

Au fost studiate și aplicate metode după standardele ISO în determinarea 
poluanților organici persistenți așa ca: SM SR EN ISO 6468:2007; SM SR 
EN ISO 17993:2012; SM SR EN ISO 15680:2012; SM SR EN ISO 
11369:2012; SM SR EN 12673:2012; SM SR ISO 11423-1:2012; SM SR 
ISO 8165-1:2012; EPA 608; EPA 8310; EPA 610. 

Echipamentul utilizat în procesul efectuării experiențelor în acest studiu 
este gaz cromatograful Clarus 500 (Perkin Elmer, SUA) care este echipat 
cu 2 injectoare, A și B, coloane capilare și un termostat, 2 detectori, FID și 
ECD, autosampler și unitate TurboMatrix HS 40 Trap. 

Investigațiile efectuate pe segmentul superior al râului Prut (Costești-
Stînca) pe anii 2012-2014, au înregistrat valori mai mici decât limita 
minimă de detecție ale concentrațiilor admisibile de pesticide 
organoclorurate DDE, DDT, DDD, HCH-α, β, γ. 
 
                     
 
 
 
 
 



88 
 

Chimie, Fizică 
 

METODE DE SINTEZĂ A COMPUȘILOR TERPENICI  
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Terpenii, cunoscuți și sub denumirea de izoprenoide, reprezintă o grupă 
de substanțe chimice, eterogene din punct de vedere structural, care au o 
răspândire largă în natură.  

Scopul lucrării în cauză este studierea metodelor de funcționalizare a 
poziției alilice termiale la unele olefine terpenice şi aplicarea lor în sinteza 
compușilor terpenici bifuncționalizați, în particular, a derivaților 
geraniolului α, ω -bifunctionalizați. 

Schema de obținere a ω-hydroxi-α-benzyloxigeraniolului 5, utilizând ca 
substrat inițial geraniolul 1, a fost realizată în 4 etape. Etapa-cheie, care a 
permis introducerea unei grupe funcţionale oxigenate la extremitatea - a 
catenei monoterpenice, a fost clorurarea alilică a substratului sub influenţa 
clorurii de tionil la temperatură joasă. [1,2] Introducerea grupei hidroxil a 
fost efectuată ulterior prin substituţie nucleofilă urmată de hidroliză bazică. 
[3] 
 

OH OBn OBn
Cl

OBn
HO

a
1 2

b
3 80%

c, d
4

a. BnCl, NaH, TBAY/THF; 86% b.CH2Cl2, Py/(N2), SO2Cl2,
 
CH2Cl2

 
(-600C); 80% 

c.KOAc, TBAY, DMSO (400C); 75% d.K2CO3, H2O/NaCl, CH3OH; 62%

 
 
În rezultatul sintezei din geraniol am obținut un compus cu structură 

complexă, care posedă diferite proprietăți cauzate de prezența a două grupe 
funcționale, și unui carbon asimetric, putând fi utilizat ca compus biologic 
activ, astfel constituind compus de interes actual în sintezele ulterioare.  
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Terpenoidele constituie una dintre cele mai numeroase şi importante 
clase de compuşi naturali care pune la dispoziție un număr vast de 
substanțe, fiind valorificată datorită activităților biologice bine pronuntațe 
ale structurilor care o reprezintă. Cantitatea mică de terpenoide întâlnită în 
natură și propritățile lor deosebite continuă să justifice activitatea amplă a 
cercetătorilor în acest domeniu. Este bine cunoscut faptul că compuşii 
norlabdanici obţinuţi din sclareol manifestă activitate biologica pronunţată. 
Recent s-a demonstrat că introducerea unor unități structurale noi, de 
exemplu oxodiazolice, tiodiazolice sau triazolice în molecula acestora poate 
da naştere unor compuşi cu activitate biologică sporită. În contextul noilor 
revelații în domeniul chimiei terpenoidelor, a fost realizată sinteza a doi 
tiodiazoli în conformitate cu următoarea schema:  

OH

O
N

S

N

S

OH

N

S

N

SHN
H

NH2

O

OH
O

1

NH2NH2*HCl
      EtOH

2
90% 75%

Br O

TMTD/ DMF

Et3N/ Acetona
       85%

O

3 4

  
Pornind de la substanța ieftina și accesibilă- norambreinolida (1), care în 

mediu de alcool etilic a interacționat cu hidrazina, a fost sintetizată 
hidrazida (2) cu un randament de 90%. În continuare, hidrazida (2), servind 
drept substrat, a reacționat cu TMTD, formându-se tiodiazolul (3) cu 
fragment terpenic, randamentul reacției fiind de aproximativ 75%. Ulterior, 
la interacțiunea acestuia cu brom-acetofenona a fost obținut tiodiazolul (4). 
Structura compuşilor obţinuţi a fost determinată în baza datelor spectrale, 
aplicînd metode fizico-chimice contemporane: IR, (1H şi 13C RMN,) metoda 
cu raze X. A fost studiată activitatea biologică a acestor compuşi. 
Tiodiazolul (3) a manifestat proprietăți antibacteriene și antifungice foarte 
pronunțate, depășindu-le pe cele ale compușilor utilizati drept standard de 
referință. Compusul (3) manifestă proprietăți antifungice bine pronunțate și 
poate fi utilizat în tratamentul afecțiunilor provocate de fungi și bacterii. 
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SYNTHESIS OF MIXED OXIDES BY THERMAL 
DECOMPOSITION OF SOME POLYNUCLEAR CARBOXYLATES 

 
TERENTI Natalia, LAZARESCU Ana 

University of the Academy of Sciences of Moldova. 
  

Our research focuses on special class of oxides with complex structure, 
the AMO3-x perovskites. They exhibit a wide range of unique properties, 
including magnetic phenomena, superconductivity, ferroelectricity and ionic 
conductivity, to mention a few. Among the numerous methods developed 
for synthesizing metal oxides the organometallic molecular precursor way 
has been regarded as one of the most convenient and practical techiques, 
because it provides good control over purity,composition, homogeneity, 
phase and microstructure of the ceramic products, than those employed in 
traditional solid-state synthesis. We have been interested for a few years in 
the synthesis of metal oxides, using new inorganic, coordination precursors 
via decomposition methods, taking profit of the tools of coordination 
chemistry. In recent decade has been extensively documented, that starting 
materials could influence on the microstructure of inorganic solids, so we 
decide to develop our research to the synthesis of organometallic molecular 
precursors with proper ratio of metals, that provide a way for the design of 
new solid materials with contolling their nanocrystal size and morphology. 
A series of perovskite oxides with general formulae ABO3-x (where A=Co, 
B=Ba, Sr, Ca, La ) have been synthesized by thermal decomposition method 
using some heterometallic 2,3- pyridinedicarboxylate complexes of 
composition [CoMII, III (2,3-PDC)n(H2O)m] xH2O (where 2,3-PDC –is 
dianion of 2,3-pyridinedicarboxylic acid, MII=Ba2+ (1),Sr2+ (2), n=2, 
m=5, x=3; MII=Ca2+ (3), n=2, m=5, x=1; MIII=La3+ (4), n=m=3, x=0)[8], 
as coordination molecular precursors. The structure and composition of 
starting 2,3-pyridinedicarboxylates have been confirmed by single crystal 
X-ray diffraction analysis. All complexes (1-4) have polymeric structures, 
where 2,3- PDC ligand show different coordination modes, that provide n-
dimensional structures assembling. Therefore, using molecular structure 
design approach, thermal decomposition and X-ray powder diffraction 
methods, the suitability of synthesized coordination solids for mixed oxide 
preparation has been revealed with potential applications in eletroceramics, 
catalysis and sensor applications. 
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MONITORIZAREA COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI DIN 
ZONA URBANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI 

 
ȚIPLEA Laura-Elena, 
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Lucrarea are drept scop monitorizarea compușilor organici volatili emiși 
de unele surse mobile amplasate în zona urbană a orașului Iași. Pentru 
realizarea măsurătorilor s-a folosit analizatorul portabil de gaze de tip PID 
II Organic Vapor Monitor care este echipat cu un detector de fotoionizare.  

Într-un detector de fotoionizare (PID), gazul de analizat este pompat 
printr-o camerăde măsură, în care se realizează ionizarea moleculelor de 
poluant organic cu excepția metanului și a hidrocarburilor inferioare, 
folosind o sursa de iradiere - o lampă cu ultraviolete.  

Poluanții din gazul eșantion, cu potențial de ionizare mai mic sau egal cu 
energia luminii ultraviolet, sunt astfel ionizați. Un câmp electric instituit în 
interiorul camerei de măsură determină electronii eliberați către un electrod 
colector care direcționează curentul la amplificatorul instrumentului. Acest 
curent se numește răspunsul detectorului. Software-ul interpretează și 
raportează răspunsul detectorului ca o concentrație a poluanților organici 
din fluxul de aer prelevat prin intermediul unei minipompe. 
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Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA) din România 

cuprinde 142 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi 17 staţii 
mobile. În prezent, RNMCA efectuează măsurători continue de dioxid de 
sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), 
particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb).Oxizii 
carbonului se impart în douăcategorii: Monoxidul de carbon (CO) 
șiDioxidul de carbon (CO2) 

Monoxidul de carbonreprezintă o combinaţie între un atom de carbon şi 
un atom de oxigen (formula chimică: CO). Este ungaz toxic, incolor și 
inodor, care ia naștere printr-o ardere (oxidare) incompletă a substanţelor 
care conțin carbon. Acest proces are loc în cazul arderii la temperature 
înalte într-un loc sărac în oxigen, formându-se monoxidul. Monoxidul este 
un gaz inflamabil care arde cu o flacără albastră. 

Standardul SR EN 14626 stabileşte o metodă de măsurare continuă 
pentru determinarea concentraţiei de monoxid de carbon prezentînd aerul 
înconjurător, bazată pe principiul de măsurare spectroscopic în infraroş 
unedispersiv.Acest standard descrie caracteristicile de performanţă şi 
stabileşte criteriile minime relevante solicitate pentru alegerea unui analizor 
spectroscopic în infraroşu nedispersiv de monoxid de carbon în infraroşu 
nedispersiv corespunzător, prin intermediul încercărilor de aprobare de 
model. 

Dioxidul de carbon, format dintr-un atom de carbon și doi atomi de 
oxigen , un compus chimic rezultat din oxidarea carbonului, în majoritate, 
de origine organică. Dioxidul de carbon este un gaz incolor, present și în 
atmosfera terestră în concentrație de aproximativ 0,04%. Este unul din cele 
mai importante gaze cu efect de seră. 

Termenul de echivalent CO2 desemnează potențialul de încălzire 
globală al unui gaz, calculate prin echivalența cu o cantitate de dioxid de 
carbon care ar avea același potențial de încălzire globală, la o anumită scală 
de timp, de obicei 100 de ani. 
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MORUZ Mariana 
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Compuşii coordinativi se bucură de un interes deosebit datorită 

aplicaţiilor practice ale acestora în diverse domenii: procese catalitice 
omogene şi heterogene, generatori de sisteme oxidice utilizate în 
electronică, electrotehnică, pentru îmbogăţirea sortimentului de pigmenţi 
ceramici, obţinerea suporturilor fizice pentru stocarea şi prelucrarea 
informaţiei, obținerea materialelor poroase, pentru rezolvarea diferitor 
probleme în biologie și medicină, elaborarea noilor tehnologii cu eficacitate 
mai înaltă, în comparație cu analogii cunoscuți etc. O gamă largă de 
proprietăți accesibile, atât de natură geometrică, cât și electronică, sunt 
determinate de metalele tranziționale, deoarece ele generează moleculele în 
chimia compuşilor coordinativi. Pentru asamblarea noilor compuși 
coordinativi ai metalelor tranziționale au fost utilizați liganzi piridinici și 
carboxilici: acizi carboxilici (acetic, trifluoracetic), dicarboxilici (malonic, 
fumaric), piridinaldoxima, tionicotinamida, dipiridinsulfura etc. În rezultatul 
sintezelor a fost obținută o serie de polimeri coordinativi, în care funcția de 
ligand punte o au ori liganzii dipiridinici, ori cei dicarboxilici. La 
interacțiunea dintre sărurile de zinc, cadmiu și mangan cu 2-piridinaldoxima 
și acidul fumaric au fost asamblați polimerii coordinativi cu formula 
generală [M(fum)(2-Hpao)]n (1-3) (M – Mn, Zn, Cd), în care două molecule 
ale ligandul piridinoximic coordinează în mod chelat prin atomii de azot la 
atomul central, iar anionul acidului fumaric realizează legătura de punte 
între doi atomi metalici vecini. Amplasarea în poziție cis a liganzilor 2-
Hpao favorizează crearea unui lanț polimeric văluros, iar ramurile liganzilor 
chelați permit formarea cavităților intermoleculare în structura cristalină. La 
interacțiunea dintre formiatul de cadmiu, 1,2-ciclohexandiondioximă 
(NioxH2) și dipiridilsulfură (dps) a fost obținut polimerul coordinativ 
[Cd(CHOO)2(NioxH2)(dps)]n, în care la generatorul de complex 
coordinează doi anioni ai acidului formic, o moleculă de 1,2-
ciclohexandiondioximă și ligandul punte dps. Între atomii de oxigen 
necoordinați ai anionilor formiat și grupele OH ale ligandului dioximic se 
formează legături de hidrogen intramoleculare. 
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ZnO este un material semiconductor şi piezoelectric important cu banda largă de 
3,37 eV şi o energie mare de legatură a excitonilor de 60 meV, ce posedă un 
potenţial înalt pentru aplicaţii în dispozitive cu emisie de cîmp, optoelectronică, 
electronică transparentă, sensori etc. La obţinerea ZnO din faza de vapori a fost 
utilizat acetil acetonatul de zinc (Zn(C5H7O2)2 · H2O) ca sursă de zinc. Încalitate de 
suport, sa folosit siliciu (Si), cuarţ. Temperatura suportului a fost menţinută la tsup. = 
480-550°C, iar temperatura precursorului (acetil acetonat de zinc) la tprec. = 125 °C. 
Pentru depunerea oxidului de zinc prin metoda aerosol, a fost utilizată soluţia chimică 
de acetat de zinc dihidrat (Zn(O2CCH3)2 · (H2O)2), dizolvat în dimetilformamidă 
(DMF) supus tratamentului într-o baie ultrasonică, la temperatura de 55-60°C. 
Pulverizarea s-a efectuat dintr-un volum de soluţie de Vsol = 3–6 ml, care putea fi 
împrăştiată pe suport într–un interval de timp t = 8–12 min, prin intermediul unui 
motor pas cu pas conectat la calculator printr-un procesor, dirijînd cu viteza de 
depunere. Prin aplicarea microscopului electronic de scanare (SEM) s-a studiat 
morfologia straturilor depuse. În funcţie de parametrii procesului tehnologic şi 
metodei aplicate, morfologia filmelor se modifică. S-a stabilit că morfologia filmelor 
este constituită dinnanorodurila depunerea filmelor din faza de vapori. Diametrul şi 
înălţimea nanorodurilor descresc la micşorarea fluxului gazului purtător, în timp ce 
calitatea optică creşte. Filme planare de ZnO uniforme după grosime variind între 
400–600 nm, se obţin prin metoda împrăştierii aerosol a soluţiilor chimice. La 
grosimi mici a filmelor se evidenţiază (în secţiune) şi nanoroduri de dimensiuni mai 
mici.Din analiza spectrelor de împrăştiere Raman s-a stabilit că se evidenţiază un 
maxim de împrăştiere la 437 cm-1 care corespunde modei E2(high) afazei wurtzite 
aoxidului de zinc. Pe lîngă aceasta, în spectrele Raman mai poate fi observat un vîrf 
la 331 cm-1legat cu procese Raman de ordinul doi, cu implicarea fononilor acustici 
înoxidul de zinc, dar este mai mic faţă demaximul modei E2(high).Predominarea 
modului E2demonstrează o creştere puternic orientată a nanorodurilor de ZnO de-a 
lungul axei optice. Fotoluminescenţa la temperaturi joase este dominată de emisia 
datorată excitonilor legaţi pe donorii neutri (D0X), în timp ce emisiile datorate 
tranziţiilor donor-acceptor (DA) şi celor din banda de conducţie în banda interzisă 
(free-to-bound–FB) sunt cel puţin cu un ordin mai slabe. Posibilitatea obţinerii 
filmelor cu morfologia compusă din nanoroduri, ne demonstrează creşterea unor 
nanoroduri de ZnO aliniaţi vertical de o calitate optică înaltă printr-un proces din 
faza de vapori. La fel, s-a constatat faptul că prin metoda aerosol fiind la un preţ mai 
redus, pot fi obţinute structuri optic calitative într-un interval de timp mai scurt. 

 
 
 

http://www.rapidtables.com/convert/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm
http://www.rapidtables.com/convert/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm
http://www.rapidtables.com/convert/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm
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MONITORIZAREA BIOXIDULUI DE AZOT DIN AER 
 

MUNTEANU Mirela Alexandra 
Universitatea Tehnică “Ghe.Asachi” Iași, România 

 
Oxizii de azot conțin azot și oxygen în cantități variabile. Majoritatea 

oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.Principalii oxizi de azot 
sunt: 

- monoxidul de azot (NO), care este un gaz incolor și inodor; 
- dioxidul de azot (NO2), care este un gaz de culoare brun-roșcat, cu 

un miros puternic, înecăcios. 
Dioxidul de azot,în combinație cu particulele din aer, poate forma un 

strat brun-roșcat. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide, care 
afectează suprafața terestră. Bioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz 
foarte toxic atât pentru oameni, cât și pentru animale (gradul de toxicitate al 
dioxidului de azoteste de 4 orimai mare decât cel al monoxidului de azot). 
Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse 
afectează țesutul pulmonar.Principiul metodei de măsurare a bioxidul de 
azotse bazează pe reacția acestuia cu aminele primare, formând un colorant 
azoic al cărui intensitate este proporțională cu concentrația bioxidului de 
azot. Aerul de analizat este aspirat în două absorbitoare legate în serie, 
conținând fiecare câte 10 ml soluțiea bsorbantă. Prelevarea probelor se face 
cu un debit de 0,3 l aer / minut. Se amestecă conținutul din cele două micro 
absorbitoare, se trec într-un baloncotat de 25 mL și se completează la semn 
cu apă . Se introduce apoi 0,5 ml acid sulfanilic și 0,5 naftilamină, se agită 
și se lasă câteva minute. Se introduce apoi 5 picături de sulfit de sodium și 
se citește extincția la un spectrofotometru la 530 nm încuva de 1 cm, față de 
martor preparat folosind 25 ml solutiea bsorbantă.  

