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Biologie, Biologie moleculară 
 

MOLECULAR DETECTION OF PHYTOPLASMA IN 
TOMATO SEEDS AND SEEDLINGS 

 
BAHŞIEV AIGHIUNI  

Moldova State University 
 

Phytoplasmas are a wall-less, non-cultivated in vitro, phloem 
colonizing bacteria which infect more than 700 plant species. Many of these 
species are economically important: tomato, potato, maize, grape and 
others. Phytoplasma infection causes a huge disturbance in growth like 
phylody, sterility of flowers, proliferation of lateral buds giving a bushy 
aspects, dwarf.  Phytoplasma is mainly transmitted by insect vectors as 
planthoppers, leafhoppers and psyllids. Also phytoplasma may be 
transmitted through weeds like bindweed (Convolvulus arvensis and 
Calystegia sepium) and stinging nettles (Urtica dioica) which are natural 
reservoirs for insect vectors. Although this infection can be spread by 
vegetative propagation such as grafting, rhizomes, or bulbs but it remains 
unclear the possibility of phytoplasma transmission thought seeds.  

Our goal was to check phytoplasma infection in tomato seeds and 
seedlings.  

In our research seeds of three tomato genotypes, Elvira, Cerasus and 
Deşteptarea, were analyzed. DNA isolation was performed by alkaline 
expess method. 2/3 part of a seed was taken for one sample. To identify the 
infection of tomato seeds we used two primer pairs specific for Ca. P. 
solani, which allow nested-PCR analysis. Electophoresis was carried out in 
2% agarose gel, the buffer TBE × 1, bands visualization was performed 
using EtBr. Results of the molecular diagnostic of untreated seeds revealed 
the presence of Ca. P. solani. The infection has been determined in 42, 9 % 
of all analyzed samples. However, nested-PCR analysis showed the lowest 
number of infected with phytoplasma seeds in variety Cerasus. This may 
indirectly indicate that the variety Cerasus is more resistant to Ca. P. solani 
compared with Elvira and Deşteptarea, taking into account a lower part of 
the infected seeds. Then we identified the presence / absence of 
phytoplasma infection in tomato seedlings of three tomato genotypes: 
Elvira, Enigma and Uspeh x L325, which were grown in thermostat. The 
infection has not been determined. The quality of DNA was tested using 
UMD 2629 primers specific for tomato pathogen related gene.  Amplified 
fragments UMD 2629 have been detected in all analyzed samples that 
demonstrate the high quality of isolated DNA.  

Thus, the results of these experiments confirm the assumption that 
phytoplasma is not transmitted by tomato seeds. 



12 
 

Biologie, Biologie moleculară 
 

ROLUL GENEI NPPB ÎN BOLILE 
CARDIOVASCULARE 

 
BALAN VERONICA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Gena NPPB codifică peptidul natriuretic de tip B (BNP), component 
al familiei de peptide natriuretice, descoperite în 1981 de către A. J. D. 
Bold. S-a demonstrat că această clasă de neurohormoni promovează 
natriureza, diureza şi inhibă axul renina – angiotensina – aldosteron, 
acţionând ca vasodilatatori.  

Studiile genetice susţin implicarea genei NPPB într-o gamă largă de 
afecţiuni cardiovasculare şi metabolice. Conform unei cercetări efectuate pe 
şoareci de laborator (D. G. Gardner, 2007) activitatea transcripţională 
crescută a genei NPPB este asociată cu scăderea tensiunii arteriale, în timp 
ce suprimarea expresiei cauzează hipertensiune, hipertrofie, susceptibilitate 
la insuficienţă şi fibroză cardiacă.  

Iniţial, BNP a fost identificat în extractele de creier porcin, iar la om 
el este prezent şi la nivel cerebral, dar mai ales la nivel ventricular, 
acţionând ca hormon cardiac. Valoarea serică normală a BNP circulant este 
între 0,5-30 pg/m, conduita terapeutică fiind ghidată după această valoare, 
care creşte odată cu înaintarea în vârstă, dar nu depăşeşte 20 pg/m în lipsa 
bolilor cardiace. S-a constatat că concentraţia plasmatică a BNP (şi 
respectiv ale NT-proBNP) creşte ca răspuns la stresul ventricular, fiind 
inclus într-o serie de ghiduri şi protocoale ca instrument de diagnostic, 
prognostic şi management al insuficienţei cardiace.  

De asemenea, o serie de studii au demonstrat că nivelurile serice ale 
BNP corelează cu creşterea mortalităţii la pacienţii cu insuficienţă cardiacă 
severă. Totodată, cercetările recente (Yasuhiro Ikeda, 2015), efectuate 
asupra şobolanilor de laborator au relevat asocierea dintre moartea subită şi 
suprimarea genei NPPB -/-, ceea ce indică asupra faptului că BNP ar putea 
fi un indicator al morţii subite.  

În literatura de specialitate, puţine studii se referă la activitatea 
transcripţională a genei NPPB la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, 
necesitatea cărora este susţinută în contextul în care, BNP-ul are un rol 
important în programele de apreciere a prognosticului şi monitorizare a 
eficienţei terapeutice la pacienţii cu insuficienţă cardiacă. Cunoştinţele 
privind expresia genei NPPB ar putea fi utile în contextul practicării 
medicinii personalizate – prognostic, diagnostic, tratament, dar şi în 
clarificarea cauzelor şi mecanismelor moleculare ale bolilor 
cardiovasculare. 
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O ALGĂ VERDE CE PRODUCE PIGMENŢI ROŞII 
 

BANARI VERONICA 
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Teza ştiinţifică este consacrată studiului algei unicelulare 

Haematococcus pluvialis – una dintre cele mai captivante domenii ale 
ficobiotehnologiei. Interesul cercetătorilor faţă de această microalgă a fost 
determinat de mai mulţi factori, în special interesul este mare faţă de 
complexitatea ciclului său de dezvoltare, dar mai cu seamă – prorietatea sa 
de superproducător de astaxantină – cel mai eficient antioxidant cunoscut în 
zilele noastre. 

Majoritatea algelor sunt organisme acvatice. Corpul algelor 
pluricelulare nu este diferenţiat în ţesuturi şi organe. Dar studiul bibliografic 
realizat a permis urmărirea istoriei descrierii unei alge specifice, care are 
mai multe forme şi culori pe parcursul ciclului său de dezvoltare, fapt ce 
poate duce în eroare chiar şi pe cei mai experimentaţi specialişti algologi. 
La fel, s-a acordat o atenţie deosebită importanţei metabolitului excepţional 
al hematococului – antioxidantul astaxantina. 

Cercetarea a inclus descrierea tulpinii studiate, ce face parte din 
colecţia laboratorului de Ficobiotehnologie al Institutului de Microbiologie 
şi Biotehnologie al AŞM (unde a şi fost realizat studiul dat), precum şi 
metodele de cultivare a microalgei studiate. 

Rezultatele experimentale conţin o mulţime de poze realizate pe 
parcursul experienţelor, ce ilustrează toate etapele ciclului de dezvoltare a 
algei şi transformările ei spectaculoase. Concluziile reflectă rezultatele 
experienţelor realizate. Acest studiu a permis dezvoltarea spiritului de 
cercetător, abilităţilor de lucru şi observaţie asupra organismelor 
microscopice. Cercetarea a demonstrat că implicarea în asemenea analize 
este un studiu interesant şi important pentru dezvoltarea calităţilor de 
personalitate şi pentru cercetările în continuare asupra acestei alge. 

Astfel, algele sunt microorganisme, capabile de a realiza procesul de 
fotosinteză cu ajutorul pigmentului, care este frecvent clorofila sau 
ficocianina. Din apă şi săruri minerale, folosind ca sursă de energie lumina 
solară şi în prezenţa pigmentului verde clorofilă, sintetizează substanţe 
organice. 
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INFLUENCE OF LIGHTING HABITATION ON THE 
RESEARCH BEHAVIOR OF WHITE RATS IN THE 

“OPEN FIELD” TEST 
 

BUHARCOV ECATERINA  
Moldova State University 

 
For an objective assessment of behavior in neurobiological studies, 

the “open field” test is often used, it is an adequate method for quantifying 
the behavioral characteristics needed to identify individual characteristics of 
animals. This method objectively characterizes emotionality, research 
behavior, as well as behavioral features in conditions of moderate stress. 

In the natural habitat of rats, mainly night activity is observed. Light 
is an environmental factor affecting the research behavior of both wild and 
domesticated animals. Usually in the laboratory, white rats are kept in a 
mode of illumination 12 hours light and 12 hours darkness or in natural 
light conditions. 

The problem of the influence of the detention conditions is often not 
taken into account in the analysis of behavioral characteristics, in 
connection with this the purpose of the study was to investigate the 
influence of illumination on the behavior of rats in the “open field”. The 
experiments were carried out on male white rats weighing 130 ± 10 g. The 
rats were divided into two groups of 10 animals. Control group - natural 
light (illumination ≈ 20 lux). The experimental group - darkening for 7 days 
(illumination ≈ 2 lux). The behavior of the rats of the control and 
experimental groups was examined in the “open field” (illumination ≈ 80 
lux), the following behavioral characteristics were assessed: vegetative 
response, horizontal motor activity, vertical locomotor activity, grooming 
related to displaced behavior. 

Comparing the results of the control and experimental groups, it 
should be noted that rats that stayed for 7 days in conditions of reduced 
illumination become more emotional, which is manifested in an increase in 
vegetative reactions and grooming, characteristic for the state of emotional 
stress, in addition, their locomotor activity sharply decreases. This is 
evidenced by a sharp decline in horizontal and vertical motor activity, 
which characterizes the orientation and research behavior. Analysis of the 
obtained data allow us to conclude that light deprivation for 7 days has a 
generalized effect and increases the stress-reactivity of rats; Reducing the 
illumination of the habitat suppresses the manifestations of the research 
behavior of rats in the “open field”. 
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DINAMICA PROCESELOR METABOLICE ÎN 
DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDUL 

ADMINISTRĂRII FITOPREPARATULUI CLZ III 
 

CAUŞ MARIA  
Universitatea de Stat din Moldova 

 
Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice  şi 

cea mai frecventă 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  de mare 
importanţă pentru sănătatea omenirii, iar actual fitoterapiei  i  se acordă o 
atenţie deosebită în tratarea acestei boli. 

Plantele medicinale manifestă acţiuni efective în profilaxia şi 
tratamentul diabetului zaharat, deoarece evidenţiază efect stimulator asupra 
celulelor - β ale insulelor Langerhans, exercită acţiune hipoglicemică, 
elimina surplusul de glucoză şi săruri cu urină, de asemenea prezintă efect  
diuretic, tonifiant, sedativ, protector, antimicrobian precum şi 
aprovizionarea organismului cu vitamine şi microelemente, ceea ce serveşte 
statut important în metabolismul glucidic, lipidic şi proteic. 

Un interes deosebit prezintă influenţa fitopreparatelor asupra  
metabolismului în diabetul zaharat. Ca urmare a folosirii plantelor 
medicinale are loc normalizarea metabolismului şi a nivelului de colesterol 
în sânge, se accelerează eliminarea din organism a metaboliților toxici, ceea 
ce inhibă evoluţia multor patologii.  

Cercetând influenţa complexului din plante medicinale (ghimbir, 
dafin şi scorţişoară ) în diabetul alloxan, 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,  rezultatele studiului au 
evidenţiat efectul hipoglicemiant al extraselor din plante medicinale, 
reducând glicemia cu 50,73 % la lotul mixt   faţă de  lotul alloxan, diferenţe 
observându-se şi în cazul proitenuriei şi cetonuriei,  astfel putem  menţiona 
că extrasele din plante 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 în cercetările 
ştiinţifice actuale. Fitopreparatul cercetat (CLZ III) are un efect benefic 
asupra funcţionalităţii metabolismului în cazul bolnavului de diabet  
zaharat, deci poate fi inclus în lista preparatelor antidiabetice. 
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REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR ASUPRA 
COMPLEXELOR DE MALADII ŞI FITONEMATODE 
PARAZITE LA CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ 

 

1CERCEL TATIANA, 1,2 IURCU-STRĂISTARU ELENA, 
2BIVOL ALEXEI  

1 Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău 
2 Institutul de Zoologie al AŞM 

 
În Republica Moldova  suprafaţa cultivată cu grâul de toamnă este de  

25% raportată la toate culturile fitotehnice de câmp. Ţinând seama de 
semnificaţia cerealelor de toamnă din toate zonele agroecologice a 
Republicii Moldova, precum şi de necesitatea obţinerii unor agroecosisteme 
libere de atacul infecţiilor fitopatogene şi prezenţa populaţiilor de 
fitonematode invazive fitoparazite, sunt scopul şi obiectivele deosebit de 
importante în realizarea obligatorie a controlului fitosanitar cu aspecte 
interactive  fitopatologice-fitohelmintologice, şi de impact fitoparazitar cu 
plantele gazdă, pentru a constata gradul de infectare şi atac, valorile 
efectivului numeric, frecvenţa şi arealul speciilor de maladii asociate cu 
complexele specializate de nematode ecto-endo parazite, cu elaborarea şi 
adaptarea unor măsuri ecologice în agrocenozele cerealelor de toamnă. 

Complexele de maladii fitopatogene şi fitohelmintozele prin 
pagubele sale,  produc cerealelor păioase şi în special grâului de toamnă  
afecţiuni grave prin simptome de putregaiuri, necroze la rădăcini şi tulpini, 
care și-au extins treptat arealul lor în toate zonele de cultură a cerealelor pe 
întreg teritoriul Europei de Vest şi Est inclusiv în toate zonele ecologice ale 
Republicii Moldova. Sunt afectate de peste 100 specii dăunătoare, unde se 
includ vertiginos şi agenţii fitopatogeni din sol (Fusarium graminearun, F. 
avenaceum, F. nivale, F. culmorum, F.oxysporum etc.), în asociere cu 
complexele de fitonematode parazite din genurile: Pratylenchus, Tylenchus, 
Aglenchus, Rotylechus, Helicotylenchus, Paratylenchus, Tylenchorhynchus, 
Ditylenchus, Merlinius, Criconemoides şi speciile micofage cu specializare 
ectopatarizitară. Culturile cerealiere sunt afectate grav şi de fitonematodele 
cu specializare trofică din genul Afelenchoides,  care au înregistrat  valori 
majore de  500-3000 indivizi/100 gr. sol, grad de afecţiune în mediu pe 
zone de  3-35% din totalul plantaţíilor investigate, în dependenţă de 
perioadă, zonă, sector şi faza de  creştere a cerealelor. Ele sunt şi vectori ai 
microflorei patogene ce provoacă putregaiuri de fusarioze şi fitohelmintoze 
la rădăcini şi tulpini semnalate  în valori 10-40% cu consecinţe grave 
plantelor cerialiere în primele faze vulnerabile de vegetaţie (toamna târziu-
primăvara timpuriu). 
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DIVERSITATEA HELMINTOFAUNEI 
LA APODEMUS FLAVICOLLIS 

 
CHIHAI ALEXANDRINA, CODREANU S., CRAVEŢ A.  

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Scopul cercetărilor vizează studiul diversităţii helmintofaunei şi 
comunităţilor de paraziţi la rozătoarele sălbatice din familia Muridae. 

Din totalul de gazde investigate care aparţin familiei Muridae, 
specia dominantă este A. flavicollis cu o pondere de 60,8%, caracteristică 
biotopului (păduri de stejar şi fag) din care a fost capturat, specie comună 
pădurilor de stejar şi fag şi preferă pădurile rare sau liziera acestora.  

Structura taxonomică a speciilor parazitare la gazdele de rozătoare 
investigate (A. flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius), este constituită din 2 
clase, 8 familii, 9 genuri şi 10 specii. Dintre care 40,0% din speciile 
parazitare aparţin clasei Cestoda, iar 60,0% fac parte din clasa Nematoda. 

Gazda A. flavicollis deţine cea mai diversă structură a parazitofaunei, 
constituită din 3 specii din clasa Cestoda (Paranoplocephala omphaloides, 
Catenoteania cricetorum, Skrjabinotaenia lobata) şi 6 specii din clasa 
Nematoda (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti, 
Capilaria hepatica, Heligmosomoides polygirus, Trichocephalus muris). 

Majorarea prevalenţei totale atât la A. flavicolis (86,7%), cât şi la 
A. sylvaticus (75,0%), se datorează faptului că speciile din Nematoda 
sunt geohelminţi (Heligmosomoides  polygirus, Trichocephalus muris), 
ageohelminţi (Syphacia stroma, Syphacia obvelata), calităţi care 
favorizează persistenţa şi răspândirea speciilor de paraziţi atât în cadrul 
biotopului între indivizii speciilor gazde, cât şi în cadrul altor biotopuri. 

Prevalenţa scăzută a biohelminţilor (Skrjabinotaenia lobata, 
Paranoplocephala omphaloides),  probabil, se datorează faptului că aceştia 
necesită gazde intermediare în ciclul său de dezvoltare, iar ele la rândul lor 
sunt dependente de anumite condiţii ecologice specifice. 

Din totalul speciilor invazive, 30,0% pot parazita şi la om (impact 
zoonotic), 10,0% pot infecta şi animalele domestice (impact epizootic), iar 
60,0% sunt specifice numai rozătoarelor. 

Rozătoarele mici şi carnivorele sălbatice au o importanţă majoră în 
formarea şi menţinerea focarelor de parazitoze, precum şi în transmiterea 
agenţilor parazitari în lanţul zoonotic şi epizootic din cadrul ecosistemelor 
naturale şi antropizate.  

Investigaţiile au fost efectuate în cadrul proiectelor fundamentale 
15.817.02.12F finanţate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
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ANALIZA FITOCHIMICĂ ŞI ACŢIUNEA 
ANTIOXIDANTĂ A PRODUSELOR VEGETALE DE 

HYPERICUM PERFORATUM L. 
 

CIBOTARU NATALIA 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 
 

Extractul etanolic din specia Hypericum perforatum include un 
conţinut bogat de compuşi fenolici ca flavonoide şi acizi fenolici, sugerând 
că acestea ar putea avea proprietăţi antioxidante importante. Numeroşi 
antioxidanţi fenolici au demonstrat activitate antioxidantă şi sunt consideraţi 
compuşi bioactivi promiţători pentru patologiile legate de acţiunea 
radicalilor liberi cu diferite boli cronice (ateroscleroză, tulburări 
neurodegenerative, ischemie cerebrală şi cardiacă şi boli reumatice). 

Obiectivul studiului constă în determinarea compoziţiei chimice şi 
evaluarea activităţii antioxidante pentru părţile aeriene şi flori ale speciei H. 
perforatum L. 

Produsele vegetale (Hyperici herba, Hyperici flores) au fost 
colectate din flora spontană, în apropierea oraşului Bălţi, în iunie 2016, în 
faza de înflorire în masă. Conţinutul de polifenoli totali (CPT), flavonoide 
totale a fost determinat prin metoda spectrofotometrică, la spectrofotometrul 
Meterthech UV/VIS SP-8001. Extractele etanolice s-au obţinut prin metoda  
de macerare fracţionată şi concentrarea lor s-a petrecut la evaporatorul 
rotativ Laborota 4011- digital. CPT a fost determinat prin metoda Folin-
Ciocalteu, absorbanţa a fost măsurată la 760 nm. Totalul de flavonoide s-a 
determinat prin metoda elaborată de Kurkin et. al. şi exprimat în 
echivalentul rutozidei. Acţiunea antioxidantă a fost determinată prin testul  
DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). 

Extractul uscat din flori este mai bogat în totalul de polifenoli (42,76 
mg/ml) şi flavonoide (67,28 mg/ml). Corelarea între conţinutul de polifenoli 
şi acţiunea antioxidantă a fost mai reprezentativă pentru extactul din 
Hyperici flores (IC 50 = 11,65 µg/ml) comparativ cu cel din Hyperici herba 
(IC 50 = 19,41 µg/ml). 

Potenţialul antioxidant determinat prin tehnica DPPH a arătat efecte 
mai bune pentru extractul uscat din Hyperici flores, comparativ cu cel din 
părţile aeriene. Florile ale specie H. perforatum L.  reprezintă o sursă 
alternativă importantă de compuşi naturali cu efect antioxidant. 
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POLIMORFISMUL GENETIC (SSR) LA DIFERITE 
POPULAŢII GEOGRAFICE DE LUPOAIE 

CODREANU ALEXANDRU 
Liceul Academiei de Ştiinţe al Moldovei 

 
Genul Orobanche cuprinde aproximativ 50 specii, care cauzează 

pagube mari de recoltă şi reduc semnificativ calitatea producţiei la un 
spectru larg de culturi dicotiledonate. Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) 
se caracterizează printr-un coeficient ridicat de propagare şi este principalul 
parazit ce atacă floarea-soarelui la nivelul sistemului radicular. În anumite 
situaţii atacurile acestui agent patogen sunt devastatoare, iar pagubele 
produse sunt în concordanţă cu virulenţa populaţiilor şi rasa fiziologică a 
parazitului prezent pe teritoriul cultivat cu floarea-soarelui. Lupoaia se 
caracterizează printr-o variabilitate intrapopulaţională mică, iar structura 
genetică a populaţiilor din zone geografice diferite este foarte omogenă. 
Cercetarea şi cunoaşterea evoluţiei din cadrul populaţiilor de lupoaie este 
crucială pentru organizarea unor programe eficiente de ameliorare a 
plantelor la rezistenţă. 

Luând acestea în calcul, scopul acestei lucrări constă în studiul 
polimorfismului genetic la diferite populaţii geografice de Orobanche 
cumana Wallr. 

Mersul prezentei lucrări a inclus investigarea a 9 populaţii de lupoaie 
originare din mai multe regiuni geografice ale Republicii Moldova 
(Donduşeni, Soroca, Prepeliţa, Sîngera, Băcioi, Fundul Galbenei, Svetlîi, 
Alexanderfeld, Slobozia-Mare). Pentru a determina polimorfismul genetic 
al acestor populaţii s-au utilizat 12 primeri SSR (Ocum-52, Ocum-59, 
Ocum-70,  Ocum-74, Ocum-81, Ocum-87, Ocum-108, Ocum-122, Ocum-
141, Ocum-174, Ocum-197, Ocum-206). Electroforegramele obţinute au 
fost utilizate pentru construcţia arborilor filogenetici şi calculul distanţelor 
genetice (metoda UPGMA). 

Conform rezultatelor obţinute, s-a constatat că populaţiile analizate 
conţin alele specifice în cadrul speciei, ceea ce demonstrează că aceste 
genotipuri sunt distincte una faţă de alta. Totodată, analiza genetico-
moleculară a populaţiilor investigate a demonstrat faptul că populaţiile din 
regiunea de Centru şi Sud a RM se caracterizează prin prezenţa numărului 
ridicat de alele detectate şi sunt mult mai polimorfice decât cele din zona de 
Nord.  

Cercetările de acest tip avantajează procesul de identificare a 
dinamicii fondului comun de gene, distribuţia geografică şi structura 
populaţională, la fel şi adaptarea acestora la mediu şi centrele de origine. 
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IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF GENETIC 
MOLECULAR DIAGNOSIS OF LOUIS-BAR 

SYNDROME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
COJOCARI IRINA 

University of Academy of Sciences of Moldova  
 

Ataxia-telangiectasia is an autosomal recessive disorder 
characterized by progressive cerebellar degeneration, immunodeficiency, 
premature aging, chromosomal instability, acute sensitivity to ionizing 
radiation, and cancer predisposition. The gene responsible for A-T, ATM, 
was linked to chromosome 11q23.1. It spans about 150 kb of genomic 
DNA, encodes a major transcript of 13 kb, and is a 370-kDa protein [Chen 
and Lee, 1996]. Subsequently, a wide spectrum of ATM mutations have 
been detected in A-T patients, spread throughout the gene and without 
evidence of a mutational hot spot. Procedures used for mutation screening 
in the ATM gene have included single-strand conformation polymorphism 
(SSCP) technique and sequencing. The aim of our study was to study the 
molecular particularities and perform ATM gene screening in AT patients 
in the Republic of Moldova. 

To explore the single nucleotide polymorphisms (SNPs) and point 
mutations of ataxia telangiectasia mutated (ATM) gene at moldavian 
patients. 

The target fragments of the exon 10, 12, 14, 16,18, 21, 26, 28, 32, 
39, 51 of ATM gene were first amplified using PCR technique, then 
screened for the SNPs and point mutations using single strand conformation 
polymorphism (SSCP) technique, finally the representative bands were 
sequenced for the verification of the new single nucleotide polymorphisms 
and point mutations using the automatic DNA sequencing technique. 

Six new SNPs were found in the exon 10, intron 51 and intron 63 of 
ATM gene. They are respectively the A/T polymorphisms at nucleotide 5689 
and 5691 in exon 10, the T/G polymorphisms at nucleotide +69 and +99, the 
A/G polymorphism at nucleotide +94 in intron 51, the G/C polymorphism at 
nucleotide +17 in intron 63. Five new point mutations were found in the exon 
51, intron 52 and exon 53 of ATM gene. They are respectively the T/G 
transversion at nucleotide 8618 in exon 51, the T/G transversion at nucleotide 
-13 in intron 52, the T/G transversion at nucleotide 8793, the G/A transitions 
at nucleotide 8816 and 8848 in exon 53. The known three SNPs, the G/A 
polymorphism at nucleotide 5557 in exon 10, the T/C polymorphism at 
nucleotide +104 in intron 51 and the T/C polymorphism at nucleotide -55 in 
intron 52, were verified in moldavian pacients. 

Revealing  of  ATM mutation carriers may improve risk estimates 
and help to identify individuals who are genetically susceptible to 
developing of the disease at an earlier age. 
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TREATMENT AND PREVENTION OF PANDEMIC 
H1N1 INFLUENZA 

 
COJOCARI IRINA  

University of Academy of Sciences of Moldova 
 

Swine influenza is a respiratory infection common to pigs world 
wide caused by type A influenza viruses, principally subtypes H1N1, 
H1N2, H2N1, H3N1, H3N2, and H2N3. Swine influenza viruses also can 
cause moderate to severe illness in humans and affect persons of all age 
groups. People in close contact with swine are at especially high risk. Until 
recently, epidemiological study of influenza was limited to resource-rich 
countries. The World Health Organization declared an H1N1 pandemic on 
June 11, 2009, after more than 70 countries reported 30,000 cases of H1N1 
infection. In 2015, incidence of swine influenza increased substantially to 
reach a 5-year high. In India in 2015, 10,000 cases of swine influenza were 
reported with 774 deaths. 

The Centers for Disease Control and Prevention recommend real-
time polymerase chain reaction as the method of choice for diagnosing 
H1N1. Antiviral drugs are the mainstay of clinical treatment of swine 
influenza and can make the illness milder and enable the patient to feel 
better faster. 

Antiviral drugs are most effective when they are started within the 
first 48 hours after the clinical signs begin, although they also may be used 
in severe or high-risk cases first seen after this time. The Centers for 
Disease Control and Prevention recommends use of oseltamivir (Tamiflu, 
Genentech) or zanamivir (Relenza, GlaxoSmithKline). 

Prevention of swine influenza has 3 components: prevention in 
swine, prevention of transmission to humans, and prevention of its spread 
among humans. Because of limited treatment options, high risk for 
secondary infection, and frequent need for intensive care of individuals with 
H1N1 pneumonia, environmental control, including vaccination of high-risk 
populations and public education are critical to control of swine influenza 
out breaks. 
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ASPECTE GENETICO-MOLECULARE ŞI 
FIZIOLOGICE ALE REZISTENŢEI FLORII-

SOARELUI LA SECETĂ 
 

COLOMEEŢ VALERIA  
Universitea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Floarea-soarelui este o plantă uleioasă de mare importanţă 

economică şi alimentară. Deşi are cerințe mari de caldură, luată în cultură s-
a adaptat la variaţii mari de temperatură (fie ridicate: 25-30˚C, fie scăzute: 
13-17˚C).  

Seceta este cea mai mare limitare dintre factorii abiotici şi afectează 
peste o treime din solurile din întreaga lume, iar plantele care reuşesc să 
supravieţuiască efectelor stresului secetei arată o scădere a fertilităţii, 
randamentului şi calităţii produsului. Acţiunea secetei asupra plantelor 
aflate în diferite etape de dezvoltare activează  mecanismele de răspuns la 
nivel fiziologic, biochimic şi molecular.  

S-a constatat că cele patru mecanisme principale ce se află la baza 
rezistenţei plantelor la secetă sunt: evitarea secetei, toleranţa la secetă, 
evadarea secetei şi restabilirea după secetă.  

Mecanismul de evitare a secetei se caracterizează prin capacitatea 
plantei de a păstra potenţialul hidric în timpul unui deficit de apă menţinând 
procesele fiziologice fundamentale într-o stare normală. 

Mecanismul de toleranţă sugerează capacitatea plantelor de a-şi 
menţine activitatea fiziologică la un anumit nivel în condiţii de stres sever 
provocat de secetă prin reglarea miilor de gene şi a unei serii de căi 
metabolice, pentru a reduce şi/sau a repara efectele dăunătoare ale stresului. 

Frecvent, plantele manifestă toleranţă la secetă prin creşterea 
concentraţiei moleculelor osmoprotectoare în protoplasmă cu scopul 
păstrării turgescenţei celulelor şi prin reglarea activităţii enzimelor 
antioxidante care participă în detoxificarea speciilor reactive de oxigen. 

Ajustarea osmotică este un mecanism folosit de plante pentru 
asigurarea reţinerii apei în celule, ca răspuns la stresul hidric. Acest 
mecanism constă în acumularea unei game largi de substanţe organice 
(glicina, betaina, prolina, trehaloza, fructanul ş.a.) şi anorganice (ioni de K, 
Ca şi apă). Substanţele organice menţionate reglează potenţialul osmotic al 
citoplasmei şi protejează enzimele şi membrana plasmatică. Totodată, ionii 
anorganici preponderent reglează potenţialul osmotic al vacuolelor, 
menţinând astfel turgescenţa. 

Studierea mecanismelor de rezistenţă ale florii-soarelui la secetă 
implică analiza mai multor procese cum ar fi transpiraţia, ajustarea 
osmotică, calea de sinteză şi acumulare a acidului abscisic (ABA), dar şi 
căutarea modalităţilor de a spori absorbţia apei prin sistemul radicular.  



23 
 

Biologie, Biologie moleculară 
 

OPTIMIZAREA CONDIŢIILOR DE EXTRACŢIE A 
ADN DIN SÂNGELE INTEGRU COAGULAT PENTRU 
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Testemiţanu” 
 

În timpul coagulării sângelui are loc degradarea eritrocitelor şi a 
hemoglobinei, în urma căreia se formează un component ciclic numit 
heminul, care contaminează ADN în timpul extracţiei şi la etapa elongării 
catenei care intră în concurenţă cu nucleotidele inhibând PCR. Estimarea 
calităţii şi cantităţii ADN extras este factorul important în obţinerea 
rezultatelor de genotipare prin tehnica TaqMan valide. Scopul studiului dat 
a fost optimizarea condiţiilor de extracţie a ADN din sângele integru 
coagulat pentru genotipare prin tehnica TaqMan. Pentru realizarea scopului 
s-au propus următoarele obiective: evaluarea influenţei cantităţii de 
Proteinaza K şi duratei proteolizei la etapa de liză a materialului biologic 
asupra calităţii si cantităţii ADN-ului. 

Materialul biologic utilizat au fost probe de sânge integru coagulat 
de diferită cantitate şi calitate: Pr9 (concentraţia ADN de 7,4 ng/μl, 
A260/A280  1,68), Pr13 (concentraţia ADN de 7,3 ng/μl, A260/A280  
1,64); Pr17 (concentraţia ADN de 8,4 ng/μl, A260/A280  1,57); Pr25 
(concentraţia ADN de 7,3 ng/μl, A260/A280  1,54). Extracţia s-a efectuat 
cu setul de reactivi GeneJet Genomic DNA Purification (Thermo Fisher 
Scientific, K#0722). Echipamentul folosit a inclus dozatoare 100-1000 µl şi 
20 µl, incubator, centrifugă, vortex, spectofotometru NanoDrop 2000c, 
frigider, congelator, sistemul de amplificare QuantStudio 6. Pentru 
interpretare s-au utilizat următoarele valori de referinţă: concentraţia 
ADN≥20 ng/μl; raportul A260/A280 ~ (1,7; 2,0). 

În procedeul de extracţie s-a utilizat cantităţi de Proteinaza K de 20 
şi 40 µl şi timpul de proteoliză de10 min şi 60 min. 

Estimarea spectrofotometrică a demonstrat creşterea concentraţiei de 
ADN, în comparaţie cu datele iniţiale. Compararea concentraţiilor de ADN 
în baza timpului de proteoliză de 10 min (13,6, 16,1, 22,1, 26,3 ng/μl, 
corespunzător probelor analizate) şi de 60 min (14,7, 31,9, 31,8, 38 ng/μl, 
corespunzător), denotă rezultatul mai bun în ultimul caz.  

Evaluarea calităţii extrasului ADN prin raportul A260/A280 a 
relevat că 20 μl (1,51, 1,52, 1,71, 2,04, corespunzător), în comparaţie cu 40 
μl (0,65, 1,54, 1,68, 1,78, corespunzător) sunt suficiente la etapa de 
proteoliză pentru obţinerea calităţii contate.  
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SOARELUI SUB ACŢIUNEA STRESULUI HIDRIC ŞI 

TERMIC 
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Factorii de stres de mediu cum sunt seceta, temperatura ridicată, 

salinitatea şi creşterea nivelului de CO2 reprezintă o ameninţare tot mai 
mare pentru agricultura durabilă. Aceşti factori distrug echilibrul normal şi 
conduc la o serie de modificări morfologice, fiziologice, biochimice şi 
moleculare la plante, contribuind la reducerea creşterii şi productivităţii 
acestora.  

Climatul Republicii Moldova este temperat-continental, deşi în 
ultimii ani se atestă o variaţie considerabilă atât a temperaturilor, cât şi a 
cantităţii de precipitaţii. Stresul hidric este cauzat în primul rând de deficitul 
de apă, secetă sau un nivel înalt de salinitate. Acesta determină scăderea 
substanţială a producţiei de seminţe de floarea-soarelui, din cauza reducerii 
accentuate a suprafeţei asimilatoare a frunzelor însoţite de frânarea creşterii 
sistemului radicular.  

În acelaşi timp, temperatura ridicată produce leziuni majore ale 
membranei plasmatice, dereglări la nivelul fluxului ionilor şi compoziţiei 
acizilor graşi din seminţele de floarea-soarelui. Studii de genetică 
moleculară dezvoltate în ultima perioadă au în vedere identificarea de 
markeri moleculari asociaţi unor gene de interes în ameliorare. 

Crearea şi cultivarea hibrizilor rezistenţi la condiţiile de stres termic 
şi hidric reprezintă soluţia cea mai eficientă pentru păstrarea calităţii şi 
cantităţii producţiei de floarea soarelui, în perioada secetei. 

Reieşind din cele expuse, scopul cercetărilor constă în studiul 
expresiei genelor asociate cu rezistenţa florii-soarelui la stres hidric şi 
termic. Rezultatele obţinute vor contribui la eficientizarea procesului de 
ameliorare pentru rezistenţa la secetă a acestei plante de cultură cu o 
importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova. 
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Nowadays the increasing need in fast, effective and small diagnostic 

devices has triggered a new branch in the medicine – the point of care 
devices. The main idea of this concept is to make diagnosis an easy and 
available procedure. We decided to focus on the genetic diagnosis. Several 
SNPs associated to genes involved in different pathologies and organism 
responses to drugs were chosen. For example, a quick and simple test for 
the organism response to warfarin could be a very important asset for 
clinics and hospitals. 

The goal of this project is to create a portable PCR device that will 
be easy-to-use, compact and efficient. The main point of creating such a 
chip is to reduce the time, the cost and the size of a PCR device. The chip 
will consist of two primary parts, the microfluidic channels on a polymer 
side and a ceramic part which will serve as a support. The microfluidic part 
of the chip will be made of PDMS (polydimethylsiloxane) and will 
incorporate a first capillary pump, an amplification/detection zone in the 
middle part of the chip and a second capillary pump. The liquid will be 
moved through the channel by capillary forces so there won’t be a necessity 
to use mechanical pumps. The second part of the chip will be used to stick 
the polymer and heat the liquid to the necessary temperature.  

In order to make a simple construction we decided to use loop-
mediated isothermal amplification method (LAMP). Unlike the classic 
PCR, the LAMP method uses an DNA polymerase enzyme which can 
perform the amplification at the temperature of 40°C so the circuit will not 
be divided in three different heat zones in order to preserve the conditions 
of a traditional PCR reaction.  

The chip will give the possibility to accomplish amplification and 
also to detect single nucleotide polymorphisms or specific gene sequences. 
The detection can be performed in several ways: by fluorescence, by 
sedimentation depending the needs of the experiment. TaqMan or other 
fluorescent molecules can be used for detection. In this case, a fluorescence 
detector should be installed on the chip. It is also possible to use a 
coloration reaction in order to simplify the device, but it will be a less 
precise method. 
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CULTIVATED BLACKBERRY FRUITS 
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Rubus fruticosus L. (blackberry) is Rosaceae family shrub with a 
widespread use of its fruits. Their cosmetic value is motivated by more than 
85% water volume with an abundant dose of fiber, moreover the collagen-
forming Vitamin A, C and K. Blackberries are a plentiful source of natural 
antioxidants as phenols, flavonols and anthocyanins, well-reputed 
scavengers and inhibitors of free radicals. The purpose of this research 
paper is a comparative qualitative and quantitative analysis of 
phytochemical profiles of ripe versus unripe wild blackberries, Thorn free 
and Arapaho varieties.  

The total anthocyanin and flavonoid contents were determined 
spectrophometrically; the content of tannins was evaluated by colorful 
reaction with phosphomolybdic reagent separate groups of flavonoids and 
hydroxycinnamic acids were analyzed by HPLC method. 

The amount of chlorogenic acid in unripe fruits ranged between 1.27 
for Thorn free cultivar, and 2.36 mg/100 g fresh weight (FW) for wild 
blackberries fruits. The total of flavonoidic heterosydes for unripe fruits, 
expressed in luteolin-7-O-glucoside equivalent, constitutes 0.009 for Thorn 
free variety and 0.041 mg/100 g FW for wild blackberry, the same parameter, 
expressed in robinin, is 0.904 for Thorn free and 4.12 mg/100 g for wild 
species. The total phenolic content, in terms of (-)-epicatequine equivalent, 
varies from 61.7 to 76.1 mg/g for unripe fruits of Thorn free and 34.5 mg/g 
for the ripe one, and is torn between 43.6 for unripe fruits to 25.8 mg/g for the 
ripe cultivar Arapaho. Unripe fruits of Arapaho contain 37.5 mg/g of tannins, 
followed by Thorn free that marks 64.0 mg/g and the leader is unripe wild 
blackberry fruits – 89.5 mg/g. Total anthocyanin content, expressed in 
cyanidin-3-glucoside equivalents, rises and falls in limits of 0.594 for Thorn 
free and 0.921 mg/100 g dried weight for Arapaho fruits. 

The results show that composition is highly affected by differences 
in the plant genotypes. As well it underlined the significant divergence in 
concentrations of biologically active compounds between ripe and unripe 
fruits.  
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În secolul dezvoltărilor tehnologice exponenţiale şi a competiţiilor 
acerbe în plan sţiinţific şi inovator, cercetările molecular genetice asupra 
profilului molecular al cancerului sunt şi ele în continuă dezvoltare.  

Cancerul colorectal (CCR) reprezintă 15% din toate bolile de cancer, 
a treia cauză de deces prin neoplazii în întreaga lume cu circa 400.000 de 
decese anual. În Republica Moldova, conform datelor epidemiologice din 
ultimii ani, morbiditatea şi mortalitatea prin CCR înregistrează o continuă 
creştere.  

Cancerul colorectal apare prin transformarea malignă, necontrolată, 
cancerigenă a celulelor epiteliului mucoasei care tapetează mucoasa ce 
căptușește faţa internă a rectului și colonului, modificări cauzate de 
acumulări de mutaţii în gene critice care alterează programele normale de 
proliferare celulară, diferenţiere şi moarte celulară. Mutaţiile genelor EGFR, 
KRAS şi BRAF sunt asociate cu o gamă largă de maladii oncologice. 
Receptorul factorului de creştere epidermică (EGFR, ErbB1, HER1 la om) 
se regăseşte pe suprafaţă celulară, pe membrul familiei factorului de 
creştere epidermică, pe liganzi de proteine extracelulare. Receptorul 
factorului de creştere epidermică este un membru al familiei ErbB. 

Kras este o proteină (GTPază) care la om este codificată de gena 
KRAS şi este un jucător timpuriu în multe căi de transmitere a semnalelor 
membranare. Mutațiile genei K-ras, apar  în cazul adenoamelor şi 
carcinoamelor de dimensiuni mai mari. Proteina B-Raf este implicată în 
trimiterea de semnale în interiorul celulelor care sunt implicate în dirijarea 
creşterii celulare. 

Comapararea profilurilor moleculare cu tipurile de cancer şi 
corelarea lor cu informaţiile clinice ajută medicii să înţeleagă originea 
cancerului, potenţialul său de metastazare, capacitatea de răspuns la 
tratament şi probabilitatea de recurenţă. Logica terapiilor specifice este 
aceea  de a inhiba căi biologice și moleculele-cheie implicate în creşterea şi 
progresia tumorii, pentru aceasta în cancerul colorectal metastazic se 
studiază intens mutaţiile genelor BRAF, KRAS şi KRAS care pot intercala cu 
terapia  anti-EGFR şi duc la ineficienţa tratamentului.  
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Diabetul zaharat tinde să ia proporţiile unei epidemii la nivel 

mondial, de aceea orice posibilitate de a trata şi preveni această boală este 
binevenită. Pentru experiment s-au utilizat 60 de şobolani albi de laborator 
cu masa corporală între 115-176 grame, împărţiţi în 4 loturi experimentale. 
Trei loturi au fost supuse experimentului (lotul II – alloxan, lotul III – 
alloxan+propolis, lotul IV - propolis), şi o grupă s-a folosit ca martor (lotul 
I – soluţie fiziologică).  

Glucozuria în diabetul zaharat este cu atât mai intensivă, cu cât 
nivelul hiperglicemiei este mai ridicat. Lotul martor şi lotul IV nu prezintă 
semne de glucoză în urină, ceea ce ne vorbeşte despre un metabolism 
glucidic normal şi o bună funcţionare a rinichilor la animalele de laborator. 
În lotul II (alloxan), prezenţa glucozei în urină este evidentă (de la ±100 la 
++540), ceea ce atestă dereglări ale metabolismului glucidic şi deci, 
prezenţa diabetului zaharat experimental; pe când în lotul III 
(alloxan+propolis), rezultatele sunt îmbucurătoare (de la ±5 la negativ). 
Dintre manifestările clinice în lotul II, şi mai puţin în III, s-a observat 
apariţia ulceraţiilor în diferite regiuni ale corpului, scăderea în greutate, 
polidipsie şi astenie, datorate, probabil, imposibilităţii pătrunderii glucozei 
în celule, care reprezintă combustibilul acestora. Necesitatea permanentă în 
consumul de apă are menirea de a elimina surplusul de glucoză din sânge 
prin urină şi reprezintă una din principalele manifestări ale diabetului 
zaharat. Scăderea masei corporale este evidentă deoarece organismul, în 
lipsa glucozei, încearcă să-şi suplinească rezervele de energie din contul 
masei musculare şi a grăsimilor. Se ştie că „grăsimile ard în flacăra produsă 
de glucoză”, însă arderea fiind incompletă, rezultă substanţe toxice pentru 
organism (corpi cetonici, acetona). Astfel, comparativ cu lotul martor care 
avea valori negative în toate cele patru zile de determinare a corpilor 
cetonici în urină, în lotul administrat cu alloxan s-a înregistrat o creştere de 
la ±5 la +++100, iar în lotul III s-au obţinut rezultate pozitive de la ±5 la 
negativ. Cel mai des întâlnit simptom de înrăutăţire a problemelor renale 
din cazul diabetului zaharat, este microalbuminuria, rezultate obţinute şi de 
către noi: lotul martor precum şi lotul IV cu valoarea trace, lotul II de la 
++100 la +++300 şi lotul III, de la +++300 la trace. Deci, putem 
concluziona că tinctura de propolis ar putea fi propusă ca o posibilă soluţie 
de ameliorare a complicaţiilor legate de diabetul zaharat. 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/acidocetoza_2706
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/acetona_2703
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Algele reprezintă un grup de organisme care joacă un rol important 
în funcţionarea oricărei biocenoze. Succesiunile şi abundenţa lor în cadrul 
bazinului acvatic sunt dependente de modificările factorilor de mediu din 
care importanţă deosebită o are lumina, temperatura apei şi conţinutul 
elementelor biogene.  

În rezultatul investigaţiilor efectuate asupra comunităţilor de alge 
perifitonice din râul Ichel (sectorul din preajma localităţii Ciorescu) au fost 
evidenţiate 234 de specii şi varietăţi de alge. Algoflora perifitonică se 
dezvoltă abundent pe diferite tipuri de substraturi, formând o biomasă de la 
50 până la 230 g/m2 (uneori până la 1,5 - 2 kg/m2), cu predominarea 
diatomeelor, cianofitelor, clorofitelor şi euglenofitelor.  

În perioada de iarnă în perifitonul râului predominante sunt 
diatomeele: Cocconeis pediculus, Diatoma vulgare, Melosira varians, 
Cyclotela meneghiniana, Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna, Navicula 
gracilis, N. cryptocephala, Gomphonema olivaceum, Cymbella cistula, 
Nitzschia dissipata, Surirella ovata, formând o biomasă de până la 50 g/m2.  

Primăvara, odată cu avansarea temperaturii (lunile martie-mai), în 
perifiton apar noi specii de alge: Oscillatoria agardii, O. tenuis din 
cianofite; Chlamydomonas reinhardtii, Scenedesmus quadricauda, 
Oedogonium sp., Mougeotia sp. din clorofite; Euglena viridis din 
euglenofite. În această perioadă complexul de alge diatomee-cianofite-
clorofite-euglenofite formează o biomasă de până la 117 g/m2. 

În perioada de vară în perifitonul râului se stabileşte cenoza 
clorofite-diatomee-cianofite-euglenofite cu un efectiv de 65250-87900 
mln.celule/m2 şi biomasa 171 – 230 g/m2. Mai frecvente în perifiton sunt: 
Characium acuminatum, Pediastrum tetras, Scenedesmus arcuatus, 
Oedogonium sp., Cladophora glomerata, Mougeotia sp. din clorofite; 
Diatoma vulgare, Achnanthes conspicua, Gomphonema acuminatum var. 
trigonocephalum, G. parvulum, Nitzschia frustulum, Hantzschia amphioxys 
din bacilariofite; Microcystis aeruginosa, Coelosphaerium dubium, 
Phormidium valderiae, Anabaena flos-aquae, A. spiroides, Oscillatoria 
tenuis, O. chalybea din cianofite; Trachelomonas verrucosa, Euglena 
viridis, E. acus, E. polymorpha, Phacus caudatus din euglenofite. 

Toamna, pe substraturile vegetale în stare de descompunere, se 
observă dezvoltarea în masă a algelor cianofite: Merismopedia tenuissima, 
M. punctata, Phormidium foveolarum, Anabaena variabilis, A. flos-aquae, 
Calothrix brevissima, Lyngbya kuetzingii etc. în complexul cianofite-
clorofite-bacilariofite-euglenofite cu o biomasă de 58 – 100 g/m2.  
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The existence of any animal organism is possible only in the case of 

its constant interaction with the habitat. One of the main components of this 
interaction is the research behavior of animals, which is a complex set of 
behavioral responses that provide an assessment of the biological 
importance of information in a new ambience for animals. One of the 
reliable methods for modeling emotional stress is the "open field" test, 
which allows to quantify the emotionality of the animal, the orientation and 
research behavior, and also to reveal the particularities of the stress effect 
caused by the novelty of the environment. Surely, along with the above 
factor, in natural conditions, the organism has a number of physical factors 
that causes stress in animals. One such factor, which almost always follows 
the research activity of animals is the locomotor activity. Given the extreme 
importance of research behavior, the aim of the study was to investigate the 
effect of intense muscular stress on the characteristics of research behavior 
and the emotionality of animals. 

The experiments were performed on 20 male white rats weighing 
130 ± 10 g, which were kept in standard vivarium conditions. The behavior 
of the rats was examined in the open field, by quantifying the following 
behavioral characteristics: horizontal motor activity, vertical motor activity, 
grooming related to displaced behavior and autonomic responses. Intensive 
exercise was simulated by swimming animals in the pool for 7 days for 60 
minutes at a water temperature of + 250C. 

It was found that intensive physical exercise had a strong inhibitory 
effect on research behavior and significantly increased emotional reactivity. 
This is indicated by the complete inhibition of both horizontal and vertical 
locomotor activity after a 7-day swimming. 

In this way, it can be concluded that the utilized exercise regimen 
can be used to study the effects of pharmacological drugs that affect the 
neurobiological processes that determine the activity of animals under 
stress. 
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Recent years have witnessed the discovery that amino acids (AA) are 
not only cell signaling molecules but are also regulators of gene expression. 
There is growing recognition that besides their role as building blocks of 
proteins and polypeptides, some AA regulate key metabolic pathways that 
are necessary for maintenance. They are called functional AA, which 
include arginine, cysteine, glutamine, leucine, proline, and tryptophan. 
Because of this function of AA, stuying the  concentration of specific AA 
under certain conditions could provide an insight on how the organism 
reacts to different factors, in this case the study is based on complete four 
limb restraint heavy stress and mild confined restrainment stress in rats. It 
was observed that the concentration of aspartic acid, glutamic acid, alanine, 
cystine, tyrosine, β-alanine and ethonolamine were increased during the 
period of stress; whereas, valine, tryptophan and arginine were decreased. 
Serine, isoleucine, leucine and glutamine were not significantly altered 
during the stress period, but became significantly reduced during the 30 min 
following the stress period. It was noticed that the levels varied between 
individuals which demonstrates the congenital variability on stress 
response. The study of AA blood level concentration in stressful conditions 
could provide an insight to developing stress-related issues like muscle 
atrophy and PTSD. 
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Termenul TNF (factorul de necroză tumorală)  a fost propus în 1975 

și a fost intitulat datorită efectului biologic - capacitatea de a exercita un 
efect citotoxic asupra celulelor tumorale în condiţii in vivo. TNF există în 
două forme: alfa şi beta. 

TNF RSF 11B este o genă de codificare a proteinei și acţionează ca 
receptor capcană pentru TNFSF11 / RANKL şi prin aceasta neutralizează 
funcţia în osteoclastogeneze, inhibă activarea osteoclastelor şi promovează 
apoptoza osteoclastelor in vitro, totodată poate juca un rol în prevenirea 
calcifierii arteriale. Poate acţiona ca receptor pentru  TNFSF10 / TRAIL şi 
protejează împotriva apoptozei. TNFSF10 / TRAIL blochează legarea și 
inhibarea osteoclastogenezei. 

Simonet şi colab. (1997) a identificat o glicoproteină secretată care 
reglează resorbţia osoasă. Proteina umană, denumită osteoprotegerină 
(OPG), este un membru al superfamiliei receptorului factorului de necroză 
tumorală (TNF) şi conţine 401 aminoacizi.  

In vitro, diferenţierea osteoclastelor din celule precursoare este 
blocat într - o manieră dependentă de doză de OPG recombinantă.  

Nivelurile circulante OPG au apărut ca biomarkeri independente de 
boli cardiovasculare (BCV), la pacienţii cu boală cardiacă acută sau cronică. 
TNF RSF 11 B este o genă care codifică o proteină. Bolile asociate cu TNF 
RSF 11 B includ: boala Paget a osului, boala Alzheimer, cancer,  psoriazis 
şi boala inflamatorie intestinală. 

Markerii genetici in TNFRSF11B au fost evaluați prin PCR, metodă 
care a implicat eticheta-secvenţă situs conţinut de mapare a unei deleţii a 
TNFRSF11B şi PCR întinde punctele de pauză a ADN – ului. 

Persistenţa osteoclastogenesis pot fi legate de formarea de OPG sau 
complexul TRAIL demonstrat prin imunoprecipitare la adăugarea de 
anticorp anti-TRAIL , care scade formarea. 
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Porumbul fiind o cultură importantă de cereale, lupta ei cu agenţii 
virali reprezintă o problemă destul de compromiţătoare, atunci când vine 
vorba despre scăderea productivităţii şi calitatea producţiei. Virusul 
mozaicului piticirii porumbului (VMPP), nu este o excepţie, iar simptomele 
provocate se caracterizează sub forma unor pete mici, punctiforme de o 
nuanţă mai deschisă decât culoarea frunzei, formând pe parcurs benzi late de 
decolorare, ce cuprind zone extinse din suprafaţa frunzelor de porumb. 

Scopul studiului constă în evaluarea caracterelor biomorfologice ale 
descendenţilor de porumb obţinuţi de la plantele infectate cu VMPP. În 
calitate de material biologic au servit seminţele a 7 genotipuri de porumb 
(CP_IU, CP_28, CP_60, CP_166, CP_255, CP_353, CP_403), obţinute în 
anul 2015 de la plantele sănătoase şi cele infectate cu VMPP. Materialul 
semincer a fost semănat în condiţii de câmp, în paralel cu formele iniţiale şi 
cultivat conform cerinţelor standard. Pentru evaluare, a fost examinată atât 
caracteristica fenotipică a plantelor, cât şi cea a ştiuleţilor: talia plantei, 
înălţimea de inserţie a ştiuletelui, numărul de frunze total şi deasupra 
primului ştiulete, numărul de ramificaţii ale paniculului, numărul de ştiuleţi/ 
plantă, numărul de boabe/ştiulete, lungimea şi diametrul ştiuletelui. 

În urma analizei datelor obţinute, cele mai semnificative valori a 
înregistrat caracterul talia plantei, mai evidenţiate fiind la genotipul CP_28, 
lotul virusat, la un nivel de semnificaţie 99,9% faţă de varianta martor şi 
forma iniţială, indicând o uşoară majorare a înălţimii plantei. În funcţie de 
genotipul analizat, în varianta descendenţilor martor, înălţimea de inserţie a 
ştiuletelui a variat în medie de la 34,23 la 58,07 cm, iar a descendenţilor 
lotului virusat de la 42,87 până la 53,5 cm, forma iniţială prezentând valori 
medii între 23,55-50,14 cm. Pentru descendenţii plantelor infectate a 
genotipului CP_353 înălţimea de inserţie a ştiuletelui atestă diferenţe 
semnificative la nivel de 95% faţă de descendenţii plantelor sănătoase şi a 
formei iniţiale. Valori semnificative în varianta VMPP s-au atestat şi la 
celelalte caractere, reprezentând o uşoară reducere a numărului de 
frunze/plantă (CP_255), ştiuleţi/plantă (CP_255, CP_353, CP_403) şi o 
majorare a ramificaţiilor paniculului (CP_255, CP_28). 

Prin urmare, influenţa virusului mozaicului piticirii porumbului implică 
devieri însemnate a valorilor caracterelor biomorfologice ale descendenţilor 
faţă de lotul martor şi forma iniţială şi induce variabilitate sporită. 
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Carbohydrates are crucial molecules that are used for various cellular 

processes, including energy production. However, carbohydrate utilization 
should be properly controlled, as abnormal regulation of carbohydrate 
metabolism is associated with diseases, such as diabetes, cardiovascular 
diseases, and stroke.  

High glucose treatments have negative effects on aging in human 
endothelial cells and fibroblasts. In these human cells, treatment with high 
glucose accelerates various aging-related phenotypes, such as increased 
levels of senescence-associated (SA) b-gal staining, reduced proliferation, 
irregular morphology, and increased ROS levels. One mechanism by which 
glucose-enriched diets shorten the lifespan is through down-regulation of 
DAF-16/FOXO and HSF-1 transcription factors in IIS. Glucose-rich diets 
reduce the lifespan of wild-type worms, but do not further decrease the 
short lifespan of daf-16/FOXO or hsf-1 mutant worms. In addition, sirtuins 
(Sir2-like proteins: SIRTs) appear to mediate glucose-induced accelerated 
cellular aging. SIRTs are NAD+-dependent protein deacetylases implicated 
in the aging of many organisms. Glucose treatments down-regulate SIRTs 
and FOXO1. Conversely, treatment with a SIRT1 activator or SIRT3 
overexpression restores FOXO1 activity and delays glucose-induced 
accelerated aging.  

High glucose also accelerates the senescence of human endothelial 
progenitor cells (EPCs) by activating p38 mitogen-activated protein kinase 
(MAPK). Under glucose-rich conditions, cellular aging phenotypes, such as 
increased levels of SA b-gal staining and reduced cellular proliferation, are 
observed in EPCs, and p38 MAPK is activated. These aging phenotypes are 
restored by treatment with a p38 MAPK inhibitor, suggesting that p38 
MAPK mediates the pro-aging effects of high glucose. There were also 
identified other genes and pathways that would mediate the acceleration of 
aging effects of high carbohydrate diets such as insulin/ IGF-1 signaling, 
MED15 (Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 15) and 
SREBPs (major fat metabolism-regulatory transcription factors). 

In conclusion, several studies identified that high glucose treatments 
accelerate senescence in cultured human endothelial cells and fibroblasts. 
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Obesity is defined as an excessive accumulation of fat, which may 

impair health and increase mortality. This disease is a serious nutritional 
problem, since it increases the risk and morbidity of various diseases, 
including hypertension, type 2 diabetes, coronary heart disease, stroke and 
certain types of cancer. Studies on the involvement of various minerals, 
such as magnesium, in the mechanisms underlying the pathogenesis of 
obesity, have been aimed at elucidating their contribution to comorbidities 
associated with obesity and oxidative stress in particular.  

Oxidative stress is defined as an imbalance between the production 
of reactive oxygen species and antioxidant defences and has been 
implicated in potentially damaging effects, such as lipid peroxidation, DNA 
damage and intracellular signal transduction regulation. In this setting, it is 
the role of the antioxidant defence system to protect against oxidative stress 
present in obese individuals. It is emphasized that magnesium plays a role 
as an antioxidant, participating as a cofactor of several enzymes in cell 
membrane stabilization and mitigating the effects of oxidative stress. 
Magnesium is also involved in the metabolism of glucose in insulin 
homeostasis, and in adenosine triphosphate (ATP), protein and nucleic acid 
synthesis, and as a physiological regulator of hormone and immune 
function. Alterations in the homeostasis of this mineral can affect these 
functions, promoting the pathogenesis of obesity.  

Several mechanisms are associated with oxidative stress in the 
presence of hypomagnesaemia in obesity. These include reduction in the 
activity of antioxidant enzymes, activation of inflammatory pathways, 
increased intracellular calcium concentration, lipid peroxidation induced by 
iron, insulin resistance and endothelial dysfunction. Studies have found that 
reduced intake of magnesium and low serum concentrations are strongly 
related to oxidative stress markers. The literature has shown that deficiency 
of this mineral contributes to susceptibility of cells to attack by reactive 
oxygen species. 

In conclusion, studies on Mg help in clarifying its role in protection 
against oxidative stress, as well as identifying a possible need for its supple-
mentation for the control of metabolic disorders associated with obesity. 
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Compuşii fenolici şi polifenolici constituie una dintre cele mai 

numeroase şi larg răspîndite grupe de substanţe din regnul vegetal,în 
prezent fiind cunoscute circa 8000 structuri . Speciile genului Hypericum nu 
reprezintă o excepţie. Specia Hypericum perforatum L. conţine circa 14 
substanţe cu caracter polifenolic. 

Drept scop ne-am propus studiul comparativ al corelaţiei între 
conţinutul total de polifenoli şi acţiunea antioxidantă la speciile Hypericum 
elegans Steph. şi Hypericum perforatum L. 

Părţile aeriene de H. perforatum L. şi H. elegans Steph. au fost 
colectate din flora spontană şi uscate conform cerinţelor farmacopeice. 
Extractele s-au obţinut prin metoda de macerare fracţionată cu alcool de 
80%. Concentrarea extractelor s-a petrecut la evaporatorul rotativ Laborota 
4011. Dozarea compuşilor polifenolici a fost efectuată după metoda Folin-
Ciocâlteu, la spectrofotometrul Meterthech UV/VIS SP-8001. Acţiunea 
antioxidantă s-a realizat prin testul DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). 

Rezultatele studiului au demonstrat că în specia H. elegans Steph. 
conţinutul total de fenoli reprezintă -23,14 mg/ml, iar în H. perforatum L. 
acesta are o valoare de 23,89 mg/ml. Această corelaţie este manifestată şi 
prin acţiunea antioxidantă. Rezultatele dintre aceste două specii variind 
între: H. elegans Steph. ( ) şi H. perforatum L. 
( ) . 

În urma studiului efectuat s-a demonstrat că există o anumită 
corelaţie între cantitatea totală de polifenoli şi acţiunea antioxidantă a 
plantelor. Diferenţa acestor doi parametri între speciile H. elegans Steph. şi 
H. perforatum L. nu este semnificativă, acţiunea antioxidantă fiind aproape 
identică. Acest lucru indică necesitatea valorificării  speciei H. elegans 
Steph. ca produs vegetal, scopul fiind introducerea plantei H. elegans Steph. 
în cultură. 
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Floarea-soarelui sau Helianthus anuus L. este o plantă cu importanţă 
majoră în diferite sfere ale economiei mondiale, inclusiv în industria 
alimentară. La fel ca şi alte plante agricole, aceasta este susceptibilă la 
atacul mai multor dăunători, printre care şi planta-parazit lupoaia sau 
Orobanche Cumana Wallr. Lupoaia face parte din grupul antofitelor 
holoparazite care nu au activitate fotosintetică şi este o plantă ierboasă ce se 
răspândeşte prin seminţe şi care atacă rădăcinile plantelor-gazdă. Având în 
vedere că lupoaia poate provoca scăderea considerabilă a recoltei florii-
soarelui de la 50% şi chiar până la 100%, Comunitatea Ştiinţifică Mondială 
a iniţiat cercetările privind evoluţia şi structura genetică a populaţiilor de 
lupoaie pentru dezvoltarea unor strategii de lungă durată a controlului şi 
combaterii acesteia. Astfel, scopul prezentei lucrări a constat în evidenţierea 
polimorfismului genetic a populaţiilor de lupoaie din Republica Moldova cu 
ajutorul markerilor moleculari microsateliţi.  

În calitate de material biologic pentru acest studiu au fost utilizate 41 
populaţii de lupoaie distribuite pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru 
evidenţierea polimorfismului genetic s-a utilizat tehnica PCR a ADN-ului 
genomic total, folosind doi primeri specifici, compuşi din oligonucleotide, 
care flankează locusul SSR (microsateliţi sau repetări a secvenţelor simple). 
Produsele de amplificare obţinute au fost vizualizate în gel de 
poliacrilamidă de 8%. Pentru genotiparea populaţiilor de lupoaie din 
Republica Moldova s-au utilizat 10 perechi de primeri SSR pentru repetări 
dinucleotidice, care au permis evidenţierea nivelului de polimorfism variat. 
În urma cercetărilor efectuate nivel cel mai înalt de polimorfism au 
demonstrat două perechi: Ocum-197şi Ocum-59. De asemenea, a fost pus în 
evidenţă faptul că populaţiile lupoaiei din regiunea de Sud a RM 
(Carabetovca, Alexanderfeld, Ştefan-Voda şi Slobozia Mare), caracterizate 
printr-un grad de agresivitate mai înalt, arată un profil genetic mai bogat şi 
deosebit faţă de profilul altor populaţii. Rezultatele obţinute aduc noi 
informaţii utile pentru dezvoltarea strategiilor de combatere integrată a 
patogenului. 



38 
 

Biologie, Biologie moleculară 
 

CARACTERISTICA BIOCHIMICĂ A 
GENOTIPURILOR DE FLOAREA-SOARELUI PRIVIND 

REZISTENŢA LA INFECŢIA CU LUPOAIA 
 

TETELEA OLIVIA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Floarea-soarelui este atacată de diverşi agenţi patogeni ceea ce 

actualizează problema selectării liniilor parentale şi creării hibrizilor 
rezistenţi la factori biotici. Pierderile anuale cauzate de boli pe plan 
mondial pentru această cultură se ridică la circa 33% din volumul 
producţiei potenţiale. Unul dintre factorii limitativi pentru floarea-soarelui 
în Republica Moldova o prezintă fanerogama holoparazită lupoaia 
(Orobanche cumana Wallr.) în special întâlnită în zonele centrale şi de sud-
est. Comportamentul genotipurilor de floarea-soarelui privind rezistenţa la 
lupoaie, în condiţii naturale şi de infecţie artificială au arătat că virulenţa 
acestui parazit este în creştere. Scopul cercetărilor a constat în evaluarea 
activităţii enzimelor asociate patosistemului H. annuus – O. cumana şi 
analiza comparativă a activităţii enzimelor SOD la şase genotipuri de 
floarea-soarelui cultivate pe fon de infecţie cu lupoaie. 

În calitate de material biologic au servit rădăcinele a 6 genotipuri de 
floarea-soarelui (rezistente- LC-1093A, Favorit, PR64LE20, LG-5542 şi 
sensibile Performer şi LG-5525) care au fost infectate artificial cu lupoaia 
şi grupul control la 4 etape de dezvoltare a patosistemului (18-21 zile - 
formarea primelor ataşamente, 35 zile - dezvoltarea tuberculilor, 53 şi 67 
zile – apariţia lăstarilor subterani şi aerieni). Analiza spectofotometrică a 
activităţii enzimelor SOD s-a realizat pe un eşantion de 60 de probe de 
extract la 540 nm.  

Cultivarea pe fundal de infecţie a genotipurilor rezistente Favorit şi 
LG-5542 de floarea-soarelui a indus diminuarea activităţii SOD faţă de 
martor la toate etapele de dezvoltare a patogenului. Alte genotipuri rezistente 
studiate (LC-1093A şi PR64LE20) au manifestat valori mai mari la formele 
cultivate în sol infectat în comparaţie cu probele control, la toate etapele 
pentru genotipul LC-1093A şi începând cu etapa de 35 zile la genotipul 
PR64LE20. La hibrizii sensibili (Performer şi LG-5525) din momentul 
infectării artificiale s-a conturat creşterea activităţii enzimatice la toate etapele 
studiate, ceea ce indică că are loc detoxifierea speciilor reactive de oxigen 
produse în timpul penetrării rădăcinilor gazdei de către lupoaie. 

Activitatea enzimei SOD în cazul respectiv se modifică în mod 
diferit: în unele cazuri se observă o creştere, în altele o scădere, ce depinde 
în mare măsură de intensitatea şi durata acţiunii factorilor nefavorabili, 
susceptibilitatea şi etapa de dezvoltare a organismului.  
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Duchenne muscular dystrophy is a devastating inherited 

neuromuscular disorder that affects one in 3.500 live male births. It is 
caused by mutations of the DMD gene, leading to progressive muscle 
weakness, loss of independent ambulation by early teens, and premature 
death due to cardiorespiratory complications. Pharmacological intervention 
has begun to change the natural history of DMD, and further advances and 
more effective treatment of the underlying pathology of DMD should 
continue to offer an improved course, potentially including small-molecule 
and gene therapies. The most devastating and obvious effect of DMD is on 
the skeletal musculature with resulting loss of strength and function. 
Glucocorticoids are the only medication currently available that slows the 
decline in muscle strength and function in DMD which in turn reduces the 
risk of scoliosis and stabilises pulmonary function. Cardiac function might 
also improve, with limited data to date indicating a slower decline in 
echocardiographic measures of cardiac dysfunction, although these 
measures are not necessarily predictive of the delay in cardiac symptoms, 
signs, or cardiac-related mortality. The main therapeutic strategies include: 
1) gene replacement or other genetic therapies linked to specific mutations 
to restore dystrophin production; 2) membrane stabilization and/or 
upregulation of compensatory proteins; 3) reduction of the inflammatory 
cascade and/or enhancement of muscle regeneration. Specific examples of 
emerging therapeutic strategies for DMD are exon skipping and nonsense 
mutation suppression therapies. Exon skipping uses synthetic antisense 
oligonucleotide sequences to correct specific dystrophin gene mutations. It 
does so by inducing specific exons skipping during premessenger RNA 
splicing of the dystrophin gene, resulting in restoration of the reading frame 
and partial production of an internally truncated protein. The first drug that 
has passed the phases of clinical trials is EXONDYS 51 (Eteplirsen), an 
antisense oligonucleotide that is designed to bind to exon 51 of dystrophin 
pre-mRNA, resulting in exclusion of this exon during mRNA processing in 
patients with genetic mutations that are amenable to exon 51 skipping.The 
first muscular dystrophy patient in the world to receive Exondys 51 is 
seven-year-old Wyatt Hubbard from Ohio,USA.  

In conclusion, the precise correction of dystrophin mutations or the 
splicing out of the exon containing such a mutation holds promise, although 
these methods require optimization for almost every different mutation in 
the gene. 
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Wiskott-Aldrich syndrome is a rare X-linked primary 
immunodeficiency characterized by microthrombocytopenia, eczema, 
recurrent infections, and an increased incidence of autoimmunity and 
malignancies. The incidence of this rare X-linked primary immuno-
deficiency disorder is approximately one to four cases per 1,000,000 live 
male births. The disease is caused by mutations in the WAS gene that is 
involved in actin polymerization and associated coupling of receptor 
engagement, signaling events, and cytoskeletal rearrangement.  