Reactivi: - Soluțiea bsorbantă de 5 % IK; 
- Soluție de sulfit de sodiu 0,01 N proaspăt preparată; 
- Soluție de naftilamină : 0,2 g de naftilamină, se amestecă cu 20 ml 

apă bidistilată și se fierbe 3 min, după dizolvare se toarnă 150 ml 
acid acetic; 

- Soluție de acid sulfanilic: 0,5 g acid sulfanilic se dizolvă în 150 ml 
acid acetic; 

- Soluție etalon: 1,0797gazotit de sodiu (NaNO2) se trece într-un 
baloncotat de 100 ml, apoi se completează până la semn cu apă 
bidistilată.  
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SOLVENŢI EUTECTICI PE BAZA SĂRURILOR DE IMIDAZOLIU- 
CATALIZATORI AI REACŢIEI BIGINELLI 

 
NACONECINAIA Natalia 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Solvent eutectic- este un amestec de două sau trei substanţe, care prin 
intermediul legăturii de hidrogen formează un amestec eutectic. Substanţa 
rezultată are temperatura de topire mult mai mică, decît temperatura de 
topire a fiecărui component aparte. Datorită aşa avantajelor, ca preţul 
scăzut, regenerabilitatea, biodegradabilitatea, uşurinţa de preparare şi 
păstrare, solvenţi eutectici îşi găsesc aplicaţii în diverse domenii, în special 
în sinteza organică. Ei joacă rolul şi de solvent, şi de catalizator. 

A fost realizată sinteza solvenţilor eutectici pe baza sărurilor de 
imidazoliu (clorurade 3-carboximetil-1-vinil-1H-imidazol-3-ium şi 
clorurade 3-carboximetil-1-metil-1H-imidazol-3-ium) şi ureei/tioureei. În 
rezultat au fost obţinuţi 12 solvenţi eutectici, structura cărora a fost 
confirmată prin metoda spectroscopică IR. 

Pentru cercetarea proprietăţilor catalitice a solvenţilor sintetizaţi a fost 
aleasă reacţia Biginelli, care reprezintă o reacţia chimică multicomponentă 
prin care se obţin 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-one(tione), inclusiv cei 
biologic activi. Metoda clasică cuprinde interacţiunea dintre aldehide, 
compuşi β-dicarbonilici şi uree (tiouree), catalizată de acizi minerali, 
organici şi acizi Lewis. Din punctul de vedere al conceptului de "chimie 
verde" dezavantajele metodei clasice sunt durata lungă a reacţiei (24 ore), 
necesitatea unor cantităţi mari de energie electrică, utilizarea în calitate de 
catalizatori acizi anorganici puternici, un randament scăzut (20-40%). 
Utilizarea solvenţilor eutectici înlătură majoritatea dezavantajelor.  

În cercetarea au fost folosite 4 aldehide - benzaldehidă, 3-
hidroxibenzaldehida, 4-metoxibenzaldehida şi 2,4-diclorobenzaldehida; 
uree şi tiouree; diferiţi catalizatori. Reacţia a fost efectuată la încălzire(105-
115oC). În urma cercetării au fost obţinute 8 substanţe, inclusiv monastrol- 
substanţa biologic activă, care au fost caracterizate prin diferite metode 
fizice. A fost stabilit că pentru fiecare produs obţinut timpul şi randamentul 
reacţiei depinde de natura catalizatorului. 
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SORBŢIA UNOR METALE GRELE DIN SOLUTII APOASE PE 
CĂRBUNI ACTIVI MODIFICAŢI 

 
PÎNTEA Anastasia 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

În Republica Moldova în anii 80-90 ai secolului trecut s-a dezvoltat 
intens industria electrochimică cu procese de acoperire galvanică a pieselor 
metalice, precum și agricultura cu utilizări de chimicale , care conțineau 
metale grele. Ca rezultat al acestor procese în apele de suprafață, freatice, 
subterane, sol s-au acumulat cantități sporite de metale grele. Acțiunea 
negativă a acestor poluanți se resimte și în prezent. Cărbunii activi 
reprezintă un produs chimic de certă valoare, larg utilizat în industria de 
medicamente, industria alimentară, industria chimică, minieră şi 
petrochimică, în procesele de purificare a apelor reziduale şi de potabilizare 
a apelor de suprafaţă etc. 

O clasã deosebitã de adsorbanți carbonici o reprezintã cãrbunii activi 
oxidați. Ei au un rol important, iar în unele cazuri chiar decisiv în 
imobilizarea metalelor grele din diverse soluţii apoase. Aceasta se explică 
prin faptul că agenţii chimici de oxidare modifică substanţial suprafaţa 
cărbunilor activi, astfel, devenind, purtători ai diferitelor grupe funcţionale 
chimice: carboxilice, fenolice, cetonice, chinonice, lactonice, hidroxilice, 
peroxidice, carbonilice etc. 

În scopul testării posibilităţii utilizării cărbunilor activi autohtoni în 
tehnologiile de epurarea apelor poluate cu ioni ai metalelor grele, s-a 
cercetat procesul de sorbţie a ionilor de Cu2+ pe cărbunii activi CAN-7 şi 
CAPr obţinuţi din coji de nuci şi sâmburi de prune prin activare chimică 
(impregnarea materiei prime cu acid fosforic) Au fost determinaţi indicii de 
calitate (adsorbtia faţă de albastru de metilen, iod) şi conţinutul de grupări 
funcţionale de pe suprafaţa adsorbanţilor menţionaţi. S-a stabilitcă sorbţia 
ionilor de Cu2+depindede chimia suprafeţei adsorbanţilor cercetaţi, în 
special, de conţinutul de grupări funcţionale.Rezultatele obţinute certifică 
posibilitatea utilizării adsorbanţilor cercetaţi pentru epurarea apelor de ioni 
ai metalelor grele. 
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SINTEZA ŞI STUDIUL CHIMIC AL COMPUŞILOR 
COORDINATIVI AI UNOR LANTANIDE CU LIGANZI 

PIRIDINDICARBOXILICI  
 

PODGORNÎI DANIEL 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Sinteza compușilor complexe ai lantanidelor și studiul proprietăților 

folositoare ale lor prezintă un domeniu de interes deosebit în chimia 
contemporană. Adesea sunt utilizaţi pentru proprietățile luminiscente pe 
care le mainfestă compuşii lantanidelor. Linia roşie ce determină această 
lucrare este sinteza prin metoda solvotermală a compușilor coordinativi ai 
La(III) și Eu(III) în baza unor liganzi cu funcții carboxilice: acizi 
dicarboxilici (adipic, tereftalic) și piridindicarboxilici (2,3-, 2,5-, 2,6-
piridindicarboxilic).  

Structură polimerică a unor complecși poate fi realizată prin utilizarea 
acizilor dicarboxilici, ce pot avea rol de punte. Acizii piridindicaboxilici 
fiind liganzi polidentați relizază o saturare mai eficientă a orbitalilor 
atomului central cu electroni, ceea ce permite o luminiscență mai eficientă. 

A fost realizată sinteza unei serii de compuși coordinativi, compoziția 
cărora a fost studiată în baza difracției cu raze X 
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UTILIZAREA REACȚIILOR DE OFELINARE A COMPUȘILOR 
CARBONILICI ÎN SINTEZA TERPENOIDELOR 

 
PRUTEANU Elena, GÎRBU Vladilena, 

dr. KULCIȚKI Veaceslav 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
 

Terpenoidele constituie cea mai mare clasă de compuși naturali și 
prezintă o varietate largă de produși cu potențial relevant de valorificare 
pentru industria farmaceutică în special a medicamentelor anti-cancer, 
industria chimică, industria cosmetologică și parfumerică. 

Una din transformările importante în sintezele dirijate ale terpenoidelor 
este reacţia de olefinare de tip Witti a aldehidelor sau cetonelor, cu 
potențialul sintezei region selective a alchenelor substituite.Pentru realizarea 
scopului lucrării a fost sintezată nor-geranilocimena4, în 6 etape, cu un 
randament final de 92%. Nor-geranilocimena 4 este un compus complex, cu 
proprietăți odorante, ce poate fi utilizat în parfumerie, cosmetologie; cât și 
ca un compus model în cadrul unor cercetări științifice mai profunde. 
Substratul de bază al cercetării a servit trans-geranila cetona1, disponibilă 
în formă comercială. Sinteza a inclus în prima și ultima etapă reacțiile de 
olefinareWittig cu obținerea produsului de interes. 

CO2Me
O

O

a b

1 2 3 4 Schema 1 
 

Reagenți și condiții: a. (MeO)2P(O)CH2CO2Me, MeONa, C6H6, ∆, 99%; b. 
CH3PPh3Br, BuLi, THF, 92%. 
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SINTEZA ȘI STUDIUL LIGANDULUI BIDENTAT   4,4ʹ-BIS-
IMIDAZOLIL-BIS-FENILEN 

 
SPINEI Lidia 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 
 

Polimerii coordinativi poroși sunt folosiți în calitate de materiale pentru 
sorbția și stocarea gazelor. În calitate de liganzi pentru sinteza polimerilor 
poroși se folosesc compuși organici din diferite clase: acizi, amine, alcoli și 
altele. 

Pentru a obține polimeri cu pori mari pot fi folosiți liganzi rigizi, derivați 
ai imidzolului. 

Pentru sinteza unui astfel de ligand-4, -bis-imidazolil-bis-fenilen am 
utilizat 4, -dibromobifenilul și imidazolul în calitate de substanțe inițiale. 
Reacția are loc la temperatura de 180  timp de 15 ore în atmosferă de 
argon, în prezența și a catalizatorului de . 

 
 

 
 
 
 
 
Randamentul reacției este ˃ 95 . Compusul brut a fost recristalizat din 

amestec de apă și etanol 1:2. 
Produsul pur se obține în formă de cristale incolore hexagonale. 

Puritatea și compoziția substanței au fost demonstrate prin metodele fizico-
chimice de studiu RMN, IR și GS-MS. 
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PROPRIETĂŢILE STRUCTURALE ŞI MAGNETICE ALE 
COMPUSULUI Fe0.5Cu0.5Cr2S4 

 
ŞTEFANEŢ E., PRODAN L., FELEA V., ŢURCAN V., 

Universitatea de Stat a Moldovei 
 

Magnetorezistenţa colosală (MRC) descoperită în policristalele FeCr2S4 
[1] a stimulat interesul cercetării aprofundate a acestei clase de materiale 
magnetice semiconductoare. A fost demonstrat că, odată cu substituţia 
cationilor de Fe cu Cu în poziţiile tetraedrice temperatura Curie TC creşte 
până la temperatura camerei în monocristalele acestui compus [2]. Datorită 
acestor proprietăţi materialele date sunt de mare perspectivă pentru aplicaţii 
magneto-electronice.  

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele privind creșterea 
monocristalelor Fe0.5Cu0.5Cr2S4 de tip spinel utilizând metoda reacţiilor 
chimice de transport și proprietățile lor structurale și magnetice. 

Creșterea monocristalelor a fost realizată în intervalul de temperaturi 
850-950 oC cu gradient de 50-60 oC. Pentru transportul chimic materialul 
iniţial a fost preparat din elemente de înaltă puritate (99,999%) prin sinteza 
în stare solidă, utilizând Br ca agent de transport. Dimensiunea maximă a 
monocristalelor obținute este de 5 mm. 

În urma analizei cu microsonda electronică s-a depistat că concentraţia 
reală a cationilor din poziţiile tetraedrice diferă de concentraţia iniţiala, şi 
anume Fe0.538Cu0.463Cr2S4, păstrând stechiometria chimică. Caracterizarea 
magnetică a probelor (efectuate cu ajutorul magnetometrului SQUID) a 
arătat o ordonare ferimagnetică la temperatura Curie TC = 314 K și o 
anomalie ce apare la temperatura maximumului local Tm = 148 K, ceea ce 
corespunde apariţiei ireversibilității magnetice. Parametrii structurali (a0 - 
parametru reţelei cristaline, x-parametrul pozițional al sulfului) şi magnetici 
(MS - magnetizarea la saturaţie, Constanta Curie- Weiss) ale probei 
Fe0.5Cu0.5Cr2S4 determinaţi în urma cercetărilor sunt prezentaţi în Tabelul 1. 

 
Parametrii structurali şi magnetici ale probei Fe0.5Cu0.5Cr2S4. Tabelul 

1. 
Proba a0(Å) x(S) (f.c.) MS(µB) Cm TC, K 

Fe0.5Cu0.5Cr2S4 9.944(2) 0.260(2) 3,82 3,31 314 K 
 

Mulţumiri. Pentru suport: Proiect institutional 15.817.02.06F şi 
Proiectul pentru tineri cercetători 15.819.02.01F. 
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CREŞTEREA ŞI PROPRIETĂŢILE MAGNETICE ALE 
COMPUSULUI SPINEL HgCr2S4 

 
ŞTEFANEŢ E., PRODAN L., FELEA V., ŢURCAN V., 

Universitatea de Stat a Moldovei 
 

Introducere. Compuşii magnetici ternari ACr2S4 (A=Fe,Hg, Cd, etc.) 
se cristalizează în structura spinel. Aceşti compuşi posedă o varietate bogată 
de fenomene fizice precum magnetorezistenţa colosală, magnetocapacitate 
colosală și multiferroicitate [1-3], ceia cei face de perspectivă pentru 
aplicaţii în spintronică şi dispozitive magneto-optice de generatia noua. 

Experiment şi Discuţii.Monocristalele compusului semiconductor 
magnetic HgCr2S4,cu structura spinel au fost obţinute prin metoda 
reacţiilor chimice de transport.Analiza structuralăcu raze X a probelor în 
formă de pulbere ale cristalelor HgCr2S4 a fost efectuată cu 
ajutoruldifractometrul STADI-P (STOE&CIE), folosind radiaţia 
monocromatică Cu Kα. În urma analizei datelor difracției cu raze X, prin 
metoda Rietveld folosind programul FULLPROF,a fost elucidată 
compoziţia unifazică a probelor şi lipsa impurităţilor.Proprietăţile magnetice 
ale compusului HgCr2S4 au fost analizate cu ajutorul magnetometrului 
SQUID (Quantum Design) MPMS-5. Fig.1reprezintă dependența de 
temperatură a magnetizării M monocristalelor HgCr2S4 măsurate în diferite 
câmpuri magnetice.  

Din această dependenţă putem specifica o influenţă puternică a câmpului 
magnetic asupra stării magnetice. Observăm că corelațiile puternice 
feromagnetice (FM) apar în HgCr2S4 la temperatura de 60 K, deși la 
temperaturi mai joase de 23 K magnetizarea descreste datorita tranzitiei in 
starea ntifero magnetică(AFM) complexă. Acest comportament poate fi 
interpretat ca rezultat al competiției puternice dintre interactiunile FM si 
AFM în compusul dat. 
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Fig.1. Dependenţa M/H(T) a monocristalului HgCr2S4 în diferite câmpuri 
magnetice 
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SINTEZA ȘI STUDIUL COMPUSULUI COORDINATIV AI Cu(II) 
CU TIOSEMICARBAZONA O-VANILINEI 

 
SULTAN Alevtina 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Tiosemicarbazonele reprezintă o clasă de substanţe organice, care se 
obțin în urma condensării tiosemicarbazidelor NH2-NH-C(=O)-NR2 (R = H, 
alchil, fenil) cu diferiţi derivaţi, care conţin una sau mai multe grupe 
carbonilice (aldehidică –CH=O sau cetonică >C=O): R1-CH=N-NH-C(=S)–
NR2 R1R2C=N–NH-C(=S)–NR2. In general, acestea coordinează la ionul 
metalic într-un mod bidentat (N, S). Prezența unei grupări OH într-o poziție 
chelatabilă, ca, de exemplu, în tiosemicarbazona 2-hidroxibenzaldehidei 
conduce la modul tipic tridentat de coordinare (O, N, S) și mai favorabil 
pentru ioni metalici care preferă atomii donori de oxigen. În molecula o-
vanilinei (2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida) este prezentă grupa 
suplimentară metoxi care poate conduce la creșterea denticității bazei Schiff 
rezultate și capacitatea acesteia de a genera complecși polinucleari.  

În lucrarea dată se prezintă rezultatele studiului abiliității de coordinare 
a tiosemicarbazonei o-vanilinei cu ionii de Cu(II). La interacțiunea clorurii 
de cupru(II) cu tiosemicarbazona o-vanilinei în metanol a fost sintetizat 
compusul coordinativ [Cu2(HL)Cl2(CH3OH)2]Cl·CH3OH. Molecula 
acestuia conține două centre metalice: unul într-o geometrie plan-pătrată și 
al doilea într-o geometrie octaedrică. Ligandul coordinează prin intermediul 

atomilor de oxigen fenoxi, azot iminic 
și sulf la ionul de cupru cu numărul de 
coordinare 4 și bidentat prin atomii de 
oxigen metoxi și fenoxi la ionul de 
cupru cu numărul de coordinare 6. 
Aceștea de la urmă joacă rolul de 
punte. Sferele de coordinare interne ale 
ionilor de cupru sînt completate cu ioni 
de clor și molecule de metanol 
coordinate. 
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TRAFICUL DE FIINŢE UMANE CA AMENINŢARE LA ADRESA 
SECURITĂŢII UMANE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
ARHIP LUCREŢIA 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Traficul de fiinţe umane este unul din cele mai îngrijorătoare probleme a 
secolului XXI, pe lîngă problemele de ordin politic, economic și social. Această 
problemă se califică ca încălcare gravă a drepturilor omului ce prezintă 
infracţiuni periculoase, fapt care nu poate fi acceptată la nivel mondial. 