The diagnosis of a WAS-related disorder is established in a male 
proband with both congenital thrombocytopenia (<70,000 platelets/mm3) 
and small platelets, in addition to at least one of the following features: 
eczema, recurrent bacterial or viral infections, autoimmune disease(s), 
malignancy, reduced WASP expression in a fresh blood sample, abnormal 
antibody response to polysaccharide antigens and/or low isohemagglutinins, 
or positive maternal family history of a WAS-related disorder. 
Identification of a hemizygous WAS pathogenic variant on molecular 
genetic testing is necessary to confirm the.  

As a screening tool in all cases of suspected WAS is used the flow-
cytometry analysis of WASp expression. The quantification of intra-
cytoplasmic WASp expression serves as a rapid and inexpensive screening 
test for WAS. An oldest method but quite effective is Single-strand 
Conformational Polymorphism (SSCP) that offers a sensitive but 
inexpensive, rapid, and convenient method for determining mutations of 
WAS gene. The distribution of mutations is uneven, with most occurring in 
the first four exons of the N terminal region.  

For those cases in which the diagnosis is still under consideration, 
sequencing of the WAS gene is required. This typically includes sequencing 
of the coding regions as well as the intron and exon boundaries of the WAS 
gene.Prenatal evaluation of high-risk pregnant women with Wiskott-Aldrich 
syndrome may be accomplished by karyotyping, gene analysis, and 
Wiskott-Aldrich syndrome protein detection using cord blood.  

In conclusion, despite the rarity of WAS, it is necessary continuously 
to make impressive strides in the strategies used to diagnose WAS.  
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Metaboliţii secundari au un rol esenţial în desfăşurarea proceselor 

defensive a plantelor împotriva agenţilor patogeni. Diverse studii au 
demonstrat că plantele au capacitatea de a activa anumite mecanisme care 
limitează răspândirea patogenului în ţesuturile plantei gazdă, şi anume în 
sistemul vascular, schimbând compoziţia peretelui celular. Lignina, fiind un 
component principal a peretelui celular şi a vaselor conducătoare joacă un 
rol important în activarea răspunsurilor defensive.  

Materialul biologic a fost reprezentat de 6 genotipuri de floarea-
soarelui (rezistente- LC-1093A, Favorit, PR64LE20, LG-5542 şi sensibile 
Performer şi LG-5525) cultivate în vase de vegetaţie pe fundal de infecţie 
cu lupoaie şi control la 4 etape de dezvoltare a patogenului Orobanche 
cumana Wallr. Ulterior au fost analizate 60 de combinaţii din care s-au 
obţinut peste 240 secţiuni din rădăcini primare şi laterale. Preparatele 
microscopice au fost pregătite prin secţionare manuală şi colorate cu 
Safranină-O de 0,1%, metodă prin care pereţii lignificaţi şi cutinizaţi 
prezintă culoare roşie.  

Studiile histochimice ale prezenţei şi acumulării ligninei în 
genotipurile de floarea-soarelui infectate cu lupoaie au permis evidenţierea 
activării mecanismelor defensive la 4 genotipuri luate în studiu. Cel mai 
înalt nivel de acumulare a ligninei a fost atestată la genotipul LC-1093A şi 
hibridul său Favorit începând cu etapa de formare a tuberculilor de lupoaie. 
De asemenea, la genotipul Favorit a fost observată îngustarea celulelor 
măduvii la formele inoculate cu patogen. Analiza microscopică a secţiunilor 
transversale la genotipurile rezistente LG-5542 şi PR64LE20 nu au 
prezentat diferenţe esenţiale între formele control şi cele cultivate pe fundal 
de infecţie. Examinarea histochimică a secţiunilor genotipurilor sensibile au 
evidenţiat dilatarea majoră a cilindrului central. Genotipul sensibil 
Performer a manifestat cel mai înalt nivel al acumulării ligninei la formele 
infectate artificial. 

Ancorarea patogenului Orobanche la rădăcinile de floarea-soarelui 
determină apariţia modificărilor morfo-anatomice în cadrul interacţiunii şi 
prezintă schimbări esenţiale cum ar fi: creşterea diametrului cilindrului 
central, lărgirea unor celule ale măduvii, îngustarea scoarţei şi acumularea 
ligninei în stel.  
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Mărul (Malus domestica Borkh) se caracterizează printr-o 

multitudine de însuşiri benefice pentru alimentaţie sănătoasă: gust bun, 
aspect plăcut, conţinut complex de zăharuri (7-16%), acizi organici, 
substanţe pectice, vitamine (C, A, B1, B2, PP, acid pantotenic) şi minerale 
(calciu, fier, potasiu, fosfor, siliciu, magneziu, zinc, cupru). 

 Totodată, la fel ca şi alte specii din familia Rosaceae, merele pot 
provoca grave reacţii alergice. Acestea determină reacţii alergice la un 
procent relativ mic de oameni. Deşi este considerat un aliment cu o 
incidenţă scăzută pentru alergii, acest fruct poate produce simptome de 
alergie orală la persoanele care sunt alergice la polen de mesteacăn.  

În fructele de măr au fost indentificate patru familii de gene ale 
proteinelor alergene: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 şi Mal 4. Conţinutul 
alergenilor în fructele de măr este influenţat atât de genotip, cât şi de mai 
mulţi factori externi, cum ar fi condiţiile de depozitare şi de prelucrare a 
fructelor de măr.  

Astfel, cercetările efectuate au urmărit determinarea expresiei genelor 
alergenelor clusterul-ului Mal d 1(Mal d 1.01, Mal d 1.02, Mal d 1.03, Mal d 
1.04) în fructele a şapte soiuri de mere prezente pe piaţa comercială a RM 
(Richard (Gloster), Idared, Reinette Simirenko, Mantuaner, Jonathan, Golden 
delicious şi Florina) şi cinci soiuri din Republica Belarus (Vesyalina, 
Diament, Pospeh, Belaruskae salodkae şi  Nadzeiny). 

Profilurile de expresie a cluster-ului de gene Mal d 1 au variat 
considerabil în funcţie de genotip. Astfel, similar studiilor altor autori soiul 
Golden delicious utilizat în cercetare a indicat un nivel înalt de acumulare a 
transcripţiilor genelor alergene, fiind considerat ca unul hiperalergenic. Alte 
soiuri cu valori înalte ale expresiei genelor proteinelor alergene au fost: 
Florina, Mantuaner şi Diament. Spre deosebire de acestea, soiurile Richard 
(Gloser) şi trei soiuri de origine belarusă (Pospeh, Belaruskae salodkae şi 
Vesyalina) au avut valorile cele mai mici  ale activităţii transcripţionale 
pentru genele studiate. Soiurile Pospeh şi Vesyalina s-au caracterizat prin 
valori medii ale concentraţiei transcripţilor genelor cluster-ului Mal d 1 în 
coaja fructelor, fapt care sugerează consumul fructelor acestor varietăţi fără 
coajă. 
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VALERIANA OFFICINALIS.  
PARTICULARITĂŢI ŞI UTILIZĂRI 

 
VRABIE VALERIA 

  Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Valeriana officinalis, una dintre cele mai cunoscute plante 
medicinale, este o specie de plante erbacee perene din familia Valerinae, ce 
se adaptează bine la condiţii pedoclimatice variate, este nepretenţioasă faţă 
de temperatură, în schimb, cu cerinţe mari pentru umiditate. Înfloreşte în 
perioada iunie-august. Rizomii şi rădăcinile se recoltează toamna în primul 
an de vegetaţie. Dintre posibilii dăunători ai plantei se menţionează făinarea 
(Erysuphe valeriane (Jacz.)Blum.), ruginile (Puccinia valeriane Wint) şi 
mana valerianei (Peronospora valerianei Trail), dintre polifagi- larvele 
viermilor de sârmă (Agriotes spp.), cărăbuşul de mai (Melolontha spp.). 

Valeriana este recunoscută mondial datorită proprietăţilor ei 
medicamentoase şi  celor peste 100 de compuşi chimici activi specifici 
(80% valepotriaţi, 2,8% acizi organici şi terpene, 0,05% alcaloizi).  Unii din 
aceşti compuşi (de ex. actinidina) pot provoca un comportament neobişnuit 
la o varietate mare de organisme (pisici, râme, şoareci), fapt demonstrat şi 
prin experimentul realizat de către noi pe mai multe feline şi râme.   

În medicină se utilizează în special rădăcinile şi rizomii de valeriană. 
Preparatele realizate din acestea (pulbere, tinctură, infuzia combinată) au 
aplicaţii în tratamente interne pentru boli de ordin emoţional, nervos, 
afecţiuni cardiovasculare sau digestive şi în tratamente externe, în caz de 
reumatism, artrită reumatoidă sau nevralgie. Recent, s-a descoperit că în 
afara proprietăţilor calmante, antidepresive, anticonvulsive, sedative ale 
valerianei utilizate în diferite tratamente, aceasta poate să prevină şi apariţia 
unor boli mentale, cum ar fi boala Alzheimer sau chiar să contribuie la 
îmbunătăţirea memoriei. 

Cea mai bine-cunoscută utilizare a valerianei, recunoscută de 
majoritatea medicilor şi a oamenilor de ştiinţă rămâne a fi, totuşi, tratarea 
insomniilor şi altor probleme de somn, ea fiind o alternativă ieftină şi 
naturală a medicamentelor tranchilizante. Ne-am propus să demonstrăm 
acest fapt printr-un experiment care să demonstreze beneficiile acestei 
plante în cazul insomniilor uşoare, provocate de stresul zilnic. Conform 
experimentului, a fost investigat comportamentul nocturn a 10 persoane 
care au folosit zilnic valeriană sub formă de infuzie timp de 4 săptămâni, 
după care s-a constatat o îmbunătăţire semnificativă a calităţii somnului, 
precum şi faptul că la încetarea administrării, nu s-a înregistrat nici o reacţie 
adversă semnificativă (doar uşoare dureri de cap, somnolenţă) şi nici o 
potenţială dependenţă, ceea confirmă siguranţa utilizării valerianei. 
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POTENŢIALUL BIOCHIMIC AL CIANOBACTERIEI 
SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA 

UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI Cr(III) 
 

ZOP ANNA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova 

 
 Cianobacteriile sunt cunoscute şi utilizate pe larg pentru 

producerea substanţelor bioactive de interes medicinal şi farmaceutic, şi 
prezintă interes atât teoretic, cât şi aplicativ în cercetarea spirulinei ca sursă 
de acumulare a cromului la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi 
ai Cr(III). 

Scopul cercetării a constituit studiul influenţei unor compuşi 
coordinativi ai Cr(III) asupra particularităţilor morfo-biochimice ale 
cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în vederea modificării 
dirijate a productivităţii şi a principiilor bioactive în biomasă. 

În cazul majorării concentraţiei compuşilor testaţi ai Cr(III), 
observăm un efect inhibitor asupra creşterii şi dezvoltării spirulinei, 
indiferent de regimul de administrare. Limitele optime de concentraţii 
variază în funcţie de natura compusului. Compuşii 
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O şi [K2Cr2(SO4)4]•12H2O în concentraţii de 
20-30 mg/l la administrare în a treia zi de cultivare manifestă un efect 
pozitiv maxim asupra creşterii spirulinei şi contribuie la majorarea 
productivităţii (de 1,36 şi 1,44 ori, respectiv, faţă de proba de referinţă). 

În urma studiului influenţei unor compuşi coordinativi ai Cr (III) 
asupra conţinutului de proteine şi peptide în biomasa de spirulină putem 
concluziona că factorii determinanţi în procesul de biosinteză a proteinelor 
şi peptidelor sunt multipli şi complecşi şi depind de concentraţia şi natura 
compuşilor coordinativi ai Cr(III), precum şi de regimul de administrare 
(faza de creştere a culturii de spirulină).  

Analizând spectrul aminoacidic şi a componenţei calitative a 
proteinelor la spirulina cultivată pe diferite medii, putem să concluzionăm 
că conţinutul aminoacizilor: cisteina, acidul glutamic, glicina, serina şi 
metionina, ce se găsesc într-o interdependenţă metabolică este mai majorat 
în cazul administrării compuşilor coordinativi ai Cr(III), ceea ce 
demonstrează importanţa lor pentru procesul de stocare a ionilor de metale 
în celulele spirulinei, ceea ce confirmă şi rezultatele SDS-electroforezei 
polipeptidelor din fracţia de proteine sumare, obţinute din biomasa de 
spirulină cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III). 
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APRECIEREA POTENŢIALULUI TURISTIC 
NATURAL AL REGIUNII ECONOMICE CENTRALE A 

REPUBLICII MOLDOVA  
 

CERVACIUC NICU 
 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Republica Moldova este o ţară mică cu o diversitate mare de obiecte 
de interes turistic. Ca destinaţie turistică, Republica Moldova dispune de un 
valoros potenţial pentru vizitatorii săi.  

Turismul contribuie la dezvoltarea economiei prin acumularea de 
capital. În ultimii 10 ani, evoluţia circulaţiei turistice în Republica Moldova 
manifestă o tendinţă relativă de reducere a numărului de vizitatori, ca 
rezultat al efectelor negative din sfera economico-socială a ţării.     
Elementele reprezentative ale potenţialului natural sunt: Relieful, Clima, 
Potenţialul turistic hidrografic, Vegetaţia şi Fauna, Ariile naturale protejate, 
Rezervaţiile naturale, Rezervaţiile peisagistice. Regiunea Orheiană este cea 
mai importantă destinaţie a părţii Centrale a Republicii Moldova. 
Complexul muzeistic Orheiul Vechi reprezintă un sistem de monumente 
istorice şi landşafturi naturale amplasate pe promontoriile meandrice, 
formate de albia sinusoidală a Răutului între satele Trebujeni şi Butuceni.  
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CARACTERIZAREA CUTREMURELOR PUTERNICE 
DIN SEC. XX PE TERITORIUL MOLDOVEI 

 
CIOCHINĂ MIRCEA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Cutremurele sunt considerate cele mai imprevizibile şi distrugătoare 
fenomene ale naturii care pot produce pagube foarte mari şi numeroase 
jertve umane. În decursul secolului XX, pe teritoriul Republicii Moldova s-
au declanşat  mai multe cutremure puternice şi foarte puternice, dintre care 
pot fi menţionate seismele din 1940, 1977, 1986 şi 1990. 

La 10 noiembrie 1940, în baza observărilor făcute, s-a constatat că 
pe cea mai mare parte a teritoriul RSS Moldoveneşti (cu excepţia zonei de 
nord-est), intensitatea cutremurului a fost de 7 grade, iar în regiunea de vest 
(zona Cărpineni-Giurgiuleşti, cu lăţimea de până la 50 km de la Prut), 
intensitatea a fost de 8 grade. În urma acestui seism 12.400 de edificii şi 
case de locuit au fost deteriorate sau distruse complet. 

Cutremurul din 4 martie 1977 a fost un eveniment seismic major 
marcat pe de o parte prin datele sale de natură seismologică (magnitudine, 
mecanism de focar, arie afectată de intensităţi ridicate), iar pe de altă parte 
de efectele sale de natură socială şi economică, precum şi prin efectele şi 
urmările avute asupra construcţiilor. Teritoriul Republicii Moldova a 
suportat o intensitate seismică de 6 -7 grade. În urma cutremurului au 
apărut deformări ale substratului, crăpături în scoarţa terestră, prăbuşiri, 
alunecări de teren, s-au observat variaţii ale nivelului apei în fântâni, au 
dispărut izvoare vechi şi au apărut altele noi. Pe alocuri din crăpăturile 
substratului izbucnea apă cu nisip şi pământ asemeni „vulcanilor noroioşi”. 
În timpul seismului, în mai multe localităţi s-a observat „iluminarea 
cerului”. Au fost evidente consecinţele asupra obiectivelor socio-umane. 
Numărul total de clădiri afectate a atins 11.849, dintre care cu deteriorări 
serioase ce au necesitat reparaţii – 8.914, iar complet distruse – 2.765. 

Cutremurul din 31 august 1986 s-a manifestat cu o intensitate de 5-8 
grade. Efectele seismului au fost destul de diverse. Numărul total de clădiri 
şi edificii afectate a atins cca 58.538, dintre care cca 7.015 cu deteriorări 
serioase ce au necesitat reparaţii, cca 1.169 distruse complet. Seismul a 
provocat deformări ale substratului, fiind însoţit, de asemenea, de 
activizarea proceselor de alunecare.  

Tehnologiile moderne diminuează efectul acestora prin construcţii 
antiseismice dar şi prin cercetările zonelor în care se produc aceste 
cutremure, astfel populaţia este relativ pregătită, în mod special moral, 
pentru asemenea evenimente, totuşi vulnerabilitatea omului rămâne a fi 
înaltă în faţa puterii naturii. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – O ŞANSĂ PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 

 
FILIMON VALERIU 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Factorul uman reprezintă cel mai semnificativ impact asupra 
biosferei influenţând atât componentele biotice, cât şi pe cele abiotice 
creând unele schimbări în natură.  

În prezent societatea umană se confruntă cu o serie de probleme cum 
ar fi: limitarea rezervelor şi resurselor naturale, dispariţia unor specii de 
plante şi animale, schimbările de climă, degradarea continuă a mediului, 
etc. Cauza principală a acestor probleme este activitatea umană prin 
explorarea intensivă a resurselor naturale şi creşterea populaţiei  începând 
cu revoluţia tehnico-ştiinţifică, care a produs schimbări asupra 
componentelor mediului: apă, aer, sol, faună şi floră.  

O soluţie deosebită a acestor probleme este implementarea în 
sistemul educaţional a unor cursuri de educaţie ecologică. Cursurile vor 
avea scopul de cultivare la noile generaţii a spiritului observaţional, 
conştientizarea importanţei calităţii mediului prin înţelegerea locului şi 
rolului omului în natură, se va învăţa să descopere şi să protejeze mediul 
începând cu respectul de sine.  

Prin educaţie ecologică omul va începe să interpreteze diferit mediul 
înconjurător, astfel acţiunile sale manifestându-se prin utilizarea raţională a 
resurselor naturale, protejarea naturii, utilizarea biotehnologiilor care vor 
avea un impact minim asupra mediului.  

Astfel, educaţia ecologică va contribui la concentrarea societăţii 
asupra soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi restabilirea 
echilibrului între componentele mediului, astfel prin comportamentul 
conştient al persoanelor vom pune baza unei societăţi responsabile faţă de 
acţiunile sale. 
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COMORILE MINERALE ALE LOCALITĂŢII NATALE 
 

FILIPCIUC LILIANA 
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Fiecare localitate are posibilităţi enorme, care încă nu au fost 

studiate, în special natura, rocile, oamenii şi ocupaţiile lor. Unele elemente 
au fost analizate fragmentar, altele în detalii, dar sunt puţine experienţe de 
bune practici, care ar trebui generalizate şi promovate, atât în mediul 
academic, cât şi în cel al cetăţenilor de rând. 

Scopul cercetării este reflectarea unui domeniu cu posibilităţi 
enorme de cercetare - geologia. Dificienţa de specialişti în domeniul 
geologiei, precum şi criza economică, frânează cercetările în acest domeniu. 

Noutatea lucrării constituie colecţia de roci, minerale şi fosile 
colectate din zona studiată, precum şi sinteza informaţiilor într-un tabel 
”Paşaportul mineralelor şi rocilor identificate”, cu descrieri amănunţite ale 
fiecărora. Studiul mai include şi un fragment de film efectuat de către 
cercetător cu secvenţe ale aflorimentelor examinate.  

Punctul forte al cecetării este studiul minuţios a aflorimentelor de 
roci din localitatea Târgul Vertiujeni, raionul Floreşti şi descoperirea în 
premieră a unor roci neîntâlnite în literatura de specialitate din Republica 
Moldova. Mai mult decât atât, în unele straturi de roci din aflorimentul 
cercetat, au fost descoperite şi unele fosile ale organismelor marine: 
belemniţii, unele moluşte bivalve şi gasteropode, ce datează o vârstă de 65-
68 milioane de ani. 

Importante sunt şi informaţiile teoretice despre evoluţia 
paleogeologică a teritoriului cercetat, însoţit de o hartă pe care se indică 
repartiţia rocilor, fosilelor şi minereurilor utile din regiunea cercetată; 
scheme ale unor reacţii chimice de identificare a compoziţiei calitative ale 
mineralelor colectate, precum şi unele imagini fotografice efectuate de către 
autor ale aflorimentelor de roci. Teza ştiinţifică mai conţine şi importante 
fişe de observare ale mineralelor identificate, alcătiute de către autor, cu 
descrierea detaliată a particularităţilor fizico-chimice.  
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COMPONENŢA SPECIFICĂ ŞI ECOLOGIA 
CIANOFITELOR ŞI EUGLENOFITELOR RÂULUI BÂC 

 
GÎŢU ANNA, NEDBALIUC BORIS  

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Comunităţile algale, în dependenţă de sporirea cantităţii de substanţe 
organice în apa bazinului, contribuie la desfăşurarea proceselor de 
eutrofizare, atingând uneori nivelul de „înflorire” a apei, care este astăzi tot 
mai frecvent şi se pune problema elaborării modalităţilor eficiente şi 
economice de pronostificare, prevenire şi combatere a acestui fenomen.  

În rezultatul investigaţiilor efectuate în anii 2015-2016 a 
comunităţilor de alge perifitonice de pe unele plante superioare acvatice, 
precum şi substraturi inanimate (pietre, beton, plastic) din râul Bîc (sectorul 
ce traversează oraşul Chişinău), au fost evidenţiate 45 de specii şi varietăţi 
de alge cianofite şi euglenofite.  

Mai numeroasă în taxoni s-a dovedit a fi clasa Hormogoniophyceae, 
care întruneşte mai bine de 70 % din numărul total de specii cianofite 
evidenţiate în apa râului Bîc. Din această clasă ordinul Oscillatoriales, 
include reprezentanţi ai 3 familii, mai numeroasă în specii fiind 
Oscillatoriaceae cu genurile Oscillatoria, Phormidium, Lyngbya şi 
Spirulina. Familiile Pseudonostocaceae şi Plectonemataceae includ câte o 
singură specie. Din ordinul Nostocales o importanţă mai mare în formarea 
algocenozelor perifitonice o au reprezentanţii familiilor Anabaenaceae şi 
Rivulariaceae (specii din genurile Anabaena şi Calothrix). Din filumul 
Euglenophyta au fost evidenţiate 11 specii, care aparţin ordinului 
Euglenales şi familiei Euglenaceae, mai frecvente în apa râului Bîc fiind 
Euglena viridis, E. polymorpha, Trachelomonas hispida, T. planctonica, 
Phacus acuminatus, P. caudatus şi Strombomonas fluviatilis. 

În zona litorală a râului Bîc, în timpul cald al anului, se dezvoltă 
abundent algele verzi din genurile Oedogonium, Cladophora, 
Rhizoclonium, Mougeotia, Spirogyra, care formează o biomasă de până la 
2-3 kg/m2, printre filamentele cărora frecvente erau cianofitele şi 
euglenofitele din genurile Anabaena, Aphanizomenon, Calothrix, 
Gomphosphaeria, Lyngbya, Microcystis, Oscillatoria, Phormidium, 
Euglena, Trachelomonas şi Phacus.  
Astfel, cianofitele şi euglenofitele sunt mai diverse în perioada caldă a 
anului (iunie-septembrie), când unele specii se dezvoltă foarte abundent, 
provocând fenomenul „înflorirea” apei. În a doua jumătate a lunii 
noiembrie temperatura apei continuă să scadă şi atinge circa 8-9oC. În 
aceste condiţii cianofitele şi euglenofitele părăsesc creşterea.  
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CORELAŢIA DINTRE UMIDITATEA RELATIVĂ ŞI 
TEMPERATURA AERULUI PENTRU ORAŞUL SIBIU 

GOLOVIŢCAIA XENIA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
 
Prin analiza de corelaţie se măsoară gradul de asociere între două 

variabile X şi Y, precum şi modul prin care acestea se modifică sub 
acţiunea unui factor comun. Parametrul studiat poartă denumirea de 
coeficient de corelaţie, valorile lui integrându-se în intervalul [-1;1].  

Cu cât valoarea parametrului este mai aproape de extreme, cu atât 
corelaţia dintre cele două variabile studiate este mai strânsă. Atunci când 
coeficientul de corelaţie este pozitiv, cele două variabile scad şi cresc 
simultan, iar atunci când este negativ, deopotrivă, când o variabilă creşte, 
cealaltă are tendinţa de a creşte, şi invers.  

Pentru a găsi careva corelaţie dintre umiditatea relativă medie anuală 
şi temperatura medie anuală a aerului, şirul de valori a fost obţinut pe baza 
mediilor glisante calculate pentru intervalele succesive de 10 ani. Conform 
valorii de 0,64 coeficientului de corelaţie (notat în grafic (Fig. 41) cu R², 
între aceste două variabile este o corelaţie moderată spre bună.  

 

 
 

Deci, dacă creşte una din variabile (umiditatea relativă sau 
temperatura), cealaltă urmează să crească la fel.  
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CARACTERISTICA PLOILOR TORENŢIALE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
GRAJDEAN VALERIA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Ploile torenţiale se caracterizează prin cantitate mare de apă căzută 
într-un timp foarte scurt, fapt care implică o intensitate mare şi deci pot 
avea grave consecinţe asupra eroziunii şi spălării solului de substanţele 
nutritive, ca şi asupra modelării versanţilor prin procese accelerate de 
eroziune, adesea determinând o gamă largă de procese de versant, 
distrugând păşunile şi culturile agricole. Aversele de ploaie sunt însoţite 
aproape întotdeauna de descărcări electrice, iar uneori şi de vijelii şi căderi 
de grindină. 

Efectul distrugător al ploilor torenţiale abundente se datorează 
duratei, intensităţii şi cantităţii de apă căzută, care sunt parametrii 
caracteristici a lor, dar acest efect este amplificat de numeroase alte 
caracteristici ale suprafeţei active cum sunt: panta, substratul litologic, lipsa 
vegetaţiei, momentul din an când se produce aversa etc. 

În baza cercetărilor efectuate de către specialiştii Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat s-a stabilit că pe teritoriul republicii predomină 
intensitatea maximă a ploilor torenţiale egală cu 0,5-1,9 mm/min şi doar în 
cazuri excepţionale mai mult de 5 mm/min. Durata medie a ploilor 
torenţiale în Moldova este de 1,5 ore. Pe măsură ce intensitatea creşte 
durata scade, astfel că ploile cu intensitate sub 1 mm/min au durate de circa 
60 minute, iar cele între 1 şi 2 mm/min, de circa 30 minute etc. În timpul 
ploilor torenţiale, cantitatea de apă realizată este direct proporţională cu 
intensitatea şi durata ploii, şi dependentă de condiţiile ei genetice. Astfel, 
cele mai mari cantităţi de apă căzută, peste 50 mm în timpul unor averse au 
avut durata pînă la 60 min. 

Atât în timpul anului, cât şi de la o lună la alta, ploile torenţiale nu se 
produc cu regularitate. Ele cunosc o mare variabilitate neperiodică, 
dependentă de caracteristicile circulaţiei generale a atmosferei peste 
teritoriul ţării, ca şi de caracteristicile suprafeţei active. 

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%). 

Trebuie de menţionat că conform „Instrucţiunii despre ordinea 
elaborării şi transmiterii avertizărilor privind apariţia fenomenelor stihinice 
şi schimbărilor bruşte ale vremii” la fenomene climatice stihinice se atribuie 
ploile cu cantitatea de precipitaţii: 30 mm şi mai mult în timp de o oră şi 
mai puţin; 50 mm şi mai mult în 12 ore şi mai puţin; 120 mm şi mai mult în 
1-3 zile. 
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IMPACTUL CONDIŢIILOR NEFAVORABILE ÎN 
PERIOADELE DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE A 

PORUMBULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

IFTODII OLGA  
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Cunoaşterea exactă a procesului de creştere şi dezvoltare, cât şi a 

cerinţelor biologice ale plantei în fiecare etapă, permit dirijarea procesului 
de formare a recoltei în scopul realizării potenţialului productiv. Studiul 
factorilor climatici în concordanţă cu stadiul de creştere al plantei va 
permite o mai bună evaluare a nivelului de producţie. 

Stadiul 0 – germinare – răsărire. Pentru ca procesul de germinare să 
aibă loc cu succes, sunt necesare două condiţii: temperaturi de 7-8oC şi 
absorbţia apei în proporţie de 35-40% faţă de greutatea seminţei. În 
perioada germinare-răsărire coleoptilul rezistă la temperaturi de -6..-8oC, 
când se află încă în sol, şi de -4oC după răsărire, dacă durata gerului nu 
întrece 2-3 ore. 

Stadiul 1 - patru frunze complet formate. Un îngheţ uşor sau 
grindina pot să distrugă frunzele expuse, fără a vătăma planta, al cărei con 
de creştere mai este încă sub un strat subţire de sol. 

Stadiul 2 - opt frunze complet formate. Creşte continuu consumul de 
elemente nutritive. Dacă în acest stadiu frunzele sunt distruse de grindină, 
recolta poate fi diminuată cu 10-20%. Dacă survin inundaţii în această fază 
şi acoperă conul de creştere, se poate compromite cultura în totalitate. 

Stadiul 3 - frunze complet dezvoltate. Aceasta este o perioadă critică: 
planta trebuie să fie bine aprovizionată cu substanţe nutritive şi cu apă.  

Stadiul 4 – apariţia paniculului. Insuficienţa umidităţii şi a 
substanţelor nutritive determină întârzierea apariţiei mătăsii faţă de apariţia 
paniculului şi scuturarea rapidă a polenului. 

Stadiul 5 - apariţia mătăsii, scuturarea polenului. Insuficienţa 
umidităţii sau temperaturile prea ridicate în această perioadă pot cauza o 
polenizare parţială a inflorescenţelor, formându-se ştiuleţi total sau parţial 
sterili. Apar primele semne ale atacului dăunătorilor la panicul şi tulpină, în 
special cele cauzate de larvele sfredelitorului porumbului. 

Stadiul 6 - umplerea bobului. Vătămarea plantelor de grindină sau 
alte condiţii nefavorabile în acest stadiu vor determina stoparea umplerii 
unor boabe, în deosebi la vârful ştiuletelui. 

Stadiul 7 – coacerea în lapte a bobului. Insuficienţa apei, ca şi 
carenţele nutritive, determină şiştăvirea boabelor. Şiştăvirea poate să apară 
şi în condiţiile deranjării mecanismului de translocare a asimilaţiilor din 
frunze şi tulpini spre bob. 
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Regiunea de Dezvoltare Sud este foarte atractivă prin o mulţime de 
rezervaţii de excepţie cum ar fi Nistrul Inferior şi Prutul de Jos. Chiar dacă 
acestea şi până în prezent rămân a fi intacte şi nu sunt amenajate pentru 
vizite turistice, în Regiunea de Dezvoltare Sud sunt 12 categorii de arii 
naturale.  

Fondul ariilor naturale protejate de stat reprezintă 308 de arii 
naturale protejate de stat, inclusiv: 178 de diverse tipuri de rezervaţii, 130 
monumente ale naturii şi 433 arbori seculari. 

Opt tipuri dintre ariile protejate corespund Uniunii Internaţionale de 
Conservare a Naturii, iar patru categorii sunt de interes naţional (grădina 
botanică, grădina dentrologică, monument de arhitectură peisageră, grădina 
zoologică). O serie de zone protejate sunt situate în perimetrul localităţilor 
rurale, ceea ce stimulează atât agroturismul, dar şi turismul în mediul rural. 
O parte considerabilă a obiectivelor incluse în fondul ariilor naturale 
protejate fac obiectul traseelor turistice. 

În Regiunea de Dezvoltare Sud componente ale Fondului de arii 
naturale protejate sunt: 1 rezervaţie ştiinţifică, 15 monumente naturale geo-
paleontologice, 2 monumente naturale hidrologice, 11 rezervaţii naturale 
silvice, 1 rezervaţie naturală de plante medicinale, 3 rezervaţii naturale 
mixte, 6 rezervaţii peisajere cu vegetaţie de luncă, 1 sistem de perdele 
forestiere de protecţie, 2 zone umede de importanţă internaţională (Ramsar). 

Printre cele mai reprezentative în Regiunea de Dezvoltare Sud sunt: 
rezervaţia ştiinţifică Prutul de Jos (1609 ha), rezervaţia peisajeră Grădina 
Turcească (224 ha), situl Ramsar Nistrul Inferior, ect. 

În Regiunea de Dezvoltare Sud sunt câteva proiecte de lansare a unor 
parcuri naţionale (Nistrul de Jos) şi unei rezervaţii biosferice (Prutul de 
Jos). Acest tip de arii naturale protejate de stat constituie formele cele mai 
des utilizate în stăinătate pentru turism. 
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În statele dezvoltate, turismul rural şi agroturismul joacă un rol 
important pentru sectorul economic. Din păcate, în Republica Moldova 
acest fenomen este dezvoltat insuficient şi merită toată atenţia. Turismul 
contribuie la protejarea mediului, identităţii culturale locale, asigură 
echilibrul eco-cultural şi social dintre oraş-sat. Totodată, turismul rural şi 
agroturismul constituie o sursă complimentară de resurse financiare pentru 
populaţia rurală, ceea ce ar putea stopa depopularea satelor Republicii 
Moldova.  

O pensiune turistică trebuie să urmărească scopul de a oferi cele mai 
bune servicii agroturistice şi în cadrul regiunii să fie lider pe piaţă, să-şi 
stabilească obiective clare de dezvoltare a afacerii.  

Analiza potenţialului turistic al comunei, cu stabilirea zonelor de 
interes turistic, resurselor turistice naturale şi antropice, potenţialului 
etnografic şi meşteşugăresc, este obigatorie. Al doilea pas este amenajarea 
gospodăriei pentru a primi turiştii, antreprenorul se va asigura că are destule 
sufragerii şi spaţii publice accesibile oaspeţilor, bucătărie la îndemâna 
turiştilor, amplasarea unor atracţii speciale, va asigura confortul şi 
intimitatea în dormitoare etc.  

Înregistrarea afacerii se face la Camera Înregistrării de Stat, 
întreprinzătorului îi revine sarcina să întreprindă de sine stătător o serie de 
activităţi contractate, legate de organizarea nemijlocită a afacerii- stabilirea 
relaţiilor cu furnizorii, recrutarea şi selectarea personalului, promovarea 
afacerii, etc.  

În funcţie de caracteristicile construcţiei, calitatea dotărilor şi a 
serviciilor oferite, pensiunea agroturistică trebuie să fie clasificată şi să i se 
atribuie un număr anumit de stele. Clasificarea are ca scop prioritar 
protecţia turiştilor, reprezentând o formă codificată a nivelului de confort şi 
a calităţii serviciilor oferite. Clasificarea se face de către Ministerul 
Turismului.  