Conceptul de trafic apare pentru prima dată în sec. XVI și era folosit ca 
sinonim pentru comerţ, astfel nu avea conotaţii negative. La sfirșitul sec. XVII, 
noţiunea era asociată mai mult ca vînzarea ilicită a mărfurilor și bunurilor. Mai 
tîrziu, pe lîngă vînzările ilegale, se mai introduce și vînzările de droguri și arme. 
O dată cu creșterea fluxurilor de migranţi, dar și a conflictelor interne care se 
petrec la nivel naţional, către sec. XIX noţiunea mai include și comerţul fiinţelor 
umane, fiind tratate ca bunuri și vîndute ulterior în sclavie. Un interes știinţific 
faţă de fenomenul dat, crește odată cu apariţia literaturii (an. 2000), dar și cu 
apariţia temelor pe care îi ating pe cercetători cum ar fi migraţia ilegală, 
prostituţia, crima organizată, violenţa împotriva femeilor și copiilor, respectarea 
drepturilor omului. Toate acestea, din păcate, par a fi desprinse din influenţele 
politice și din organizarea statală a unei ţări. 

Privesc fenomenul traficului de fiinţe umane ca o ameninţare la adresa 
securităţii Republicii Moldova, din următoarele considerente: 
- Extinderea procesului migraţional presupune și riscul de a deveni victimă, fapt 

care nu încurajează securitatea ţării, dar nici a organelor de stat încorporate în 
apărarea acesteia; 

- Securitatea umană reprezintă modul prin care omul este integrat într-o 
societate, de cîtă libertate acesta dispune, însă fenomenul traficului de fiinţe 
umane limitează sau chiar stopează libertatea omului;  

- Dacă pînă în sec. XIX traficul era destinat doar obiectelor materiale, mai tîrziu 
acesta înglobează mai multe categorii de victime umane, deci, impactul asupra 
securităţii umane este destul de avansat. 
Pentru securitatea statului, a umanităţii la nivel global, este necesar de a 

intervine pînă la apariţia ameninţărilor, deoarece aceasta se asigură prin măsurile 
de prevenire, o dată apărută problema- acesta se înrădăcinează în societate lăsînd 
o amprentă profundă asupra omenirii. 
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DIMENSIUNILE ŞI STRUCTURILE TEORETICE ALE 

IDENTITĂŢII ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 
 

BABENCO Tatiana 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
 

A vorbi despre identitate înseamnă a vorbi despre natura umană şi 
complexitatea ei, despre istoria devenirii omului, a creării şi recreării lui 
prin gândire, efort şi voinţa, înseamnă a vorbi despre o faţă vizibilă, 
conştientă de sine şi alta ascunsă, ce transpare în gânduri, gesturi, 
comportamente demne de a fi luate în seama.    

Într-o lume marcată de tensiuni şi conflicte, într-o lume dominată de 
schimbări rapide şi multiple (economice, sociale, politice, psihologice) 
cultivarea identităţii personale devine necesară.     

Din punct de vedere știinţific, nu putem vorbi despre identitate fără a 
aborda personalitatea şi factorii ei implicaţi în procesele psiho-sociale care 
intervin în structurarea identităţii personale.     

Nu trebuie să uităm că, dată fiind natura socială a omului, personalitatea 
umană nu poate fi apreciată decât în plan social, ea validându-se în raport cu 
alţii, printr-o raportare şi reevaluare continuă. Socialul este oglinda în care 
omul își reflectă adevăratul chip, el neputând exista în afara societăţii, ci 
numai în ea şi prin ea.     

Sentimentul de identitate creează siguranţă, confort psihic, intimitate, 
dar şi responsabilităţi, legate de sarcinile temporare faţă de evoluţia socială 
mai largă a structurilor de apartenenţa şi de securizare materială şi spirituală 
ale identităţii.Identitatea constituie maniera de a fi în mediu social, ce poartă 
marca ordinii simbolice în care se înscrie.    
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RODUL FILOSOFIEI 
 

BADRAJAN Vlad 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
 

A ajuns în secolul nostru, dar a parcurs un drum plin de incertitudini. 
Anticii ziceau că-i o copie a ideilor divine, că-i un meșteșug printre celelalte 
meșteșuguri, importantă în educaţia Copiilor.  

Cât despre veșnicie... nu prea era gândită, pe atunci, alături de eternitate. 
Platon, din „cauza” lui Socrate, se va dezamăgi atât de mult în Ea, încât va 
arde toate foile unde a scris-o.  

Dante, călătorind din Infern spre Paradis, susţinea că Făuritorul Ei are 
misiunea de a arăta omenirii drumul binelui. Erasmus din Rotterdam sau 
mai bine-zis, personajul Prostia însufleţit de autor, afirma că Ea și Poeţii au 
drept părinte Nebunia.  

Nietzsche (să ne ierte că l-am pus alături de Erasmus) spunea în 
„Nașterea tragediei” că anticii înţelegând că binele cel mai mare e să nu te fi 
născut deloc, inventează arta și pe Ea, care venea să dea un sens vieţii. 
Astfel apare Olimpul, Apollo și Dionysos. Ea e cea care lecuiește rănile 
omenirii...  

Pentru Novalis era o cheie care făcea filosofia clară. Hegel va analiza 
romanticii de la primul până la ultimul vers. Ea este Poezia. Astăzi ne 
bucurăm de Filosofie și Poezie și spunem că Filosofia e concept, iar Poezia 
– metaforă. Dar... despre toate în lucrarea deplină.  

Rezumatul să-l încheiem prin împăcarea acestor două preafrumoase 
Regine. Poezia este rodul Filosofiei (! dar vorbim de un copac metaforic, 
plin de idei și rădăcini) și orice Filosof e dacă nu complet, atunci puţin Poet.  
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ASPECTE INTERCULTURALE - CULTURA OCCIDENTALĂ ȘI 

CULTURA ROMÂNĂ ÎN EPOCA MODERNĂ  
 

BATÎR Liliana 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Deși se vorbește mult despre interculturalitate, am considerat oportună 

discutarea diferitelor aspecte, cât și definirea conceptuală a termenului de 
comunicare interculturală în evoluţia sa istorică. În realizarea capitolelor, 
scopul nostru a fost completarea unor cunoștinţe despre comunicarea 
interculturală, pentru aceasta am considerat importantă o analiză a 
conceptului de cultură, pentru că orice analiză a comunicării depinde de 
perspectiva culturii.  

În acest studiu ne-am propus o scurtă analiză a fenomenului cultural din 
spaţiul românesc și anume modul în care cultura românească a fost 
influienţată de către cultura occidentală. Orice denumiri ar îmbrăca 
conceptul de comunicarea dintre culturi, putem spune că fenomenul a fost 
prezent încă din Antichitate, la toate popoarele, fie că era conștientizat sau 
nu. Astfel, începem să devenim tot mai interesaţi de ceea ce prezintă cultura 
celuilalt pentru noi, de modul în care ne influienţează, dar și de modul în 
care influienţăm noi cultura celuilalt.  

Intenţionăm să prezentăm teoriile cu privire la influienţele culturii 
occidentale asupra culturii românești, să abordăm spaţiul transilvan, marcat 
de o istorie multietnică, iar ulterior să vorbim despre orașul Sibiu, oraș 
încărcat de elemente culturale și considerat capitală a culturii în anul 2007. 
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ASPECTE PRACTICE ALE FILOSOFIEI CONTEMPORANE 
 

CARAUȘ Nina 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Facem parte dintr-o societate în care fiecare dintre noi se confruntă 

zilnic cu un șir de probleme. Dialogul cu cineva vine ca o terapie pentru 
rezolvarea acestor probleme.  

De-a lungul anilor, în filosofie s-au evidenţiat diverse concepte care 
implică un aspect practice divers. Odată cu trecerea timpului, ajunsă la 
contemporanietate, filosofia a definitivat câteva concept e, care fiind 
analizate corect, pot soluţiona diverse probleme cu care se confruntă 
umanitatea la moment.  

Consilierea filosofică este deja un model de aplicarea și evidenţiere a 
aspectului practic, revăzut în filosofie.  

Am inclus în cercetarea noastră concept expus de pragmatiștii americani 
și am încercat să evidenţie m aspectul și utilitatea filosofiei practice la nivel 
de moralitate într-o anumită societate. 

Astfel, lucrarea de faţă capătă actualitate și noutate, din moment ce în 
conţinutul lucrării este expus modul în care lucrările filosofice și sensul 
conţinutului acestora ar putea fi aplicate practic în viaţa de zi cu zi. 
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SECURITATEA REPUBLICII MOLDOVA 

ÎN  CONTEXT REGIONAL 
--- 

CASTRAVEŢ Maria 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
 
Datorită proceselor de globalizare şi a poziţiei geopolitice a statului, dar 

şi a unei bune părţi a populaţiei, Republica Moldova a ajuns o realitate 
politică astăzi. Spre deosebire de multe zone din preajmă, unde se modifică 
şi noţiunea de cetăţenie, şi relaţia stat-cetăţean, aici sistemul de coordonate, 
factorii care influenţează această relaţie sunt mult mai diverşi, mult mai 
complecşi. E suficient să rostim cuvântul Transnistria, e suficient să 
vorbim despre Găgăuzia, conflictele recente şi actuale din Ucraina şi ne 
dăm seama de această situaţie dificilă. 

La nivel global, lumea continuă să rămână puternic conflictuală. 
Cauzele conflictelor operează atât în domeniul accesului la resurse, la 
mecanismele de distribuţie a acestora, la pieţele de desfacere, cât şi în 
domeniul diferenţelor de natură etnică, religioasă, culturală şi ideologică. 

Scopul nostru este de a analiza dinamica instituţională a suveranităţii şi 
securităţii statului, punând accentul pe procesele de instituire a relaţiilor de 
autoritate politică şi de folosire a forţei/control al conflictului pe 
continuumul naţional/global.  

Construcţia teoretică centrală în acest demers este o nouă modalitate de 
înţelegere a securităţii statului şi a felului cum instituţionalizarea acestuia a 
influenţat structurarea comunităţii politicii naţionale şi a sistemului 
internaţional. 
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ASIGURAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ ÎN CONDIŢIILE      

GLOBALIZĂRII 
 

CERNICA Viorica 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
În context social actual, asigurarea respectării drepturilor omului, în 

special a dreptului la viaţă, a devenit o prioritate. Realitatea zilelor noastre 
ne confirmă, mai mult ca oricând, că terorismul este pericolul real ce ne 
paște, mai mult chiar, a luat forme dintre cele mai diverse. Altfel spus, s-a 
maturizat, odată cu persoanele implicate, de la acţiunea violentă, ca, de 
pildă, explozia din apropierea ambasadei SUA din Ankara, atentat 
sinucigaş, la atacul violent şi brutal de la maratonul din Boston, de la alarmă 
falsă cu bombă, la un centru comercial din Timişoara, la atacurile 
cibernetice la nivelul unor instituţii importante, naţionale sau internaţionale.  

Terorismul pune în pericol drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la 
viaţă şi integritate corporală, subminează importanţa legii şi, în general, 
democraţia, impunând din partea statelor măsuri de restrângere a unor 
drepturi şi libertăţi individuale. 

Cu toate acestea, trebuie să existe un echilibru între limitarea unor 
drepturi ca urmare a pericolului deosebit, pe care îl presupune terorismul, şi 
respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale, pe care să îl asigure cadrul 
legal în materie, dar şi aplicarea acestuia într-un proces echitabil în materie 
penală. 

În contextul luptei împotriva terorismului, actul de justiţie se impune a fi 
specializat, care presupune o pregătire adecvată privind terorismul nu numai 
din perspectiva conceptului, dar şi a fenomenului, ale implicaţiilor politice, 
sociale, precum şi privind instituţiile juridice, respectiv, tehnicile de 
investigare, dar şi garanţiile ce caracterizează un proces ce se desfăşoară cu 
respectarea blocului de convenţionalitate în materie. 

Spaţiul mediatic prezintă în permanenţă subiecte sensibile, care 
generează, de regulă, emoţii din partea opinii publice, în general, şi din 
partea familiilor victimelor, în special, și care ne impun, o dată în plus, să ne 
gândim asupra a ceea ce prezintă în sine dreptul la viaţă în condiţiile unei 
societăţi globale. 
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POLITICA DE DEZVOLTARE ŞI COOPERARE A UNIUNII 
EUROPENE - INSTRUMENT DE ASIGURARE A SECURITĂŢII 

SALE NAŢIONALE 
 

COȘPORMAC Nicoleta 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
 Politica de dezvoltare a Uniunii Europene își are fundamentele în 

Tratatele fondatoare, relevând obiectivul dintâi de reducere și eradicare a 
sărăciei, relevând angajamentul acesteia de a participa activ în promovarea 
drepturilor omului, democraţiei, domniei legii și a altor principii, în același 
timp având ca obiectiv o creștere durabilă și incluzivă. 

Legătura dintre securitate și dezvoltare poate fi înţeleasă doar prin 
prisma globalizării și vizualizării relaţiilor internaţionale prin prisma 
multilateralismului, parteneriatelor economice și politice, precum și 
necesitatea combaterii în comun a ameninţărilor secolului XXI. Uniunea 
Europeană demonstrează această viziune prin publicarea Strategiei 
Europene de Securitate din anul 2003, precum și prin modificarea ei 
ulterioară în 2008. În prezent, ca necesitate a adaptării la noi conjuncturi 
regionale, se vehiculează ideea de adoptare a unei noi strategii europene.  

 O etapă crucială în istoria relaţiilor Uniunea Europeană-Republica 
Moldova a fost începută odată cu semnarea pe 27 iunie 2014 a Acordului de 
Asociere/ Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, precum și a 
instaurării regimului liberalizat de vize.  

Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator în Moldova, 
asistenţa venind fie din partea comunităţii, fie din partea Comisiei 
Europene, ca entitate aparte, și a delegaţiei Uniunii Europene în ţară. Din 
1991 până în 2006, principalul instrument de finanţare era programul 
TACIS, înlocuit în 2007 de IEVP și apoi din 2014 de IEV. Actualele 
proiectele de dezvoltare sunt orientate, în mare parte, pentru implementarea 
reformelor necesare pentru Acordul de Asociere/ ZLSAC.  

Coordonarea la nivel de asistenţă a scăzut din cauza unui interes 
politic diminuat, în același timp, donatorii fiind nemulţumiţi de fluctuaţiile 
personalului în instituţiile de stat și de incoerenţa la nivel de management 
intern.  
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COMUNICAREA PUBLICITARĂ CA FACTOR ESENŢIAL ÎN 
MARKETING  

 
COVALI Tamara 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

,,Publicitatea este arta de a ţinti capul şi a lovi portofelul.’’ 
Vance Packard 

 
Fenomenul publicitar, deopotrivă comercial şi psiho-social, propunând 

în avalanşă texte informative şi persuasive este, înainte de toate, un act 
comunicaţional. Dacă Jerry Mander înţelegea că prin publicitate ,,vorbeşti 
direct în minţile oamenilor’’, evident, că efectele nu se lasă aşteptate, 
favorizând modelarea comportamentală şi chiar persuasiunea. Astăzi, 
informaţia a devenit cea dintâi forţă care conduce lumea sec XXI. 

Orice discurs publicitar postmodern are astfel o semnificaţie vizibilă şi 
una ascunsă. Într-o epocă iconocetrică, încrederea în publicitate pare 
suverană şi de nimic ameninţată - subjugă plăcut, induce o dominaţie 
silenţioasă, satisfăcnd orice impuls achiziţionat. E credibil doar ceea ce e 
văzut; a vedea, aşadar, înseamnă a crede, deci A CUMPĂRA. 

Nu cred că putem pune sub semnul întrebării care este influenţa 
comunicării publicitare în marketing, asta pentru că publicitatea e 
instrumentul de bază în acest sens. Cu cât publicitatea e mai atractivă și ne 
artă o poveste mai frumoasă, cu atât ne dorim mai mult să avem acel produs 
care parcă vine din ,,Basm’’. Dacă e să analizăm cum este realizat un spot 
publicitar, atunci el corespunde întru totul felului în care este constriită o 
poveste: mai întâi se elaborează o schemă generală, un schelet narativ 
simplu, apoi se exemplifică trăsăturile eroului şi importanţa lui, se stabileşte 
o machetă narativă a acţiunilor sale în relaţie cu respectivul conflict cu care 
se complică. La fel se procedează şi în cazul publicităţii: se inventează 
trăsăturile produsului, situarea lui pe piaţă cautându-se poziţionarea lui cea 
mai potrivită în urma carora se face și ,,povestea’’acelui produs. 

 Aspectul negativ în acest tip de comunicare este că consumatorul, 
vulnerabil în faţa persuasiunii reclamelor, devine incapabil de a analiza critc 
o anumită publicitate şi de a reacţiona rezistent, cultivând scepticism 
sănătos, fără a cădea pradă presiunilor emoţionale. Totuși influenţa reală a 
comunicării publicitare are puterea de a influent, nu și de a decide, și atunci 
ce facem: Cumpărăm tot ceeac e ni se vinde? 
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ROLUL CONTROLULUI DE STAT ÎN ASIGURAREA 
SECURITĂŢII ECOLOGICE 

 
FRUNZE Igor 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Revoluţiile moderne și progresul tehnico-știinţific de la începutul 
secolului al XIX-lea au contribuit semnificativ la dezvoltarea spiritului de 
iniţiativă economică și, prin urmare, la apariţia a noi tipuri de industrii, 
rezidurile cărora au dus la diverse forme de poluare. Dezvoltarea rapidă a 
industriei a generat modificări regretabile, profunde şi accelerate ale 
mediului. Ca urmare a acestui lucru, tot mai des discuţiile cetăţenilor, 
reportajele din mass-media şi rapoartele guvernamentale abordează diferite 
probleme ce apar în societate ca urmare a crizei ecologice şi consecinţele 
acesteia.  

Activitatea devastatoare a omului a dus la apariţia numeroaselor forme 
de poluare, aceasta având rezonanţă atât pe plan naţional, cât şi pe cel 
internaţional. Din această cauză, Statul, căruia îi revine obligaţia de a 
asigura cetăţenilor săi un mediu de trai neprimejdios, din punct de vedere 
ecologic, pentru viaţă şi sănătate (art. 27, Constituţia RM), a fost nevoit să 
intervină şi să ia măsuri în vederea evitării poluării şi menţinerii echilibrului 
ecologic.  

Cu regret, o abordare complexă a problemei din partea comunităţii 
internaţionale a avut loc abia la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, atunci 
când omenirea a conștientizat că efectele negative ale poluării nu se 
răsfrâng doar asupra unei arii geografice determinate. În acest context, s-a 
conturat ideea potrivit căreia aplicarea măsurilor de protecţie a mediului 
necesită o dirijare centralizată din partea statelor, organizaţiilor 
guvernamentale internaţionale și a altor subiecţi ai dreptului internaţional. 

În vederea asigurării respectării prevederilor legii (inclusiv a celor din 
materi de mediu) de către toate persoanele fizice, juridice, organizaţiile 
obşteşti atât cele naţionale, cât şi cele străine, statul a instituit controlul de 
stat. Ca formă a controlului de stat, apare controlul ecologic de stat, această 
având menirea de a urmări ca toţi cei, care exercită o activitate ce produce 
schimbări asupra mediului, să respecte prevederile legislaţiei din acest 
domeniu.  

Desfăşurarea controlului ecologic de stat ar trebui să fie orientată spre 
ameliorarea stării mediului, însă, din păcate, la momentul actual, aceasta 
este orientată doar spre sancţionarea persoanelor, care încalcă legislaţia 
mediului, fără ca acestora să li se impună luarea unor măsuri în vederea 
prevenirii lor pe viitor. 
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ROLUL SINDICATELOR ÎN NEGOCIEREA CONDIŢIILOR DE 
MUNCĂ ŞI APĂRAREA INTERESELOR SALARIAŢILOR 

 
FRUNZE Natalia 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Descentralizarea economică şi transformările social-politice care au loc 
în Republica Moldova, pot avea sorţi de izbândă doar în condiţiile unei păci 
sociale, a unor poziţii coordonate a partenerilor sociali, care reprezintă 
interesele angajaţilor, patronilor şi statului. 

Pentru a asigura coordonarea poziţiilor şi a lua în considerare interesele 
partenerilor sociali, care, în mare măsură, nu corespund, experienţa 
mondială a elaborat sistemul de parteneriat social. Acest sistem permite 
soluţionarea pe cale paşnică a conflictelor care apar între partenerii sociali. 

Parteneriatul social este indisolubil legat de noţiunea de autonomie 
socială, prin care se înţelege împuternicirea uniunii salariaţilor şi a celei a 
angajatorilor de a rezolva independent, fără imixtiunea statului, o serie de 
probleme sociale. Anume din aceste considerente, parteneriatul social poate 
să existe numai în condiţiile unei autonomii sociale a partenerilor. Esenţa 
parteneriatului social reprezintă concentrarea eforturilor partenerilor sociali 
în scopul depăşirii crizei şi a stabilizării situaţiei social-economice. 
Concomitent, este necesar să fie soluţionate şi alte sarcini, cum ar fi: 
utilizarea potenţialului parteneriatului social în interesele dezvoltării 
personalităţii, asigurarea drepturilor şi garanţiilor constituţionale ale 
acesteia; coordonarea intereselor partenerilor sociali în soluţionarea 
problemelor privind remunerarea muncii, ocuparea forţei de muncă, 
protecţia şi securitatea muncii, instruirea profesională şi reciclarea cadrelor 
etc.; precizarea funcţiilor, drepturilor şi obligaţiunilor partenerilor sociali, 
elaborarea principiilor şi procedurilor, ridicarea nivelului culturii 
negocierilor; aplanarea conflictelor colective de muncă în baza principiilor 
relaţiilor de parteneriat, reducerea tensiunii în societate; trecerea treptată de 
la metodele administrative de comandă la cele colective de reglementare 
contractuală a relaţiilor sociale şi de muncă la toate nivelurile.  

Parteneriatul social a fost legiferat pentru prima dată în Europa, în 
special sub forma Consiliului Economic şi Social, fapt ce a jucat un rol 
deosebit de important la depăşirea, într-un climat de pace socială, a 
perioadelor de criză în ţări precum: Franţa, Italia, Belgia, Olanda. Ulterior, 
acest sistem a fost preluat şi de alte state, cum ar fi: Australia, Japonia ş.a. 
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STRUCTURI ARGUMENTATIVE ÎN PRESA SCRISĂ DIN R. 

MOLDOVA 
 

GABOR Ana 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Tendința actuală din cadrul presei scrise din Moldova este de a trece de 

la accentul pus pe crearea unui discurs jurnalistic argumentativ, la 
producerea unor texte cu caracter senzațional, comentarii și critici 
nefondate. Suntem pe deplin îndreptățiți să ne întrebăm în ce măsură sursele 
media operează cu argumente și gândesc ceea ce scriu cu scopul de a 
facilita înțelegerea publicului asupra anumitor fenomene. 

Prin argumentare, înțelegem plasarea ideilor și cunoștințelor într-un 
raport de interacţiune logică şi de succesiune adecvată, astfel încât să 
conducă la acceptarea sau la respingerea anumitor aserţiuni. Ziarele au, atât 
componenta informativă, cât şi cea persuasivă, unde partea explicativ-
argumentativă reprezintă fundamentul. Totuși, nu trebuie să uităm că 
deseori politica editorială a unui ziar depinde de o anumită conjunctură 
socio-politică, istorică sau culturală, pe care o reflectă într-un mod specific. 

Teoreticienii ne prezintă argumentarea ca pe un proces complex, ce 
poate fi privit din mai multe perspective. În primul rând, ne referim la teoria 
comunicării, pentru că orice argumentare este un act de comunicare, la 
psihologie, unde argumentarea vine ca o intervenţie socială sau individuală, 
la praxiologie, întrucât orice argumentare e o acţiune de convingere a unui 
destinatar. Nu în ultimul rând, argumentarea poate fi privită și din 
perspectiva logicii, deoarece orice argumentare este o organizare logică de 
raţionamente. Astfel, a încerca să cauți argumentarea în presa scrisă din 
Moldova se dovedeşte a fi un demers destul de complicat. 

Scopul fundamental al tezei respective este de identifica statutul 
argumentării în cadrul presei scrise din Moldova și de a vedea în ce măsură 
aceasta influențează opinia publică. Vom analiza teoriile și metodele 
existente, în general, în cadrul argumentării, identificând trăsăturile 
principale ale acesteia, dar și ale presei scrise de la noi. Într-un final vom 
identifica structurile argumentative funcționale și cele disfuncționale din 
cadrul câtorva ziare autohtone, cum ar fi Ziarul de Gardă, Timpul, Jurnal de 
Chișinău.  

Mizăm pe o mai bună înțelegere a rolului presei scrise în societatea 
contemporană, dar și a schimbării modului în care aceasta evoluează, 
orientându-ne spre dimensiunea argumentativă.  
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PREJUDECĂŢI ȘI STEREOTIPURI ÎN COMUNICAREA 
INTRCULUTURALĂ DIN SPAŢIUL COMUNITAR EUROPEAN  

 
IVANOV Natalia 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Contactul şi comunicarea cu alte culturi sunt caracteristicile dominante 
ale vieţii moderne. Comunicarea interculturală implică mult mai mult decât 
înţelegerea normelor unui grup, ea presupune acceptarea şi tolerarea 
diferenţelor.  

Ţările și culturile europene au fost dintotdeauna diverse și eterogene ca 
și componenţă etnică, religioasă și socială. Deschiderea graniţelor, 
globalizarea pieţelor și a produselor, migraţia și noile tehnologii 
comunicaţionale ne indică că această tendinţă va continua. Europa este 
diversă prin însăși natura sa, înglobând o multitudine de ţări, limbi, etnii, 
confesiuni și culture, astfel încât diversitatea este atât un fapt împlinit, cât și 
o cale de urmat pe viitor. Viitorul Europei depinde nu doar de acceptarea 
diversităţii, dar și de calitatea integrării grupurilor eterogene, care la rândul 
său este o problemă de recunoaștere a egalităţii acestora. 

Intoleranţa reprezintă o ameninţare la adresa coeziunii sociale a 
societăţilor pluraliste și democratice. Cea mai sesizabilă expimare a 
intoleranţei și prejudecăţilor este discriminarea. În Tratatul de la Maastricht 
din 1997, Uniunea Europeană cheamă spre combaterea prejudecăţilor și 
discriminării. De-a lungul timpului diferite state membre au demonstrat 
atitudini și reușite foarte variate în realizarea obiectivelor de reducere a 
discriminării.  

Opinia publică deseori clasifică prejudecăţile drept atitudini sau 
mentalităţi individuale și fără relevanţă majoră pentru calitatea culturii 
democratice, atunci când prejudecăţile stau, de fapt, la baza extremismului 
de dreapta. Și dacă acceptarea pluralităţii și tolerarea diversităţii și 
diferenţelor se regăsesc printre pilonii democraţiei, atunci propaganda de 
subestimare a acestora vine să instabilizeze însăși temelia democraţiei. 
Prejudecăţile care conduc la clasificarea unor grupuri drept inferioare și le 
exclud din participarea egală sunt o insultă în adresa democraţiei. Mai mult 
de atât, prejudecăţile zădărnicesc eforturile de promovare a egalităţii, 
diversităţii și integrării. Este cu atât mai surpinzător faptul, că până în 
prezent nu s-au efectuat studii sistematice concludente asupra gradului și 
urmărilor discriminării în spaţiul comunitar.  
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COMBATEREA TERORISMULUI INTERNAŢIONAL. ASPECTE 
JURIDICE ŞI INSTITUŢIONALE 

 
MOROI Natalia 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

Primul deceniu al noului mileniu a început cu un nou val al fenomenului 
social numit terorism. Terorismul prezintă un pericol social sporit îndeosebi 
prin faptul că realizarea atentatului este însoţită de asasinarea sau 
intimidarea mai multor persoane, de provocarea unor daune deosebit de 
mari cu consecinţe grave. În pericolul este pusă viaţa oamenilor ceea ce este 
mai scump şi sfânt pe acest pământ. Terorismul este un fenomen care atrage 
după sine serioase consecinţe morale, economice, sociale, politice, are un 
efect negaţie psihologic asupra cetăţenilor. Terorismul este calificat drept o 
infracţiune gravă împotriva umanităţii.  

Terorismul internaţional este o problemă globală fundamentală, 
determinată de următorii factori: 
- numărul în creştere a infracţiunilor şi tendinţelor modificării 

scopurilor actelor teroriste; creşterea terorismului naţional, politic, 
religios; 

- noile tendinţe ale globalizării care au cuprins toate sferele vieţii 
sociale contemporane, contradicţiile actuale ale etapei de 
dezvoltare globală, crizele financiare - economice mondiale;  

- creşterea numărului actelor teroriste la hotarele diferitor state; 
continuă instabilitatea social-politică în multe state;  

- există conflicte armate;  
- se pun la cale operaţiuni teroriste de către organizaţiile secrete şi 

organizaţii internaţionale;  
- există probabilitatea afectării teroriste şi pentru Republica 

Moldova. 
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GLOBALIZAREA ȘI MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

NICULA Mihaela 
Universitatea Academiei de Știinţe 

 
În timp ce în Uniunea Europeană migraţia forţei de muncă a condus la 

realizarea unor politici sociale de ocupare avantajoase pentru populaţie, 
care, la rândul lor, au facilitat ameliorarea și modernizarea sistemelor de 
securitate socială, încurajând libera circulaţie a persoanelor, migraţia forţei 
înalt calificate a redus din capacitatea economică a Republicii Moldova și 
din procesele de inovare și dezvoltare.  

După proclamarea independenţei Republicii Moldova în anul 1991, ţara 
a luat cursul de edificare a unei societăţi deschise și democratice. 
Liberalizarea procedurii de ieșire și intrare în ţară, regimului de trecere a 
hotarului a contribuit la o antrenare activă a ţării în procesele internaţionale 
de migrare. Ineficienţa reformelor sociale și economice realizate în primul 
deceniu a dezvoltării independente, criza economică și scăderea producerii, 
inflaţia, creșterea șomajului, micșorarea cheltuielilor din sfera socială au 
înrăutăţit situaţia oamenilor și au determinat dezvoltarea circumstanţelor 
migraţionale. Pe de altă parte, procesele economice și globalizarea, 
creșterea masivă a forţei de muncă ieftină în construcţie, în deservire, 
diferenţa de salarizare în ţară și peste hotare, a stimulat oamenii să migreze 
în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă.  

Începând cu anii ’90 ai secolului XX și până în prezent au fost 
implementate mai multe politici migraţionale prin care se încerca 
prevenirea exodului în masă din Republica Moldova, dar și integrarea ţării 
în procesele migraţionale globale și în primul rând europene. În această 
perioadă, Moldova a aderat la mai multe documente internaţionale care au 
menirea de a reglementa procesele migraţionale, a adoptat o serie de 
hotărâri și Strategii și a aderat la Convenţii Europene în vederea soluţionării 
acestei probleme.  

Cu toate acestea, pentru prevenirea acestui proces sunt necesare a fi 
întreprinse cât mai urgent politici la nivel de guvern pe termen lung. Acest 
lucru nu doar că va preveni și stopa plecarea din ţară, dar va influenţa 
pozitiv asupra economiei Republicii Moldova.  
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ASPECTE DE MEDIU A SECURITĂŢII UMANE IN CONTEXTUL 

ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

ONOFREI Ion 
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 

 
Secolul al XXI-lea este remarcat de transformări profunde ale mediului de 

securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul 
dezvoltării durabile se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. A devenit 
deasemenea evidentă indisolubilitatea şi comensurabilitatea noţiunilor de 
„dezvoltare” şi „securitate”, interconexiunea şi interdependenţa dialectică a 
acestora. 

Securitatea umană este o problemă universală . Ea priveşte populaţia de 
pretutindeni, din ţările sărace, înainte de toate, dar şi din ţările bogate. Multe din 
ameninţările existente sunt comune tuturor popoarelor, putând menţiona în acest 
sens violările drepturilor omului, crima, drogurile, poluarea şi şomajul. 
Intensitatea acestora diferă de la ţară la ţară, de la regiune la regiune, însă, în 
ansamblul lor, toate aceste ameninţări sunt reale şi în continuă dezvoltare. 

Securitatea umană s-a aflat întotdeauna în atenţia opiniei internaţionale 
începând cu declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948): „Orice om are 
dreptul la viaţă, la libertate, şi la securitate personală”( Art.3) ; „Orice persoană, 
în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este 
îndreptată ca prin efortul naţional şi colaborare internaţională, ţinându-se seama 
de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să obţină realizarea drepturilor 
economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera 
dezvoltare a personalităţii sale” 

Problema securităţii umane are două aspecte: în primul rând ea implică lipsa 
unor pericole precum foametea, îmbolnăvirile, represaliile; în al doilea rând, 
implică protejarea individului contra unor evenimente nedorite ale vieţii 
cotidiene( îmbolnăvirile, accidente la locul de muncă, în societate). 

Asigurarea unei securităţi generale e posibilă în încadrarea unei dezvoltări 
durabile globale. Promovarea unei securităţi globale include în prim plan 
aspectul socio - natural, ceea ce va permite păstrarea biosferei şi civilizaţiei. 

Securitatea în acest nou model de dezvoltare exprimă concepţia noosferizării 
sociumului, va oferi posibilităţi majore de perfecţionarea intelectului social 
pentru constituirea noosferei. 

În asemenea ordine de idei, sfera raţiunii este interpretată prin intermediul 
categoriei de securitate, adică este o stare concretă a civilizaţiei ce va apărea pe 
parcursul supravieţuirii omenirii şi trecerii acesteia din urmă la o dezvoltare 
durabilă şi inofensivă ca rezultat al eliminării pericolelor şi catastrofelor 
globale, al asigurării unei securităţi veritabile tuturor formelor de activitate 
umană. 
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 SĂRĂCIA – OBIECTIV AL POLITICII SOCIALE 

 
ORIOL Irina  

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 
Sărăcia, fenomen care afectează atât ţările în curs de dezvoltare, cât şi cele 
dezvoltate, suscită multe controverse, problema esenţială în studierea 
sărăciei fiind inexistenţa unei accepţiuni universale, în baza căreia să se 
poată stabili exact când o persoană sau familie se află în starea de sărăcie. 
Pentru secolul XX, combaterea sărăciei a reprezentat în ţările bogate 
obiectivul major al politicii sociale. Este foarte probabil că in secolul XXI 
acest obiectiv să devina unul critic pentru întreaga omenire. 
La baza sărăciei stau cauzele: geografice, istorice, politice, administrative, 
economice, sociale, informaţionale, culturale și spirituale. În consecinţă 
societatea de azi se ciocnește cu efectele, produse de fenomenul sărăciei: 
economice (exodul forţei de muncă, dependenţa de remitenţe etc.), sociale 
(dezurbanizarea, scăderea numărului populaţiei, sporirea ratei mortaţiltăţii, 
abandonul copiilor), politice (deteriorarea imaginii ţării în plan naţional și 
internaţăional), ecologice, culturale și spirituale. 
În literatura ştiinţifică au fost elaborate mai multe teorii cu privire la cauzele 
sărăciei în societatea umană, condiţiile de reducere sau de eliminare a ei. 
Cele mai importante teorii focusate pe problematica sărăciei sunt: teoria 
morală; teoria culturii sărăciei; teoria structurală social-economică şi teoria 
statului bunăstării. 
Sărăcia este o problemă naţională şi, prin urmare, cere o soluţie naţională. 
Pe parcursul independenţei ţării au fost întreprinse anumite eforturi pentru 
îmbunătăţirea vieţii unor categorii de cetăţeni, dar ele deseori nu erau 
consecvente, eficiente, durabile şi o parte semnificativă a populaţiei era 
forţată să soluţioneze problema nivelului scăzut de trai cu forţe proprii: prin 
modificarea consumului alimentar, plasarea copiilor în instituţii, emigrare. 
Dar de cele mai dese ori, sărăcia pare a fi un cerc vicios, fiind transmis din 
generaţie în generaţie.  
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SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -ÎNTRE 
PUBLIC ȘI PRIVAT 

 
PĂDURARU Drăgostin 

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
 

    Analiza conţinutului drepturilor contemporane ne-a permis să observăm 
că drepturile fundamentale rămân, pe de o parte, dominante, ca interes de 
cercetare şi de actualitate, iar pe de altă parte, sesizăm influenţe ale 
globalizării, ce oferă constataţii general acceptabile. Anume cel din urmă 
aspect determină conceperea securităţii vieţii private în calitate de drept 
fundamental. Cu atât mai mult, acest domeniu al securităţii devine actual, cu 
cât linia de demarcaţie dintre public și privat dispare în contextul 
societăţilor informaţionale, dotate cu tehnologii înalte. 