Doar după parcurgerea acestor etape antreprenorul îşi poate începe 
activitatea în domeniul menţionat. 
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BENEFICIILE SOCIO – ECOLOGICE ALE ZONELOR 
DE RECREAŢIE 
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Micşorarea spaţiilor ocupate de zonele de recreaţie acutizează 
riscurile ecologice urbane şi are consecinţe puternic sesizabile asupra 
calităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei. De aceea ecologii sunt în permanentă 
căutare a metodelor de captare a atenţiei celor neglijenţi asupra importanţei 
şi beneficiilor acestora. 

Din punct de vedere ecologic, zonele de recreaţie sunt nişte 
moderatori ai consecinţelor acţiunii antropice asupra mediului ambiant, prin 
contribuţia la:  

- epurarea chimică a atmosferei – prin procesul de fotosinteză, un 
hectar de pădure producând, aproximativ 10 t de oxigen pe an şi consumând 
14 t CO2; 

- epurarea  fizică a acesteia – prin reţinerea prafului şi pulberilor, o 
peluză de iarbă reţinând de 3–6 ori mai mult praf decât o suprafaţă nudă, iar 
un arbore matur reţine de 10 ori mai multe impurităţi decât o peluză de 
mărimea proiecţiei coroanei acestuia pe sol; 

- epurarea bacteriologică a acesteia, distrugând o bună parte din 
microorganisme prin procesul de degajare a oxigenului şi ozonului.  

Din punct de vedere social zonele de recreaţie contribuie la creşterea  
incluziunii sociale, prin crearea de oportunităţi pentru ca persoanele de 
diferite vârste, din diferite domenii de interes sau pături sociale să 
interacţioneze între ei atât prin contact social informal, cât şi prin 
participarea la evenimentele comunităţii. De asemenea, zonele de recreaţie 
pot constitui locuri de desfăşurare a diferitor evenimente sociale şi culturale 
şi nu în ultimul rând pot juca un rol semnificativ în promovarea unui mod 
sănătos de viaţă, încurajând populaţia să practice astfel de activităţi ca: 
plimbările, alergarea, exerciţiile fizice sau ciclismul. Unele studii arată că 
valoarea principală a zonelor de recreaţie este reprezentată de capacitatea 
acestora de a restabili „starea de bine” a persoanelor care le frecventează, 
oferind populaţiei locuri liniştite pentru relaxare şi reducere a stresului, 
satisfăcând astfel nevoile acestora de recreere şi petrecere a timpului liber.  

Respectiv, făcând referinţă la cele menţionate anterior, putem 
concluziona că zonele de recreaţie au un impact semnificativ asupra calităţii 
vieţii şi sănătăţii populaţiei care nu poate fi neglijat şi care trebuie protejat 
în permanenţă întru asigurarea unor condiţii prielnice de viaţă atât pentru 
generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. 
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În prezent nu există ţară cu economie de piaţă în care n-ar exista 
întreprinderi mici şi mijlocii. Sectorul IMM-lor, supranumit şi „coloană 
vertebrală a economiei”, deţine un rol esenţial în dezvoltarea oricărei 
economii, acestea generând în mare măsură o parte din PIB, atât în 
domeniul comerţului, cât şi în industrie sau servicii.  

Pornind de la premisa că IMM-urile reprezintă principala sursă de 
creştere economică într-un stat cu o economie de piaţă funcţională, susţinem 
că dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii este calea sigură spre 
îmbunătăţirea performanţelor social-economice ale Republicii Moldova.  

Managementul  sistemului de finanţare, orientat spre dezvoltarea 
sectorului IMM-urilor, rezultă din faptul că accesul limitat la sursele 
financiare este un factor determinant şi important pentru activitatea 
antreprenorială, atât în statele cu o economie de piaţă funcţională, cât şi în 
cele cu o economie modestă, cu caracteristici concrete a oricărui stat. Lipsa 
capitalului sau insuficienţa resurselor financiare necesare tinerilor 
antreprenori constituie o dilemă în asigurarea afacerilor cu mijloace 
financiare pentru constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea întreprinderii. 
Practica antreprenorial-managerială demonstrează că obţinerea acestor 
resurse de către întreprinzătorii mici este un proces complex şi anevoios, 
necesitând abilităţi şi eforturi deosebite. Din lipsa capitalului iniţial, mulţi 
tineri renunţă la ideea de a iniţia o afacere sau întreprinderile deja 
înregistrate nu reuşesc să-şi înceapă activitatea. Această problemă este 
actuală pentru majoritatea antreprenorilor tineri din sfera businessului mic şi 
mijlociu, adeseori resursele întreprinderii fiind insuficiente pentru acoperirea 
deficitului de finanţare atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Unul 
dintre motivele cele mai frecvent invocate legate de finanţarea insuficientă a 
sectorului real al economiei şi al IMM-urilor, în particular, sunt dobânzile 
înalte şi volatilitatea excesivă a acestora. 

Dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova are drept obiectiv 
major contribuţia la încurajarea iniţiativei private şi dezvoltarea mediului de 
afaceri, cu specificarea mediului rural, programelor şi proiectelor 
internaţionale pentru susţinerea antreprenoriatului, precum şi a persoanelor 
care vin cu idei de afaceri şi caută mijloace tehnice şi financiare de realizare 
în practică a acestor concepte. 
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RESURSELE ENERGIEI EOLIENE ŞI UTILIZAREA 
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Deseori, se pune la îndoială existenţa potenţialului energetic eolian 
favorabil şi rentabil de valorificare a acestuia pe teritoriul Republicii 
Moldova. În acelaşi timp multiplele cercetări ştiinţifice în diferite perioade 
au demonstrat, că pe teritoriul republicii există destule zone cu vânturi 
favorabile pentru funcţionarea eficientă a instalaţiilor eoliene.  

Datele statistice ne mărturisesc că, până la utilizarea masifă a 
motoarelor cu aburi şi a celor cu ardere internă, morile de vânt au avut o 
răspîndire deosebită în fosta gubernie Basarabia. În anul 1901 erau 
înregistrate 6208 mori de vânt, utilizate în primul rând pentru măcinarea 
cerealelor. Majoritatea morilor de tip piramidal erau amplasate în lanţ pe 
coline sau pe vârfuri de dealuri, care deseori purtau denumirea de “Dealul 
Morilor”.  

Analiza vitezei vântului în aspect evolutiv ne denotă faptul că 
dispunem totuşi de zone care beneficiază de vânturi favorabile pentru 
dezvoltarea energeticii eoliene. Regimul vântului în Republica Moldova, 
format sub influenţa centrelor barice, se caracterizează prin valori de viteză 
în limitele a 2,5-4,5 m/s. Energia eoliană este proporţională cu cubul vitezei 
vântului în zona amplasării instalaţiei eoliene. La nivelul actual de 
dezvoltare a tehnologiilor de conversie a energiei vântului ”comercial” sunt 
considerate favorabile amplasamentele care asigură o viteză medie anuală la 
înălţimea axei turbinei eoliene de la 7 m/s în sus cu energia specifică a 
vântului mai mare de 350 W/m2.  

În virtutea acestor criterii, se poate constata că Republica Moldova 
dispune de zone destul de întinse cu potenţial eolian favorabil pentru 
exploatare în scopuri energetice, dintre care cele mai importante sunt: 
Teritoriul colinar al raioanelor Leova, Cahul şi Taraclia; Colinele 
Prenistrene; Podişul Moldovei Centrale şi colinele Ciulucului. 

Energia eoliană are o bună perspecivă la producerea de energie 
electrică pe scară largă. Aerogeneratoarele cu putere de la 0,6 până la 3 MW 
asociate în grupuri mari (ferme eoliene) şi conectate la reţeaua electrică 
publică, generează energie electrică în paralel cu centralele termoelectrice şi 
hidraulice. Din cele expuse putem concluziona că pe teritoriul republicii 
există destule zone cu potenţial eolian important, iar experienţa de utilizare 
pe scară largă a morilor de vânt şi a instalaţiilor eoliene mecanice şi 
electrice poate servi ca punct de plecare pentru noi studii în domeniul 
utilizării acestei preţioase surse de energie. 
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Schimbările climatice au impact direct asupra speciilor rare de ferigi, 
unele dintre care ar putea dispărea din flora ţării noastre, deoarece 
reproducerea lor depinde de prezenţa apei. 

Scopul cercetării este studiul comparativ al ferigilor din diferite 
regiuni geografice ale Republicii Moldova şi României, în funcţie de 
umiditate. 

În flora RM sunt protejate 14 specii de ferigi, dintre care: Marsillea 
quadrifolia, Salvinia natans, Thelypteris  palustris – sunt hidrofite, cu 
valenţă ecologică îngustă; Polystichum aculeatum, Ophioglossum vulgatum, 
Phyllitis  scolopedrium, Gymnocarpium robertianum, Athyrium filix-femina, 
Dryopteris carthusiana - mezohigrofite, cu valenţă ecologică medie; 
Dryopteris filix-mas, Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, 
Pteridium aquilinum, Polypodium  vulgare – mezofite, cu valenţă ecologică 
largă [Cartea Roşie a RM ].  

În cazul realizării scenariului de aridizare a climei, cel mai mult vor 
fi afectate arealele cu font termic ridicat a  primelor 3 specii cu valenţă 
ecologică îngustă, chiar ar putea să dispară din flora ţării noastre. O 
eventuală insuficienţă de umiditate ar micşora considerabil şi arealele celor 
6 specii cu valenţă ecologică medie, şi, parţial, arealele celor 5 specii cu 
valenţă ecologică largă.  

Diversitatea ferigilor protejate din România constituie 20 specii. 
Conform  Negru (2002) multe specii protejate atât în Republica Moldova, 
cât şi în România se regăsesc şi în Cartea Roşie a Ucrainei (2009), Lista 
Roşie Europeană (1991) şi Anexa Convenţiei de la Berna (1979). Dintre ele, 
speciile comune cu cele de la noi, au un areal cu mult mai vast, legat de 
delta Dunării (4-10 m altitudine), zone premontane (400-600 m altitudine) 
şi montane (peste 600 m altitudine). Astfel, arealele lor, în special 
sectoarele din regiuni mai aride, ar putea să fie supuse unui impact mai 
redus de aridizare. 

Aşa dar, este necesar de a extinde zonele favorabile pentru 
dezvoltarea ferigilor ameninţate, prin crearea habitatelor cu umiditate 
sporită.  
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Râul Prut este al doilea râu după mărime din Republica Moldova. 

Până la vărsarea în Dunăre străbate Ucraina, Republica Moldova şi 
România, cu o suprafaţă totală a bazinului de 28 396 km2. Apa acestui râu 
se foloseşte în economia naţională a Republicii Moldova, României şi 
Ucrainei. 

În bazinul hidrografic al râului Prut există 64 de staţii hidrometrice 
din care 11 în Republica Moldova, 8 în Ucraina şi 45 în România. În ţara 
noastră observaţiile hidrologice pe râul Prut sunt efectuate de Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat.  

În cadrul Laboratorului de Hidrogeologie al Institutului de Geologie 
şi Seismologie au fost digitizate datele debitului râului Prut pentru staţiile 
Costeşti, Leova, Ungheni şi Corpaci (datele sunt oficial publicate în 
Anuarele Institutului de Hidrologie din Leningrad şi ale Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova). 

Datele au fost structurate într-o bază pe suport Exel-2016. Pentru 
postul hidrologic Ungheni s-au realizat hidrografe anuale pentru toată 
perioada de observaţii. Pentru hidrografele unitare s-a efectuat decompoziţia 
lor, folosind metode internaţionale.  

Ca rezultat s-a obţinut valoarea coeficientului BFI (base flow index) 
– indicele curentului subteran (raportul volumului alimentării cu apă 
subterană la volumul apei de suprafaţă). Hidrograful unitar a fost corelat cu 
structura hidrogeologică din regiunea or. Ungheni. Fluxul de apă subterană 
este format din acvifere freatice şi interstratiale. Cota absolută a nivelului 
râului este la cca 30 m, care şi corespunde cotei eroziunii luncii râului.  

În aşa condiţii, la formarea debitului râului participă acviferile 
sarmaţianului superior şi mediu în mod direct şi indirect şi sarmaţianul 
inferior. 
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În repartiţia spaţială a precipitaţiilor atmosferice căzute pe teritoriul 

republicii se observă o diminuare a valorilor anuale de la 620 mm în nord-
vest până la 470 mm în sud-est, fenomen determinat de situaţia geografică a 
Republicii Moldova faţă de direcţiile de mişcare a maselor de aer, însă 
caracterul zonal al repartiţiei precipitaţiilor atmosferice este modificat 
substanţial de relief. 

Din cauza influenţei înălţimilor (Podişul Moldovei Centrale, Podişul 
Nistrului, Colinele Tigheci şi altele) are loc redistribuirea precipitaţiilor pe 
teritoriul ţării - creşterea cantităţii lor pe versanţii din calea vânturilor şi 
scăderea acestora pe versanţii protejaţi de vânt.  

Creşterea cantităţii de precipitaţii (peste 550 mm) în regiunea 
Podişului Moldovei Centrale (pe fondul general de scădere a lor în direcţia 
de la nord-vest spre sud) este determinată nu numai de mărirea altitudinii, 
dar şi de prezenţa în această regiune a celor mai mari masive forestiere. 

Dincolo de podişuri, în partea protejată de vânturi, invers, se 
semnalează scăderea cantităţii de precipitaţii - aşa numită “umbră de 
ploaie”. Creşterea cantităţii de precipitaţii pe versanţii podişurilor 
Republicii Moldova, deschişi pentru vânturile umede vestice şi nord-
vestice, alcătuieşte circa 60 mm pe an la fiecare 100 m altitudine. O scădere 
vizibilă a cantităţii de precipitaţii are loc în apropierea bazinelor mari de apă 
şi a cursurilor de apă ale râurilor mari (lacurile de acumulare Stânca-
Costeşti şi Dubăsari, văile râurilor Nistru şi Prut).  

Însă şi mai mare este variabilitatea sumei de precipitaţii de la an la 
an. În unii ani cantitatea precipitaţiilor se poate abate de la valoarea medie 
multianuală cu ±200-300 mm şi mai mult pe an. În 30-40% ani de 
observaţii abaterea de la norma anuală întrece ± 100 mm, adică aproape în 
jumătate din toţi anii menţionaţi cantitatea precipitaţiilor poate să fie diferită 
faţă de valoarea medie multianuală cu o valoare, ce întrece suma 
precipitaţiilor căzută în toată perioada rece a anului.  

Pentru Moldova cel mai umed a fost anul 1912, când cantitatea 
maximă a precipitaţiilor căzute a constituit 915 mm, iar cea mai mică 
cantitate anuală de precipitaţii a fost înregistrată la Comrat în anul 1928 - 
208 mm. 

Astfel, principala trăsătură a regimului precipitaţiilor atmosferice pe 
teritoriul Moldovei o reprezintă variabilitatea şi discontinuitatea mare a lui 
în timp şi în spaţiu. Această trăsătură decurge din cauza interacţiunii 
factorilor genetici de bază (la scară continentală) cu factorii locali. 
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La momentul actual sunt evidenţiate mai multe domenii în care se 

afirmă cetăţenii activi şi responsabili. Unul din aceste domenii sunt 
meşteşugurile populare, deseori uitate, în special de tânăra generaţie, care ar 
trebui studiate cu seriozitate şi promovate în comunitate. De exemplu, 
împletirea fibrelor vegetale, este o îndeletnicire veche, premergătoare chiar 
tehnicii ţesutului şi are la bază un ansamblul de cunoştinţe şi practici 
acumulate în memoria poporului nostru. Evoluând în timp, acest meşteşug 
devine un factor important în dezvoltarea economiei şi culturii, în 
menţinerea continuităţii şi imaginii etnice, în instruirea şi educarea 
generaţiei tinere, fiind axat atât pe sistemul de valori, cât şi pe sistemul de 
reprezentări ale societăţii tradiţionale. Meşteşugurile populare utilizează ca 
materie primă fibre vegetale agricole, fiind accesibilă şi destul de răspândit 
în arealul Republicii Moldova, este un produs de primă necesitate, 
regenerabil, pur-ecologic şi biodegradabil, uşor în prelucrare, având diverse 
nuanţe de culori şi luciu natural. Produsele împletite din fibre vegetale 
păstrează autenticitatea pieselor de artă populară şi valoarea execuţiei 
manuale a acestor obiecte utile şi decorative în acelaşi timp atât de apreciate 
în prezent. Cu toate că vremurile se schimbă, necesităţile vitale şi estetico-
creative ale omului de a comunica şi de a crea frumosul şi utilul rămân 
mereu aceleaşi. Pentru satisfacerea lor omul trebuie să posede activităţi 
practice, frumoase şi rentabile.  

O parte importantă a părţii practice este intervievarea specialiştilor în 
domeniu cu referire la importanţa, practicarea şi atârnarea elevilor faţă de 
această îndelenticire. Astfel s-a constatat că tehnicile de lucru de împletire 
din pănuşi  au suferit schimbări datorită faptului  că multe din articole sunt 
confecţionate  ca obiecte decorative, materia primă fiind  100%  autohtonă 
şi naturală, iar articolele împletite se încadrează armonios în interior, creând 
o atmosferă de căldură şi confort. Din interviurile realizate am dedus faptul 
că acest meşteşug nu este încă uitat, este o îndeletnicire care a rezistat în 
timp, iar fiind transmis din generaţie în generaţie, relevă unicitatea şi 
frumuseţea neamului nostru.  

În concluzie putem afirma că împletiturile tradiţionale, chiar cu 
anumite dificultăţi, sunt un izvor nesecat de inspiraţie pentru creatorii 
populari contemporani, asigurând o bază fecundă viitoarelor direcţii din arta 
decorativă modernă. Totoadtă renaşterea tradiţiilor şi a meşteşugurilor 
populare, dar în special implicarea tinerilor în promovarea acestora, 
contribuie la formarea calităţilor de cetăţeni activi, inspiraţi şi dedicaţi unor 
lucruri utile.  
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Populaţia reprezintă elementul principal al unei societăţi, fără care 
nu ar fi posibilă evoluţia şi dezvoltarea întregii lumi, aceasta este studiată 
din cele mai vechi timpuri, ajungând astăzi una dintre principalele 
problemele globale.  

Necesitatea studierii populaţiei vine de la numeroasele probleme ce 
apar în urma modificării structurii populaţiei, fie pozitiv cum ar fi explozia 
demografică, care a avut consecinţe grave provocând foame şi sărăcie sau 
procese demografice negative, manifestate prin scăderea populaţiei, lipsa 
braţelor de muncă, îmbătrânirea populaţiei şi alte probleme generate de 
instabilitatea indicatorilor demografici.  

În cadrul studiului de licenţă mi-am propus să realizez o investigaţie 
aprofundată, analizând factorii care influenţează dinamica populaţiei dintr-o 
regiune a ţării şi anume raionul Ştefan-Vodă, având în vedere tendinţa 
scăderii populaţiei şi problemele care apar în urma acestui proces. 

Numărul populaţiei raionului Ştefan Vodă este într-o dinamică 
continuă, cu valori mult mai mari în perioada anilor 1995 şi descreşteri 
semnificative în anii 2004-2016, astfel în anul 1995 populaţia raionului 
Ştefan-Vodă constituia 76,9 mii/loc ca în 2016 să ajungă la un număr de 
70,3 mii/loc.  

Această scădere se datorează instabilităţii indicilor demografici, 
cauzată de bilanţul natural mic, valori scăzute ale natalităţii şi valori ridicate 
ale natalităţii şi mortalităţii infantile, creşterea nivelului de instruire a 
populaţiei, sporirea numărului de femei angajate în funcţii publice, folosirea 
diferitor metode de contracepţie, criza economică profundă de după anul 
1990, migraţia în masă a populaţiei din regiune, toate acestea au contribuit 
la reducerea considerabilă a numărului populaţiei.  

Astfel ţinând cont de problemele demografice existente în raionul 
Ştefan-Vodă este necesară luarea unor măsuri de ameliorare şi de sporire a 
creşterii sporului natural.  

Dintre măsurile propuse cele mai importante sunt: asigurarea 
tinerilor şi adulţilor cu locuri de muncă şi salarii motivaţionale; acordarea 
ajutoarelor sociale pentru familiile cu 3 şi mai mulţi copii; scutirea de taxe 
şcolare şi preşcolare a familiilor numeroase; asigurarea populaţiei cu 
servicii medicale calitative; informarea populaţiei despre problema 
demografică şi promovarea naşterilor în rândul familiilor tinere. 
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Râul Nistru este unul dintre principalele râuri ale Republicii 

Moldova. Acesta are un rol important în economia ţării. De asemenea, 
fluviul Nistru reprezintă principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă a 
multor localităţi umane printre care sunt or. Chişinău (Moldova) şi oraşul 
Odesa (Ucraina).  

Primele observaţii pe râul Nistru sunt efectuate în a. 1881 de către 
Biroul militar de hidrogeologie, Institutului de Hidrogeologie al URSS. 
Observaţiile sunt inregistrate la staţiile Jvanet, Mogileov, Camenca, 
Dubăsari, Tiraspol şi Maiak. Măsurările sunt organizate cu scopul obţinerii 
datelor în timp a nivelului, debitului şi calităţii apei râului. 

Observaţii hidrologice mai complexe au loc începând cu a.1945 la 
staţiile hidrologice din localităţile Gruşca, Dubăsari, Bender, Olăneşti şi 
Camenca. Rezultatele observaţiilor au fost publicate oficial de către 
Institutul Hidrologic din Leningrad şi în prezent de către Serviciul 
Hidrometeorologic al Republicii Moldova. 

Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul Laboratorului de 
Hidrogeologie al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM au fost 
digitizate datele debitului râului Nistru la staţiile Gruşca, Dubăsari, Bender, 
Olăneşti şi Camenca. S-a efectuat analiza hidrografelor pentru postul 
hidrologic Nistru-Bender, fiind un exemplu reprezentativ pe o perioadă de 
monitorizare de 42 ani. Se propune decompoziţia hidrografului unitar în 
două componente: apele de suprafaţă şi componenta apelor subterane. 

Studiul componentei apelor subterane demonstrează existenţa unei 
variabilităţi lunare şi anuale a fluxului de apă subterană. În perioadele de 
vară secetoasă rolul apelor subterane este maximal, practic mai mult de 
50% din volumul de apă se atribuie apelor subterane. Datorită eroziunii 
adânci a luncii râului apele subterane sunt drenate din contul acviferilor 
freatice şi interstratiale. 

Rezultatele obţinute sunt parte componentă a cercetărilor ştiinţifice 
ale laboratorului de Hidrogeologie în cadrul temei bugetare. 
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Starea de declin a pădurilor determinată de influenţa poluării 
atmosferice, a schimbărilor climatice, a influienţei diferitor factori biotici şi 
abiotici a fost cuprinsă în practica forestieră la nivel European. Activitatea 
de evaluare şi supraveghere a stării de sănătate a pădurilor desfăşurată la 
nivel global, regional şi local s-a dezvoltat continuu, culminând în a doua 
jumătate a secolului trecut cu efectuarea unor cercetări ştiinţifice. 
Rezultatele acestor cercetări au stat la baza elaborării unor programe 
speciale pentru redresarea, menţinerea şi îmbunătăţirea stării arborilor, 
arboretelor şi a pădurii în ansamblu. Prin termenul de „monitoring 
forestier”, iniţial se subînţelegea un sistem (reţea) integru de supraveghere 
şi analiză a stării de sănătate a vegetaţiei şi a solurilor forestiere, şi a 
schimbărilor produse în cadrul fondului forestier în urma acţiunii factorilor 
de mediu şi a factorului antropic.  

Implementarea unui astfel de sistem a fost conceput pentru prima 
dată în 1983 în Republica Federativă Germania. Ulterior, în cadrul 
Conferinţei ministeriale pentru protejarea pădurilor din Europa, desfăşurată 
la Strasbourg în decembrie 1990 a fost adoptat Programul Internaţional de 
Cooperare pentru Evaluarea şi Supravegherea Efectelor Poluării 
Atmosferice asupra Pădurilor (International Cooperative Programme on 
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP 
Forests). 

ICP Forests monitorizează starea pădurilor în Europa, pe baza a 2  
nivele de monitoring forestier: Monitoringul de nivel I se bazează pe un  
numar de 6000 de parcele de observare pe o grilă transnaţională sistematică 
de 16x16 km, în timp ce monitoringul intensiv de nivelul II cuprinde 
aproximativ 500 de parcele în ecosistemele forestiere selectate, cu scopul de 
a clarifica relaţia cauză - efect. În prezent 42 de ţări participă la programul 
ICP Forests. În anul 1986, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat 
Schema privind Protecţia Pădurilor împotriva Poluării Atmosferice, 
proiectând o reţea sistematică transnaţională cu o densitate de un sondaj la 
25600 ha (16 x 16 km) prin care începând cu anul 1987 se fac evaluări 
anuale a stării de sănătate a pădurilor la scară mare. La începutul lunii 
august 1992, în Republica Moldova a fost implementat la scară naţională 
reţeaua europeană de monitoring forestier, care reprezenta o parte a 
sistemului integru de monitoring forestier ce răspunde solicitărilor practice 
pe plan naţional şi european.  
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Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

 
În cadrul lucrării de faţă am încercat să abordăm problematica 

schimbărilor climatice, prin prisma influenţei acestora, asupra Sistemului 
Urban Baia Mare (SUBM); am ţinut să prezentăm de asemenea şi situaţia 
actuală a percepţiei vis-a-vis de schimbările climatice la nivel internaţional 
şi european.  

Atât pentru necesitatea reducerii emisiilor GES, cât şi pentru a face 
posibilă adaptarea la condiţiile impuse de schimbările climatice la nivel 
local, am propus o listă de măsuri (posibile soluţii) pe care le-am organizat 
sub forma unui plan strategic local de acţiune în vederea combaterii şi 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 

Măsurile în cauză se referă, în mare parte, la scăderea cantităţiilor de 
GES (în principal CO2) prin încurajarea şi promovarea utilizării bicicletelor 
şi a transportului în comun, prin restricţionarea parcării în zona centrală, 
prin managementul traficului (reamenajarea, modernizarea şi extinderea 
infrastructurii de drumuri la nivelul municipiului), prin necesitatea scăderii 
consumurilor pe sectorul casnic/rezidenţial ca urmare a unor eforturi 
individuale şi de grup etc. 

Planul strategic de acţiune pe care îl propunem face referire la o serie 
de măsuri care traversează sectorul transporturi, energetic, rezidenţial, 
instituţional, deşeuri, agricultură şi spaţii verzi, apă, mediu de afaceri 
(industrie) şi sunt destinate (ca propuneri) a fi implemente la nivelul 
Sistemului Urban Baia Mare (SUBM). 



66 
 

Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 
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(PE EXEMPLUL FLORII-SOARELUI) 
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Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Floarea-soarelui reprezintă una din cele mai valoroase plante 

cultivate datorită productivităţii ridicate şi multiplelor întrebuinţări ale 
produselor sale în alimentaţia oamenilor, zootehnie şi industrie. Seminţele 
de floarea-soarelui conţin 33-56 la sută ulei, cu valoare alimentară ridicată, 
determinată de prezenţa acizilor graşi nesaturaţi, reprezentaţi în cea mai 
mare parte de acizii linoleic (44-75%, conţinut ridicat) şi oleic (14-43%, 
nivel mediu), dar şi de prezenţa unei cantităţi de circa 15 la sută de acizi 
graşi saturaţi (mai ales palmitic şi stearic). Acest fapt îi conferă stabilitate şi 
capacitate îndelungată de conservare. 

Prin conţinutul seminţelor în substanţe grase şi calitatea deosebită a 
uleiului rezultat în extracţie, planta reprezintă una dintre principalele surse 
de grăsimi vegetale pentru Republica Moldova. Ca sursă de ulei vegetal, pe 
plan mondial, floarea-soarelui ocupă locul al patrulea, dupa soia, palmier şi 
rapiţă. Potrivit datelor statistice ale ONU, astăzi floarea-soarelui este 
cultivată pe glob pe o suprafaţă totală de peste 21 milioane hectare, 52,11% 
dintre acestea sunt cultivate în ţările Europei, 19,63% în Asia, 16,49% în 
America de Sud, 6,95% în America de Nord şi 4,38% în Africa. Lideri 
printre ţări privind suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui sunt Federaţia 
Rusă, Argentina, Ucraina, India, Spania, S.U.A., România, Franţa. 

Republica Moldova ocupă locul 15 după exportul de seminţe de 
floarea-soarelui şi locul 2 în ceea ce priveşte exportul de ulei. Anual, la noi 
se cultivă în jur de 260 mii hectare de floarea-soarelui, folosindu-se seminţe 
hibride de prima generaţie atât de producţie autohtonă, cât şi de cea 
importată. Totodată, Republica Moldova vinde seminţe hibride de floarea-
soarelui în ţările vecine. Astfel, importul/exportul anual al materialului 
semincer constituie cca 1500–1800 t de seminţe hibride de elită. 

Indicatorii ce cuantifică rezultatele economico-financiare la nivelul 
producţiei agricole sunt: producţia medie (qm); venitul la ha(VT/ha,); marja 
brută. Totodată, indicatorii care exprimă rezultatele economico-financiare la 
nivelul exploataţiei agricole sunt: producţia totală (Qt); valoarea producţiei 
vegetale principale; valoarea producţiei vegetale secundare; productivitatea 
muncii. În multe ţări, inclusiv în Republica Moldova, a început deja 
procesul de substituire treptată a combustibililor fosili cu biocombustibili. 
În ţara noastră, o sursă importantă de materie primă pentru producerea 
biocombustibililor servesc resturile vegetale de floarea-soarelui. Din aceste 
surse se pot produce pelete şi brichete. 
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CONCEPTELE, OBIECTIVELE ŞI PERSPECTIVELE 
DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII DURABILE 

REGIONALE EUROPENE AJUSTATE LA 
CAPACITĂŢILE RM 

 
ROŞCA  MARIANA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Creşterea economică şi tendinţa de reducere a sărăciei sunt strâns 
corelate în Republica Moldova cu fluxul de remitenţe şi consumul generat 
de acestea. Câştigurile din munca moldovenilor aflaţi peste hotarele ţării au 
alimentat venitul disponibil al gospodăriilor casnice, conducând la 
majorarea cererii agregate de consum. Bugetul public naţional a beneficiat 
de pe urma acestei situaţii, însă balanţa comercială a evoluat în direcţia unui 
deficit comercial alarmant. Creşterea economică bazată pe consum şi pe 
remitenţe expune economia ţării la o serie de vulnerabilităţi, însă există un 
pericol şi mai mare asociat acestui model de creştere economică – faptul că 
volumul remitenţelor, la un moment dat, va începe să scadă.  

Dezvoltarea economică, oriunde s-ar produce, se bazează pe 3 factori 
– acumularea de capital, forţa de muncă şi gradul de productivitate al 
acestora, care include şi alţi parametri, cum ar fi: tehnologii, guvernare 
eficientă, abilităţi etc. Analiza factorilor de dezvoltare economică în 
Republica Moldova relevă o concluzie foarte alarmantă – în lipsa unui efort 
susţinut de schimbare a paradigmei de dezvoltare, potenţialul de creştere 
pentru următorii 10 ani se limitează la cel mult 4,5–5% anual. Cu 
certitudine, această creştere este insuficientă pentru a asigura o tendinţă de 
convergenţă cu ţările comparabile şi, cu atât mai puţin, cu standardele 
europene.  Conform rezultatelor analizei, în Republica Moldova creşterea 
din anii 2000–2010 poate fi atribuită, în primul rând, majorării capitalului – 
a stocului productiv de capital fix.  

Acesta s-a majorat, în medie, cu 8,2% anual, ceea ce reprezintă un 
ritm destul de înalt, dar care s-a dovedit a fi insuficient. În al doilea rând, 
creşterea PIB a fost condiţionată şi de creşterea productivităţii muncii şi a 
capitalului (4,7% anual). Prin urmare, natura creşterii a fost mai mult 
extensivă decât intensivă.  Trecerea activităţii economice din sfera 
producţiei agricole, caracterizată printr-o productivitate joasă, în sfera 
industriei şi a serviciilor, unde productivitatea este mai înaltă, explică 
această performanţă relativă. Prin contrast, dinamica forţei de muncă a 
afectat negativ dezvoltarea economică.  
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PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE A REPUBLICII 
MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPENIZĂRII PRIN 
TENDINŢA LICHIDĂRII BARIERILOR ECONOMICE 

EXISTENTE 
 

ROŞCA  MARIANA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
O analiză diagnostică a constrâgerilor pentru dezvoltarea economică 

scoate în evidenţă problemele critice, altfel spus, domeniile în care 
Republica Moldova este cel mai puternic devansată de ţările comparabile. 
În esenţă, atâta timp cât problemele critice rămân a fi nerezolvate, 
potenţialul investiţional al economiei naţionale nu poate fi realizat pe 
deplin. Or, pentru schimbarea paradigmei de dezvoltare a ţării, este necesar 
să fie înlăturate, în mod prioritar, barierele care împiedică activitatea 
investiţională. Pe această cale au fost identificate 4 probleme critice: 
educaţia, drumurile, accesul la finanţe şi mediul de afaceri. Astfel, existenţa 
unui sistem judiciar ineficient pune în pericol dezvoltarea tuturor 
domeniilor, afectând grav atât mediul de afaceri din ţară, cât şi procesul 
investiţional.  

Sănătatea a fost identificată ca una din problemele critice care 
conduce la reducerea forţei de muncă şi a productivităţii muncii, iar 
soluţionarea acesteia este posibilă prin includerea aspectelor de sănătate în 
toate priorităţile de dezvoltare pe termen lung. Sub aspectul obiectivelor 
strategice pe termen lung, Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 
2020” este focalizată pe următoarele priorităţi de dezvoltare: 1) Racordarea 
sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii 
productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie; 2) 
Sporirea investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, 
în scopul diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces; 3) 
Diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în sectorul 
financiar şi dezvoltarea instrumentelor de management al riscurilor; 4) 
Ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurenţiale, 
optimizarea cadrului de reglementare şi aplicarea tehnologiilor 
informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi 
cetăţenilor. În perioada anilor 2000–2010, PIB creştea în medie cu 5,1% 
anual. Desigur, în unii ani de succes au fost înregistrate rate de creştere mai 
bune (7,1% în 2000–2004, 5,2% în 2005–2008), dar există şi fenomenul 
crizelor, şi fenomenul undelor economice lungi, ale căror periodicitate poate 
fi estimată la circa 10 ani. Într-adevăr, în 1998 şi în 2008 au fost înregistrate 
crize economice regionale şi globale. Ratele de creştere înaltă din anii cei 
mai favorabili reprezintă, de fapt, efecte de corectare, de revenire din criză 
sau de avânt economic premergător crizelor. 
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COMPONENŢA SPECIFICĂ ŞI ECOLOGIA 
CIANOFITELOR LACULUI LA IZVOR 

 
RUSU DOINA, NEDBALIUC BORIS  

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

În rezultatul efectuării investigaţiilor comunităţilor algale de pe 
unele plante superioare acvatice (Phragmites australis, Typha angustifolia, 
Myriophyllum spicatum şi Ceratophyllum demersum), din lacul La Izvor, au 
fost evidenţiate 47 de specii şi varietăţi de alge cianofite, care aparţin la 24 
de genuri, 18 familii, 3 ordine şi 2 clase. 