În acelaşi timp, sesizăm anumite pericole la adresa securităţii umane, 
în general, şi ale securităţii vieţii private, în special. Deși dreptul la viaţa 
privată este prezent în legislaţie statelor, (desigur şi în legislaţia RM), totuși 
asistăm, din ce în ce mai mult, la situaţii în care este „violat”, chiar dacă 
avem deja formate modele de reglementare - expresii a unor uniformizări 
conceptual juridice. Analizând informaţia abordată, constatăm că 
reglementările din domeniul securităţii datelor cu caracter personal sunt 
puternic influenţate de aria geografică şi se impun ca un punct cheie în 
contextual stabilirii unor parteneriate. Evaluarea reglementărilor existente 
din domeniu permite a remarca, că în cadrul mondial se deosebesc câteva 
arii distincte de reglementare a domeniului protecţiei datelor şi anume : 
cadrul European de reglementare a domeniului protecţiei datelor cu caracter 
personal, zona economică europeană, teritoriul Argentinei, Canadei, 
Elveţiei, Guernsey, Isle of Man şi teritoriul Statelor Unite ale Americii, 
privite ca teritorii, cărora Comisia Europeană le-a recunoscut ca arii cu un 
nivel de protecţie adecvată, ce propun să adere la comunitatea europeană, 
spaţiul reglementat de Orientările ONU, comunitatea APEC şi statele în 
care lipsesc normele de reglementare a protecţiei datelor cu caracter 
personal. Din cadrul European de reglementare a domeniului protecţiei 
datelor cu caracter personal fac parte statele membre a Uniunii Europene. 
Cu referire la RM, la acest capitol, sunt valorificare treptat probleme, 
aspecte legate de asigurarea securităţii datelor personale și a vieţii private. 
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CONCEPŢIA LUI CARL JUNG ȘI SIGMUND FREUD  
PRIVIND INTERPRETAREA VISELOR 

 
PERCIUN Ludmila  

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

În aspectul cercetării știinţifice psihanalitice, studierea viselor reprezintă 
o practică importantă pentru delimitarea și identificarea unor dificultăţi, 
probleme sau bariere care ne surprind în variate momente ale cotidianului. 
Visul este cauzat doar de lucruri importante ce determină viaţa noastră. Prin 
urmare, dorinţele, puternice refulate și reconfigurate, sunt decisive pentru 
definirea visului. 

Fiecare scenariu din vis conţine un material suficient de trăiri, idei, 
dorinţe care sunt prezente în conștient sau inconștient. În travaliul visului 
(procesul transformării din conţinutul latent în cel manifest) are loc 
deplasarea dorinţelor noastre, ce face ca visele să fie așa cum sunt ele. 
Motivul acestei transpuneri în vis este cenzura, prezentă în gândurile 
noastre. Ceea ce este respins de cenzură se găsește în starea refulării. 
Cenzura nu este niciodată suprimată, ci numai diminuată. Prin urmare, 
gândurile și ideile noastre trec prin trei etape:  

REFULARE --> SLĂBIREA CENZURII --> FORMAŢIUNEA DE 
COMPROMIS 

Sigmund Freud delimitează trei tipuri de vise: 
1) care reprezintă nedeghizat o dorinţă nerefulată (prezentă îndeosebi 

la copii, mai puţin la maturi); 
2) care reprezintă o dorinţă refulată și deghizată (majoritatea viselor); 
3) care reprezintă o dorinţă refulată și nedeghizată. 
Ultimul tip de vise sunt însoţite de angoasă, substitutul pentru 

deformarea viselor, ceea ce face ca unele vise să pară pentru noi lipsite de 
logică.  

Atât Carl Gustav Jung, cât și Sigmund Freud au menţionat faptul că 
simbolurile reprezintă o cauză a deplasării viselor. Aceasta este condiţionat 
de faptul că la baza fiecărui element din vis se află un material excesiv care 
tinde a „evada” din inconștient. Prin urmare, un oarecare simbol din vis este 
determinat de o mulţime de situaţii care au avut loc anterior. În acest 
context, utilizarea cărţilor simbolistice de interpretare a viselor devine 
zadarnică, din momentul în care fiecare dintre noi percepe și vede lumea în 
felul său. 
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GENEALOGIA „VOINŢEI DE PUTERE” ÎN FILOSOFIA LUI 
FRIEDRICH NIETZCHE  

 
POSTOLACHI Oleg  

Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei 
  
 

Friedrich Nietzsche este filosoful care a dezvoltat o viziune de ansamblu 
asupra vieţii, o metafizică a lumii şi a fiinţei înseşi. Ne propunem să vorbim 
despre biografia lui Friedrich Nietzsche ca voinţă de putere, despre 
conceptul de „voinţă de putere” şi opera filosofică a lui Nietzsche şi, nu în 
ultimul rând, despre originea interpretărilor controversate privind conceptul 
„voinţă de putere” din filosofia sa. Nu putem, însă, omite faptul că interesul 
lui Nietzsche pentru elaborarea 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, reprezentând un pricipiu metafizic, 
înzestrat cu toate atributele tradiţionale prin care era gândit până atunci 
principiul, ci o pluralitate de asemenea voinţe, şi, astfel, la limită 
nemaiexistând nici o lume unică, constată Claudiu Baciu.  

Pentru Nietzsche, lumea este reprezentată ca o masă constituită dintr-un 
număr infinit de centri de putere, precizează Constantina Raveca Buleu, de 
voinţe de putere, care trăiesc şi reacţionează fiecare după propriile lor 
perspective şi criterii de valoare. Voinţă de putere ca voinţă de a crea valori 
(proprie existenţei), reprezentând 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. Atât timp cât 
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.  
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FORME ALE DIALOGULUI SOCRATIC ÎN 
ANTICHITATE ȘI CONTEMPORANEITATE 

 
RAILEANU Dumitrița 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Lucrarea de față, a fost realizată cu scopul de a analiza forme ale dialogului 
socratic, mai exact, caracterul interogațiilor utilizate de Socrate în câteva dialoguri 
platonice, comparându-l cu tipul de interogații utilizat în în cadrul sesiunilor de 
consiliere filosofică, încercând să determinăm dacă se poate afirma cu certitudine că 
metoda utilizată în consilierea filosofică poate fi incadradă în noțiunea de dialog 
socratic contemporan. Desigur, studul de față ia în considerație subiectivitatea 
afirmațiilor și a comparației dintre acestea două, întrucât nu putem afirma cu 
siguranță în ce măsură și-a exprimat Platon propriile concepții în dialogurile sale și 
cum au interferat aceastea cu viziunile și tehnicile socratice pe care le putem 
descoperi acolo. Studiul consilierii filosofice se axează pe tehnicile utilizate de 
filosoful și scriitorul Oscar Brenefier în ședințele sale de consiliere filosofică.  

Vom determina că atât în cadrul dialogului socratic, cât și în ședințele de 
consiliere filosofică se urmărește dezvoltarea abilităților de argumentare și gândire 
critică în contexte practice sau teoretice în cadrul dialogului. Aceste abilități permit 
identificarea și eliminarea conștientă a prejudecăților, opiniilor contradictorii și 
erorilor de argumentare. În cadrul ambelor se examinează idei în mod logic şi se 
determină validitatea acelor idei în cadrul unui dialog reflexiv, structurat. Ele 
implică principiul neştiinţei, ironia şi maieutica, nu în separaţie, ci în unitatea lor. 
Felul în care este condus dialogul în cele două forme ale sale, este unul plin de tact 
și cunoaștere, chiar dacă persoana care conduce dialogul poate fi considerat drept un 
om stingheritor pentru majoritatea oponenţilor săi prin întrebările directe și 
suprimarea dorinței de autoritate a interlocutorului.  

Totuși, consilierea filosofică prezintă anumite deosebiri esențiale precum ar fi 
faptul că ea nu include definirea unui concept în aspect amplu, ci are ca și scop 
definirea unei probleme individuale prin intermediul interogațiilor. În cadrul 
consilierii filosofice nu este stabilită o definițe inițială, care este dezvoltată și 
cercetată din diverse aspect, ba chiar nu este vorba de un anumit concept care s-ar 
cere a fi definit, iar domeniul ei de cercetare este mult mai restrâns. 

Analizarea similitudinilor și diferențelor dintre formele antice ale dialogului 
socratic și cele contemporane este esențială pentru înțelegerea acestei practici care 
câștigă tot mai mult spațiu de afirmare și de activitate în lumea contemporană: 
consilierea filosofică. Înțelegerea modului în care aceasta își realizează scopurile în 
contemporanietate determină dacă consilierea filosofică poate fi numită o nouă 
modalitate de a utiliza și astăzi tehnici de dialogare(filosofare) aplicate în antichitate 
în forma lor adaptată necesităților contemporane. 
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 Societatea civilă este primul ca număr actor al globalizării, mai exact 
unele organizaţii ale acesteia, care şi-au extins eforturile şi activităţile lor în 
toate domeniile. Ele nu doar şi-au sporit numărul, ci şi-au lărgit şi aria de 
acţiune, iar acum exercită un rol şi o influenţă mai mare.  

Relaţiile dintre fenomenul globalizării şi societatea civilă, de la toate 
nivelurile de existenţă şi de manifestare ale acesteia din urmă - local, 
naţional, regional şi internaţional - sunt de determinare şi de influenţă. 
Relaţiile de determinare vin dinspre globalizare spre societatea civilă. OSC 
au apărut, de cele mai multe ori, ca răspuns la problemele social-umane 
create de globalizare. De fapt, oamenii s-au grupat în astfel de organizaţii 
pentru a-şi apăra o serie de drepturi pe care globalizarea fie le desfiinţa, fie 
le minimaliza importanţa. 

Dinspre societatea civilă către globalizare relaţiile sunt de influenţă. 
Aceasta, în sensul că, prin acţiunile şi activitatea lor concertată, la nivel 
regional şi internaţional, OSC militează atât pentru generalizarea efectelor 
pozitive ale globalizării în toate ţările, cât şi pentru minimizarea 
consecinţelor nedorite.  

Astfel, dacă iniţial acţiunile OSC vizau organizarea de proteste 
împotriva deciziilor adoptate de instituţiile şi organizaţiile 
regionale/mondiale, în prezent, ele sunt acceptate ca parteneri de dialog, ca 
parte implicată în adoptarea şi punerea în practică a unor politici şi măsuri 
pe care ele le-au solicitat. Astăzi, tot mai frecvent, ONU, UE etc. 
dialoghează cu OSC, le consultă şi le iau ca parteneri în transpunerea în 
practică a unor proiecte privind dezvoltarea durabilă, accesul la educaţie, 
protecţia mediului, apărarea drepturilor generale ale omului etc. 
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CRIMA ORGANIZATĂ TRANSNAŢIONALĂ ŞI TRAFICUL DE 
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CA RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII 
 

ROȘCA Tudor 
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Modificarea continuă a relaţiilor sociale în permanenţă impune 

dezvoltarea unui cadru legislativ eficient şi corespunzător, care ar asigura 
buna evoluţie a societăţii, securitatea individului, a statului și a umanităţii.  

Un pericol sporit pentru societatea contemporană prezintă crima 
organizată cu caracter transfrontalier, în special, prezintă semne de 
îngrijorare expansiunea necontenită a fenomenului narcomaniei şi lărgirea pe 
teritoriu a grupurilor criminale. În Republica Moldova, practic, nu au mai 
rămas regiuni, unde nu s-ar fi depistat narcomani sau infracţiuni legate de 
circulaţia ilegală a drogurilor şi dezvoltarea tot mai extensivă a crimei 
organizate. Criminalitatea organizată a luat sub controlul său această ramură 
a activităţii infracţionale şi se arată extrem de interesată în lărgirea pieţei de 
desfacere a drogurilor, inclusiv şi pe teritoriul Republicii Moldova. 

În opinia noastră, amplasarea geopolitică și transparenţa hotarelor cu 
fostele republici ale URSS, cât şi legislaţia nedesăvârşită în acest sens, 
insuficienţa de experienţă a organelor de drept, determină creșterea 
pericolelor la adresa securităţii în RM. Astfel, Republica Moldova este 
considerată nu numai un spaţiu de rezervă pentru desfacerea stupefiantelor, 
ci şi ca sursă de producere a narcoticelor ieftine pentru a le furniza în ţările 
occidentale. 

În prezent, traficul ilicit de droguri este o activitate criminală foarte 
lucrativă, cu caracter supranaţional, care acţionează în conformitate cu legile 
economiei de piaţă, având drept scop imediat alimentarea centrelor de 
consum şi, ca finalitate, obţinerea unor enorme beneficii, ceea ce presupune, 
în mod justificat, interesul statului de a-şi orienta, în mod cât mai eficient, 
propria politică în lupta antidrog pentru apărarea sănătăţii propriilor cetăţeni 
şi salvarea valorilor socio-morale. Consumul de droguri şi traficul ilicit al 
substanţelor stupefiante este una din cele mai grave probleme sociale, ce 
cuprinde proporţii globale şi pune în gardă întreaga comunitate 
internaţională. În acest context, eforturile îndreptate spre cercetarea 
minuţioasă a acestei probleme, în scopul identificării metodelor de 
combatere a fenomenului dat, sunt extrem de oportune şi actuale.  
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Fenomenul dispariţiei satelor moldoveneşti ia amploare de la o zi la alta. 

Zeci de localităţi riscă să rămână prezente pe hartă doar geografic. Satul Stăli-
neşti din raionul Ocniţa se înscrie în această listă sumbră 

În respectiva cercetare mi-am propus să reproduc rezumativ istoria unui sat, 
de la formare, până la dispariţie. Mult disputatele teritorii ale Moldovei istorice 
reprezintă o rană durută pe hartă. Un exemplu relevant este localitatea Stăli-
neşti, care actualmente este un sat din Ucraina, regiunea Cernăuţi, raionul Noua 
Suliţă (Новосельцкий район), căreia îi corespunde Stălineştiul moldovenesc, o 
localitate din raionul Ocniţa, aflată în administrarea s. Corestăuţi. Între 1920-30 
din Ucraina, are loc strămutare a familiilor de ţărani, în Basarabia unită între 
timp cu România.  

 Condiţiile prielnice politice de aici, cât și apartenenţa etnică au favorizat 
strămutarea multor familii în această regiune. Istoricul P. Condraţchi afirmă că 
primii locuitori erau cu certitudine moldoveni (români). În perioada interbelică 
are loc procesul de consolidare a comunităţii. Urmează Războiul II Mondial, în 
care au fost recrutaţi cetăţeni atât din Corestuţi, cât și Stălinești. Din mărturiile 
lui Petru Condraţchi, aflăm despre o telegramă trimisă de Stalin, în care se cerea 
ajutorul şi contribuţia sătenilor la construcţia tancurilor de război. Din cele două 
localităţi s-au adunat aproximativ 200 000 de ruble. În perioada postbelică, este 
înregistrată o creștere demografică (circa 200 oameni erau atestaţi), predominau 
familliile cu mulţi copii. În sat exista o școală primară, grădiniţă, un magazin. 
Raisa Stângaci afirma că oamenii trăiau ca în ,,sânul lui Dumnezeu, amplasare 
geografică prielnică, colhozul din apropiere, pădure, lacuri, pământuri fertile 
etc. Începând cu anii de independenţă, numele Stălineşti figura în lista localităţi-
lor.  

Destrămarea colhozului, lipsa locurilor de muncă, agravarea problemelor 
sociale, migraţia şi scăderea demografică au determinat localnicii să părăsească 
satul şi să se stabilească fie în localităţile din preajmă, Cepeleuţi, Văncicăuţi, 
Corestăuţi, Trebisăuţi, fie în alte părţi. La recensământul din 2004 în s. Stăli-
neşti nu era atestat oficial nici un locuitor, neoficial însă erau 4 vârstnici.  

Cert este că, la ziua de azi, în 2016, satul este pustiu. Dificil a fost să dăm de 
urmele ultimilor sălăşluitori, totuși în comuna Cepeluţi i-am găsit pe Ilie Van-
ghelie şi Ecaterina Coşer care s-au împărtșit cu informaţii utile în legătură 
istoria vieţii lor petrecute în Stălinești. Este semnificativ faptul că am avut oca-
zia să discutăm cu primii (şi drept urmare ultimii) locuitori ai Stălineştiului - dl 
Vanghelie şi dna Coşer - care au venit pe aceste meleaguri cu părinţii lor prin 
anii ’30 şi au pus bazele satului Stălineşti.  
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Ce este comunicarea? Iată o întrebare la care au încercat să răspundă toţi 
autorii literaturii de specialitate, în funcţie de semnificaţia dată termenului 
în discuţie.  

Ca şi cea mai mare parte a cuvintelor unei limbi, verbul a comunica şi 
substantivul comunicare sunt ambele polisemantice, comportând o 
pluralitate de semnificaţii. Firesc, definiţiile sunt numeroase şi diferite dar, 
indiferent de şcoala de gândire căreia aparţine un autor sau altul, sau de 
orientarea în care se înscrie, acestea au cel puţin următoarele elemente 
comune:comunicarea este procesul de transmitere de informaţii, idei, opinii, 
păreri, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul.  

Comunicarea didactică – este o formă particulară a comunicării umane 
indispensabilă în vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui 
act de învăţare sistematică şi asistată; ea presupune un raport bilateral 
educator – copil şi calitate deosebită. În ultimii ani, studiile dedicate 
problemei familiei ocupă un rol aparte în ştiinţa psihologică. Criza în care 
se află întreaga societate, determină atmosfera psihologică în familie. Atît 
pentru educarea prezentă, cât şi pentru formarea copilului în perspectiva 
adultului, comunicarea are un rol deosebit. Ea stă la baza oricărei intervenţii 
educative.  

Atitudinea părinţilor faţă de copii, stilurile de educaţie promovate în 
raport cu copiii, conţinutul şi forma limbajului utilizat în procesul de 
comunicare cu copiii - toate caracteristicile menţionate ţin să dezvolte o 
personalitate echilibrată, motivată, comunicabilă. 
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Ce este deci imaginea? Deși imaginea în sine poate fi înțeleasă imediat, 
termenul dat are un ansamblu foarte bogat de semnificăţii. Atât originea 
imaginilor cât şi a cuvântului care le desemnează sunt foarte vechi, practic de 
la începuturile civilizaţiei umane.  

Ideea de imagine a beneficiat de-a lungul timpului de diferite contribuţii 
teoretice. Autorii precum (Platon, Aristotel, Wittgenstein, Mircea Eliade, ș.a.) 
au redat trăsăturile definitorii ale noţiunii de imagine și au reuşit să 
stabilească rolul acesteia în operele lor. Termenul de imagine în linii generale, 
este asociat cu sensul de reprezentare a unui obiect fie el material sau 
spiritual. Imaginea este ca un mesaj vizual fiind compus din diferite tipuri de 
semne, un instrument de expresie şi comunicare.  

 Cercetând ansamblul interpretărilor pe marginea acestei tematici, ne-am 
convins că istoria cunoştinţelor asupra imaginilor este veche şi nu a încetat să 
evolueze şi să se îmbogăţească. 

Între imagine şi cuvânt considerăm că există un raport profund. Termenul 
de imagine se referă la vedere, iar cuvântul la auzire. Imaginea este un fel de 
cuvânt exprimat în mod simbolic, care, fiind materializat se întipărește ușor în 
minte. Iar cuvântul este sufletul oricărei imagini, care se manifestă mai viu 
decât aceasta din urmă, mai interior. Totuși, imaginea este un mijloc de 
comunicare de natură materială, fiindcă ocupă un anumit spațiu. Într-un 
anumit sens, imaginea este în aşteptare până când soseşte cineva care să 
decodifice cuvântul conţinut în ea şi să-l exprime. Numai în felul acesta 
imaginea devine vehicul de comunicare între oameni. 

Viața omului și a societăţii sunt legate în egală măsură de imagini, iar 
rolul acesteia devine zilnic tot mai important. Imaginea serveşte din ce în ce 
mai mult drept mijloc de comunicare în societatea contemporană. Imaginea 
unui om devine preţioasa în găsirea unui loc de muncă. Imaginea unei 
companii contează în poziţionarea pe piaţă. Imaginea unei ţări atrage sau 
îndepărtează oamenii, o izolează, sau, o deschide către lume.  

Am ajuns l-a concluzia că, imaginea a devenit, în prea numeroase 
contexte, mai importantă decât realitatea, iar oamenii le acceptă ca niște hărți 
care ghidează pașii. Gândirea şi conduita este orientată spre anumite 
șabloane, modele și simboluri. Individul lumii contemporane este plictisit să 
gândească în mod propriu și absoarbe ușor identități gata procesate. 
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Conceptul suveranităţii a cunoscut de-a lungul timpului un întreg proces 

evolutiv. Autori precum J.J. Ruseau sau Hegel sau contrazis reciproc în 
interpretarea acestuia. Marile școli formative ale occidentului au subliniat 
întotdeauna importanţa respectării principiului de suveranitate, în vederea 
asigurării păcii pe continent.Totuși, urmare a aspiraţiilor imperiale naţionale, 
suveranitatea externă a fost ignorată fără ezitare.Sistemul internaţional stabilit 
după cel de-al Doilea Război Mondial a asigurat pentru o bună perioadă de timp 
stabilitatea și cooperare statelor europene suverane. 

Odată cu intensificarea proceselor integraţioniste interstatale, putem 
constata atenuarea identităţii statale în concepţia clasică. Tot mai mulţi autori 
abordează cu notă îngrijorătoare aceste procese de știrbire a suveranităţii 
naţionale. Statele transferă competenţe către organizaţiile interstatale, iar aceste 
organizaţii își rezervă dreptul de a fi subiect de drept internaţional. Patrick Le 
Galés de pildă consideră că transformările prin care trece statul odată cu 
europenizarea, un proces acut de diferenţiere şi fragmentare internă, nu 
înseamnă slăbirea statului, iar remodelarea sa nu trebuie confundată cu știrbirea 
autorităţii pe care o deţine. Astfel suveranitatea este considerată o noţiune 
evolutivă, reconsiderată în contextul cooperării și a transferului de prerogative 
către o autoritatea internaţională. Aceste interpretări par a fi totuși idealiste și 
justificative în raport cu teoriile venite împotriva proceselor integraţioniste.În 
realitate însă, procesele integraţioniste nu au o alternativă. Patriotismul 
economic sau o politică a ușilor închise nu își are locul în lumea tot mai 
aplatizată. Iar suveranitatea naţională nu poate fi asigurată integral de stat. 
Entitatea statală nu are forţa dar nici interesul de a asigura suveranitatea cu 
preţul izolării de restul lumii. Statul pentru a-și asigura suveranitatea și în 
același timp competitivitatea trebuie să dispună de un sistem economic propriu 
autosuficient, trebuie sa dispună de instituţii de securitate consolidate. În 
realitate însă, aceste lucruri pot fi asigurate prin asociere, numai prin încheierea 
de parteneriate complementare, prin constituirea de organisme interstatale, prin 
cooperare.Conceptul de suveranitatea este abordat acum mai mult în termeni 
economici decât în termeni politico-juridici.Trebuie deci să acceptăm procesele 
integraţioniste cu preţul reconsiderării suveranităţii westfalice, având în vedere 
și pericolul de a deveni vulnerabili prin izolare. 
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Economia de schimb, în condiţiile actuale, este de neconceput fără 
existenţa banilor. Banii, ca măsură a valorii şi ca instrument de circulaţie, de 
plată şi de economisire, mijlocesc evaluarea producţiei şi consumului, 
precum şi circuitul valorilor materiale, asigurând evidenţa generală a avuţiei 
naţionale, a producţiei materiale şi a valorii nou create. 

Istoria banilor a început în procesul trecerii de la economia naturală la 
economia de schimb. Iniţial, schimbul s-a manifestat sub forma schimbului 
direct de produse, cunoscut sub denumirea de troc, respectiv un bun se 
schimba pe un alt bun sau pe alte bunuri. Trocul este o formă a schimbului 
de mărfuri, caracteristic pentru societăţile neevoluate, în care specializarea 
producătorilor este în stare incipientă. Abia într-un stadiu mai avansat al 
evoluţiei societăţii s-a ajuns ca o marfă, care constituia obiectul de schimb 
cel mai răspândit prin partea locului, să fie recunoscută drept măsură a 
valorii celorlalte, adică să reprezinte un “echivalent general” pentru toate 
celelalte mărfuri. În funcţie de mai mulţi factori, rolul de echivalent general 
a fost deţinut de o varietate de obiecte, scoici, pietre, blănuri, arme, obiecte 
casnice, obiecte de ceramică etc. Cu timpul, rolul de echivalent general a 
fost preluat de metale, începând cu arama şi terminând cu aurul. Banii de 
metal au avut la început forma de lingouri, inele, brăţări, pumnale, săgeţi. 
Mai apoi, ei au luat forma de monedă, care conţinea o anumită cantitate de 
aur sau de argint, emisă (bătută) de autoritatea statului, pe bază de monopol, 
având o anumită denumire. Monedele de aur sau de argint mijloceau 
schimbul de mărfuri, fiind folosite nu numai în ţara emitentă, dar şi în alte 
ţări, deoarece conta cantitatea de aur conţinută. 

În procesul circulaţiei, monedele de aur cunosc un proces de uzură, 
ajungându-se ca valoarea nominală a monedei să nu mai corespundă cu 
conţinutul ei în aur, iar monedele de aur cu acelaşi nume să aibă valori 
diferite. Apare, astfel, posibilitatea ca în rolul de monedă, banii din metal 
preţios să poată fi înlocuiţi prin bani fără valoare intrinsecă.  

Pe acest drum sinuos apar primii bani din hârtie. Avantajele lor au fost 
de necontestat deoarece emiterea lor se putea face în cantităţi ce ţin pasul cu 
ritmul valorilor societăţii, iar înlocuirea lor, în cazul degradării, este mult 
mai uşoară. Dar, din păcate, apariţia banilor a fost însoţită și de infracţiuni 
comise, cum ar fi falsificarea acestora. 
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Globalizarea este un proces complex, care se întinde pe o perioadă 

îndelungată, de aceea un aspect important este selectarea ariei de analiză a 
acestui domeniu. Conceptul de globalizare a apărut încă din antichitate și 
mult timp îl include, ca și înţeles, și pe cel de civilizaţie, referindu-se la 
totalitatea valorilor morale și materiale ce caracterizau societatea 
omenească. În prezent, există o delimitare între cele două noţiuni, în sensul 
că civilizaţia reprezintă sfera tuturor lucrurilor materiale ale unei societăţi, 
pe când globalizarea mai implică și valori spirituale, credinţe, idei. De 
altfel, valorile culturale determină într-o oarecare măsură modul de 
organizare socio-economică, participarea politică și guvernarea, principiile 
de relaţionare politică.  

Globalizarea poate fi înţeleasă din punctul de vedere al schimbărilor 
socio-economice, ce se petrec la nivel global, doar analizând cele patru 
aspecte importante: economic, politic, social și comunicaţional.  

Globalizarea include componenta polică și aceasta la rândul său aspiră 
tot mai mult să aibă la bază componenta economică. Politica economică și 
ideologia se află într-un raport biunivoc, dat fiind faptul că ideologia 
determină tipul de politică economic, în timp ce globalizarea economiei 
determină o globalizare a intereslor , iar, prin măsuri politice specifice, 
acestea fac posibilă o conciliere reciprocă. De la un realism politic, ce 
exprimă interese singular ale marilor puteri, s-a trecut la un nou sistem de 
cooperare internaţională (noua ordine mondială), iar scopul principal al 
marilor actori internaţionali îl reprezintă menţinerea păcii. Principalul 
vector al globalizării politice ce caracterizează societatea contemporană îl 
reprezintă constituirea organizaţiilor internaţionale, prin asocierea statelor 
cu interese comune. 

Fenomenul de globalizare a fost unul pozivitiv pentru răspândirea 
capitalismului, dar atât pentru un sistem capitalist, cât și pentru globalizare 
este nevoie de anumite norme, care ar fi favorabile pentru omenire. Trebuie 
menţionate și fluxurile internaţionale, precum sunt cele ce ţin de circulaţia 
mărfurilor, serviciilor, tehnologiilor și capitalurilor, acestea fiind aprecieri 
prealabile privind globalizarea și capitalismul. 
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În decursul anilor şi a deceniilor, ca urmare a dezvoltării sociale, a 
fluctuaţiilor, şi mai ales, a creşterii fenomenului criminal, precum şi a 
ştiinţelor despre om şi societate, a cerinţelor practice privind combaterea 
violenţei şi asigurarea securităţii persoanei împotriva abuzului, a orientat 
atenţia cercetătorilor spre om şi spre criminal, care a săvârșit fapta, ce 
trebuie să suporte şi să execute pedeapsa.  

Chiar dacă personalitatea umană este studiată şi abordată de un şir de 
discipline cum ar fi sociologia, psihologia, pedagogia, psihiatria etc., însă 
fiecare din ele studiază omul sub aspectul său, totuși rămân nevalorificate 
aspecte legate de statutul victimei, securitatea acesteia ș.a. Ideile legate de 
studiul victimologiei au luat naştere cu veacuri în urmă. Autoprotecţia 
potenţialelor victime, la începuturile omenirii servea drept modalitate de 
bază de securitate, fapt ce influenţa asupra criminalităţii. Apoi, pe măsura 
apariţiei şi dezvoltării altor mecanisme contra răului social, autoapărarea a 
trecut în categoria chestiunilor private. Statul şi societatea, încercând să 
protejeze personalitatea, elaborează şi alte măsuri care nu necesitau 
participarea pătimitului la realizarea lor şi această figură a fost diminuată. 
Mijlocul sec. XIII, pune în centrul atenţiei cercetărilor comportamentul 
criminal, iar de la sfârșitul sec. XIX - problematica personalităţii criminale. 
Reprezentaţii şcolii clasice şi pozitiviste examinau astfel de componente a 
infracţiunii cum sânt „infractorul” şi „victima” ca noţiuni mecanice, statice.  

În consecinţă, observăm că cercetările raportate diferitor etape, erau 
centrate fie asupra faptei (infracţiunii), fie asupra făptuitorului (persoanei 
infractorului), lăsând în urmă, însă, victima, trăirile acesteia, interesele şi 
problemele ei (daune psihice provocate de nevroze, depresii, pierderea 
încrederii în cei din jur şi faţă de sine însuşi). Începând cu sec. XX 
reprezentaţii curentului numit „interacţionism” au efectuat un studiu asupra 
factorilor ce determină criminalitatea, în cadrul căruia au redirecţionat 
atenţia asupra rolului victimei în procesul de victimizare. Ca urmare, 
cercetările indică lărgirea aria cercetărilor, iar studiul victimei a devenit o 
problemă ce solicită abordări convergente a mai multor domenii, printre 
care se înscrie și cel al securităţii. 
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MODALITĂȚI DE EXPRIMARE A EMOȚIILOR ÎN ROMANUL ”PE 
ARIPILE VÂNTULUI” DE M. MITCHELL ȘI TRADUCEREA LOR 

DIN ENGLEZĂ ÎN ROMÂNĂ 
 

BATRÎNCEA Sanda 
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Traductologia cuprinde spectrul larg al cercetării întrucât necesită 

atenție și studiu detaliat, iar în acest proces traducătorul devine oglinda 
dintre două texte ce trebuie să transmită aceeași idee, ținând cont de 
contextul lingvistic, semantic și pragmatic al textului.  

Unul din aspectele acestei lucrări este impactul remarcabilului roman Pe 
aripile vântului de M. Mitchel în literatură, fiind cunoscut în întreaga lume, 
iar personajul principal, Scarlett, devine un adevărat model și idol pentru 
majoritatea femeilor, iar cuvintele rostite de aceste personaje au devenit cele 
mai cunoscute replici din istorie: ”Și mâine e o nouă zi”. Infinitatea de 
emoții și trăiri pe care acest personaj principal le simte reprezintă și scopul 
lucrării – de a demonstra rigurozitatea de care este nevoie în cadrul 
interpretării emoțiilor dintr-o limbă în alta, multitudinea tehnicilor de 
traduceri utilizate și numeroasele modalități de exprimare a emoțiilor în 
literatură, printre care și limbajul non-verbal.  

Toate emoțiile se nasc în mintea noastră, iar mintea nu este altceva decât 
un fenomen complex care include gândirea conceptuală, dar și 
comportamentele emoționale, sentimentele, asupra cărora se concentrează 
această lucrare, cu scopul de explica originea și natura emoțiilor pentru 
facilitarea analizei traducerii acestor sentimente profunde de dragoste.  

Complexitatea sentimentelor pe care le trăiesc personajele acestui roman 
riscă de a pierde din esență în momentul traducerii. De aceea, este necesar 
de a pătrunde în esența emoțiilor propriu-zise, pentru ca ulterior să se 
descopere și tehnica de traducere corectă, și exprimarea sentimentului exact. 
Scarlett, drept personajul principal din acest grandios roman, nu este o 
simplă femeie care se îndrăgostește, ea este ceea ce a simțit întreaga lume a 
femeilor și puterea din ele. Pornind anume de la această idee și importanța 
romanului secolului 20 asupra literaturii, teza respectivă are drept rol 
stabilirea valorii transpunerii mijloacelor de exprimare a emoțiilor din textul 
original – engleza, în limba română.  
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THE ROLE OF ABBREVIATIONS IN INTERNET 

MESSAGES 
 

BUNIATYAN Hripsime 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 

Communication is the process of conveying a message or meaning to 
establish a shared understanding to others. Internet Technology has thrown 
open the doors of a wide base of knowledge, information all over the world. 
Every individual can be a part of the virtual world through the Internet. New 
technologies are changing the very nature of communication processes 
where different kinds of abbreviations are used. Abbreviations in internet 
messages become more spread and some of them enter people's everyday 
life.Newabbreviationsused in internet chats, e-mail and instant messages, 
and the necessity of their analysis for the purpose of the better 
understanding of the latter.Nowadays more and more people use internet and 
message abbreviations enter everyday life. In addition internet abbreviations 
develop more and more, each day brings some new abbreviations, and it is their 
abundance that radically modifies the usual dialogic and interaction rules.  

Stylistically internet communication turns out the powerful language 
and communicative means of transmitting messages, which for a greater part 
are based on usage of the semantically charged abbreviations of the following 
types: shortenings, acronym or initialisms, graphic abbreviations, syllabic 
abbreviations and contractions. It can also be hypothesized that the 
emoticons being the shortened graphical forms of rendering emotive attitudes 
can also be classified as a type of abbreviated non-verbal messages. 
Technical progress gives possibility to people to use internet all over the 
world. It can be used for the various aspects of life, for different kinds of 
businesses, for science, for education, for personal purposes and so on. 
People use abbreviated words and sentences in the on-line messages to save 
the time, communicate effectively and give others the possibility of 
imparting ideas as concisely as they do. 

The role of the abbreviations in the modern internet communication is 
very big, huge. It is important to understand what makes the interlocutors 
use different kinds of true abbreviation and in what situations they are used. 
The internet users have to know how to decode the abbreviations in 
different texts, to set out their meanings and to use them in modern 
communication.This is another contribution to the issue of abbreviations in 
modern English lexicology 
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LIRICA LUI GRIGORE VIERU ÎNTRE INTENTIO AUCTORIS ȘI 
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Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de o expresivitate 
deosebită în peisajul poeziei românești. El este unul dintre poeții în operele 
cărora putem identifica cu ușurință modelul artistic. În acest context, artele 
poetice sunt niște chei de legătură interpretativă care sporesc înțelegerea 
operelor vierene. Renumiți critici literari atât din Basarabia, cât și din 
România au interpretat și au tratat diferite aspecte ale operei vierene.Criticul 
Mihai Cimpoi analizează opera viereană din diverse perspective: ca poezia 
originilor; principiul matern al universului, sacrul, eros în spaţiul dorului, 
poet al cetăţii ş.a. În accepția criticului, naturalitatea, arhetipalitatea, 
recitativitatea rapsodică sunt caracteristicile esenţiale ale discursului 
vierean.  