S-a stabilit, că cu cât dezvoltarea cianofitelor este mai abundentă, cu 
atât varietatea speciilor din alte filumuri este mai redusă. Astfel, în lunile de 
iarnă în fitoplanctonul şi perifitonul lacului se întâlneşte, preponderent, 
complexul de diatomee, însă în cantităţi neînsemnate puteau fi evidenţiate şi 
unele cianofite din genurile Oscillatoria, Phormidium ş.a. 

Primăvara, pe tulpinile tinere de stuf, printre clorofite şi diatomee ce 
colonizează substratul, răzleţ sunt evidenţiate unele cianofite aşa ca 
Oscillatoria lacustris, Calothrix brevissima, Merismopedia punctata ş.a. 

Vara în bazin se observă o dezvoltare exagerată a cianofitelor: 
Anabaena flos-aquae, A. spiroides, Aphanizomenon flos-aquae, A. elenkinii, 
Calothrix brevissima, Gomphosphaeria lacustris, Lyngbya aerugineo-
coerulea, Merismopedia glauca, M. tenuissima, Microcystis aeruginosa, 
Oscillatoria agardhii, O. chalybea, O. lacustris, O. planctonica, O. 
neglecta, O. tenuis, Phormidium foveolarum, Pseudanabaena catenata, 
Schizothrix cuspidata, Tolypothrix distorta etc., ceea ce este o dovadă de 
poluare evidentă a apei bazinului cu substanţe organice.  

Cianofitelor, li se mai asociază reprezentanţi din filumurile 
Chlorophyta, Euglenophyta, Dinophyta şi Bacillariophyta, unele specii ale 
cărora adesea provoacă fenomenul „înflorirea” apei. Pe suprafaţa mâlului 
din apropierea malului se observă porţiuni de biodermă (120-200 cm2), care 
sunt ridicate la suprafaţă apei şi purtate de vânt pe lac. Această biodermă 
este constituită din specii de cianofite din genurile Oscillatoria şi 
Phormidium în asociaţie cu euglenofite din genurile Euglena şi Phacus. 

Numeroase cianofite sunt evidenţiate şi în perioada de toamnă, 
deoarece în apa lacului într-o cantitate mare este acumulată substanţă 
organică, în principal vegetală (resturi de plante şi alge). În această perioadă 
foarte intens se dezvoltă Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae, 
Merismopedia glauca, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria agardhii, O. 
chalybea, O. lacustris, O. planctonica, O. tenuis, Phormidium foveolarum, 
Schizothrix cuspidata, Homoeothrix varians, Lyngbya cryptovaginata, 
Coelosphaerium kuetzingianum, Gomphosphaeria lacustris ş.a.  

În a doua jumătate a lunii noiembrie temperatura apei scade şi 
efectivul cianofitelor progresiv se reduce.  
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PARTICULARITĂŢILE REGIMULUI EOLIAN CA 
FACTOR DE VEHICULARE A NOXELOR 

ÎN RAZA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
 

ŞALARU VICTOR-CĂTĂLIN 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
În ultimii ani, oraşul Chişinău se poziţionează ca un oraş destul de 

poluat din punctul de vedere al impactului activităţilor umane. În 
dependenţă de factorii determinanţi, poluarea în municipiul Chişinău poate 
fi de diferită natură: poluarea fizică – include poluarea termică, sonoră şi 
radioactivă; poluarea chimică – diferite substanţe xenobionte şi 
ecotoxicante, precum CO2, NO2, pesticide, etc,; poluarea biologică – 
apariţia diferitor viruşi şi bacterii dăunătoare în atmosferă; poluarea estetică 
– degradarea peisajelor. 

Cei mai nocivi compuşi sunt: compuşii sulfului, carbonului, azotului, 
metalele grele sau poluanţii radioactivi. Astfel, emisiile în atmosferă a 
nocivelor dăunătoare nu numai că distrug natura vie, afectează în mod 
negativ sănătatea umană, dar, de asemenea, sunt în stare să modifice însăşi 
proprietăţile atmosferei, ce poate duce la consecinţe ecologice şi climatice 
nefaste. În raza municipiului Chişinău repartiţia spaţială a acestora poate fi 
stabilită ca prezentă şi în zonele unde nu se practică activitate industrială ca 
rezultat al proprietăţii de vehicualtor al atmosferei – regimul eolian în 
studiul căruia noi am acordat o mare importanţă analizei rozei lunare şi 
anotimpuale a vântului.  

Astfel, am stabilit că: vântul contribuie la reducerea noxelor dintr-o 
zonă, împrăştiind-o în altă zonă; sursele de poluare din Chişinău 
influenţează negativ nu numai în raza Chişinăului, dar şi în zonele 
învecinate; direcţia de deplasare a vântului în raza municipiului Chişinău 
este preponderent din direcţia NNV tendinţă care se păstrează pentru toate 
lunile anului cu excepţia lunii decembrie; viteza medie multianuală a 
văntului este de 2,5 m/s. În aspect lunar cea mai mare viteză se înregistrează 
în luna martie. Ca exemplu în luna martie din anii 2012 şi 2013 valoarea 
medie lunară a fost de circa 4,3 m/s, ceea ce ne permite să concluzionăm că 
impactul local al noxelor pentru această lună a avut o arie mai mare de 
manifestare, dar concentraţia poluanţilor în asemenea condiţii de vânt 
slăbeşte semnificativ.  

Astfel, structura suprafeţei active foarte complexă a oraşului Chişinău, 
varietatea formelor, orientarea şi altitudinea reliefului regiunii în care este 
poziţionat din punct de vedere fizico-geografic, particularităţile dinamicii 
regionale a atmosferei, au consecinţe evidente asupra chimismului atmosferei 
urbane, impun ca astfel de studii să se efectueze cât mai temeinic. 



71 
 

Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 
 

REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR COMPLEXELOR 
DE MALADII ŞI DĂUNĂTORI LA CULTURILE DE 

ZMEUR ŞI MUR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

ŞTIRSCHII CRISTINA1, IURCU-STRĂISTARU ELENA1,2 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău 

2 Institutul de Zoologie al AŞM 
 

Strategia principală în dezvoltarea pomiculturii Republicii Moldova 
constă în exploatarea mai eficientă a plantaţiilor existente cu un potenţial 
productiv neepuizat şi înlocuirea lor treptată cu noi structuri de plantaţii. 
Actualitatea estimează scopul şi obiectivele investigaţiilor respective, cu 
referinţe la realizarea monitoringului fitoparazitar şi fitopatologic şi 
consecinţele impactului, cu stabilirea componenţei etiologice, gradului de 
afecţiune, abundenţei şi frecvenţei complexelor de organisme nocive la 
culturile de zmeur şi mur, în condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova, 
fiind ulterior utilizate în adaptarea unor metodologii de evidenţă şi 
pronosticare în elaborarea măsurilor de protecţie integrată a acestor culturi 
bacifere semnificative.  

Sondajele de evidenţă a maladiilor şi dăunătorilor s-au realizat pe 
parcursul perioadelor de vegetaţie 2016 în plantaţiile productive de tip nou 
din sectoarele private, plantaţii comerciale de reproducere a materialului 
săditor şi fructe de zmeur şi mur în zona Centru. În rezultatul evidenţei şi 
analizelor asupra componenţei etiologice a maladiilor cheie şi dăunătorilor 
la culturile de zmeur şi mur s-au constatat o diversitate semnificativă de 6 
maladii cheie, specifice depistate pe diverse organe vegetative şi generative 
cum sunt: fainarea Sphaerotheca macularis, pătarea alba a frunzelor 
Mycosphaerella rubi, putregaiul cenușiu Botrytis cinerea, ofilirea vasculară, 
pătarea circulară virotică Tobacco ringspot, îngălbenirea nervurilor 
Blackberry Yellow. Gradul de afecţiune s-a stabilit în valori de 5-45% în 
dependenţă de virulenţa şi extensivitatea maladiei, s-a manifestat pe frunze 
şi lăstari mai avansat Sphaerotheca macularis şi Mycosphaerella rubi. Din 
dăunătorii acestei culturi mai frecvent s-au depistat speciile fitoparazite cum 
sunt: molia zmeurului, gărgăriţa zmeurului, musculiţa galicolă a lăstarilor 
de zmeur şi coacăz Lasioptera rubi, păduchele murului Amphorophora rubi, 
acarianul eriofid al murului Acalitus essigi, păduchele mare şi mic al 
zmeurului Aphis idaei care au afectat aceste culturi în valori de 3-40%, mai 
frecvent daune grave s-au semnalat de Lasioptera rubi, Amphorophora rubi 
şi Aphis idaei.  

Rezultatele investigaţiilor fitosanitare realizate la culturile de zmeur 
şi mur reflectă diversitatea de invazii a organismelor nocive, provocând 
afecţiuni grave plantelor şi fructelor în dinamica creşterii şi dezvoltării. 
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IMPACTUL ÎNGHEŢURILOR ASUPRA 
AGRICULTURII REPUBLICII MOLDOVA 

 
VELIŞCO VIORICA  

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, 
îngheţurile ocupă un loc important. Ele determină nu numai frânarea 
dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar 
moartea parţială sau totală a acestora. 

Deşi îngeţurile sunt fenomene meteorologice obişnuite pentru clima 
temperat – continentală, în anumite condiţii de timp, ele pot deveni riscuri 
climatice prin consecinţele lor, imprevizibile de cele mai multe ori. Printre 
aceste condiţii amintim: când se produc în extrasezon cu 2-3 săptămâni mai 
devreme toamna, sau mai târziu primăvara comparativ cu datele medii; când 
aerul în deplasare este deosebit de rece de origine arctică; când îngheţul are 
origine mixtă (advectiv-radiativă); când îngheţul se consemnează atât pe 
sol, cât şi în aer; când durata îngheţului depăşeşte 5-10 ore consecutiv etc.  

În pomicultură de exemplu, sunt deosebit de mari daunele 
îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugând 
uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, 
vişinii, cireşii, mărul şi nucul. Probabilitatea vătămării de către îngheţuri a 
florilor şi fructelor la cais constituie în medie 15-40%, la celelalte culturi 
pomicole – pînă la 15%.  

De asemenea, sunt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile 
timpurii. Un pericol deosebit pentru viţa de vie prezintă îngheţurile tardive 
de primăvară după desfacerea mugurilor. Probabilitatea acestor îngheţuri pe 
teritoriul republicii constituie 10-30% ani. Asupra repartiţiei şi intensităţii 
îngheţurilor, un rol deosebit îl au condiţiile locale.  

Culturile de câmp, sunt afectate într-o proporţie mai mică de 
îngheţurile tardive de primăvară şi timpurii de toamnă, având o sensibilitate 
mai redusă faţă de îngheţ, în aceste perioade. Probabilitatea vătămării de 
către îngheţuri a plantelor răsărite de porumb în dependenţă de termenii de 
semănat constituie 5-10%. Probabilitatea vătămării plantelor de floarea 
soarelui şi sfeclei de zahăr în timpul răsăririi lor nu este mare şi este 
posibilă doar în raioanele de nord ale republicii. Numai în cazuri rare, când 
îngheţurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporţie 
semnificativă.  

Dacă plantele abia răsărite a culturilor cerealiere de primăvară sunt 
foarte rezistente la îngheţ şi suportă scăderea temperaturii de până la 7-9°C 
frig, apoi culturile legumicole – tomatele, ardeii, vinetele şi cultura tehnică - 
tutunul, sunt cele mai pretenţioase faţă de căldură. Îngheţurile cu 
intensitatea de 0-1°C frig duc la peirea lor.  



73 
 

Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 
 

EFECTUAREA SCREENING-ULUI ÎN SCOPUL 
VERIFICĂRII PREZENŢEI SECVENŢEI CaMV P-35s 

ÎN PROBE DE NATURĂ VEGETALĂ 
 

VÎJÎIANU Valentina 
Centrul Genetică Funcţională, UnAŞM 

 
Deşi legislaţia cu privire la cultivarea PMG-urilor este una 

restrictivă, schimburile comerciale transfrontaliere oferă posibilitatea 
introducerii acestui tip de produse pe piaţa alimentară. Existenţa unui sistem 
de control oficial asigură respectarea prevederilor legale în domeniul 
alimentelor modificate genetic. Activitatea de testare este menită să asigure 
o alegere informată şi conştientă de-a lungul lanţului de producţie şi 
comercializare. Concomitent, prin aceste mijloace se asigură şi 
implementarea prevederilor Protocolului de la Cartagena privind 
Biosecuritatea (Cartagena Protocol on Biosafety/CPB), referitoare punerii la 
dispoziţie statelor semnatare a informaţiilor necesare pentru luarea unor 
decizii informate în ceea ce priveşte importul OMG-urilor pe teritoriul lor. 
Odată cu răspândirea PMG-urilor în cadrul culturile comerciale, a crescut 
considerabil numărul liniilor transgenice disponibile.  

Astfel, scopul prezentei lucrării a constat în verificarea prezenţei 
secvenţei CaMV P-35s în probele de natură vegetală. Testării au fost supuse 
următoarele produse alimentare, procurate din supermarketele capitalei: 
cartof, castravete, ardei dulce roşu, ardei dulce galben, roşii, morcov, 
banana, broccoli, varza roşie, salată, ceapă, set de legume congelate (cartof, 
dovleac, morcov, păstăi, ardei roşu, mazăre verde).Testarea probelor a fost 
efectuată conform protocolului standard privind screening-ul PMG, 
utilizând primeri specifici pentru identificarea promotorului 35s CaMV. 
Izolarea ADN-ului a fost efectuată cu set de reagenţi pentru izolarea 
GeneJet Plant Genomic DNA Purification Mini Kit (#K0791, Thermo 
Scientific). Reacţia PCR a fost efectuată la termocycler-ul GeneAmp® PCR 
System 9700 (Applied Biosystems). Rezultatele screening-ului probelor 
examinate au demonstrat lipsa secvenţei alogene CaMV 35s-promotor, 
frecvent utilizate în transformare genetică. Deşi, nu este exclus însă faptul 
că în probele studiate ar putea să se conţină alte secvenţe transgenice mai 
rar folosite în transformare, pentru care nu s-a efectuat testarea. 



74 
 

Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale mediului 
 

RELEVANŢA OPINIEI PUBLICE ÎN VEDEREA 
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Opiniile publice referitoare la utilitatea şi riscurile asociate cu PMG 

sunt foarte diferite. Pe de o parte, acestea sunt promovate fiind sigure şi 
necesare societăţii umane pentru rezolvarea problemei globale de 
malnutriţie, pe de altă parte există opinii privind potenţiale efecte negative a 
PMG asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător. Nici una dintre 
acestea opinii nu poate fi însă corectă din simplu considerent că PMG-urile 
nu reprezintă o categorie omogenă. Astfel, punerea în balanţă a beneficiilor 
și riscurilor necesită o analiză minuţioasă pentru fiecare caz în parte (Pretty, 
2000). 

Impactul potenţial al introducerii şi utilizării plantelor modificate 
genetic are o serie de avantaje, precum: rezistenţa la boli şi dăunători, 
rezistenţa la secetă, scăderea preţurilor produselor alimentare, reducerea 
costurilor în agricultură, sporirea recoltei pe aceleaşi suprafeţe de teren 
arabil, reducerea poluării chimice a solului. Deşi, există şi eventuale 
dezavantaje ce presupun anumite riscuri pentru sănătatea omului (efecte 
alergice, creşterea rezistenţei la antibiotice a organismelor patogene, 
modificările nivelului metabolismului) şi pentru mediu ambiant (înmulţirea 
excesivă şi răspândirea necontrolată în natură a PMG, distrugerea 
echilibrului ecosistemelor naturale, transferul de gene modificate genetic la 
diferite varietăţi şi specii, implicaţiile neanticipate în ciclurile 
biogeochimice). 

Astfel, a fost realizat un sondaj de opinii a 30 persoane cu vârsta 
cuprinsă între 20 şi 35 ani, care a relevat atitudinea consumătorilor privind 
PMG şi produsele alimentare obţinute pe baza acestora. În urma sondajului 
au fost obţinute următoarele rezultate: 70 % din persoane interogate au 
exprimat atitudine negativă în vederea produselor ce conţin ingrediente 
modificate genetic, le consideră periculoase pentru sănătate şi de aceea nu 
sunt de acord să le consume şi doar 30% le consideră PMG o soluţie pentru 
asigurarea necesarului de alimentaţie din lume. În privinţa acordului pentru 
cultivarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova doar 40 % exprimă 
atitudinea pozitivă. 
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Fractalii încearcă să modeleze aspectele complexe de căutare pentru  

procesul simplu de desubt. Fractalii sunt misterul din natură şi din noi 
inşine. În termeni generalizaţi, un fractal demonstrează o limită, ei 
modelează complexe procese fizice şi sisteme dinamice.   

Fractalii sunt importanţi, deoarece fiind primele forme geometrice 
nebazate pe linii drepte sau liniarizabile, au fost consideraţi ciudăţenii şi 
abandonate de matematicieni, aşa cum erau dezordonat de complexe: 
neliniari, deci imposibil de construit prin linii neîntrerupte. 

Cei mai mulţi fractali funcţionează pe principiul unei bucle de 
feedback. Operaţia simplă se efectuează pe o bucată de date şi apoi este 
reintrodusă din nou. Acest proces se repetă infinit de multe ori. Limita 
procesului de producere este fractal. Aproape toţi fractalii sunt cel puţin 
parţial auto-similari. Acest lucru înseamnă, că o parte din fractal este 
identică cu sine, cu excepţia întregului fractal, însă în proporţie mai mică. 

Cercetarea fractală este un domeniu destul de nou şi prin intermediul 
calculatoarelor putem genera acum şi decoda fractali cu reprezentări 
grafice. Apariţia calculatorului a permis pătrunderea în acest univers, în 
care rigla şi compasul nu mai sunt suficiente pentru reprezentarea unor 
obiecte prea complexe pentru a putea fi integrate într-o lume geometrică. 

Din nefericire pentru persoanele care le place să controleze lucrurile, 
marea parte din lumea naturală nu se conformează cu uşurinţă ecuaţiilor 
liniare. Formele neliniare, „fractale” sunt mai degrabă regulă, decât 
excepţie. Aceasta a confirmat şi savantul B. Mandelbrot în cartea sa 
„Geometria fractala a naturii”, care menţiona: „Norii nu sunt sfere, muntii 
nu sunt conuri, liniile de coasta nu sunt cercuri, iar scoarţa copacilor nu e 
netedă...”.    

Astfel, geometria fractală este fără îndoială una dintre marile evolutii 
a matematicii secolului al XX-lea. Ea oferă oamenilor de ştiinţă un model 
matematic care îmbrăţişează neregularităţile din natură. Numărul mare al 
fractalilor din natură este suficient pentru a justifica studiul fractalilor. 
Recunoaşterea unui obiect ca fractal poate ajuta înţelegerii 
comportamentului său, dar  multe fenomene naturale pot fi descrise prin 
conceptele geometriei fractale. Prin urmare, fractalii au devenit din ce în ce 
mai importanti. Ceea ce a început ca un pur concept matematic are acum 
numeroase aplicaţii în stiinţă. 
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Modelarea legăturilor interramurale a apărut din necesitatea de a 
descrie aportul fiecărei ramuri economice asupra venitului na ţional. Pe 
măsură ce economia naţională devine mai complexă, accentuându-se 
interdependenţele dintre unităţile economice, dintre ramuri şi subramuri de 
activitate, sporeşte rolul metodelor de analiză şi proiectare 
macroeconomică, care insistă asupra aspectelor structurale ale economiei 
naţionale, asupra corelaţiilor dintre părţile sale componente. Unul dintre 
fondatorii modelului intput-output a fost W. Leontief care a aplicat acest 
model asupra economiei americane considerând circa 500 de ramuri ale 
economiei na ţionale. 

La baza modelului matematic al balan ţei interramurale se află 
sistemul de rela ţii: 

 
La construirea modelului dat se porneşte de la următoarele două 

presupuneri: 
1. Volumele  ale consumului de produc ţie sunt direct propor 
ţionale volumelor  ale produc ţiei ramurilor consumatoare;  
2. Unul şi acelaşi bun este produs doar de o singură ramură şi fiecare ramură 
produce un singur bun, ceea ce urmează din no ţiunea de ramură ,,pură”.  

Se examinează 23 de ramuri pentru Republica Moldova. Dacă 
introducem matricea corespunzătoare sistemului, numită matricea 
cheltuielilor directe 

   vectorul coloană a volumului de produc 

ţie brută şi consum; vectorul coloană a volumului produc ţie, atunci 

sistemul scris sub formă matriceală arată astfel: . 
Rezolvarea sistemului dat este posibilă în cazul dacă matricea A este 

productivă, adică satisface următoarele condi ţii: elementele matricei sunt 
nenegative şi suma lor pe orice coloană (rând) nu depăşesc unitatea 
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, şi cel puţin pentru o coloană (rând) suma este strict mai mică 
decât o unitate, în plus există matricea   cu elemente nenegative. 
În baza modelului formulat se propune realizarea prognozărilor pentru anul 
2017 a produsului final (Y), valorii adăugate brute (VAB), produsul intern 
brut (PIB), având la bază volumul de producere  şi matricea cheltuielilor 
material directe .  

Estimarea produsului global pentru anul curent s-a realizat în baza 
unui eşantion de date din perioada 2000-2014, în preţuri constante ale 
anului 2000. Funcţia utilizată are forma: , unde variabila 
independentă este timpul (t), iar cea dependentă este volumul de producere  

. Coeficienţii a şi b au fost determinaţi prin intermediul Aplicaţiei Data/ 
Data Analysis Regression din Excel. 

Matricea cheltuielilor materiale directe (A) se consideră că nu este 
supusă unor schimbări esenţiale, deci se utilizează valorile determinate în 
anii precedenţi. 

În cele ce urmează sunt prezentate formulele necesare determinării 
indicelor prognozaţi. 
 Produsul final pe ramuri se determină în baza egalităţii date       

 , unde E este matricea unitate. 
 Valoarea adăugată brută necesită determinarea iniţială a consumului 
intermediar (CI), apoi calcularea conform relaţiei . 

În urma realizării pronosticului pentru Y şi VAB este posibilă 
reprezentarea componentelor din cadranele II şi III din Tabelul intput-
output al economiei naţionale pentru anul 2017 (cazul Republicii Moldova). 

Informaţia utilizată în acest studiu este obţinută din sursa 
www.statistica.md.  

http://www.statistica.md/
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AUTOMATIZATION OF BIBLIOGRAPHY MAKING 
FOR ARTICLE-LEVEL METADATA 

 
LUCA DORINA1,2, VERLAN TATIANA2  

1 University of Academy of Sciences of Moldova 
 2 Institute of Mathematics and Computer Science of ASM 

 
The goal of this work is to represent the problem of article-level 

metadata preparation for international databases and the necessity of 
automatized approach to the process of bibliography making in this 
framework. Nowadays, for greater indexing recognition, scientific journals 
tend to be present in the most prestigious international databases such as 
SCOPUS, Thomson Reuters, INSPEC, zbMATH, DOAJ, etc. These 
databases are now updating their lists of journals and ask respective 
editorial boards to provide updated information about the journal, at the 
same time they are asking for metadata about journals and articles published 
by them. In different databases there are different requirements and different 
format of metadata presentation.  

The idea is to enter tables of contents (TOCs) in a format, which is 
very close to their appearance on the DBLP TOC web pages. At the given 
moment in this database new XML submission format is accepted. DOAJ 
provides for publishers three options: 1) upload metadata in XML format; 
2) enter the metadata about the articles online via online form on their 
website; 3) Use the DOAJ API to upload content.  

In zbMATH they have been developing a new indexing procedure. 
New requirements for indexed journals are elaborated. Among those: 
providing metadata about published articles and bibliographies contained 
therein in XML format – specifically developed zbJATS input format which 
is based on the Journal Article Tag Suite by NBCI. Writing a bibliography 
is the most hard and time consuming part of the preparation of this 
information.  

Data processing becomes more difficult if the authors provide 
incomplete information in their list. Therefore, we need strict discipline 
when writing a bibliography, because the source described has to be 
informative, complete and accurate. Furthermore, the preparation of such 
information in XML-format is a long routine process and we need to 
automate it. Thus, to solve this problem, we work on an application whose 
purpose is to process bibliographic data in XML format which is required 
by zbMATH. As the input data, is an article bibliography written in LaTeX, 
in accordance with the requirements of the journal CSJM based on 
IEEE2015 standard. 
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TEHNICI DE ARGUMENTARE A BAZEI ALGORITMICE 
ÎN SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII 

 
MACARI DORIN  

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 
 

În mediul actual aflat în permanentă schimbare, procesul complex al 
luării de decizii devine tot mai dificil. Cei care iau decizii sunt constrânşi de 
mediul în care acţionează. Deşi luarea deciziilor reprezintă un proces 
dinamic şi în permanentă dezvoltare, totuşi deciziile au câteva elemente 
comune. Fiecare decizie este luată în mediul caracteristic unei organizaţii şi 
toate deciziile presupun parcurgerea câtorva paşi elementari. 

Ca exemplu, în medicină, în timp ce ingineria medicală progresează 
din ce în ce mai mult, timpul de studiu şi de practică a tinerilor medici 
rămâne acelaşi, iar adaptarea medicilor experimentaţi la noile tehnologii 
necesită, de asemenea, timp şi practică. Tehnologiile mai avansate oferă 
rezultate mult mai exacte desigur, însă aceasta se datorează unei cantităţi de 
date mai mare ce trebuie analizată de către medic în procesul decizional. 
Pentru a minimiza riscurile stabilirii unui diagnostic eronat pacienţilor, în 
ultima perioadă se pune accent tot mai mult pe dezvoltarea sistemelor 
informatice care au drept scop ajutarea medicului în procesul decizional. 

Un Sistem Suport pentru Decizii (SSD) clinice reprezintă un 
instrument destinat pentru a oferi ajutor personalului medical atât medicilor 
experţi, asistenţilor cât şi studenţilor începători.  

Diferite organizaţii au abordări diferite asupra elaborării unor 
sisteme informatice clinice dar toate au o latură comună: o bază de 
cunoştinţe dezvoltată cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa şi calitatea 
deservirii medicale. 

Criteriul de bază după care un SSD se consideră bun este eficienţa. 
Nu are rost de a fi dezvoltat un sistem care utilizează tehnologii 
ultramoderne, calcule algoritmice complicate, însă eficienţa acestuia şi 
comoditatea de lucru a utilizatorului sunt nesatisfăcătoare. Un SSD eficient 
trebuie să ţină cont de o mulţime de factori: viteza de calcul a deciziilor şi 
corectitudinea acestora, interfaţa comodă şi efectivă pentru utilizator, 
costuri minime pentru implementare, etc. 

În cadrul acestui studiu s-a făcut o analiză amplă a diferitor Sisteme 
Suport pentru Decizii recunoscute la nivel internaţional. Scopul cercetării 
este de a determina caracteristicile principale pe care trebuie să le aibă un 
SSD efectiv. S-au constatat laturile pozitive şi cele negative ale sistemelor 
deja existente, iar cu ajutorul acestora urmează să implementăm o serie de 
optimizări la platforma SonaRes – sistem suport pentru decizii clinice în 
domeniul diagnosticării medicale, elaborat în cadrul Institutului de 
Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
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STICKERELE GPS – SOLUŢIA PENTRU LUCRURILE 

PIERDUTE 
 

NASTASIU ANA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

 
Integrarea rapidă a tehnologiilor informaţionale în vieţile noastre 

perofesionale şi private este pe cale să transforme societatea într-o 
”societate informaţională” în care volumul de informaţii şi cunoaştere 
devine o resursă economică de bază. 

În felul acesta, un spaţiu de oportunităţi diversificat se deschide în 
domeniile economice şi sociale, aducând cu el noi provocări. Într-o 
conceptualizare a tehnologiilor informatice-ca ştiinţă exactă, al cărei impact 
în ultimii ani pare a fi descompunerea ”reziduurilor” mecanizate, se 
transformă nu numai într-un nou instrument pentru a garanta eficienţa 
practică, dar şi câştigul timpului de acţiune.  

Societatea tehnologiilor răspunde în permanenţă la necesităţile 
omenirii, astfel, punând la dispoziţia utilizatorului, metode dintre cele mai 
simple, dar care ar necesita efort în plus de căutare. Astfel, o reprezintă şi 
Seria de produse TrackR (TrackR sticker, TrackR wallet, şi cel mai recent 
TrackR Bravo), fiind dezvoltată de o companie cu sediul la Santa Barbara. 
TrackerR Pad-urile reprezintă nişte stickere încorporate cu GPS, care fiind 
aplicate pe lucrurile utilităţii zilnice, pot reduce considerabil din timpul 
pierdut pentru căutări, fiind compacte şi aplicabile oriunde. Se instalează 
aplicaţia responsabilă în smartphone, monitorizând în timp real poziţia 
TrackR-ului. 

Caracteristicile generale a unui Sticker TrackR: 
 diametrul îl constituie 25 mm; 
 grosimea: 5mm; 
 funcţionarea bateriei: până la 1 an; 
  tipul Bateriei: remplasabil CR2016 Battery;  
 volumul sunetului pe dispozitiv: UP to 90dB;  
 conectivitate: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy);  
 dispozitive compatibile: dispozitive cu iOS 8 & up Android 4.4 & Later 
with Bluethooth Low Energy Works World Wide.  

Stickerele GPS reprezintă un model ideal în implimentarea 
tehnologiilor informaţionale în viaţa cotidiană. Timpul acordat căutării 
lucrurilor pierdute, poate fi înlocuit cu activităţi mult mai eficiente (carieră, 
hobby, activitate profesională) - în consecinţă, îmbunătăţind nivelul de viaţă 
a societăţii. 
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UTILZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE 
ŞI COMUNICAŢIONALE ÎN CADRUL ORELOR DE 

MATEMATICĂ 
 

VRABIE ELENA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Şcoala şi educaţia au reprezentat din totdeauna motorul progresului 

societăţii. La începutul secolului XXI, dezvoltarea tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale (TIC) a modernizat procesul de predare, 
învăţare şi evaluare în instituţiile de învăţământ. Tehnologiile informaţionale 
şi comunicaţionale nu sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l ajute pe 
acesta în noul rol. Aportul TIC în acest proces este să faciliteze elevilor 
achiziţionarea a unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să le permită 
să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflate într-o permanentă transformare. 

Activând în domeniul educaţiei am observat că elevii, deşi diferiţi, 
au trăsături comune: se plictisesc uşor şi-şi pierd repede concentrarea.- 
manifestă dezinteres pentru disciplina matematică sau învaţă doar motivaţi 
de apropierea unui examen 

Prin utilizarea TIC la orele de matematică putem obţine: 
 motivaţie; 
 captarea atenţiei: 
 acces la resurse informaţionale din afara şcolii; 
 facilitarea înţelegerii de concepte abstracte; 
 stimularea curiozităţii prin activitatea de cercetare; 
 exersarea în ritm propriu: recuperarea sau performanţa; 
 dezvoltarea creativităţii; 
 facilitarea lucrului în echipă.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului are o serie de avantaje: 
pentru elev:  

 metodă atractivă (prezenţa calculatorului);  
 posibilitatea de a se verifica imediat;  
 testele pot fi concepute astfel încât răspunsul corect să fie afişat imediat 
la terminarea testulu);  
 mai mare încredere în corectitudinea notei primite (aceasta o conferă 
“chiar calculatorul”). 

pentru profesor:  
 eliminarea “contestaţiilor” din partea elevilor;  
 evaluarea (notarea) unui număr mare de elevi într-un timp foarte scurt;  
 timpul alocat corectării testului poate fi folosit pentru activităţi mai 
“creative”. 
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RADIAŢIILE ULTAVIOLETE ŞI EFECTUL 
ACESTORA ASUPRA VIEŢII PE PĂMÂNT 

 
ABABEI NICOLETA 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 

Radiaţiile ultraviolete (UV) sunt radiații electromagnetice cu o 
lungime de undă mai mică decât radiațiile luminii percepute de ochiul 
omului. Radiaţiile Röntgen (= radiația X) sunt caracterizate printr-o 
lungime de undă și mai mică. Expunerea intensă la radiaţii UV, fie naturale, 
fie artificiale, dăunează corpului omenesc. Soarele radiază energie într-o 
gamă largă de lungimi de undă, dintre care majoritatea sunt invizibile 
pentru ochiul uman. Lungimea de undă cu cât este mai scurtă, cu atât este 
mai mare puterea radiației și mai mare potențialul de degradare.  

Radiaţiile (UV) care ajung la suprafața Pământului sunt cuprinse 
într-un interval larg al lungimilor de undă, care variaza între 290 și 400 nm. 
Radiațiile UV de la soare au jucat întotdeauna un rol important, chiar dacă 
afectează aproape toate organismele vii. Radiațiile UV la diferite lungimi de 
undă generează efecte diferie, și prin urmare trebuie să se considere atât 
efectele nocive precum şi cu cele benefice.  

Radiațiile UV la lungimi de undă mai mari (320-400 nm), denumite 
UV-A, joacă un rol util și esențial în formarea vitaminei D, şi implicit 
asupra pielii, având un rol nociv în acelaşi timp în cazul în care provoacă 
arsuri solare pe pielea umană și respectiv cataracta la nivel ocular. 

Radiația UV cu lungimi de undă mai mici (290-320 nm), intră în 
partea UV-B a spectrului electromagnetic. Aceste radiaţii determină daune 
la nivel molecular cum ar fi acidul dezoxiribonucleic (ADN), componet 
activ al celulelor vii. ADN-ul absoarbe ușor radiațiile UV-B, care schimbă 
în mod obișnuit forma moleculei într-una din mai multe moduri. 
Modificările la nivelul moleculei de ADN înseamnă că în structura 
proteinelor, enzimele  nu „vor putea citi“ codul ADN-ului din moleculă. 
Prin urmare rezultă proteine denaturate sau celule care pot muri. 
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SINTEZA AMIDEI AMINOACIDULUI LEUCINA CU 
FRAGMENT DE CICLOPENTIL ŞI 

HIDROXIETILTIOUREIDOFENIL-1,3,4-OXADIAZOL  
 

BEŞLEAGA IULIANA  
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Transportarea selectivă a medicamentelor la celule corpului măreşte 

potenţialul de a îmbunătăţi în mod semnificativ efectele terapeutice şi de a 
micşora acţiunea toxică ale medicamentelor. Celulele liniei monocit-
macrofage reprezintă un obiectiv important pentru mulţi agenţi terapeutici 
inclusiv celor antituberculoză. O faţetă a sintezei implică livrarea selectivă a 
compusului către celulele liniei monocit-macrofage, ce se realizează 
datorita grupei ciclopentil. Aceasta s-a asamblat cu aminoacidul prin 
transformarea iniţială a Leucinei în sare de tozil ciclopentil. De asemenea, 
fragmentele de didroxietiltioureidofenil-1,3,4-oxadiazol, induc compusului 
proprietăţi antituberculoză. 

În cadrul laboratorului de Sinteză Organică şi Biofarmaceutică a 
Insitutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei am sintetizat 
compusul aminoacidului Leucina cu fragmente de izotiocianat, fenil-1,3,4-
oxidiazol, ciclopentil, asamblate pentru a îmbunătăţi proprietăţile biologice 
a acestuia. Formula finală obţinută este ciclopentil 2-{2-[5-(4-(3-(2-
hidroxietil)tioureido)fenil)-1,3,4-oxadiazol-2-iltio]acetamido}-4-
metilpenta-noat. 

Acest tip de direcţionare către macrofagi prin ţintirea specifică cu 
enzime activează selectiv medicamentul prin hidroliză în interiorul celulei. 
Principalul avantaj al acestei abordări în comparaţie cu sistemele de 
direcţionare macromoleculară este că acesta poate fi aplicat la multiple 
tipuri de medicamente administrate pe cale orală pe termen lung.  

Compuşii sintetizaţi au fost transmişi spre determinarea activităţii 
anti-TB la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în 
Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei, dr. Crudu Valeriu.  

Compusul dat ar putea găsi aplicabilitate pe scară largă în 
tratamentul tuberculozei. 
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THORIU – ELEMENT RADIOACTIV NATURAL  
 

BOLOZAN LIUDMILA 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

 
Thoriu (Th) este un element chimic natural radioactiv cu Z egal 90. În 
natură este reprezentat prin 6 izotopi, câte doi în fiecare familie radioactivă, 
dintre care cel mai stabil este 232Th care, are timpul de înjumătăţire de peste 
14 milioane de ani. Pe cale artificială au fost sintetizaţi încă 6 izotopi 
radioactivi. 
Thoriul pur este un metal alb argintiu, care este stabil în aer uscat şi îşi 
păstrează luciul metalic pentru mai multe luni. Atunci când este adus în 
mediu umed şi bogat în oxigen, începe să se oxideze, devenind treptat 
cenuşiu, apoi negru. Este moale, foarte ductil, putând fi laminat la rece. 
Thoriul este considerat a fi combustibilul nuclear al viitorului. Mai puţin 
radioactiv decât Uraniul, Thoriul poate fi exploatat în cariere de suprafaţă, 
iar acest lucru are un impact minim asupra mediului şi costui relativ reduse 
de valorificare. În urma desintegrării nucleare a Thoriului rezultă un gaz 
nobil şi radioactiv, radonul (Rn). Cantitatea estimată de Thoriu din scoarţa 
terestră este de trei până la patru ori mai mare decât cea a uraniului. 
Thoriul-232 este cel mai important izotop al elementului 90. Separarea şi 
concentrarea sa din minereuri se face prin dezagregarea cu H2SO4 sau 
NaOH. În ambele cazuri Th izolează în cele din urmă prin precipitare ca 
oxalat şi rectristalizare fracţionată, prin metode de extracţie cu solvenţi 
organici, ori cu ajutorul schimbătorilor de ioni. 
Deși 232Th este doar uşor radioactiv, se dezintegrează în radionuclizi mai 
periculoşi, cum ar fi radiu și radon. O evaluare corespunzătoare a toxicității 
radiologice a 232Th trebuie să includă contribuția radionuclizilor săi, cum ar 
fi 228Ra, care este emițător de radiaţii gamma periculoase. Deoarece acest 
radioizotop este relativ insolubil şi are o activitate specifică mică, 232Th are 
o contribuţie limitată în iradierea internă a vieţuitoarelor, aducând o 
oarecare contribuţie doar în urma inhalării particulelor de praf ce conţin 
minerale din sol. 
Compuşii Thoriului în general sunt incolori. Dintre combinaţiile cunoscute, 
cele mai importante sunt: ThH4, ThO2, Th(OH)4, ThF4. 
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SINTEZA ŞI STUCTURA COMPUŞILOR 
COORDINATIVI AI Co(II), Cu(II) ŞI Zn(II) CU 

PIRAZINCARBOXAMIDA 
 

BOTNARCIUC VLADA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Derivaţii compuşilor heterociclici reprezintă agenţi chimioterapeutici 

valoroşi. Inelul pirazinic este prezent în numeroase componente naturale 
sub formă de pteridine şi antibiotic şi figurează în mai multe medicamente. 
Pirazincarboxamida este un agent antimicobacterial ce manifestă activităţi 
antibacteriale şi antifungice promiţătoare. De aceea, acest ligand 
multidentat este o ţintă atractivă pentru chimia compuşilor coordinativi.  

Liganzii policarboxilaţi reprezintă o clasă de blocuri de construcţie 
organice care joacă un rol important în chimia coordinativă şi au fost 
justificaţi în calitate de candidaţi eficienţi şi versatili pentru designul şi 
sinteza a mai multor polimeri coordinativi. Utilizarea abordării liganzilor 
micşti a dus la obţinerea reţelelor cu motive structurale variate, comparativ 
cu folosirea unui singur tip de ligand. Prin urmare, introducerea liganzilor 
auxiliari, cum ar fi liganzi aromatici cu setul de atomi donori N în sistemul 
de reacţie poate rezulta în diverse arhitecturi.  

Studiul efectuat în acestă lucrare a constat în combinarea centrelor 
metalice Co(II)/Ni(II)/Cu(II)/Zn(II) cu două tipuri de liganzi: 
pirazincarboxamida (pca) şi acidul malonic (H2mal). În rezultat s-au obţinut 
trei compuşi coordinativi, unul fiind binuclear [Cu2(mal)2(pca)2]·H2O (1) şi 
doi – polimeri coordinarivi 1D [M(mal)(pca)(H2O)]n (M=Co 2, M=Zn 3).  

Structurile lor cristaline au fost determinate prin difracţia razelor X 
pe monocristal. Moleculele neutre de pirazin carboxamidă demonstrează 
acelaşi mod de coordinare, bidentat – chelat, în toţi compuşii, pe când 
anionul bidentat malonat este responsabil de extensia structurilor. 
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LIGANZI ÎN BAZA SEMICARBAZIDEI PENTRU 
SINTEZA COMPUŞILOR POLINUCLEARI AI Dy(III) 

 
CEBAN ANA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Recent eforturi considerabile au fost îndreptate spre sinteza 
compuşilor polinucleari complecşi ai disproziului (III), cu centre metalice 
legate de atomii de oxigen utilizând derivaţi ai unui şir de hidrazide 
(benzoilhidrazida, izonicotinoilhidrazida) în calitate de liganzi organici. 

În funcţie de condiţiile reacţiei, aceşti agenţi de coordinare pot exista 
în diferite forme tautomerice,  neutre,  mono- sau di- deprotonate (keto- şi 
enolică), care oferă moduri versatile de coordinare pentru a forma 
complecşi cu caracteristici structural neobişnuite. 

Trebuie de remarcat faptul că, deşi semicarbazonele aldehidei 
salicilice şi derivaţilor ei au fost destul de detaliat studiate în privinţa 
formării compuşilor coordinativi cu metalele 3d, în literatura de specialitate 

lipsesc careva date despre complecşi ai 
lor cu metalele 4f. Provocarea de bază 
vis-a-vis de sinteza acestor ansambluri 
constă în dificultatea de a modela 
nuclearitatea şi topologia lor, legate de 
proprietatea lantanidelor de a manifesta 
un număr de coordinare cu valori mari şi 
variabile. Drept urmare, au fost 

sintetizaţi şi caracterizaţi cu ajutorul analizei elementale, spectroscopiei în 
IR şi RMN liganzii de tip bază Schiff, semicarbazona aldehidei salicilice 
(H2L1, R = H) şi semicarbazona o-vanilinei (H2L2, R = OCH3). Aceştea au 
fost obţinuţi la interacţiunea în etanol a semicarbazidei cu aldehida salicilică 
şi o-vanilina, corespunzător, în raport molar 1:1 şi în prezenţa acetatului de 
sodiu.  

Semicarbazonele date conţin un nod de coordinare ONO perfect 
pentru incapsularea ionilor de disproziu, iar grupa hidroxi şi metoxi pot 
servi, corespunzător, drept punte şi site de coordinare suplimentare. Studiul 
complexării acestor liganzi cu ionii de Dy(III) este în curs de cercetare. 

R

NH 2NH

OH

O

N
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MONITORIZAREA EMISIILOR DE OXIZI DE AZOT 
ÎN ATMOSFERĂ 

 
CIOBANU RAMONA, BUGA FRANCISC 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conţin azot 
şi oxigen în cantităţi variabile şi reprezintă o clasă de 7 compuşi: N2O, NO, 
N2O2, N2O, NO2, N2O4, N2O5. 

Oxizii de azot rezultă din procesele de ardere a combustibililor în 
surse staţionare şi mobile, sau din procese biologice. Emisiile de NOx 
provin îndeosebi din industria energetică, transport, arderi în industria de 
prelucrare, precum şi din procesele de producţie. Oxizii de azot sunt 
responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii 
apei, efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele urbane. 

Monitorizarea emisiilor de oxizi de azot este necesară pentru  
controlul și implementarea cerințelor specifice reglementărilor în vigoare. 
De asemenea, este un mijloc absolut necesar de informare asupra 
contribuției pe care o au sursele de poluare cu oxizi de azot, permițând 
astfel stabilirea priorităților cu privire la reducerea poluării. 

Metoda de referinţă stabilită de directivele UE pentru măsurarea 
concentratiilor de dioxid de azot şi respectiv a oxizilor de azot este cea 
descrisă în EN 14211:2005 „Calitatea aerului înconjurător – Metodă 
standard de măsurare a concentraţiei de dioxid de azot şi a oxizilor de azot 
prin chemiluminescenţă”. 

Principiul determinărilor cantitative prin chemiluminescenţă constă 
în activarea moleculelor de gaz până la generarea unui fenomen luminos în 
urma unor reacţii chimice specifice moleculelor de oxid de azot, a cărei 
intensitate este proporţională cu concentraţia oxidului de azot. 

Tehnicile de reducere a emisiilor NOX din surse staţionare se 
grupează în două categorii: primare (modificări aduse arderii) şi secundare 
(tratarea gazelor de ardere). 

O metodă suplimentară de reducere a emisiilor de oxizi de azot este 
înlocuirea combustibililor actuali cu unii cu conţinut mai redus de compuşi 
cu azot. 
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URANIUL, ELEMENT RADIOACTIV NATURAL 
 

COCIUG SORINA 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

 
Uraniul este un metal, din seria actinidelor a sistemului periodic al 

elementelor care are simbolul chimic U și numărul atomic 92. 
Uraniul are cea mai mare masa atomică dintre toate elementele 

naturale. Este un metal radioactiv, având mai mulţi izotopi stabili, cu viaţa 
lungă. De exemplu izotopul 235U are un timp de înjumătăţire de circa 760 de 
milioane de ani. Uraniul este extras industrial din minerale relativ bogate în 
concentraţie faţă de cea naturală prin procedee mecanice, fizice și chimice. 
Principalele combinaţii chimice ale uraniului sunt realizate cu oxigenul şi 
respectiv cu halogenii, formând următorii compuşi: 

– Trioxidul de uraniu, UO3 

– Bioxidul de uraniu, UO2 

– Triurano-octoxidul, U3O8 

– Uranatii, M2UO4  
– Hexafluorura de uraniu, UF6  
– Pentafluorura de uraniu,UF5 
– Tetraflorura de uraniu, UF4 
– Hexaclorura de uraniu, UCl6 
– Pentaclorura de uraniu, UCl5 

În cele mai multe cazuri minereul de uraniu este exploatat la 
suprafaţă sau în mine subterane. În esenţă, mina de uraniu nu diferă  
semnificativ faţă de alte mine pentru minereuri metalifere. 

Costul relativ ridicat al uraniului şi cerinţele stricte de gestionare a 
acestuia fac ca deversările de substanţe radioactive în mediu sa fie relativ 
mici în cazul fabricilor de combustibil. Există însă posibilitatea deversărilor 
accidentale care trebuie să fie luată în considerare. De exemplu, în caz de 
incendiu sau explozii, pot fi eliberate în mediu cantităţi mari de substanţe 
radioactive. În cazul operaţiilor de manipulare, depozitare şi fabricare a 
combustibilului din uraniu îmbogăţit, pot fi eliberate în mediu cantităţi 
semnificative de substanţe radioactive ca rezultat al accidentelor de 
criticitate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Actinide
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_periodic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_atomic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_atomic%C4%83
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STUDIU COMPARATIV ÎNTRE POLIETENĂ ŞI 
POLIPROPENĂ 

 
CRACANUŢA MARIA-ALEXANDRA  

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Lucrarea abordează tema polimerilor, în special diferenţa dintre 
polietenă şi polipropenă. Datorită asemănării în structura lor moleculară, 
polimerii manifestă proprietăţi destul de asemănătoare, totuşi între ei există 
şi multe diferenţe. 

Cei mai importanţi produşi polimeri de pe piaţă sunt sintetici şi 
produşi în volume mari. În ziua de azi polimerii sunt utilizaţi în aproape 
toate domeniile, cum ar fi cel alimentar, industrial, farmaceutic sau chiar în 
construcţia maşinilor sau avioanelor. În viaţa cotidiană, polimerii sunt 
utilizaţi şi la fabricarea ambalajelor, jucăriilor etc. Polietilena, în amestec cu 
parafina, este utilizată în producerea şi îmbunătăţirea unor fertilizatori 
naturali. Aceasta demonstreaza vasta necesitate a oamenilor de a-i folosi, de 
aici şi interesul pentru proprietăţile lor. 

Scopul lucrării este de a studia polimerii şi proprietăţile lor, în 
special ale polietenei şi polipropenei, doi dintre polimerii cu cele mai mari 
producţii anuale. Punctul forte al cercetărilor este aprofundarea 
cunoştinţelor în domeniul polimerilor, identificarea deosebirilor şi 
asemănărilor, precum şi utilizarea lor eficientă în dependenţă de 
proprietăţile lor.  

Fiind folosiţi în viaţa cotidiană, polimerii reprezintă ceva actual, un 
lucru fără de care nu ne putem lipsi. Dar fără a şti unde e cel mai bine să îi 
foloseşti, ei devin inutili. De aceea, este necesar să studiem proprietăţile lor 
fizice şi chimice. Experimentul efectuat a demonstrat ipoteza enunţată. 
Astfel, experienţele, cum ar fi arderea sau interacţiunea cu solvenţi organici, 
sunt descrise cu observaţiile realizate în timpul probelor. 

În baza cercetări s-a ajuns la concluzia că polietena şi polipropena se 
aseamănă în cazul proprietăţilor chimice, dar se deosebesc în cazul celor 
fizice. Astfel, ambii polimeri rezistă interacţiunii cu majoritatea substanţelor 
organice, dar şi anorganice, datorită acestui lucru fiind posibil, de exemplu, 
transportarea acestor substanţe în ambalaje de polietenă sau polipropenă. 
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COMPUŞI BINUCLEARI AI Dy(III) ŞI Gd(III) CU 
2,3-DIHIDROXIBENZALDEHIDA 

 
CUCOŞ ANIŞOARA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Compuşii complecşi binucleari reprezintă cele mai simple entităţi 
moleculare, care permit studiul magnetic al interacţiunilor dintre purtătorii 
de spin ai LnIII. Prin studierea unor astfel de sisteme, cercetătorii ar putea să 
contribuie la dezvoltarea şi înţelegerea naturii şi tăriei interacţiunilor de 
schimb între ioni, precum şi posibila aliniere a vectorilor spinilor şi a axelor 
de anizotropie. Pe de altă parte, sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai 
lantanidelor cu elucidarea ulterioară a proprietăţilor magnetotermice 
prezintă interes din perspectiva utilizării lor ca agenţi de răcire magnetici. 
Ionul GdIII (S=5/2) şi liganzii cu greutate moleculară mică de tipul 2,3-
dihidroxibenzaldehida sunt candidaţii perfecţi pentru construcţia agenţilor 
de refrigerare moleculari ideali. Ca urmare au fost obţinuţi 2 compuşi 
coordinativi izostructurali ai Dy(III) şi Gd(III) cu ligandul polidentat 2,3-
dihidroxibenzaldehida (H2L), [Ln2(HL)2(NO3)4(H2O)2]·2CH3CN·2H2O, 
unde Ln=Dy, Gd, care au fost caracterizaţi prin spectroscopie în IR şi 
difracţia razelor X pe monocristal.   

În compuşii prezentaţi agentul de coordinare se manifestă ca un 
ligand tridentat având setul de atomi donori OOO, iar raportul M:L este 1:1. 

Numărul de coordinare al ionilor de 
lantan este egal cu 9 şi este 
completat prin atomii de oxigen ai 
moleculor de solvent şi ai anionilor 
nitrat. Reactivul organic în procesul 
de coordinare este supus mono-
deprotonării. Studii suplimentare cu 
privire la comportamentul magnetic 
al compuşilor complecşi ai lantani-
delor (prezenţa şi tipul intera-
cţiunilor, măsurători magnetocalo-
rice) sunt în discuţie. 

Această familie de dimeri ai 
lantanidelor cu aceeaşi structură, în 

principiu, este de interes pentru studii comparative ale proprietăţilor 
electronice şi magnetice, în special ceea ce ţine de mecanismul de 
superschimb între atomii anizotropici de disproziu, care poate avea loc prin 
atomii de oxigen fenoxi. 
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BIOFILMUL ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
 

DICUSAR DORINA 
Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova 

 
Lucrarea este un studiu documentar al implicaţiilor biofilmului în 

siguranţa alimentelor. 
Biofilmul este un consorţiu de microorganisme în asociere cu  

substanţe extracelulare care se dezvoltă pe o suprafaţă solidă în prezenţa 
apei, ce poate conţine mai multe specii de bacterii, fungi, protozoare, alge 
microscopice, fiind adevărate „oraşe ale microbilor”. 

Cercetarea biofilmelor are o mare importanţă în contextul necesităţii 
asigurării siguranţei alimentelor, deoarece microorganismele formează 
biofilme pe echipamentul tehnologic: suprafeţe de lucru în industria 
alimentară, alimentaţia publică, pe maşinile de tocat, benzile rulante etc. 
Prezenţa microorganismelor de alterare, patogene şi toxigene în biofilm 
poate duce la infecţii şi toxiinfecţii alimentare la consumatori.  

Aderarea la suprafeţe este favorizată de prezenţa crăpăturilor, 
fisurilor, porozităţii, de prezenţa resturilor organice provenite din alimente, 
a depunerilor de săruri din apă. Microorganismele din biofilm sunt mai 
rezistente la factorii nefavorabili de mediu, inclusiv la detergenţi şi 
dezinfectanţi.  

Biofilmul se poate forma şi pe materiile prime alimentare, pe 
produsele finite, de exemplu pe carcasele de porc. În biofilmele formate pe 
suprafeţele ce vin în contact cu alimentele au fost depistate diverse 
microorganisme implicate în igiena şi inocuitatea alimentelor (Escherichia, 
Listeria, Salmonela, Enterobacter, Pseudomonas etc.).  

Un număr impresionant de investigaţii sunt consacrate problemelor 
studierii formării biofilmelor pe diferite suprafeţe: metal inoxidabil, sticlă, 
materiale plastice etc. Inoxul este cea mai favorabilă suprafaţă pentru 
dezvoltarea biofilmului, urmat fiind de PVC, sticlă şi cupru. 

Un obiectiv frecvent al investigaţiilor savanţilor consacrate 
biofilmului este selectarea substanţelor biocide destinate dezinfectării în 
industria alimentară care ar fi eficiente, dar inofensive pentru om. S-a 
constatat că uleiurile volatile extrase din oregano, chimen dulce, cimbru şi 
iasomie, ghimbir au un potenţial ridicat de utilizare ca agenţi antimicrobieni 
şi pentru combaterea formării de biofilme de Escherichia, Staphylococcus, 
Salmonella, Listeria pe suprafeţele din industria alimentară. Un şir de 
cercetători au demonstrat experimental că şi preparatele enzimatice pot 
distruge biofilmul Tripsina, enzimă din grupa proteazelor care are 
capacitatea de a înlătura circa 95 % din biofilmul microbian. 
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ELABORAREA METODEI DE OBŢINERE A 
SOLUŢIILOR COLOIDALE DE MAGNETIT Fe3O4 

PENTRU UTILIZAREA ÎN OBIECTELE BIOLOGICE 
 

DOBROVOLSCHI VERONICA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
În dezvoltarea ştiinţei actuale, un rol important îl joacă studierea 

proceselor de sinteză a nano-particulelor. Acest fapt este cauzat, în primul 
rând şi de spectrul larg de posibilităţi în aplicarea nano-particulelor în 
practică, unde se utilizează proprietăţile specifice atât a lor, cât şi a 
materialelor modificate de către acestea. 

Posibilităţile de studiere a proprietăţilor nano-particulelor, 
dezvoltarea oportunităţilor de aplicare în practică a lor, precum şi 
înţelegerea mecanismelor de activitate biologică, depinde, în mare parte de 
metoda de obţinere. În lucrarea de faţă s-a analizat rolul polimerului 
biocompatibil, poli(N-vinilpirolidonă), în sinteza nano-particulelor de 
magnetită (Fe3O4). 

Interesul sporit ale cercetărilor soluţiilor coloidale şi a nano-
pulberilor de magnetită se datorează posibilităţilor de aplicare a acestora în 
scopuri medicale, cât şi în calitate de biocatalizator, şi anume substanţele ce 
catalizează diferite procese biologice în organismele vii, în special în 
culturile agricole. 

Tema de cercetare este actuală datorită faptului că, la momentul de 
faţă, există un interes sporit privind sintetizarea nano-particulelor cu 
aplicarea polimerilor biologic activi, unul dintre ei fiind poli(N-
vinilpirolidonă). Utilizarea acestor tipuri de polimeri permite monitorizarea 
proprietăţile fizico-chimice a nano-particulelor şi creşte eficacitatea 
biologică pentru întrebuinţarea ulterioară în domeniul medical, agricol, 
biotehnologic, alimentar, industriei cosmetice etc. 

Nano-particulele de magnetită au fost obţinute utilizând metoda de 
sinteză modificată a lui Rene Massart (Massart 1982), cu folosirea poli(N-
vinilpirolidonei) în calitate de agent de stabilizare şi încapsulare. 
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MANAGEMENTUL DEŞEURILOR RADIOACTIVE 

 
GAGHE LUMINIŢA 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 

Energia nucleara a fost şi este în continuare un domeniu controversat 
datorită puterii enorme pe care aceasta o deţine. Ca orice altă industrie, 
energetica nucleară îşi are riscurile ei, dar are şi multe avantaje în special în 
ce priveste poluarea redusă a mediului. 

Ca în orice activitate umana, rezultatul nedorit îl reprezintă apariţia 
deşeurilor, deşeuri care în acest caz particular conţin substanţe radioactive 
deosebit de periculoase pentru personalul operator, populaţie şi mediul 
înconjurator, pe o durată care poate atinge ordinul milioanelor de ani. 
Caracterul cu totul special al deşeurilor radioactive constă în faptul că 
acestea sunt aproape imposibil de anihilat prin actualele metode chimice şi 
fizice aplicate celorlalte tipuri de deşeuri periculoase produse de către 
activităţile umane. Din acest motiv, managementul sigur şi eficient al 
deşeurilor radioactive reprezintă o necesitate obligatorie pentru progresul în 
domeniu. 

Deşeurile radioactive ocupa un rol important în diagrama de 
distribuire a pericolelor mai mult asupra oamenilor şi a sănătăţii lor decât 
asupra mediului. Situaţia deşeurilor radioactive la nivel mondial este foarte 
delicată şi trebuie privită din punctul de vedere al impactului asupra 
mediului, populaţiei și a personalului operator, a practicilor de depozitare 
definitivă a acestora precum și optimizarea acestora în vederea asigurării 
securităţii radiologice, în conformitate cu reglementările și recomandările 
naţionale și internaţionale. În momentul actual există un consens la nivel 
internaţional cum că gestionarea deşeurilor radioactive nu poate fi 
considerată ca fiind total rezolvată, ea condiţionând tehnic si socio-politic 
dezvoltarea în continuare a aplicării energiei nucleare și utilizarea la 
capacitate maximă a beneficiilor acesteia. 
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EVALUAREA GRADULUI DE POLUARE A APELOR 
DE SUPRAFAȚĂ CU METALE GRELE 

 
LUPUȘOR ANGELA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Una dintre particularităţile mediului ambiant constă în aceea că, 
schimbările care se produc depăşesc ritmul de dezvoltare a metodelor de 
control şi prognozare. Deseori fenomenele ecologice nefavorabile sunt 
numai constatate, fără a fi prevenite. Pentru a reduce această discrepanţă, 
este necesar o tratare nouă a proceselor ce decurg în mediul ambiant.   

Studiul efectuat în această lucrare a constat în evaluarea calităţii 
apelor de suprafaţă (r. Prut, r. Bîc, r. Someș) prin metode sprectrometrice 
ICP MS și AAS. S-a optimizat metoda semicantitativă ICP MS pentru 
analiza apelor de suprafaţă și s-a comparat metoda semicantitativă cu 
metodele de analiză calitativă clasice. Au fost stabilite 4 puncte pe râul 
Someş (în apropierea localităţilor Cluj-Napoca, Jibou, Dej și Gherla), câte 3 
puncte pe râul Bîc (Strășeni, CTC Tutun, s. Bîc) şi, respectiv 3 puncte pe 
râul Prut (Sculeni, Giurgiulești şi Criva). Imediat după prelevarea probei de 
apă, aceasta a fost filtrată folosind un filtru de 0,45 m, după care este 
acidificată pentru coborârea valorii pH-ului, folosind acid azotic ultrapure. 
Conform literaturii ştiinţifice metalele grele unanim acceptate sunt: Bi, Fe, 
Cu, Pb, Zn, Sn, Ni, Cd, Cr. 

S-au efectuat analize semicantitative pentru 63 de elemente, folosind 
ICP MS (Li, Be, Al, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, 
Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, 
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, 
Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb şi Bi) şi analize cantitative pentru 9 elemente (Cr, 
Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb). Folosind metoda absorbţiei atomice s-au 
determinat 7 elemente (Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb), respectiv 23 metale au 
fost depistate în probele de apă prelevate din râuri, celelalte 42 metale nu au 
fost detectate. Examinând concentraţia metalelor grele determinate prin 
ambele metode s-a observat că la trei metale grele ambele metode au 
depistat aceleaşi concentraţii, iar pentru Cr, Cu şi Zn s-au observat 
divergenţe între cele două metode. Urmează să fie repetate aceste analize şi 
ajustate metodele. La determinarea Fe prin metoda AAS, la fel au fost 
obţinute rezultate diferite comparativ cu metoda ICP – MS, astfel şi la acest 
metal se vor verifica şi ajusta metodele. 
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INFLEUNŢA ACIDULUI TARTRIC ASUPRA 
CONFORMAŢIEI ŞI STABILITĂŢII TRASFERINEI 

SERICE UMANE 
 

MISCO ANASTASIA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Fierul este un element fundamental în multe reacţii biochimice, fiind 
necesar pentru sinteza hemoglobinei, proliferarea şi maturarea eritrocitelor, 
procesul de hematopoieză. Principala proteina transportoare de fier este 
transferina. 

Transferina umană reprezintă o glicoproteină din familia de proteine 
de tip transferina, compusă dintr-un singur lanţ polipeptidic constituit din 
aproximativ 700 aminoacizi cu masa moleculară de 80kDa. Fiecare 
moleculă de transferina dispune de două centre în care are loc legarea 
fierului cu participarea a patru aminoacizi: acidul aspartic, două tirozine şi o 
histidină.  

În lucrarea dată a fost realizată evaluarea teoretică a specifităţii 
procesului de legare a ionilor de fier (III) de transferina umană, studiul 
gradului de similitudine ale moleculelor proteice de transferină, evaluarea 
influenţei pH-ului asupra stabilităţii conformaţionale a transferinei umane. 

Procesul de interacţiune dintre transferină şi ionii de fier poate fi 
influenţat de prezenţa agenţilor de chelare ce pot micşora sau creşte nivelul 
fierului seric. Acidul tartric este un agent de chelare şi pătrunde în organism 
prin intermediul medicamentelor sau alimentaţie, fiind disponibil în diferite 
concentraţii în fructe (struguri, afine, banane, fructe de cactus etc.) sau ca şi 
aditiv alimentar E334. 

Influenţa acidului tartric asupra proprietăţilor de legare a fierului de 
transferina umană a fost investigată prin adăugarea diferitor concentraţii de 
acid tartric la soluţie de transferină la valorile pH-ului cuprinse în intervalul 
de la 3 până la 8, utilizând UV-Vis spectroscopia. La anumite concentraţii 
ale acidului tartric la pH 6-8 are loc eliberearea fierului din molecula de 
transferină şi chelarea lui de acid. Procesul acesta depinde şi de starea de 
protonare a acidului tartric. 

La momentul actual în literatura de specialitate există puţină 
informaţie cu privirea la efectul agenţilor de chelare asupra capacităţii de 
legare a ionilor de fier de transferina umană, iar influenţa acidului tartric 
încă nu a fost studiată. Rezultatele studiului pot servi ca date orientative 
pentru ceretarea ulterioară a problemei abordate în domeniul biomedical, 
cât şi în domeniul farmaceutic (producerea de noi medicamente). 
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METODE MODERNE DE SINTEZĂ A  
β-CICLODEXTRINELOR MONOSUBSTITUITE 

 
NACONECINAIA NATALIA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

β – ciclodextrina este o oligozaharidă ciclică care constă din 7 unităţi 
de α-D-glucopiranoza legate prin legături α (1-4). În scopul obţinerii 
ciclodextrinelor solubile în solventul dorit, investigării mecanismului 
reacţiilor catalizate de enzime, obţinerii structurilor plăcute din punct de 
vedere estetic, β – ciclodextrinele sunt modificate. Procedeul de modificare 
utilizat depinde de proprietăţile produsului final şi se aplică grupelor 
hidroxilice primare sau secundare. 

Grupele hidroxilice primare se transformă în alte grupe funcţionale 
mai simple, deoarece sunt mai nucleofile decât grupele secundare. 
Monomodificarea poziţiei 6 a ciclodextrinelor se efectuează prin 
intermediul atacului nucleofil a reagentului ce conţine grupa potrivită 
asupra mono-6-sulfonilciclodextrinei. Monosulfonaţii se obţin prin reacţia 
benzenului sau clorurei de p-toluolsulfonil cu ciclodextrină în piridină sau 
DMF, în prezenţa unei baze. 6-tosilciclodextrinele sunt precursori 
importanţi în sinteza diferitor ciclodextrine modificate. Substituţia grupei 
tosil cu iodid, azid, tioacetat, hidroxiamin sau alchil oferă monoiodo-, 
azido-, tio-, (hidroxilamino)- sau (alchilamino)ciclodextrine. Această 
strategie este folosită în sinteza enzimelor artificiale. Diferiţi derivaţi ai 
mercaptociclodextrinelor sunt folosiţi în studierea filmelor imobilizate pe 
suprafeţe de aur.  

Partea secundară a ciclodextrinelor este mai aglomerată decât cea 
primară, datorită prezenţei numărului dublu de grupe hidroxil. Legătura de 
hidrogen între hidroxilii din poziţii 2 şi 3 le fac rigide şi puţin flexibile în 
comparaţie cu grupa hidroxil C-6. Aceşti factori determină reactivitatea mai 
joasă a părţii secundare. Mono-2-tosil-β-ciclodextrina se obţine în urma 
reacţiei dintre tosilatul de m-nitrofenil şi ciclodextrina în DMF/apă, la pH 
10, cu randamente mici. Randamente mai mari se obţin când legătura 
glicozidică este scindată tiolitic şi produsul obţinut este convertit în glical. 
După tratarea glicalului cu iodură se formează mono-2-iodo-derivat.  

Substituirea poziţiei 3 este mai dificilă din cauza reactivităţii înalte a 
hidroxililor din poziţiile 2 şi 6. Modificarea poziţiei 3 se obţine prin reacţia 
unui nucleofil cu manno-mono-2,3-epoxiciclodextrina.  

Dintre cele trei tipuri de grupe hidroxil prezente în ciclodextrină, 
hidroxilii din poziţia 6 sunt mai bazice, cele din poziţia 2 mai acide, iar cele 
din poziţia 3 mai inaccesibile. Astfel, în condiţii normale, un reagent 
nucleofil atacă poziţia 6. 
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STUDIUL COMPOZIŢIEI CHIMICE A ULEIURILOR 
VOLATILE DIN GENUL SATUREJA PRIN METODA 

GC-MS 
 

OLARI ANA 
Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Plantele medicinale, aromatice şi cele etero-uleioase constituie un 

obiect de cercetare separat, datorită compoziţiei chimice complexe şi 
proprietăţilor curative pe care le manifestă. 

În prezenta lucrare sunt raportate rezultalele unui studiu al 
compoziţiei chimice a uleiurilor volatile obţinute din opt genotipuri ce 
reprezintă patru specii din genul Satureja, originare din Republica Moldova. 

Probele de ulei volatil, obţinute prin antrenare cu vapori de apă, au 
fost supuse analizei gaz-cromatografice cuplată cu analiza de masă (GC-
MS). În rezultatul acesteia au fost identificate peste 52 de componente 
chimice, majoritatea fiind monoterpene, sesquiterpene şi derivaţi ai 
acestora. 

Conform cercetărilor efectuate carvacrolul este componentul 
principal, adică biomarker pentru toate genotipurile speciilor studiate. 
Acesta se întâlneşte într-o concentraţie mai mare în sp. Satureja montana L. 
(65,48%), urmată de sp. Satureja parnassica L. (49,7%), sp. Satureja 
subspicata L. (47,56%) şi sp. Satureja kitaibelii L. (34,56%). 

Alte componente identificate, ce se evidenţiază printr-un conţinut 
mai ridicat în probele de ulei, sunt: γ-terpinen şi p-cimen în sp. Satureja 
subspicata (5,50 şi 11,90%, respectiv); sp. Satureja montana (10,07 şi 
21,33%); sp. Satureja kitaibelii (15,96 şi 8,33%) şi sp. Satureja parnassica 
(13,35 şi 27,15%). 