În una din lucrările sale, Mihail Dolgan a tratat tema dialogismului 
discursului liric în opera viereană. În concepţia lui poetului, perceperea şi 
interpretarea lumii se pot realiza numai pe calea unei comunicări bilaterale, 
colocviale, dialogul, în ultimă instanţă, fiind o condiţie sine qua non a 
existenţei omului în timp şi spaţiu. Un alt aspect interpretat al operei lui Gr. 
Vieru este simplitatea versului său. Astfel, în accepția Anei Bantoș, 
popularitatea poetului a fost asigurată de această calitate. Când ne referim la 
simplitatea poeziei vierene, trebuie să ținem cont, neapărat, de afirmația 
care îi aparține: “Eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înțeles”. Eugen Simion 
accentuează în scrierile sale ideea că contactul cu poezia scrisă de Nichita 
Stănescu, Sorescu, Adrian Păunescu şi alţi poeţi din ramura bucureşteană a 
generaţiei a modificat ceva în lirismul tradiţionalist al lui Grigore Vieru. El 
nu-şi părăseşte temele, dar îşi modifică simţitor sistemul de imagini şi chiar 
modul de a percepe lucrurile din afară. Cu o notă în plus de bunătate în 
suferinţă, Vieru i se pare, un poet al bunătăţii şi, după o vorbă a lui Noica, 
un poet al singurătăţii bucuroase. Poetul-învățător Grigore Vieru ne-a lăsat 
“în grija noastră” splendoarea poeziilor pentru copii, poeziile de dragoste și 
cele patriotice.  

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. 
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VALORILE BIBLIOTECII ÎN SPAȚIUL MULTILINGV 

 
CELPAN Tatiana 
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Interculturalitatea bibliotecară favorizează dezvoltarea și educarea 
societății civile în Republica Moldova. Trăim într-un spațiu multilingv, 
multicultural, cu o mare diversitate etnică, unde bibliotecile au o deosebită 
responsabilitate față de diversitatea straturilor sociale și trebuie să facă față 
cerințelor multiculturale cu organizarea diferitor activități, prin 
achiziționarea documentelor în mai multe limbi și din diverse domenii. 
Bibliotecile fiind instituții info-documentare, apără dreptul de cunoaștere, 
propagă valorile și necesitățile culturale naționale.Colecţiile de documente a 
bibliotecilor în acest spațiu multilingv, asigură o promovare a valorilor, o 
mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel 
naţional şi internaţional, și anume a colecţiilor speciale, a documentelor 
rare. Bibliotecile, într-un context cultural şi lingvistic divers, includ 
pregătirea de servicii pentru toate categoriile de cititori, indiferent de cultura 
și limba vorbită, astfel într-o societate multiculturală, serviciile de informare 
și documentare trebuie să pună accentul pe activităţi care să permită 
contactul între diferitele grupări etnice şi culturale şi să încurajeze 
schimburile interculturale, prin o promovare a înţelegerii şi toleranţei dintre 
grupurile etnice şi culturale. Multilingvismul şi multiculturalismul în 
Republica Moldova este un avantaj competitiv, pentru că multiculturalismul 
nu reprezintă doar cunoaşterea mai multor limbi, ci și promovarea mai 
multor valori culturale. Pentru a veni în întâmpinarea diversităţii culturale şi 
lingvistice, este nevoie ca bibliotecile să respecte un șir de principii, dintre 
care menționăm câteva din ele: să deservească toţi membrii comunităţii fără 
discriminare; să furnizeze informaţii în limbile şi tipurile de scriere; să ofere 
acces la o gamă largă de materiale şi servicii.  

Atâta timp cât bibliotecile servesc diverselor interese şi comunităţi, ele 
funcţionează ca centre de învăţare, centre culturale şi de informare. 
Serviciile de bibliotecă vor trebui să ţină cont de principiile fundamentale 
de libertate şi echitate în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi 
cunoaştere, respectând identitatea şi valorile culturale.  

Toate tipurile de biblioteci trebuie să sprijine şi să promoveze 
diversitatea culturală şi lingvistică la nivel internaţional, naţional şi local. 
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SCRISĂ ÎNTRE ANII 2000-2015. 
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Lucrarea de față, intitulată "Dinamica vocabularului românesc actual în 

presa scrisă între anii 2000-2015" prezintă evoluția și îmbogațirea lexicului 
românesc mai ales în presa scrisă dar și audio-vizuală. 

Lucrarea are ca obiectiv demonstrarea faptului că schimbările au loc sub 
ochii noștri și ne face conștienți de drumul parcurs de limba română în 
ultimii 15 ani, în direcția modernizării și internationalizării vocabularului. 
Așa cum trăim în secolul tehnologiilor informaționale este absolut natural să 
acordăm o atenție mare acestei arii vaste prin care limba se îmbogățește 
manifestînd preferință pentru anumiți formanți (sufixe, prefixe, sufixoide, 
prefixoide), extinderea anumitor procedee de îmbogațire a lexicului 
(compunere, abrevieri), numarul mare de împrumuturi și de calcuri după 
engleză, rusă toate acestea sunt tendințe active în limbi extrem de diverse. 

În concluzie, este de menționat faptul că mijloacele mass-media sporesc 
răspîndirea și folosirea acestor schimbări de către vorbitori.Transformarea 
continuă a limbii române e rezultatul tensiunii create între elementele 
stabile, reglementate, normate și cele ocazionale, devenite cvasigenerale, 
care pot fi tendințe, greșeli, abateri, încălcări ale regulilor. E clar că un 
motor al schimbărilor în limbă îl constituie greșeala, abaterea, devierea de la 
normă, și totuși, nu orice greșeală care se manifestă la un moment dat duce 
la o schimbare lingvistică. 
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SEMNIFICAȚIA SOCIALULUI ȘI ESTETICULUI ÎN 
DRAMATURGIA LUI ION DRUȚĂ 
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Dramaturgia lui Ion Druță constituie un adevărat reviriment al genului atât în 
plan național, cât și internațional, mărturie fiind arealul de circulație al dramelor lui 
pe scenele profesioniste de mare prestigiu din țară și de peste hotare. 

Cuplurile de moldoveni ca Pavel Rusu și Călin Ababii, Horia Holban și Ghiță, 
Vasiluța, Doina, Maria, Ruța, Janet, Odochia au scos în văzul lumii un adevărat 
tezaur de valori caracteristice poporului nostru, probleme și frământări de suflet, 
colizii și sentimente înalte. 

Personajele sale nu contrazic mentalitatea națională și strămoșesc- istorică, și în 
același timp și buna creștere și buna înțelegere, pentru că sunt tipice pentru felul 
nostru de a fi și de a trăi. Druță nu a creat personaje excepționale,false, din contra, el 
a rămas realist, pentru că a dezvăluit felul nostru de a fi: și tare, și moale, și buni, și 
răi, și cu lumină, și cu întuneric. 

Adică, în primul rând Druță pornește de la teza că totuși omul, deși este o 
împletire și de bine, și de rău, și de lumină, și de întuneric, și de păcate, și de virtuți, 
prin intuiția, prin strădania lui vine să sublinieze partea asta constructivă din el: 
oricât am fi noi o împletire de bine și rău, totuși în noi este multă lumină, sunt multe 
virtuți. Și trebuie să știm cum să ne apropiem de noi înșine, cum să ne cunoaștem, 
cum să ne trăim viața. Druță îi ridică pe mulți în genunchi, insuflându-le demnitate, 
încredere în propriile forțe, deoarece prea am fost noi necăjiți, bătuți și ni s-a spus că 
nu suntem buni de nimic, că suntem moi,, că nu avem putere, că nu suntem uniți. 
Dar aici totodată este și mult adevăr. Cu toate accestea, piesele lui ne învață să ne 
ridicăm, să ne câștigăm verticalitatea, să ne dobândim caracter, personalitate. El 
găsește echilibru și crede că că noi trebuie să avem demnitate nu numai atunci când 
ne ridicăm, dar și în cădere, pentru că sunt unii care cad și nu se mai ridică niciodată. 

În pofida unei societăți pline de contradicții, omul, în conceția artistică druțiană, 
e un posesor de mari energii spiritulale și etico-intelectuale care nu pot fi strivite sau 
anulate de vitregiile timpului. Acest om e puternic și viabil în măsura în care posedă 
o credință în propriile forțe creatoare și în omenia din om: a răspândi lumină, 
bunătate și frumusețe printre semenii săi. 

În concluzie, putem afirma că dramele lui Ion Druță, pe lângă frumusețea 
poetică ce o dezvăluie cititorilor și spectatorilor, poartă și un caracter psihologic; 
toate ciocnirele principale se plasează în sfera manifestărilor sufletești, fiind actuale 
în cel mai înalt grad ca mesaj uman și ca realizare artistică originală. 
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Precum s-a menționat în multe studii critice, Mihai Eminescu este cel 

mai mare reprezentant al romantismului românesc și ultimul mare romantic 
din Europa, din punct de vedere cronologic. Cu toate că activitea sa literară 
a durat foarte puțin (1865 – 1883), acest scriitor a creat o operă 
monumentală în versuri, în proză și a efectuat diferite încercări dramatice 
dar şi publicistice. Versul lui, împreună cu versurile celorlalți romantici ai 
literaturii universale, precum Hugo, Bayron sau Lermontov, au marcat 
culmea creației romantice universale. 

Unii critici, printre ei Nicolae Davidescu, sunt de părere că anume la 
Eminescu se întâlnesc primele elemente simboliste din literatura noastră. În 
operele lui Eminescu sunt prezente diferite elemente simbolistice, de 
exemplu: sinestezii, simboluri, corespondențe, muzicalitate, stări depresive 
etc.  

Mihai Eminescu înseamnă istoricește, pentru poezia noastră românească 
ceea ce îseamnă Baudelaire pentru cea franceză. Din acest motiv se 
consideră că simbolismul românesc vine de la Mihai Eminescu, acest 
simbolism fiind foarte eminescianizat în prima sa etapă de manifestare.       

Poetul a fost format la școala romantică germană, dar aduce în poezia 
românească o muzicalitate foarte apropiată celei simboliste, de exemplu, în 
Se bate miezul nopții: Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă etc. și 
Melancolie (prin intermediul rimelor: mie-argintie, arc-monarc, veghează-
așează, etc.).  

Simbolismul românesc este unul eterogen și are mulți reprezentanți: Ş. 
Petica, D. Anghel, G. Bacovia, etc. Contribuția lui Eminescu constă în 
faptul că el a introdus primele trăsături specifice acestui curent în literatura 
noastră. Eminescu, prin opera sa, poate fi considerat un mare geniu inovator 
al liricii românești. 
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IMAGINEA PERSONAJELOR DIN ALICE ÎN ȚARA MINUNILOR 

DE LEWIS CARROLL ȘI TRADUCEREA LOR ÎN LIMBA 
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Comasarea literaturilor specifice diferitor naționalități nu ar fi fost 
posibilă fără domeniul traductologiei. Integrarea în lectura străină se 
realizează de la cea mai fragedă vârstă, deoarece copilului trebuie să i se 
deschidă ușile acelui labirint al imaginației, care l-ar putea integra în lumea 
înconjurătoare, fie că este reală sau ireală. Astfel face cunoștință cu așa 
personaje precum Degețica, Gogoașa, Cenușăreasa, Alba-ca-Zăpada, Tom 
Sawyer, Huckleberry Finn, Alice din Țara Minunilor ș.a. Prin aceste 
personaje el se regăsește pe sine, fără ca să se limiteze la Nică din Amintiri 
din copilărie sau la Fata babei și fata moșneagului. Grație lecturii rolului 
personajelor, copilul se dezvoltă intelectual și spiritual. Anturajul în care 
apar actanții operelor ne determină pe fiecare din noi să percepem lumea în 
așa fel ca să putem diferenția binele de rău. Eroina principală din Alice în 
Țara Minunilor, Lewis Carroll este o mică domnișoară, care reușește să 
realizeze, prin comportamentul ei manierat și demn, un întreg cod al 
bunelor maniere în societate. Opera ocupă un loc important în 
postmodernism prin însuși jocul imaginației care este atât de confuz, dar 
relevant prin noblețea și virtuțile întruchipate în Alice.  

Dificultățile apărute în procesul realizării produsului textual țin atât de 
nivelul traductologic, cât și de cel social. În primul rând, numele proprii 
care nu pot fi traduse și transmise exact, iar mai apoi, interdependența 
numelui personajului cu ceea ce denotă în realitate, deoarece numele 
încorporează și figura unui viciu care trebuie descoperit în fiecare din ele.În 
comparație cu atenția care se acordă celorlalte texte, această poveste rămâne 
a fi ignorată, din cauza dificultății de a conchide firul de derulare al 
evenimentelor sau a simbolisticii fiecărui personaj, obiect, întruchipare care 
vin mereu în contrapunere cu opiniile sau acțiunile micei samaritene. 
Conotația lor se pierde în traduceri, cea ce constituie o dificultate de a reda 
anume acea imagine care a expus-o Lewis Carroll.  

Abordând această problemă, ne propunem evaluarea calității de 
transpunere a personajelor din textul original în limba română și felul în 
care acesta a fost acceptat de public.  
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Limba română, la fel ca alte limbi, se află într-o permanentă dezvoltare, 

încercînd astfel să se adapteze unor condiții sociale, culturale și economice. 
 În condițiile globalizării cu care se confruntă țara noastră și a 

dezvoltării relațiilor economice implicit, diversificarea fluxurilor afacerilor 
mondiale sunt factorii care duc la așa zise împrumuturi ai unor termeni 
folosiți de vorbitori în diferite domenii. 

După anii 1990, lexicul românesc se confruntă cu o abundență de 
cuvinte de proveniență engleză, care au “invadat” limba română și au 
continuat să apară într-un mod accelerat. 

Anglicismele reprezintă o tendință a limbii actuale de a lăsa să pătrundă, 
în mai multe domenii nu doar în cel economic. Acest fenomen este destul de 
interesant întrucît aceste cuvinte sunt preluate din limbi neînrudite 
genealogic. 

În domeniul economic, limba română abundă în anglicisme, cea mai 
mare parte a limbajului, folosit de economiști sunt în limba engleză. Deși 
unii termini economici pot fi traduși, cei din domeniu optează pentru 
termini englezești. 

Putem afirma că anglicismele au contribuit la înnoirea și reconstrucția 
limbii și la renovarea și modernizarea lexicului. În sine influența limbii 
engleze nu ar trebui să fie considerate un fenomen negative cît nu se 
exagerează utilizarea cuvintelor. Natura limbii este de a se înnoi în 
permanență. Astfel limba trebuie să folosească elemente noi, pentru a se 
îmbogăți permanent și a se racorda realității. 
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FOTOGRAFIA-UN REMEDIU AL TUTUROR VÂRSTELOR 
 

IDRIŞOVA Aina 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Fotografia este o istorie ce are un epilog secret, exprimat prin sentimente 

renăscute în inimă şi cuget. Ca urmare, oamenii din imagini se încadrează în 
istorie. Viaţa omului este o cale lungă, plină de surprize. Orice faptă e 
urmată de o mulţime de consecinţe. De ce calitate ele n-ar fi, bună sau rea, 
cu amintiri plăcute sau neplăcute, decizia să le imortalizăm sau nu depinde 
numai de noi. Uneori, în calea vieţii noastre, apar greutăţi şi neplăceri din 
cauza greşelilor altora. Anume în aşa situaţii, sufletul caută un leac pentru 
boală sa. Putem afirma cu certitudine, că fotografia are puterea să ajute 
omul în acest caz. Fotografia, uneori, are capacitatea de a-i “trata” pe 
oamenii fără speranţă. Altora le dă posibilitatea „să zboare” măcar în vise.  

Captaţi de miracolul fotografiei sunt oamenii de toate vârstele. Anume 
prin fotografie copiii deschid pentru sine Universul, cunosc natura 
înconjorătoare, oamenii şi caracterile lor. Cu ajutorul fotografiei ei fac 
primii paşi în lumea artei. Prin fotografie, tineretul se străduie să reprezinte 
păreri cu privire la viaţă, să aducă altora acele minuni şi enigme, pe care le 
au în vise şi gânduri. Oamenii mături cel mai mult apreciază emoţiile pe 
care le aduce fotografia, căci simt fericirea în fiecare clipă, mai adânc 
pătrund în sensul imaginii şi înţeleg fantezia minunată a autorului. Şi cât n-
ar învăţa copiii de bine, n-ar moderniza tinerii arta, n-ar prefera maturii 
colectiile pozitive de imagini la calculator, oamenii în etate rămân 
dependenţi de aceasta arta şi sunt cel mai mult afectaţi de subiectele 
imortalizate pe fotografii. Anume pentru ei, fotografia este cel mai 
important remediu, căci toate culorile şi nuanţele fotografiei le dau putere şi 
le „tratează” inima şi sufletul. Frumosul şi urâtul, binele şi răul sunt lucruri 
inseparabile, ele, cu certitudine, trebuie să fie prezente în arta fotografiei. 
Daca vom vedea doar frumuseţea, dar n-o vom percepe, vom rămâne săraci 
şi pustii.Oameni care visează şi cred că viaţa e plină doar de fericire, 
gândesc greşit. Ei nu înteleg, că dacă n-ar fi fost razboiul, n-ar fi fost nici 
pacea; dacă n-ar fi fost durerea, n-am simţi nici fericirea. Viaţa ar fi 
plictisitoare, ar pierde orice sens. E extraordinar de interesant să 
imortalizezi sensul vieţii în fotografii. Ele ocupă un loc important în viaţa 
unui om, unui geniu, unui artist... 
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VIZIUNI POETICE ÎN LIRICA ANEI BLANDIANA 
 

LECA Olga 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Creaţia Anei Blandiana este reprezentativă pentru estetica 

neomodernismului şi din cea a deconstrucţiei canonului ca idee inovatoare. 
În acest context, creaţia poetei, în ansamblu, este „o sugestie de sfinţenie” 
(A. Ştefănescu). Volumele sugestive ale poeteimarchează, prin tematică, 
relevante treapte ale vieţii umane şi ale travaliului creator, cu toate trăirile, 
sentimentele, pasiunile, emoţiile. LiricaAnei Blandiana e o poezie de idei 
care a şi-a păstrat statutul, dar şi toate componentele sale precum imaginile 
artistice etc., dar a mai adăugat o altă particularitate, şi anume „lirismul 
reflexiv”. 

Luciditatea confesării eului liric urmăreşte o aprofundare în tainele lumii 
poetice recreate, ce se datorează promovării valorilor umane, precum: 
adolescenţa, tinereţea, iubirea, maturitatea, creaţia, :,, Să ne face mai 
tineri, mai tineri, mergând,/ Maturi şi puternici s-ajungem la poarta 
creaţiei.Se cere demenţionat faptul că o particularitate deosebită a liricii 
este şi faptul că autoarea se înfățișează dezarmată în fața cititorului şi 
ironicului public de azi. De aceea eul liric maniestă o sinceritate 
covârşitoare şi-şi expune trăirile sale printr-o grilă valorică de idei. Aproape 
fiecare volum al Anei Blandiana este încărcat de atacul asupra ideologiei 
rutinare a stagnării, a staticului, a falsului şi discursul liric pledând pentru 
valorile umane şi estetice viabile, perene. 
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ON PROBLEMATIC ASPECTS IN TRASLATING OF FICTION 
 

LUNGU Daniela 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
First of all I would like to note that translation is an interesant activity 

and there are few difficulties that occur during the translation way because 
every language presents the world in diverse way and has its own grammar 
structure, grammar rules and syntax variance. If we speak about the 
translation of proper names in fiction literature then, today, names are 
typically translated in children’s literature, comics and fantasy and science 
fiction.  

The idea is shared that there are a many translation problems and traps 
which make the text in question a real provocation for the translators. At a 
first sight, the translator is faced with a large number of invented terms, 
loaded names, rhymes, obscure creatures, e.g. basilisk (translated as 
basilisk, then vasilisc into Romanian), and others. Still another issue that 
appears from translating occurs between English and Romanian when 
expressing one's feelings. We have a myriad of words to express each 
nuance of feeling while English comes up short. So frequently Romanians 
search for the word that will communicate their feelings when they speak 
English. The difficulties of translation depend to a great degree on what you 
are translating and the nature of the two languages assume.  

A important linguistic obstacle to translation is the problem of 
conceptual mapping. In simple cases, the relationship between signifier (a 
word) and concept (signified) is equal numerous languages. The French 
"chat", Latin "feles", and English "cat" all are based on similar concepts of 
what represents the biological species. In conclusion we should to mention 
that the quality of translation depends on a number of factors, some of 
which, according to Phillips , may be beyond the researcher’s control. In 
those cases where the researcher and the translator are the same person the 
quality of translation is influenced by factors such as: the autobiography of 
the researcher-translate; the researcher’s knowledge of the language and 
the culture of the people under study; and the researcher’s fluency in the 
language of the write-up.  

In the moment when the researcher and the translator are not the same 
person, the quality of translation is influenced mainly by three factors: the 
competence, the autobiography and what Temple mentioned ‘the material 
circumstances’ of the translator, that is the position the translator holds in 
relation to the research. 
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CULTURAL SPECIFICITY IN TRANSLATION 
 

LUNGU Daniela 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
One of the great problems confronted by translators is how to manage 

cultural specificity, since translation is usually occurs as an interlingual 
communication as well as a process of cultural transfer. In translating cultural 
specificity, two approaches are usually proposed, a foreignizing method or a 
domesticating method. Subtitling, as one of the more frequent ways of 
audiovisual translation, has its own requirements and constraints, which 
focusing on the target text as well as its receiving by an audience of different 
features and background from that of the original. 

To handle culture-certain terms in subtitling, a domesticating method is 
strongly advised, in line with which the strategy of adaptation is therefore 
suggested and then exemplified in subtitling as the dominant principle of 
dealing with cultural specificity, with a view to assisting viewers’ 
comprehension and evoking an equivalent result. It is generally agreed that 
translation is not simply a matter of language, but primarily a cross-cultural 
transfer or intercultural communication. The definitions of culture amount to 
over 200, each from its own perspective. The one that is directly substantial to 
translation is given by Ward H. Goodenough, an American ethnologist, who 
affirm that culture refers to the forms of things that people have in mind, their 
models for perceiving, relating, and otherwise interpreting them (Nord, 1997).  

For example, for Children's Literature Translation, the issue of cultural 
specificity becomes evident for some of those categories and subcategories of 
children's literature which usually abound in cultural-bound words and phrases: 
ballads, anonymous, stories, wise saying anf rhymes coming from the oral 
tradition (Hillman 1999); For instance, in Hronicul și Cântecul Vârstelor, an 
autobiographical book in which Lucian Blaga recounts his childhood and youth, 
the author uses the term vâlve,to refer to the fairies, in Romanian popular 
mythology and even in the English have the term fairies, this is best rendered 
into Romanian by means of the term zâne. The same happens in Ion Creangă’s 
Povestea lui Harap Alb in which the Red Emperor’s daughter is described as 
being a farmazoană , a regionalism used to designate a witch, a woman who is 
supposed to practice magic. The mentioned before regionalisms do not have a 
similar equivalent in English, so when they are translated, much of the 
expressiveness of the texts is lost.  

To sum up, we can mention that the study suggests that translation can be a 
useful tool to uncover deficiencies in students’ intercultural competence. It can 
also be used to raise awareness of issues in intercultural communication and in 
this way enhance their competence. 
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VERBELE DE ACȚIUNE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. STUDIUL 
SEMIOTICO-SINTACTIC 

 
MOSTOVEI Ionela 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 
Verbele de acţiune se definesc prin toate sau aproape toate trăsăturile 

specifice verbului ca parte de vorbire. Pentru aceste verbe este caracteristic 
faptul că ele semnifică procese care se definesc prin trăsătura /dinamicitate/.  

Clasa verbelor de acţiune este cea mai numeroasă. Este evident că 
elementele lexicale cuprinse de această clasă sînt eterogene atât sub aspect 
semantic, cât şi gramatical. În cadrul ei se poate face distincţie între o zonă 
centrală şi o zonă periferică. Unităţile din zona de centru posedă toate trăsăturile 
specifice clasei, cele de la periferie sînt lipsite de unele dintre aceste trăsături.  

În cadrul proceselor dinamice, se delimitează două sfere: sfera acţiunilor 
fizice, externe şi sfera acţiunilor intelectuale, interne.  

Cîmpul semantic al verbelor de acţiune cuprinde următoarele clase:  
1) verbe care exprimă acţiuni fizice (a construi, a tăia, a desena etc);  
2) verbe de declaraţie (verbe ilocutive, verba dicendi: a spune, a zice, a vorbi 

etc.); 
3) verbele percepţiei senzoriale (a vedea, a auzi, a simţi etc.); 
4) verbe care exprimă manifestări ale activităţii intelectuale (a cugeta, a 

gîndi, a raţiona, a chibzui etc.); 
5) verbe care exprimă manifestări ale activităţii psihice (emoţionale: a rîde, a 

plînge, a ofta, a suspina etc.); 
6) verbe care exprimă manifestări fiziologice (a tuşi, a strănuta, a respira, a 

răsufla etc.); 
7) verbele de mişcare (a merge, a se deplasa, a călători, a traversa, a alerga 

etc.). 
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LIRICA LUI ANDREI ȚURCANU ÎNTRE MODERNITATE ȘI 
POSTMODERNITATE 

 
NEGOIȚA Victor 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Temele și principiile poetice ale lui Andrei Ţurcanu, explorarea 
capacităţii raţiunii de a produce cunoaştere atemporală, raportarea 
permanentă la idealitatea fiinţei, curbarea sensului spre punctul de origine, 
reactualizarea stării de perpetuă desăvârşire prin iubire.Poetul este un 
postmodernist în măsura în care îşiconstruieşte labirintul poetic printr-o 
recuperare permanentă a ceea ce s-a spus şi s-a scris mai valoros despre 
moarte, prin reciclarea formelor revolute ale poeziei.  

Andrei Ţurcanu adoptă dialogic drama eroului mitic care a găsit prin 
suferinţă calea către propria abisalitate. Mai mult chiar, se poate spune că 
acest cândva volum autonom se vrea o rescriere a aventurii gnoseologice a 
sinelui eminescian din Odă în metru antic.  

De la textul de debut, intitulat Ars poetica, şi până la Moartea lupului se 
descifrează progresiv o structură asemănătoare cu cea a celebrului poem, 
care este fără doar şi poate o excelentă expresie a spiritului prăpăstios al 
omului modern, a fiinţei lui neliniştite. 
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POETICA SPAȚIULUI ÎN LIRICA LUI DUMITRU MATCOVSCHI 

 
POPOVICI Maria 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 
Poezia și universul poetic sunt caracterizate de spațialitate, dominantă 

relevată prin mijloace lingvistice ce cuprind și integrează indici ai spațiului. 
CercetătorulMaurice Blanschot, în studiulSpațiul literaturii, menţionează în 
acest sens: „În poezie nimeni nu vorbeşte, se pare că doar cuvântul se 
vorbeşte” într-un spaţiu individual, intim, de aceea rolul, semnificaţia 
toposului în opera poetică sunt relevante şi constituie o importantă temă de 
cercetare.  

Acest concept aplicat la cercetarea liricii lui D.Matcovschi permite o 
revalorificare a creaţiei poetice a maestrului dintr-o perspectivă ştiinţifică 
pertinentă şi adecvată dominantei estetico-literare a acesteia. Or, este ceea 
ce Gaston Bachelard numea topo-analiză, care permite o valorificare 
cmplexă a specificului etico-estetic al poeticii matcovschiene. Sub însemnul 
eticului, pe axa valorică se situează, deopotrivă, sentimentul de afiliere 
organică a poetului cu plaiul natal, transfigurat emblematic în spaţiul 
simbolic al „mărgioarei”, și casa părintească, devenită pilon de rezistență și 
verticalitate a „poetului și omului cetății”. Timpul etic, primordial, este cel 
al copilăriei – indiciu al purității, spiritualității și dăinuirii.  

Poet al esențelor existențiale, Matcovschi definește poetic spațiul sacru, 
originar, şi vatra strămoșească discursul liric conţinând osmoza dintre 
spațialitatea marcată şi de elemente estetice: „Crescut în suflet un pământ. 
Cel mai frumos pământ din lume”, acesta fiind unul de referință pentru 
specificul ontologic al devenirii noastre în timp. 

 
. 
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CONCEPTUL DE RONDEL ÎN CREAȚIA GALINEI FURDUI  
ȘI STELIANA GRAMA 

 
SPIC Parascovia 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Personalități poetice inconfundabile sunt, în peisajul literaturii române, 
autoarele de rondeluri Galina Furdui și Steliana Grama. Continuând tradiţia 
modestă a afirmării rondelului prin care poetele definesc o estetică și 
reprezină o anumită filozofie a vieții care s-a pretat în special formulei 
meditaţiei. 

O constantă esențială a rondelurilor acestor poete rămâne interesul 
permanent pentru ființa lăuntrică a omului, pentru factorul spiritual. Astfel, 
lirica rondelistă se redimensionează pe coordonata ontologic-existenţialistă 
în cazul G. Furdul şi pe cea lirico-estetică în cel al S. Grama. De aceea în 
rondelurile G. Furdul persistă motivele de factură filozofică structurate 
corelativ: viaţă-moarte;sacru-profan; celesctu-terestru;părinţi-copii ş.a., 
astfel tematica fiind propice pentru trăirea elegiac-meditativă a eului liric. 
Discursul liric este structurat pe ţesătura unui limbaj metaforico-simbolic ce 
conotează problema destinului uman efemer, dar valoros. 

Steliana Grama abordează rondelul din perspective complexităţii 
trăirilor unui eu liric neo-modernist, copleşit de toate problemele 
cotidianului şi în confruntare cu rutina, fetişismul, falsul şi plictisul. 
Canoanele formale sunt înnoite şi pe seama transubstanţierii cotidianului în 
spiritual-estetic, inventându-i-se un discurs al tânărului cult, ce mânuieşte 
cu abilitate expresia artistică şi gândirea interogativă. De altfel, ambele 
autoare mizează pe un discurs meditativ-filozofic 
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ADJECTIVELE ALB-NEGRU ÎN OPERA EMINESCIANĂ 

ŢURCANU Alexandra 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Opera eminesciană reprezintă un univers de senzaţii şi trăiri în care 

anume cromatica creează cele mai sugestive efecte. De exemplu, în ceea ce 
privește albul, simbolistica este variată.  

De la culoare clară, strălucitoare și limpede: „Îndurăte și lasă privirea-mi 
s-o consol/ La alba strălucire a gâtului tău gol” (Apari să dai lumină), la 
furtună de zăpadă, viscol: „Iubesc precum iubește pe-o albă vijelie/ Un 
ocean de foc...” (Amorul unei marmure). De asemenea, fiind considerată 
culoare noncoloră, albul în poezia lui Eminescu are și semnificația de palid, 
lipsit de viață „Văd sufletu-ți candid prin spațiu cum trece; / Privesc apoi 
lutul rămas...alb și rece”. (Mortua est). Albul se mai distinge prin efectul de 
imaculat: ca fila albă de hârtie, ceea ce ar sugera un nou început, în care 
totul e altfel: „Luă o coală mare de hârtie albă”. (La aniversară).  

O altă semnificație, și anume celestă, atestăm în poezia Misterele nopții: 
„Două umbre albicioase/ Ca și fulgii de ninsori,/ Razele din alba lună/ Mi le 
torc, mi le-mpreună). În opoziție cu albul, vine culoarea neagră care 
sugerează lipsa luminii, întunericul: „Talazurile negre ce turbă, se 
răstoarnă” (La Heliade), durere, tristețe, moarte „ În privazul negru-al vieții-
mi/ E-o icoană de lumină” (Singurătate), dar și infinit, nepătruns „În toată 
neagra vecinicie/ O clipă-n brațe te-am ținut.” (Te duci).  

De asemenea, negru mai este și simbolul disperării, al pesimismului:„La 
neagra-i durere îi pune hotar” (Speranța). Aşadar,în poezia emonesciană 
alb-negrul este antinomic. 
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ECOURI BLAGIENE ÎN LIRICA LUI GRIGORE VIERU 

ŢURCANU Alexandra 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
În lirica viereană cititorul de azi descoperă simbioza dintre note 

tradiţionaliste şi cele moderniste. În deosebi se impun prezenţele 
intertextuale cu structurile poetice blagiene. Gr. Vieru îşi dorea, în egală 
măsură, o poezie – „suflet din sufletul” poporului său, dar şi care să 
răspundă aşteptărilor timpului, iar L. Blaga era creatorul premergător care i-
a servit drept un indicator valoros. Fiind un clasic al modernismului 
românesc, era firească “forţa dinamizatoare” (M. Scarlat), exercitată de 
suflul expresionist al poeziei lui L.Blaga. 

De fapt, ambii poeţi oscilează între tradiţionalism şi modernism, versul 
lui Gr. Vieru purtând şi haina unui romantism, pe alocuri întretăiat de 
vibraţii postmoderniste şi sclipiri expresionist.M. Cimpoi consideră că 
generaţia lui Gr. Vieru, descoperă, „satul ca tipar al veşniciei şi principiul 
matern al universului”.  

Drept argument este spectrul topoi-lor, în special, cel de motive şi teme 
comune semnificative.Analiza textelor vierene ne-au convins că poetul 
basarabean are vocea lui particulară şi individuală, de aceea nu atestăm 
efctul epigonismului, ci, mai curând, o comunitate de stare a spiritului 
creator, de convingeri şi principii de creaţie, ambii fiind nişte conştiinţe 
civice puternice, apărători ai adevărului despre valoarea spirituală a 
neamului, despre nepreţuitele rădăcini ontologice ale spiritualităţii şi liricii 
româneşti.  

Cu toate acestea, Vieru are vocea sa a liricului existenţialist.  
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TENDINȚE ACTUALE DE DEFINIRE A NOȚIUNII DE NEOLOGISM 

 
VIZITIU Liliana  

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Neologismele, din punct de vedere etimologic, reprezintă cuvinte nou 
apărute într-o limbă, indiferent dacă ele sunt împrumuturi, ale limbii 
respective sau dacă au origine mixtă. Caracterul particular al neologismului 
românesc constă în faptul că, spre deosebire de continuitatea culturală a 
limbilor occidentale, româna a cunoscut o evoluţie scindată pe niveluri, 
limba populară, manifestată preponderent oral, fără restricţii sau limitări 
normative, și limba cultă, de origine bizantino-slavă, aparţinând, iniţial, unei 
minorităţi izolate cultural de marea masă a vorbitorilor. Din cele mai vechi 
timpuri a apărut tendința de cunoaștere a realității înconjuratoare, iar apoi și 
cea de autocunoaștere a însăși ființei umane. Nu toate neologismele, 
pătrunse în limba română, au scos din uz sau apar paralel cu elementele 
lexicale de alte origini. Lat. culpa n-a eliminat slav. vină, iar culpaș, culpeș– 
n-au devenit semanticește egale cu vinovat. Astfel, culpă, culpaș, culpeș – 
n-au fost acceptate de uzul general, care este suprema autoritate în privința 
circulației cuvintelor. 

Cercetarea amănunţită a unui număr cît mai mare de scrieri româneşti cu 
conţinut variat, tipărituri şi manuscrise, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea 
şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea, demonstrează că majoritatea 
neologismelor limbii române datează din această perioadă. Stabilirea 
etimologiei neologismelor limbii române, este condiţionată, de bogăţia 
materialului informativ de care dispunem pentru fiecare neologism. Pentru a 
se putea stabili etimologia unui neologism trebuie să se ţină seama şi de 
particularitățile limbii române literare din perioada în care a intrat în limbă 
neologismul respectiv, de structura ei fonetică şi morfologică. De exemplu, 
este cunoscut că forma, pe care o au multe neologisme, la sf. Sec. al XVIII-
lea şi la inc. sec. al XIX-lea prezintă uneori deosebiri mari faţă de forma pe 
care o au aceleaşi neologisme din 1830-1840 pînă astăzi.  

În concluzie, considerăm că stabilirea etlmologioi neologismelor limbii 
române, care poate părea o operaţie simplă, fiind vorba de cuvinte relativ 
noi în limbă, a căror formă se recunoaşte cu uşurinţă în dicţionarele altor 
limbi, este o problemă destul de complicată. Rezolvarea ei la nivelul 
cercetărilor etimologice actuale impune adunarea unui material informativ, 
începînd cu primele atestări ale fiecărui neologism în limba și cultura 
noastră. 
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