Uleiul volatil obţinut din sp. Satureja kitaibelii se deosebeşte de 
celelalte probe prin faptul că mai conţine şi alţi compuşi terpenici: limonen 
(13,80%) şi α-pinen (5,38%). 

Rezultatele acestui studiu şi compararea lor cu datele din literatură 
confirmă individualitatea uleiurilor volatile obţinute din speciile autohtone, 
care este un rezultat al influienţei factorilor pedo-climatici caracteristici 
Republicii Moldova.  

Analizele de asemenea confirmă calitatea înaltă a acestora, şi deci 
posibilitatea utilizării lor în practică, în calitate de antioxidanţi, antiseptici 
cu spectru larg de acţiune, micoseptici şi altele. De menţionat că, în 
Republica Moldova, asemenea studii pe speciile genului Satureja nu au fost 
efectuate de mult timp. 
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GREEN CORE HOUSE 
 

OPREA VLADIMIR, COŞA IOANA 
Technical University „Gheorghe Asachi” of Iasi 

 
The Green Core House is a construction concept with low 

environmental impact, having as main central element a greenhouse. One of 
the main purposes of this house is to bring man closer to nature and show 
that there are other ways to define the word ”home”. The greenhouse has 
the innovative role to use the biomass energy plants provide to save energy. 
Although it is the central piece, the greenhouse is not the most innovative 
part of the Green Core House, but the whole building ensemble because it 
integrates many other sustainable systems as "waste purification systems", 
"transparent photovoltaic panels" or "double skin façades". 

The Green Core House is a dome shaped building because it is 
ergonomic and it allows the use of the entire building area at full capacity 
and also eliminates thermal bridges that appear at corners. This is one 
reason why the greenhouse is centrally arranged. In addition, the thermal 
energy released by the plants passes through the glass walls towards the rest 
of the building, and then to the external environment, using straw bale walls 
that allow the partial transfer of humidity and heat.  

The greenhouse has multiple roles, from both physically and 
mentally points of view, such as using a ventilation system, it helps 
adjusting the temperature inside the building due to the biomass from inside 
the greenhouse, where the temperature is higher due to natural processes of 
plants, it reduce stress, due to the natural green plants inside the house, it 
reduce noise and filters dust, it increases productivity due to the natural 
environment - scientific studies have shown a growth rate of 12% in work 
productivity, and it improves the welfare of the people living or working in 
the house due to better air quality and atmospheric humidity. 

Straw bales was chosen as main filling material for the solid walls, 
due to several reasons: it is a natural material, it is easily produced, energy-
efficient, available to anyone, and at the same time it is perfect for GF + 1F 
type buildings because of its properties. 

Choosing straw bales as wall fillers comes as a consequence of the 
structure type - a frame structure that allows using a large variety of 
construction materials for the walls and floors. Another advantage in using 
this type of structure is the fact that it ensures functional flexibility, as the 
separation walls position can be changed anytime.  

Daytime lighting is easily accomplished due to the large openings of 
the house which are covered with "brise-soleil" - elements introduced inside 
the double façade in order to increase the space inside the house, which 
make it easy to adjust the light intensity in the house and greenhouse. 
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STUDIU ASISTAT DE CALCULATOR PENTRU 
SIMULAREA COMPUNERII A DOUĂ OSCILAŢII 
PERPENDICULARE DE ACEEAŞI FRECVENŢĂ 

OPREA VLADIMIR, STRATICIUC MIHAI 
Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
În această lucrare se studiază compunerea a două oscilaţii armonice 

perpendiculare de aceeaşi frecvenţă utilizând tehnologiile de programare 
HTML5 şi JavaScript. Cu ajutorul acestor tehnologii s-a dezvoltat o 
simulare a proceselor fizice care au loc în lucrarea experimentală. O 
aplicaţie este determinarea vitezei sunetului în aer. Pentru a realiza animaţia 
virtuală s-a decis utilizarea JavaScript şi HTML5. HTML5 este un limbaj de 
viitor care poate fi utilizat în orice mediu de lucru şi pe orice sistem de 
operare.  

Aplicaţia consta într-o imagine statică pe care au fost reproduse 
instrumentele  de măsură, conexiunele electrice şi dispozitivul difuzor-
microfon, care sunt prezente în montajul experimental. Toate modificările şi 
reglajele efectuate se observă imediat, într-un mod asemănător unui 
experiment real. Pe imaginea statică se găsesc trei elemente canvas cu 
ajutorul cărora se realizează graficele, două sunt utilizate pentru 
instrumentele de măsură şi unul pentru animaţia sunetului la dispozitivul 
difuzor-microfon.  

De asemenea, pentru realizarea aplicaţiei s-au uilizat o serie de 
librării externe JavaScript cum sunt jquery.js, jquery-ui.js, alertify.js, 
tooltipster.js, modernizr.js şi require.js. În afară de aceste librării, am 
realizat secvenţele de cod specifice aplicaţiei, secvenţe care au fost 
organizate în fişiere diferite. Simularea poate fi utilizată în paralel cu 
experimentul real sau poate fi accesată pe internet anterior orelor din 
laboratorul de fizică. 
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NEW SYSTEMS OF JUGLONE WITH NATURAL 
CARBOHYDRATES FOR PHARMACEUTICAL USES 

OZER ILKER 

University of Academy of Sciences of Moldova 

Juglone is a member of naphthoquinones possessing allelopathic 
properties. Due to its toxic effects, planting trees around walnuts may be 
risky. Juglone has been shown to inhibit a broad spectrum of 
microorganisms including bacteria, algae and fungi. Juglone is also known 
with its anti-tumor activities. Based on these properties juglone can be used 
in the fields of medicine, farming and aquaculture. 

Cyclodextrins - family of compounds made up of glucose molecules 
bound together in a ring. It is known as a host molecule in complexation. 
Cyclodextrins have a truncated cone shape. Outer molecule surface is 
hydrophilic and the inner - hydrophobic.  

Alginate is an anionic polysaccharide distributed widely in the cell 
walls of brown algae. It forms viscous gel structure with water.  

Formation of a binary system or/and complexation of juglone with 
beta cyclodextrin and alginate has many benefits such as increase in 
solubility, increase in bioavailability, decrease in irritation etc. which finally 
empowers the effect of juglone and it speeds up the treatment. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anionic
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_algae
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CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR 
ŢESĂTURILOR ȘI APLICAREA LOR ÎN 

CRIMINALISTICĂ 

PETROV VICTORIA 
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Ţesătura este o componentă primordială în activitatea zilnică, ce 

afirmă identitatea fiecăruia. Tehnologia textilelor este recunoscută în 
numeroase domenii precum industria uşoară, a construcţiilor, cosmonautica, 
agricultura, criminologia etc. Curiozitatea de a cunoaşte ce reprezintă 
fibrele în general, a determinat cercetarea acestor domenii de utilizare şi 
proprietăţile ţesăturilor în dependenţă de fibră.  

În cadrul  lucrării  a fost evidenţiat rolul fibrei în toate domeniile de 
utilizare, menţionând importanţa acestora în criminalistică. S-a constatat că 
fibra este nu doar componenta de bază a ţesăturii, dar şi obiectul unei 
investigaţii trasologice, ce este capabilă să reflecte şi să păstreze semnele 
urmelor contactului timp îndelungat, un element foarte important pentru 
procesele de investigare ciminalistică. Expertiza judiciară a fibrelor şi 
ţesăturilor include utilizarea realizărilor în toate domeniile ştiinţifico-
tehnice, căci la desfăşurarea unei investigări, expertului sunt necesare 
cunoştinţe speciale, legate de proprietăţile fizice, mecanice şi tehnologice 
ale materialelor.  

Examinarea locului crimei este o acţiune criminalistă foarte 
importantă, deaceea cunoaşterea  metodelor de investigare şi a proprietăţilor 
microurmelor este una esenţială în găsirea unei versiuni corecte a crimei şi 
identificarea infractorului. S-a stabilit proprietăţile microurmelor prin 
aplicări practice: examinarea la microscop a diverselor tipuri de fibre, 
compararea structurilor ţesăturilor confecţionate din aceste fibre, 
introducerea acestora în diferiţi compuşi chimici. În rezultatul experienţelor 
practice s-a ajuns la concluzia că fibrele, utilizate în investigarea 
criminalistică permit experţilor să găsească toate răspunsurile la întrebările 
apărute pe parcursul anchetării, ceea ce uşurează stabilirea unui verdict cu 
versiuni optime a investigărilor criminaliste. S-a observat un mare 
dezavantaj al expertizei, şi anume desfăşurarea separată de către trasologi, 
chimişti, toxicologi, medici judiciari. Acest factor poate duce la formularea 
unor versiuni dispersate în anchetare.  

Din aceste considerente s-a realizat necesitatea de a proiecta o 
clasificare trasologică nu doar după tipuri de stofă, ci şi după proprietăţile 
fizice şi tipurile de împletitură a fibrelor, astfel încât să fie susţinută 
obiectivitatea expertizei. 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND INOCUITATEA 
SMÂNTÂNII DE CONSUM 

 
PIHUROV MARINA 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România 
 

Inocuitatea smântânii e un ţel obligatoriu pentru a preveni riscurile 
fizice, chimice şi biologice pe fluxul tehnologic prin sistemul HACCP. 
Printr-un studiu de caz pe linia tehnologică a societăţii C.A.I. Curtici, am 
inventariat riscurile, stabilind puncte critice de control la recepţie, 
pasteurizare şi depozitare. 

 
Operaţia Riscuri Limite critice 
Recepţia 
laptelui 
materie prima 

Fizice: corpuri străine (păr, 
paie, plastic, sticlă, pietre). 
Chimice: antibiotice, 
pesticide, micotoxine, 
substanţe de falsicare, 
igienizanţi, hormoni de 
creştere, metale grele. 
Biologice: patogeni; 
Salmonella typhi, Sal. 
Paratyphi şi Sal. cholerae  

As<0,1mg/kg, 
Cd<0,01mg/kg 
Pb<0,1mg/kg 
Zn<5mg/kg 
Cu<0,5mg/kg 
Hg<0,01mg/kg 
NTG≤100000ufc/ml 
Salmonella absent/25ml 

Filtrare Fizice: corpuri străine. 
Chimice: antibiotice, 
pesticide, micotoxine, 
substanţe de falsicare, 
igienizanţi, hormoni de 
creştere. 
Biologice: patogeni 

 

Normalizare/ 
Omogenizare 

Chimice: igienizanţi. 
Biologice: patogeni.  

 

Pasteurizare/ 
Răcire 
T= 960C/200C 

Chimice: igienizanţi 
Biologice:  patogeni 

 

Ambalare/ 
Depozitare/ 
Livrare 4-60C 

Fizice: corpuri străine  
Chimice: igienizanţi. 
Biologice: recontaminare 
cu patogeni 

Coliformi<100/g 
E. coli <10/g 
Salmonella absent/25g 
Stafilococi coagulazo-
pozitivi 1/g 
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DESIGN, SYNTHESIS AND STRUCTURES OF 
TETRANUCLEAR Fe-Ln PIVALATES  

 
PODGORNYI DANIEL 

University of the Academy of Science of Moldova 
 

A new series of heterometallic tetranuclear complexes 
[Fe2Ln2(piv)6(thmp)2(MeOH)4]·solvent (Ln = DyIII (1); GdIII (2); TbIII (3); 
H2piv = pivalic acid) has been prepared from the reaction of -oxo 
trinuclear iron pivalate with Ln(NO3)3·nH2O and 1,1,1-
tris(hydroxymethyl)propane (H3thmp) ligand in methanol solution. Single-
crystal X-ray diffraction analysis reveals that complexes 1 and 3 crystallize 
in the monoclinic C2/c space group, and complex 2 in the monoclinic space 
group P21/c. The core of 1-3 is composed of two FeIII atoms and two LnIII 
atoms bridged by two thmp3 ligands and four pivalates (Figure). Two 
methanol and pivalate complete the coordination surrounding of two 
lanthanides. Each FeIII atom is six-coordinated and has an octahedral O6 

geometry with two O atoms 
from two carboxylates and four 
O atoms from two thmp3 
ligands. All Ln(III) atoms are 
nine-coordinated with an O9 
environment through four O 
atoms of three carboxylate 
moieties, three O atoms from 
two thmp3 ligands and two O 
atoms from methanol 

molecules. 
 

Acknowledgements. Authors thank SCOPES IZ73Z0_152404/1 and 
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STUDIUL CELULELOR SOLARE PE BAZĂ DE 
COLORANŢI PRIN SUBSTUŢIA COMPONENTELOR 

SINTETIZATE CU CELE NATURALE 
 

POGONEA SERGIU 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Celulele solare sunt dispozitive care convertesc energia solară în 
energie electrică. În celulele solare organice intră doar materiale organice, 
cum sunt polimerii, iar în cele hibride se folosesc atât materiale organice, 
cât şi anorganice. La ultimul tip de celulă se referă şi celulele pe bază pe 
coloranţi (CSBC). În 1991, profesorul Grätzel şi coloboratorii săi au 
publicat o lucrare în revista „Nature“  în care demonstrau că o asemenea 
celulă poate avea un randament de peste 7%.  

În procesul de efectuare a lucrării am asamblat CSBC, ce sunt în 
esenţă formate din doi electrozi: un anode transparent, format dintr-o 
peliculă subţire de nanoparticule (7-20 µm), funcţionalizate de un monostrat 
de molecule de colorant natural, care sunt ataşate chimic pe suprafaţa 
semiconductorului prin intermediul grupărilor funcţionale, cum ar fi -
COOH şi -PO(OH)2, şi un contra electrod (de C sau Pt), ambele depuse pe 
substraturi de sticlă conductoare. Un mediu potrivit, cum ar fi cuplul redox 
(de obicei / ), este plasat între cei doi electrozi pentru a transfera 
electronii. 

În CSBC, colorantul în calitate de sensibilizator joacă rolul principal 
în absorbţia luminii şi transformarea energiei solare în energie electrică. 
Vopselele naturale din flori, frunze şi fructe au fost extrase prin procedee 
simple. Datorită costului redus, non-toxicităţii şi biodegradabilităţii 
complete, coloranţi naturali au avut prioritate în alegerea temei de cercetare. 

Obiectivul acestei lucrări a fost studiul conversiei luminii solare în 
curent electric folosind nanomateriale sensibilizate cu coloranţi naturali şi 
elaborarea unui proces mai eficient şi eco-friendly de confecţionarea a 
celulelor solare pe bază de coloranţi. La fel s-a reuşit optimizarea procesului 
de asamblare a structurelor CSBC pentru a mări eficienţa acestora. 
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THERMOELECTRIC PROPERTIES 
SEMICONDUCTOR BI1-X SBX WIRES UNDER 

ELASTIC DEFORMATION 
 

POLTAVETS ALEXANDR 
University of the Academy of Sciences of Moldova 

 
This paper presents the experimental results the influence the effect 

of elastic deformation on the resistance R(ξ) and thermopower α(ξ), of 
bismuth-antimony Bi1-xSbx   nanowires at 4.2 - 300 K. Glass-coated single-
crystal Bi wires of different diameters (70 nm and 320 nm) were prepared 
by high-frequency liquid phase casting by the Ulitovsky method. According 
to X - Ray diffraction, all the wires had the same (1011) orientation along a 
wire axis. A rising tide of interest in thermoelectricity in recent years is due 
to development of new concepts, topological insulator and 
nanotechnologies, opening up new ways for enhancement of thermoelectric 
figure of merit both in the nanostructures. Thermoelectric figure of merit is 
defined by the expression: ZT= , where α is thermopower, σ is electric 

conductivity, χ = χe +χp , χр is lattice thermal conductivity, χе is electron 
thermal conductivity along the wire axis. One of possible methods of 
thermoelectric parameters control is elastic deformation whereby there is an 
essential change in the Fermi surface topology in Bi and its alloys. It was 
shown that elastic deformation in glass – coated single crystal Bi nanowires 
can reach 2 – 3 % of relative elongation, which brings about essential 
changes in the Fermi surface topology. We found that with decreasing 
diameter of the nanowires, the temperature range of exponential growth of 
the resistance shifts into a higher temperature region and the energy gap dE 
increase due quantum confinement as dE=1/d. We also observed that the 
small diameter wires at law temperatures show a sharp deviation from the 
behavior of the resistance R(T),characteristic of semiconductor. That can be 
interpreted in terms of the surface states in topological insulators Bi1-xSbx 
nanowires. It was shown that the elastic tension the Bi1-xSbx nanowires lead 
to an increase in absolute value of thermo-power and decrease of the 
resistance. That leads to growth the thermoelectric figure of merit Z and 
opens up a principally new route for drastic enhancement of the 
thermoelectric figure of merit Z. 
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MODIFICAREA COMPUŞILOR DITERPENICI 
MEDIATĂ DE RADICALI LIBERI 

 
PRUTEANU ELENA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 
Sinteza organică şi chimia radicalică s-au intersectat în anii 80 ai 

secolului trecut cu o sinergie înaltă. Astăzi, reacţiile radicalice sunt luate în 
considerare în mod obişnuit în planificarea sintetică, şi cercetările cotidiene 
continuă să obţină şi să utilizeze radicali, aplicând procedee noi.  

Radicalii pot fi valorificaţi în moduri unice şi interesante pentru a 
oferi structuri utile incredibil de rapid. Chimia radicalică prezintă un impact 
profund în descoperirea de noi medicamente, substanţe agrochimice sau în 
domeniul chimiei fine. 

Procesele radicalice continuă să joace un rol important în sinteza 
moleculelor complexe, fiind aplicate ca etape cheie în sinteza mai multor 
produşi naturali şi sintoni valoroşi, precum sistemele (poli)ciclice terpenice. 
Dintre aceştea fac parte şi clasa diterpenelor ent-kauranice, ce prezintă 
compuşi cu un spectru larg de bioactivităţi: citotoxică, antibactericidă, anti-
inflamatoare – cu potenţiale aplicaţii, în special în domeniul cercetării 
farmacologice. 
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Aplicarea reacţiilor radicalice în sinteza organică fină a permis atât 

sinteza totală a unor derivaţi ent-kauranici biologic activi (Schema 1); cât şi 
modificarea structurală a compuşilor naturali în scopul evaluării 
potenţialului activităţii biologice (Schema 2), conducând la apariţia unor noi 
proprietăţi sau la intensificarea activităţilor originale. 
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SINTEZA ŞI STUDIUL COMPUŞILOR COODINATIVI 
AI VANADILULUI(II) ŞI CUPRULUI(II) IN BAZA 

HIDRAZIDEI ACIDULUI IZONICOTINIC ŞI 
S-METILTIOSEMICARBAZIDEI 

 
ROTARU MIHAELA 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Interesul faţă de compuşii coordinativi este sporit, graţie 
proprietăţilor ce le posedă: stabilitatea chimică înaltă, solubilitatea în 
solvenţi organici, volatilitatea la temperaturi relativ joase în vid, 
termostabilitatea sporită, coloraţii intense etc. Aceste proprietăţi se reflectă 
firesc şi asupra aspectului practic: obţinerea substanţelor extrapure, 
coloranţi termostabili, catalizatori, modele biologice, reactivi analitici etc.  

Scopul lucrării constă în sinteza şi studiul liganzilor în baza 
hidrazidei acidului izonicotinic şi S-metiltiosemicarbazidei cu compuşii 
dicarbonilici: 1-fenil-1,3-butandiona, aldehida salicilică şi o-vanilina, cât şi 
a compuşilor coordinativi ai vanadilului(II) şi cuprului(II) în baza acestora. 

La interacţiunea hidrazidei acidului izonicotinic cu 1-fenil-1,3-
butandiona (raport molar 1:1) a fost obţinută izonicotinoilhidrazona 1-fenil-
1,3-butandionei (H2L1), iar la condensarea S-metilizoltiosemicarbazidei cu 
o-vanilina (raport molar 1:1) – S-metilizoltiosemicarbazonei o-vanilinei 
(H2L2). Produşii sintetizaţi au fost detaliat studiaţi folosind diverse metode 
fizico-chimice de cercetare: analiza elementală (C, H, N), spectroscopia IR, 
1H şi 13C RMN, spectroscopia de masă EI şi analiza cu raze X. 

A fost elaborată o metoda de sinteză a compusului vanadiului(IV) cu 
compoziţia [VOL1(OCH3)]2, obţinut prin interacţiunea ligandului H2L1 cu 
acetilacetonatul de vanadil în raport molar 1:1. Structura compusului a fost 
stabilită în urma investigării acestuia cu analiza elementală, spectrometria 
de masă EI şi difracţia cu raze X. Rezultatele investigărilor confirmă 
coordinarea ligandului organic monodeprotonat la metal prin intermediul 
setului donor de atomi ONO, formând un penta- VNNCO şi  
hexametalociclu VOCCCN. Complexul este binuclear dimeric care include 
două centre cristalografic independente de simetrie.  

În rezultatul condensării ligandului H2L2 cu aldehida salicilică în 
prezenţa ionilor de cupru(II) în raport molar de 1:1 a fost obţinut compusul 
coordinativ CuL2. Studiul complexului cu ajutorul analizei elementale, 
spectroscopiei IR şi difracţia cu raze X a permis de a stabili că în urma 
coordinării ligandului la atomul de cupru(II) ligandul organic este 
tetradentat, bideprotonat şi se uneşte cu metalul prin setul de atomi donori  
(O2N2). Coordinarea ligandului la ionul de cupru se realizează prin 
intermediul a doi atomi de azot şi doi de oxigen. 
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DESIGN, SYNTHESIS AND STRUCTURE OF 
PENTANUCLEAR Co(II,III) ISOBUTYRATE CLUSTER 

WITH TRIETHANOLAMINE  
 

STATI DUMITRU 
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova  

 
Design and synthesis of polynuclear complexes of 3d metals attract 

tremendous interest, because of their promising physical and catalytic 
properties as well as their potential to function as single-molecule magnets 
(SMMs), which may have applications in information storage and quantum 
computing. The reaction of cobalt(II) isobutyrate with triethanolamine 
(H3tea) and azide ligands in MeCN media under heating lead to a new 
pentanuclear mixed-valent [CoIICoIII

4(is)2(N3)4(Htea)4](His) coordination 
cluster (Figure 1). A single crystal X-ray diffraction analysis revealed that 
the compound represents solvate and crystalizes in the orthorhombic Pbca 
space group with a = 28.075(1), b = 10.4998(3), c =36.2047(1) Å, and V = 
10672.7 Å3. The Co(III) atoms are bridged in dimers (Co1 and Co2; Co3 
and Co4) by two twice deprotonated Htea2 and one monodeprotonated 
isobutyrate ligands. Each of Co(III) atoms is six-coordinated adopting an 
octahedral N2O4 geometry by an O atom from isobutyrate, three O atoms 
and a N atom of two Htea2 ligands, and a N atom from the azide anion. The 
Co(II) atom (Co5) adopts a tetrahedral O4 surrounding due to coordination 
of two dimers through O atoms from aminoalcohol ligands and results in a 
pentanuclear cluster formation. The shortest Co(III)…Co(III) separations in 
the cluster are 2.819 and 2.828 Å, and Co(II)…Co(III) separations are in the 
range of 3.129 - 3.181 Å.  

 
Figure 1. Structure of [Co5(is)2(N3)4(Htea)4] cluster 
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SINTEZA COMPUŞILOR TETRANORLABDANICI 
BIOLOGIC ACTIVI CU FRAGMENTE TIO- ŞI 

OXODIAZOLICE 
 

ŞMIGON Crina 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Numărul considerabil de afecţiuni cauzat de fungi şi bacterii pun în 

evidenţă necesitatea obţinerii noilor substanţe biologic active. Heterociclii 
sunt cunoscuţi drept compuşi cu proprietăţi pronunţate antifungice, 
antibacteriene, anti-inflamatorii, antimicotice, antivirale etc[1,2], provenienţa 
lor naturală oferindu-le eficacitatea sporită, întrucât sunt mai bine tolerate 
de organism. 

În conformitate cu schema prezentată, din compusul comercial 
accesibil 1 a fost obţinută hidrazida 2. Cu un randament de 75% a fost 

sintetizat tiodiazolul 3, acesta fiind cuplat cu bromacetofenona, rezultă cu 
formarea tiodiazolului 4. Hidrazida 2, reacţionând cu CDI, formează 
oxodiazolul 5, care, cuplat cu bromacetofenona, permite obţinerea 
oxodiazolului 6.  

Activitatea antifungică şi antibacteriană a compuşilor 3 şi 6 a fost 
demonstrată în urma testării in-vitro contra a 5 specii de fungi şi 2 specii de 
bacterii după cum este descris în Tabelul 1: 

Tabelul 1 
Compound MIC(μg/ml) 

 Aspergillus 
niger 

Fusarium Penicillium 
chrysogenum 

Penicillium 
frequentans 

Alternaria 
alternata 

Bacillus sp.   Pseudomonas 
aeruginosa 

3 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,094 0,094 

4 > 32 > 32 > 32 > 32 > 32 <256 <256 

5 > 24 > 24 > 24 > 24 > 24 <192 <192 

6 2 2 2 2 2 0,50 0,50 
Caspofungin
b 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 - - 

Kanamycinb - - - - - 3,5 3,5 
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SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF 
HETEROMETALLIC Mn(II) COMPLEX WITH  

2,3-PYRIDINEDICARBOXYLATE ANION  
 

TERENTI NATALIA 
University of the Academy of Sciences of Moldova  

 
Due to many coordination possibilities of the 2,3-pyridinedi-

carboxylic acid (2,3-pdc), it has been intensively used to synthesize various 
coordination polymers with 1D, 2D and 3D supramolecular architectures. In 
this paper, we describe the synthesis, IR spectrum and thermal behavior of 
Mn-Cu pair coordination polymer of the composition {[Cu(2,3-
pdc)2Mn(H2O)6]·2H2O} (1), which has the same structure with the complex 
mentioned by Brain O. Patric et all., who obtained the complex using 
[Cu(2,3-pdc)2][Na2(H2O)6··2H2O) and MnCl2 as initials. In our case, it has 
been established the complex 1 can be obtained from direct way using 
Mn(CH3COO)2·4H2O, Cu(CH3COO)2·H2O, 2,3-pdc in molar ratio 1:1:2 in 
water solution. Dark blue crystals of the 1 has been studied by X-ray 
crystallography method. The crystal structure of 1 presents a single chain 
polymer and, the structure is extended to 3D due to H-bonding system with 
participating of all water molecules. The monomeric unit has cation-anion 
type structure. Each Cu2+ ion has a tetragonally distorted octahedral 
coordination sphere and it constitutes cation with the charge (-2). Each 
Mn2+ ion is bound to six oxygen atoms from six water molecules and forms 
the anion part. The bridging ligands are fully deprotonated.  

In the IR spectrum of compound strong vas(COO-) absorption bands 
at 1623, 1588 cm- and also vs(COO-) absorption bands at 1369 and 1363 
cm-1 are revealed. The absence of characteristic bands in the range 1690-
1730 cm-1 confirms that ligands are fully deprotonated. The thermal 
stability of 1 has been studied in the 20-1000oC temperature range. The 
thermogram exhibits three distinct decomposition steps. In the 20-210oC 
range DTA, DTG curves show two endothermic effects which correspond 
to loss of external and coordinated water molecules. An essential mass loss 
can be observed from the third endothermic effect, which corresponds to 
breaking and burning of two 2,3-pdc molecules. The complex are stable up 
to 290oC after the consecutive elimination of the water molecules. 
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MONITORIZAREA EMISIILOR COMPUȘILOR CU 
SULF 

 
TIRON OANA, BOHOTINEANU ALEXANDRU 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 
În prezenta lucrare se prezintă pe scurt principalele aspecte 

referitoare la monitorizarea dioxidului de sulf și a hidrogenului sulfurat. 
Dioxidul de sulf (SO2) este unul dintre cele mai toxice gaze din 

atmosferă. La temperatură normală și în lipsa umidității dioxidul de sulf 
este un gaz puțin reactiv și foarte stabil. El este un agent puternic reducător 
în prezența unor oxidanți tari. Tratarea diferiților agenți oxidanți cu soluții 
apoase de SO2 sau de SO2 gazos conduce la formarea de acid sulfuric sau 
sulfați.  

Metoda standard de măsurare a concentraţiei de dioxid de sulf din 
atmosferă este metoda de fluorescenţă în ultraviolet. 

Prelevarea aerului de măsurat se realizează automat, simultan cu 
măsurarea concentratiei de SO2, prin intermediul pompei din interiorul 
analizorului. Înainte să intre în camera de fluorescenţă, aerul ambiental este 
filtrat printr-un filtru PTFE ce elimină interferenţele cauzate de particulele 
solide. De asemenea, proba de aer este trecută şi printr-un dispozitiv de 
reţinere a hidrocarburilor aromatice ce pot fi prezente. Astfel purificată, 
proba de aer este introdusă în camera de reacţie unde este iradiată cu lumină 
UV. Moleculele de SO2 sunt excitate cu o radiaţie UV cu lungimea de unda 
cuprinsa între 200-220 nm, având ca efect emisia unei fluorescenţe 
caracteristice. Această emisie de fluorescenţă este filtrată optic şi apoi 
convertită într-un semnal electric de un detector UV. Intensitatea radiaţiei 
emise este proporţională cu numărul de molecule de SO2 din volumul de aer 
supus măsurării şi prin urmare proporţional cu concentraţia (v/v) de SO2.  

Hidrogenul sulfurat (H2S) sau acidul sulfhidric este un gaz incolor, 
cu miros caracteristic neplăcut, toxic, solubil în apă, perceptibil în cantităţi 
şi concentraţii mici. În lucrare se prezinta un analizor pentru monitorizarea 
continuă și „umedă” a hidrogenului sulfurat. 

Pentru controlul mirosului în stațiile de epurare a apelor uzate 
sistemele de colectare necesită, adesea, utilizarea unor sisteme de epurare. 
Multe dintre acestea sunt bazate pe scrubere cu soluție de hipoclorit în care 
se realizeză îndepărtarea H2S din fluxurile de aer înainte de evacuare, iar 
detecţia H2S se realizează folosind senzori electrochimici specifici. 
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DETERMINAREA SUBSTANȚELOR BIOLOGIC 
ACTIVE ÎN CEAI 

TOMȘA MARIA, VASCAUȚAN OLGA 
Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova 
 
Compoziția chimică și biochimică a ceaiului este instabilă, diferită 

și dependentă de prospețimea infuziei, de categoria de ceai, producătorul de 
ceai, ambalare și condițiile de păstrare, etc.  

Scopul cercetărilor a fost însușirea metodei de determinare a 
taninei, depistarea ei în probele de ceai verde selectate.  

În lotul experimental au fost selectat ceaiul verde importat în 
Republica Moldova de la diferiți producători. Determinarea taninei se 
bazazeă pe oxidarea taninei din ceai cu soluția de permanganat de caliu în 
prezența indigocarminei ca indicator - GOST-19 885-74. 

Compuşii polifenolici sunt substanţe foarte răspândite în regnul 
vegetal. O mare parte a acestor compuşi e reprezentată de taninuri – 
compuşi neazotaţi cu o mare heterogenitate structurală şi masă moleculară 
relativ mare, care au proprietatea de a forma complexe puternice cu 
proteinele, dar şi cu amidonul, celuloza şi unele minerale.  

Conform datelor obținute în procesul de cercetare și analiză a unor 
substanțe biologic active în ceail verde de la diferiți producători de ceai, cel 
mai mare conținut de tanine este determinată la Creen tee Creenfield –verde 
– 8,88% producător ”ORIMI” St.Petersburg, iar cantitatea minimă de 5,27% 
în ceaiul  Ahmad Tea-verde, producător Ahmad Tea LTD, Emiratele Arabe. 
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ACCIDENTE NUCLEARE  
 

TUPAC ALEXANDRU-IOAN 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
 
Accidentul nuclear se consideră a fi evenimentul care afectează 

instalaţia nucleară şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei şi 
mediului înconjurător peste limitele maxime admise. Instalaţiile şi 
activităţile care sunt luate în considerare ca sursă de accident nuclear sunt:  
- reactoarele nucleare energetice şi de cercetare;  
- instalaţiile din ciclul de producere a combustibilului nuclear; 
- instalaţiile de tratare a deşeurilor radioactive. 

  
Cauzele producerii accidentelor nucleare: 

 a) cauze interne:  
- supraîncălzirea elementelor combustibile. 
b) cauze externe:  
- dezastre naturale. 

Doze maxime admise:  
Dozele maxime admise pentru anumite părţi ale organismului:  

• Organismul întreg 0,01 – 0,05 Sv/h;  
• Pielea , glanda tiroidă 0,006 Sv;  
• Organe simple 0,04 - 0,05 Sv;  
• Mâini, antebraţe 0,225 Sv;  
• Alte organe interne 0,015 Sv.  

Doze permise pentru personal:  
• Radiere, o singură dată în 24 ore 0,25 Sv;  
• Radiere repetată,, în decurs de câteva zile 0,75 Sv;  

Iradiere sistematică (perioada 1 an) Câte 0,01 Sv /24 h dar nu mai 
mult de 2 SV pe tot timpul iradierii. 

Prevenirea apariţiei unui accident nuclear se asigură în primul 
rând, prin multiple sisteme de siguranţă constructive la C.N.E. şi prin 
supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor nucleare. 

Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, în caz de accident 
nuclear se asigură prin luarea tuturor măsurilor care să împiedice 
contaminarea radioactivă. Energia nucleară a fost şi este în continuare un 
domeniu controversat datorat puterii enorme pe care aceasta o deţine. Ca 
orice altă industrie, energetica nucleara îşi are riscurile ei, dar are şi multe 
avantaje în special în ce priveşte poluarea redusă a mediului, care au fost 
prezentate detaliat în lucrare. 
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SINTEZA SESQUITERPENOIDELOR 

HOMODRIMANICE CU FRAGMENTE DIAZINICE CU 
POTENŢIALĂ ACTIVITATE BIOLOGICĂ 

ŢENU NADEJDA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
A fost realizată sinteza a 3 compuşi homodrimanici cu fragmente 

diazinice 10-12 conform schemei 1. Ca materie primă pentru sinteză s-a 
utilizat norambreinolida 1, comercial accesibilă. Iniţial, norambreinolida 1 a 
fost transformată în amestec de esteri metilici ai acidului 
biciclohomofarnesenic 2-4. Prin oxidarea amestecului de esteri s-a obţinut 
esterul metilic al acidului 11-homodrim-8(9)-en-7-oxo-12-oic 5, iar la 
reducerea acestuia cu NaBH4, CeCl3·H2O în metanol s-a format 
hidroxiesterul 6. Supus deshidratării cu H2SO4 în THF hidroxiesterul  s-a 
transformat în esterul metilic  al acidului 11-homodrim-6(7),8(9)-dien-12-oic 
7. La saponificarea esterului 7 cu KOH în etanol s-a obţinut acidul 8.  

Ulterior, în situ, s-a obţinut cloranhidrida acidului 9 care în continuare 
a fost cuplată cu 2-aminopirimidina cu formarea compusului 10, cu un 
randament de 69%. În cazul 4-aminopirimidinei, s-au obţinut 2 compuşi 11 şi 
12 cu fragment diazinic (raportul lor fiind de 2:1), cu un randament total de 
65%.  

OO

OO CCOO 22MMee CCOO22MMee

OO

CCOO22MMee

OO

CC OO22MMee

CCOOOOHH CCOOCCll

NN

OO

NN

NN

NN
NN

NN

OO

aa bb cc dd

ee

gg

gg

88 99

1100

1111

66 7711 22
.
.
  
D

 88((99))
33
.
.
 
D

 77((88))

44
.
.
  
D
88((1133))

55

ff

NN

OO NNNN

1122

OO

++

Schema 1 
Reagenţi şi condiţii: a. H2SO4 (conc.), CH3OH, ∆, 96h, 91%; 

b. Na2CrO4, Ac2O, Ac2OH, C6H6, AcONa, ∆, 3h, 59%; c. NaBH4, 
CeCl3·7H2O, CH3OH, 0.5h, 95%; d. H2SO4, THF, 24h, 79%; e. KOH, EtOH, 
∆, 2h, 86%;  f. C6H6 (anhidru), COCl2, ∆,2h; g. CH2Cl2, 4-aminopirimidina, 
2-aminopirimidina, 5-10 h, 25-69%. 

Confirmarea structurii compuşilor 10-12 a fost realizată folosind 
metode spectroscopice: IR, 1H-RMN, 13C-RMN. 
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SINTEZA ŞI STUDIUL COMPUŞILOR 
COORDINATIVI ÎN BAZA LIGANZILOR 

HETEROFUNCŢIONALI CU GRUPĂRI OXIMICE 
 

URECHE DUMITRU 
Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Un polimer coordinativ reprezintă un polimer anorganic sau 

organometalic care conţine în calitate de generator de complex cationi de 
metal la care coordinează diverşi liganzi. Oximele sunt compuşi organici 
care conţin grupa oximică X-C=N-OH, unde X este atomul de hidrogen sau 
alt radical organic. Prin barbotarea acestor oxime cu clor gazos se obţine 
diclorglioxima, pe care condensând-o cu diferiţi aminoacizi obţinem noi 
liganzi aminodioximici. Ligandul m-aminobenzoilglioxima (DmabaH2) a 
fost obţinut în urma tratării acidului m-aminobenzoic cu diclorglioxima. În 
baza acestui ligand au fost obţinuţi doi polimeri coordinativi noi. 

Complecşii [Zn(Dmaba)(H2O)(DMF)]n (I) şi [Cd(Dmaba)(H2O)2]n 
(II) au fost obţinuţi în urma reacţiei dintre Zn(CH3COO)2·2H2O şi 
Cd(CH3COO)2·2H2O cu DmabaH2, cu un raport molar dintre 
M(CH3COO)2·2H2O:DmabaH2 de 1:1.  

În spectrul IR al complecşilor sunt observate benzile υ(C=O) la 
1535 cm-1 pentru (I) şi 1591 cm-1 (II), υ(C-N) la 1589-1612 (I), 1611-1642 
cm-1 (II). În spectru 1H RMN semnalele pentru grupele –OH şi –NH sunt 
observate în intervalul 0,79 şi 0,44 ppm, iar pentru grupele –CH= sunt 
caracteristice semnalele din intervalul 6,74-7,59 ppm pentru (I) şi 6,84-7,45 
ppm pentru (II) comparativ cu cel al ligandului. În spectrul 13C RMN 
semnalele pentru grupările –CH= sunt prezente în intervalul de la 122,27-
129,31 ppm şi 163,34 ppm pentru (I) şi respectiv 120,97-128,77 ppm şi 
162,96 ppm pentru (II). 

Compusul (I) coordinează într-un grup spaţial monoclinic P21/c, iar 
(II) într-un grup spaţial ortorombic Pbcn. În (I) fiecare cation de Zn(II) este 
legat de câte doi atomi de N de la grupa oximică şi doi atomi de O (de la 
alte două returi bideprotonate de DmabaH2) formând distanţa dintre 
legăturile ecuatoriale Me-N de 2,227(2), 2,135(3)Å şi Me-O de 1,986(2), 
2,023(2)Å. În (II) cationul de Cd(II) este legat de doi atomi de N de la 
grupa oximică şi doi atomi de O de la apă formând distanţa dintre legăturile 
ecuatoriale Me-N de 2,314(6), 2,387(6)Å şi Me-O de 2,232(5), 2,215(5)Å, 
poziţiile axiale fiind ocupate de doi atomi de O de la apă şi o moleculă de 
DMF (I) cu distanţa de legătură dintre Me-O de 2,145(2), 2,192(3)Å, iar în 
(II) poziţiile axiale fiind ocupate de două molecule de apă cu distanţa de 
legătură dintre Me-O de 2,301(6), 2,307(5)Å. Inelele aromatice formează 
interacţiuni de tip - cu distanţa dintre centrele aromatice de 3,730Å.  



116 
 

Limbi şi Literaturi 
 

PROBLEMA TINERII GENERAŢII ÎN ROMANUL LUI 
DUMITRU CRUDU ”UN AMERICAN LA CHIŞINĂU” 

 
ANDRONCIAN LILIANA  

Universitatea Academei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Reprezentant de referinţă al postmodernismului românesc, Dumitru 
Crudu  este recunoscut de către critica literară drept un scriitor polivalent ce 
acoperă prin creaţia sa, la acelaşi nivel valoric, toate genurile literare: proza, 
poezia, dramaturgia şi publicistica, fiind apreciat în întreg arealul românesc 
şi tradus în câteva limbi. În 1998, împreună cu Marius Ianuş, a întemeiat o 
mişcare fracturistă publicând  în ziarul în Monitorul de Braşov programul 
intitulat „Fracturismul: un manifest”. Apărut şi în revista Paralela 45, 
acesta era însoţit şi de trei anexe ilustrative, care demonstrau noutatea şi 
priorităţile acestui curent ce s-a postat cronologic la graniţa dintre 
nouăzecism şi douămiism. Anunţându-se, în primul rând, drept o mişcare 
literară românească de sincronizare cu literatura est-europeană  ca o 
necesitate  de a replica şi nega produsele post-totalitariste care se mai 
menţineau la rampa zilei, în manifest se pleda pentru o literatură de real 
conţinut umanist, autentică sub aspectul valorii artistice, eliberată la nivelul 
limbajului de orice clişee şi convenţionalisme depăşite de orizontul actual 
de aşteptare. 

Ulterior, în întreaga sa creaţie, D, Crudu a demonstrat eficienţa 
programului său artistic, mai ales elocventă fiind dramaturgia sa publicată 
în volumul Salvaţi Bostonul (2001), Duelul şi alte texte (2004) şi romanele 
Măcel în Georgia (2008), romanul său de succes Un american la Chişinău 
(2013), în  care autorul abordează un şir de probleme actuale timpului 
contemporan, şi anume cea a discriminării, a superficialităţii, problema 
artei, a căutării de sine şi cea mai relevantă fiind problema tinerii generaţii. 

Romanul Un american la Chişinău conţine o acţiune alertă, cu 
întâmplări venind în cascadă unele peste altele, care se produc în Braşov, 
Craiova, Bran, Piteşti, Chişinău, firul de articulare a naraţiunii fiind trasat 
de personajul principal Anton Şleahtiţchi, care este reprezentantul principal 
a problemei centrale, cea a tinerii generaţii în căutare de sine şi în procesul 
de iniţiere în toate tertipurile existenţiale a constituirii idealului lor de viaţă, 
spre descoperirea fericirii, în definitiv. Consider că această problemă este 
destul de actuală, pentru că parcursul revendicării propriilor resurse umane 
în procesul realizării de sine, care, într-o perioadă de tranziţie şi haos este 
supus deseori hazardului, în roman împletindu-se perfect elementele 
realului cu cele ale fantasticul, conturând o lume posibilă captivantă. 
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Dramaturgia lui Ion Druţă constituie un adevărat reviriment al 
genului, atât în plan naţional, cât şi internaţional, mărturie fiind arealul de 
circulaţie al dramelor sale pe scenele profesioniste de mare prestigiu din 
ţară şi de peste hotare. Dominanta argumentativă, ce a determinat acest 
fenomen ţine de spectrul valorilor general-umane şi a celor specific- 
naţionale ce le conţine din ambundenţă creaţia dramatică druţiană. Din 
categoria acestora fac parte atât problemele importante ale realităţii, aspecte 
definitorii ale destinului uman în general, cât şi cele ce ţin de soarta istorică 
a poporului basarabean, toate acestea construite cu o artă ce pune în 
evidenţă maniera originală a autorului.  De asemenea, memorabile au rămas 
numeroasele personaje dramatice druţiene, adevărate embleme ale eticului 
şi esteticului: Vasiluţa, mătuşa Ruţa, Pavel Rusu, Călin Ababii, Horia 
Holban, Veta, Doina, Maria, Janet ş.a., personaje care au scos la rampă un 
adevărat tezaur de valori caracteristice poporului nostru şi atitudinea faţă de 
care le determină exintenţa sau inconsistenţa morală şi spirituală.  

În felul acesta, se relevă două coordonate definitorii ale dramaturgiei 
druţiene: reflectarea unor realităţi sociale reprobabile: schimbările socialiste 
şi de mentalitate, impuse, forţat, pe de o parte, prin demolarea moralei şi 
vigurozităţii spirituale, prin încercarea de a anula  identitatea şi integritatea 
personalităţii ce ţine de cultura românească, prin susţinerea şi promovarea 
mediocrităţii, laşităţii şi slugărniciei şi, pe de altă parte, prin acuzarea 
legăturii cu spiritualitatea şi tradiţiile viguroase ale neamului. Aceste felii de 
viaţă sunt reconstruite sub forma unor tablouri cuprinzătoare de realitate, ce 
caracterizează, în special, perioada postbelică, când statul totalitar sovietic 
s-a implicat dur în destinul basarabenilor, deturnându-l şi mutilând 
conştiinţa de sine a  acestora. Însă, credem, că valoarea peremptorie a 
pieselor druţiene rezidă în arta reconstruirii artistice a destinelor umane, 
care cuprinde o varietate de tipologii convingătoare, ce reprezintă tot 
dramatismul populaţiei aruncată într-un sistem ideologico-politic diabolic, 
care urmărea, în esenţă, desfiinţarea unui popor. Cele notate indică asupra 
necesităţii unei cercetări actualizate a dramelor druţiene.  
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ÎN ROMANELE REPLICĂ: MAITREYI DE MIRCEA 

ELIADE ŞI DRAGOSTEA NU MOARE DE MAITREYI 
DEVI 

  
CEREŞNEA LARISA  

Universitatea Academei de Ştiinţe a Moldovei  
 

Deşi termenul de existenţialism s-a impus prin cartea lui J.-P. Sartre, 
Existenţialismul este un umanism (1943) acesta afirmând că omul este 
viitorul omului, omul este ceea ce el însuşi se face. Cel dintâi care a 
introdus în vocabularul filosofic termenul de existenţialism este Gabriel 
Marcel în lucrarea sa Existenţă şi obiectivitate (1925). 

Fiind specific gândirii secolelor XIX si XX, curentul filosofic 
existenţialist pune accentul pe începuturile gândirii. Se consideră că 
gândirea filosofică începe odată cu subiectul uman şi nu cu subiectul 
gândirii, fiind astfel implicat individul uman cu tot ceea ce înseamnă trăire, 
sentiment şi acţiune. În cadrul existenţialismului, punctul iniţial al 
individului este atitudinea existenţială, cunoscută şi ca simţul dezorientării 
şi al confuziei când individul se află în faţa unei lumi aparent absurde şi 
neînţelese. Deci, se promovează concepte ca individualismul, neputinţa 
raţiunii, raţiunea nu îi este de ajuns omului pentru a-şi lumina destinul, 
fragilitatea fiinţei umane - personajul principal este mereu expus propriului 
său sfârşit, distrugerii sale ca fiinţă umană, deoarece eu nu există ca atare 
decât prin efortul său. De aici sentimentul de angoasă care îi însoţeşte 
existenţa.  

Lucrarea de faţă evocă o analiză din punct de vedere al curentului 
filosofic existenţialist, asupra dragostei, în două romane replică, unde 
dragostea este trăită individual şi diferit de fiecare dintre protagonişti.  

 În romanul lui Mircea Eliade, Allan este interesat mai mult de 
„trăire”, de asimilare şi creştere. Trăirea, în înţelesul înalt al cuvântului, este 
o funcţie a personalităţii, fugind de scheme şi de orice dependenţă a unui 
moment atins. Unul din sensurile „existenţei” este de „a o epuiza conştient 
şi glorios, apoi de a o împlini continuu. Pe de altă parte, pentru Amrita din 
romanul lui Maitreyi Devi, trăirea este reprezentată de fragilitatea fiinţei 
umane, care odată ce se îndrăgosteşte poate exista fără trezire, aflînduse 
într-o continuă visare. Pentru ambii protagonişti redescoperirea şi 
revalorizarea existenţei este rezultatul unui puternic sentiment de îndoială şi 
incertitudine, de pierdere a încrederii în posibilităţile raţiunii de a înţelege şi 
a domina realitatea. 
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This thesis evokes and describes an important aspect of human 

beings, but we will refer to emotionality in the context of speech and 
literature, to be more exact - the category of emotiveness in language and its 
presence in the masterpiece of the writer. 

The emotions described in the text create a specific atmosphere, 
which gives life to the characters and their actions. We will describe the 
communicative types of sentences that express emotion and their 
grammatical as well as syntactical and intonation properties, in the context 
of the masterpiece, providing examples for each case.  

We will describe thewriting techniquesused by the author in 
implementing states of spirit and bursts of emotions in the storyline. 

This work contains information regarding the personality of the 
controversial writer, Oscar Wilde, and his contribution to the use of emotion 
in all its aspects in the rational Victorian Époque.  

Oscar Wilde started a revolutionary movement of expression and 
aestheticism in an epoch whenliterature was to bring as much use as 
possible and rationality prevailed over emotivity. Artists had forgotten the 
sense of art – the expression of feelings.  

He awakened a spirit of living life to the fullest in the writers and 
readers of that time, reminding them of the good and bad sides in all of us, 
although he was criticized toughly by reviewers for hissomewhat naked 
way of expression in his novel. 

Oscar Wilde was a convinced perfectionist, which can be easily 
denoted in his style. His views and ways of expression became a clue to the 
rise of the aesthetic movement in modern literature.  

Due to his persistence and determination in defending his work, his 
versatility as an artist, his unique style, he is considered to have been one of 
the most controversial and expressive poets, playwrights, novelists and 
essayists of his time. 

He considered that in art, style was a priority above sincerity, 
substance, or moral principles.  Due to this fact, he put more into the form 
and aspect of the wording, carefully selecting all phrases, so as to be felt 
emotionally by the readers, because literature and all the other arts as well 
as language, would have no beauty without emotion. 
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Comunicarea un cuvânt care la prima vedere este simplu de definit, 
dar nu este aşa, comunicarea este ceva mai complex, pe de o parte, este 
comună tuturor, pe de altă parte, este ceva foarte personal. Rădăcinile 
comunicării vin din sânul familiei, din sânul societăţii. Astfel educaţia, 
prietenii şi societate influenţează foarte mult modul cum ne exprimăm şi cât 
de bogat este vocabularul nostru. 

Sunt oameni care comunică puţin. Se închid în ei înşişi şi spun 
adesea în gând: „Nu am nevoie să fiu ascultat”, „Nu am nevoie să comunic, 
mai bine de unul singur”, „Nu am nevoie să-mi vorbească”. De fapt, aceştia 
renunţă la propria persoană, deoarece, ocolind pe cei din jur, te ocoleşti şi 
pe tine. 

Alţii recunosc că au nevoie de comunicare, dar rămân pasivi. Lasă pe 
alţii să ia decizii, nu alege, ci aşteaptă să fie ales, nu rezolvă propriile 
probleme, ci aşteaptă să se rezolve de la sine sau să le rezolve cineva în 
locul lui. 

O altă categorie de  oameni tind cu orice preţ să comunice doar 
pentru a atinge scopurile personale şi nu doresc să observe că astfel încalcă 
limita de comunicare. 

Şi în final sunt şi persoane care se simt bine atunci când oferă pentru 
a primi. Aceştia spun astfel: „Am nevoie de atenţie şi ofer atenţie”, „Am 
nevoie de prietenie şi ofer prietenie”. 

Indiferent cum suntem: timizi, activi, veseli, trişti, sociabili, gânditori, 
noi avem nevoie de comunicare chiar şi dacă nu conştientizăm asta.  

Da, suntem diferiţi, vorbim diferit, gândim diferit, avem statute 
sociale diferite, dar cu toate acestea ne înţelegem perfect unii cu ceilalţi. 
Trăirile, emoţiile, experienţa împărtăşită dă conţinut unor relaţii 
interpersonale şi sociale, conţinut fără de care orice formă de comunicare 
umană este de neconceput.  
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Fantasy and Magic were the first big concepts that were used while 

creating literary works of art in the past, this tradition comes from 
thousands of years ago and continues now. Fiction literature occupies a 
conspicuous place throughout literature. Some say it is a specific trait, 
others that it’s a genre of its own, leaving room for many literary traditions 
and theories. 

In the translation of an English text occurs a particular problem, the 
one of the transmitting the main meaning when translating specifically 
fantasy, especially author’s neologisms and anthroponyms. Translating the 
fantastic genre often requires a mindset of the author and the knowledge of 
your own culture and mythology and the analogies that you can make 
between the compared cultures. Or the ability to even make up new words 
that will make sense and deliver the message that was spoken by the author. 
In translation, the ability to implement theory to practice is crucial. Theory 
studies the practical matters, whereas practice stands for involving the 
theoretical parts and achievements. Translation is a complex process and 
one of its requirements is to transmit the thoughts of the author and make 
them relevant for an another language and culture. And also we cannot 
ignore the stylistic factors that are implied. To translate means to retell 
something that was said in a certain language fully and accurately with the 
means of an another language. My goal was: to see what role the fantastic 
genre has in the world literature, its origins and peculiarities in the 
translation of fantasy, see what role had Tolkien in the affirmation of the 
fantasy genre in literature, what are author’s neologisms and how they 
should be translated. Translation of anthroponyms is a particular category 
which is said that they translate by themselves, but the result of this kind of 
translation often leads to mistakes, misreading and furthermore – 
misunderstanding of the message. 
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Categoria intensităţii îşi manifestă multidimensionalitatea prin 
intermediul diferitor modalităţi şi instrumente lingvistice, dar afectează în 
special clasa adjectivului şi adverbului. Intensitatea poate fi analizată din 
perspectiva nivelului fonematic, morfematic, lexematic, sintagmatic, al 
propoziţiei şi al textului. Vorbind despre intensitate, ne referim la un sistem 
de opoziţii şi grade de comparaţie. Prin urmare, procesul de intensificare 
lingvistică se referă la introducerea în enunţ a cuvintelor care evaluează 
proprietăţile calitative sau cantitative ale unui obiect şi în cazul adjectivelor, 
o atribuie unuia din cele trei grade de comparaţie. 

În opera lui F. Scott Fitzgerald observăm numeroase exemple a 
intensificării emoţiei şi desigur a opulenţei, care este descrisă detaliat şi 
reflectată în stilul de viaţă extravagant al personajelor. Prezenţa mijloacelor 
şi procedeelor de intensificare lingvistică în romanele autorului accentuează 
caracterul inedit al operei acestuia.  

Intensificatoarele utilizate pentru a exprima perspectiva narativă 
subiectivă amplifică emoţiile redate şi diferă prin gradul lor de intensitate. 
Ele nu reprezintă o contribuţie semnificativă din punct de vedere semantic 
într-un enunţ, dar modifică calitatea obiectului, sau, mai exact, redau 
viziunea subiectivă prin care îl interpretăm şi oferă context emoţional 
suplimentar.  

Utilizarea modalităţilor lingvistice de intensificare şi amplificare a 
încărcăturii emoţionale într-un enunţ este un aspect important al stilului 
autorului F. Scott Fitzgerald, care este emblematic pentru atmosfera epocii 
jazzului de la începutul secolului XX. Categoria intensităţii reprezintă un 
subiect complex, vast şi actual de cercetare lingvistică. 
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Comunicarea interculturală se produce pe mai multe căi, una dintre 
ele este traducerea. Umberto Eco spunea că „traducerea este limba 
Europei”, în această ordine de idei, putem afirma că prin intermediul 
traducerii se (re)inventează limba şi cultura fiecărui popor în parte. Astfel, 
odată cu traducerea unor opere literare apar noi expresii, noi stiluri, noi idei, 
limba-ţintă (/limba în care se traduce un text) devine mai bogată.   

Aceasta este o etapă pe care, mai devreme sau mai târziu, o parcurge 
fiecare popor, o etapă la care acesta nu mai poate trăi doar prin propria-i 
cultură, izolată de celelalte culturi ci, inevitabil şi instinctiv, tinde spre o 
expansiune culturală, spre o comunicare vie cu celelalte culturi şi literaturi. 
Accesul către spaţii culturale noi îi permite unei literaturi să capete 
materialitate în alte culturi, să influenţeze şi să fie influenţată, să dezvolte 
noi forme, să adopte noi viziuni, devenind mai complexă, iar mijlocul sigur 
prin care poate face asta este traducerea (mai cu seamă, desigur, a operelor 
literare) sau, mai bine zis, ceea ce ne imaginăm prin noţiunea de traducere 
calitativă. 

Teza de faţă ridică numeroase întrebări care vizează teoria traducerii, 
ţinând nu atât să răspundă, cât să ilustreze principalele preocupări ale 
traductologiei, axându-se pe dimensiunea interculturală în traducerile 
literare, studiind în mare parte fenomenul aculturaţiei în cazul scriitorilor  
emigranţi (Norman Manea, Andrei Codrescu ş.a.). 



124 
 

Limbi şi Literaturi 
 

VIAŢA CULTURALĂ A LOCALITĂŢII CORJOVA 
 

GORE MARCELA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Datinile şi tradiţiile reprezintă o componentă a culturii noastre 

tradiţionale, pe care poporul moldovenesc le-a creat de-a lungul secolelor. 
O bogată şi variată cultură spirituală şi materială reflectă gândurile şi 
aspiraţiile oamenilor, necesităţile şi aspiraţiile acestora. Cultura înserează 
realizările sale în cele mai diverse domenii, de la meşteşugurile, costumul, 
tradiţiile şi obiceiurile populare la literatură, cu întreaga ei varietate de 
genuri, muzică şi dans, arte plastice, teatru şi cinematografie. 

Satul Corjova este locul unde i-au naştere cele mai frumoase tradiţii, 
aici vorbim despre ţăranul adevărat, omul care încă iubeşte pământul şi 
munca fizică, omul care şi-a găsit fericirea aici, în liniştea serii de vară şi 
tainicele datini bătrâneşti. Locurile pe care locuitorii le cunosc în palmă, 
fiecare fir de iarbă, fiecare salcâm sau nuc de la poartă pot dezvălui 
secretele numai de ei ştiute. Satul Corjova a avut în trecut numeroase tradiţii 
şi obiceiuri care s-au păstrat încă şi astăzi, câteva dintre acestea fiind: 
curăţatul fântânilor, care se face în ziua de Rusalii, la o săptămână după 
Duminica Mare, ajutatul tinerilor pentru construirea casei, petrecerea 
băieţilor la armată.  

Originalitatea acestei localităţi se caracterizează prin potenţialul 
creator, care îşi găseşte expresia în cultura materială şi spirituală, un loc 
aparte ocupând meşteşugurile populare. Uneltele de muncă, mijloacele de 
transport, utilajul tehnic folosit la prelucrarea cerealelor, plantelor textile, 
confecţionarea ţesăturilor populare, precum şi îmbrăcămintea, obiectele de 
uz casnic şi mobilierul ţărănesc, atributele de ritual folosite la celebrarea 
căsătoriei, cumătriei, la ritualul funerar, la sărbătorile calendaristice, 
demonstrează un mare registru de obiecte – mărturie a talentului şi 
înţelepciunii locuitorilor acestui sat. 

Deci, faptul  că locuitorii sunt dedicaţi cu trup şi suflet acestor 
lucruri este redat de emoţiile şi fericirea din sufletul lor, dar şi atunci când 
se bucură pentru fiecare obicei păstrat, pentru fiecare poveste, pentru fiecare 
sărbătoare trăită în lumină şi în pace, ocrotite ca o comoară preţioasă. 
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Exegeza a recunoscut personajul literar drept convenţie definitorie 
pentru opera epică, constituind proiecţia unui model uman ce se 
promovează, la un moment dat, de societate. De asemenea, personajul 
devine în spaţiul operei, actantul creator de sens, cel care schimbă 
configuraţia nucleelor semantice, fiind un construct imaginativ, care 
certifică măiestria artistică a autorului, de unde şi necesitatea cercetării 
acestui fenomen relevant. 

O problemă aparte o reprezintă personajul feminin, care suplineşte 
o parte din rolurile definitorii ale celui masculin, dar se recomandă tot 
mai mult ca fenomen cu trăsături aparte, articulând sisteme artistice 
diverse, graţie rolurilor şi funcţiilor semnificative cu care îl investesc 
scriitorii. Problema personajului feminin relevă şi anumite particularităţi 
evolutive ale epicului, mutaţiile artistice ale viziunii conceptuale asupra 
acestui personaj, tendinţa de reconceptualizare a acestui univers, a 
condiţiei feminine, ceea ce a condus la crearea diverselor tipuri şi 
arhetipuri în literatura română: de la Zoe şi Doamna Ruxanda, create de 
C. Negruzzi, şi Cezara lui M. Eminescu, la Mara lui Ioan Slavici, Ela şi 
doamna T. ale lui C. Petrescu, la Matilda lui M. Preda, la personajele 
femenine create de H. Papadat Bengescu etc. 

O viziune aparte acupra convenţiei artistice a personajului feminin 
o proiectează prozatoarele-femei, deoarece ele stăpânesc psihologia 
feminină şi au o anumită experienţă de viaţă în acest sens. Un exemplu 
relevant este şi cazul Claudiei Partole, autoare a mai multor opere în care 
personajul feminin nu numai că persistă în creaţia sa, ci este şi un 
fenomen de maxim interes pentru autor şi cititor, fiind un nucleu uman al 
nuvelelor şi al romanelor sale. Exemple elocvente sunt pânzele epice 
Viaţa unei nopţi sau Tötentanz (Jurnalul menajerei), un roman zguduitor, 
ce aduce în prim plan un personaj feminin aparte, care poartă pe umeri 
povara emblematică a destinului femeilor aruncate peste bordul societăţii 
moldoveneşti, nevoite să emigreze (Ani, Nely) pentru a supravieţui şi 
Trandafirul pustiului, în paginile căruia autoarea creează personaje 
feminine emblematice (Rakkel, soţia lui Veidelsel ş.a.), care nu numai că 
însumează semnificaţii tipologice arhetipale, dar şi le redimensionează, 
punctând perspective noi. 

Personajele feminine create de C. Partole sunt relevante pentru 
cercetarea  structurii arhetipale, spectrului tipologic şi, fără îndoială din 
perspectiva  artei construirii personajului feminin în literatura noastră. 
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Comunicarea interculturală a devenit o temă de interes major în 
lumea de astăzi. Ea s-a impus treptat ca o direcţie prioritară de cercetare în 
disciplinele sociale şi umane după al doilea război mondial, pe măsură ce 
contactele şi interdependenţele dintre state, societăţi şi culturi s-au 
multiplicat şi s-au intensificat.  

Răsturnările geopolitice din ultimele decenii, extinderea şi adâncirea 
procesului de integrare europeană, intensificarea globalizării şi revoluţia din 
domeniul noilor tehnologii de comunicare, dar şi de alte schimbări care au 
venit în avalanşă, au amplificat dialogul intercultural şi interacţiunile dintre 
indivizi şi grupuri aparţinând unor medii culturale diferite. Tot mai mulţi 
oameni au posibilitatea de a călători de la un capăt al lumi la celălalt şi de a 
cunoaşte alte realităţi sociale sau de a lucra în firme multinaţionale, 
eterogene din punct de vedere etnic, lingvistic şi cultural. În cazul acestor 
experienţe interculturale, ocazionale sau de durată, comunicarea devine mai 
problematică, întrucât presupune depăşirea unor bariere lingvistice şi 
psihologice, precum şi dobândirea unor abilităţi şi capacităţi noi de 
relaţionare socială, de adaptare şi de înţelegere a diferenţelor culturale. În 
acest context, preocupările şi studiile dedicate proceselor de comunicare 
interculturală au dobândit o relevanţă teoretică indiscutabilă şi o 
însemnătate aplicativă tot mai mai evidentă. 

Cu timpul, cercetările de acest gen s-au cristalizat într-un domeniu 
ştiinţific relativ distinct, la intersecţia mai multor discipline sociale înrudite 
(ştiinţele comunicării, antropologia, studiile culturale, sociologia, psihologia, 
psihanaliza, lingvistica, semiotica). După opinia unor teoreticieni, 
comunicarea interculturală a depăşit faza tatonărilor şi ar trebui recunoscută 
ca o disciplină nouă, alături de cele consacrate în epoca modernă.  

Succesul acestei discipline se explică prin faptul că ea răspunde 
acum, în era globalizării, unui interes sporit pentru înţelegerea diversităţii 
culturale a lumii. În acelaşi timp, ea răspunde şi unui imperativ al 
procesului educativ, anume de a pregăti şi forma oameni capabili să 
comunice şi să interacţioneze adecvat în contexte de viaţă mult mai 
complexe, în care se întâlnesc şi cooperează actori sociali cu identităţi 
culturale variate.  
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DRAMATURGIA LUI VAL BUTNARU 
 

NAIZAMBAEV TAMARA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Dramaturgia lui Val Butnaru, reprezintă un suflu proaspăt și original 

a unui autor curajos, care nu se teme să experimenteze, chiar cu riscul de a 
nu fi înțeles sau acceptat de cititorul ordinar. În ansamblul său creația sa 
dramatică este multiaspectuală, polivalentă, fără a eșua în memorii 
melodramatice, în narațiuni romanțioase sau în politic steril. În același timp 
piesele sale conțin ambiguitate dramatică, abordând o construcție în care se 
întâlnesc mai multe planuri. 

Polimorfismul creației dramaturgice a lui Val Butnaru se confirmă în 
principal prin cele trei texte de bază ale autorului: Apusul de soare se 
amână, Ecleziastul discuta cu Proverbele și Avant de mourir. Fiecare dintre 
textele menționate dezvoltă un subiect distinct, absolut inedit în raport cu 
restul creației butnariene. Acest fapt impune o exegeză similară orientată 
spre developarea specificului ficărui text în parte. „Text si context istoric în 
Apusul de soare se amână” are drept obiectiv exegeza unei drame istorice 
exemplare în abordare postmodernă. Capitolul al doilea își propune pentru 
analiză drama unui cuplu ciudat de emigranți în baza textului Avant de 
mourir. În capitolul „Reinventarea textului folcloric in Ecleziastul discuta 
cu Proverbele”, ne propunem descifrarea proverebelor românești cu care 
ne-am obișnuit atât de mult și pe care le auzim sau chiar să le utilizăm, fără 
a pătrunde exact în esența lor și fără a ne pune problema etimologiei lor. În 
fiecare dintre capitolele tezei se încearcă surprinderea specificului și 
valenței calitative a principalelor texte dramatice ale autorului, se urmărește 
contextul și subtextul, nuanțele și detaliile stilistice care conferă savoare și 
valoare dramaturgiei butnariene.  
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ORIGINALITATEA ARTEI NARATIVE ÎN 
ROMANELE LUI DUMITRU CRUDU 

 
NEGHIN ALEXANDRINA 

Liceul Academei de Ştiinţe a Moldovei 
 

 Romanul Un american la Chişinău a fost imediat remarcat de critica 
literară din republică, tratându-l ca roman controversat, ceea ce, în opinia 
noastră, a provocat cititorul şi i-a trezit un viu interes. Lectura romanului 
creează impresia că parcurgi un spaţiu al absurdului realităţii aevea, graţie 
unei permanente peregrinări a personajelor şi, mai ales, a personajului 
principal, Anton Şleahtiţchii, care e personajul ”rătăcit” în labirintul lumii-
haos, în căutarea de sine, în căutarea ”pământului făgăduinţei”.  

Tematic, romanele lui D. Crudu vizează realitatea imediată şi sunt 
dominate de problema tânărului intelectual din diverse zone de activitate, de 
actualitatea socială şi, uneori, de cea politică. De asemenea, romanul lui D. 
Crudu ne oferă panoramic o viziune amplă asupra perioadei postcomuniste,  
accentuând problema crizei individului, mai ales a intelectualului, a crizei 
eului, anume pentru faptul că se concentrează pe acest eu, pe individul cu 
calităţile şi defectele sale, irepetabile şi autentice. În cadrul operei, autorul 
joacă rolul de homo ludens, naraţiunea fiind percepută ca joc interuman şi 
ca joc de limbaj şi perspective.  

Romanul Un american la Chişinău este reprezentativ pentru 
fracturismul autorului,  deoarece se axează, mai ales, pe situaţii individuale 
şi biografism, relevând faptul că realitatea din spatele textului, adevărul şi, 
desigur, forţa acesteia, influenţează mult asupra receptorilor şi este mult mai 
importantă decât plăcerea pur estetică a unei lecturi. 

Romanul pune şi problema crizei limbajului, armonia limbajului şi a 
efectului acestuia fiind atinsă doar prin artificial.  Acest aspect este urmărit 
de autor în romanul său. În majoritatea cazurilor, expresiile inedite pe care 
le utilizează naratorul, sunt expresii populare, reprezentative pentru cultura 
şi comportamentul basarabenilor şi producând un efect exotic, mai ales în 
ceea ce ţine de utilizarea rusismelor. 

Autorul foloseşte sub dialectele sau limba rusă (sau georgiană) 
numai în scopul individualizări personajelor prin modul de a vorbi şi nivelul 
cultural. Acest efect este convingător prin numărul lor foarte mare în textul 
romanului, dar şi prin inventivitatea autorului. Ca şi celelalte romane, Un 
american la Chişinăuse impune, la nivel de artă narativă, prin câteva dintre 
principalele elemente distincte, cum ar fi: ritmul alert, abrupt; imagini bine 
conturate; tehnica filmului; efecte de thriller; biografismul; personajele îşi 
exprimă individualitatea exclusiv prin acţiune; laconismul; aluziile; 
intertextul etc., care constituie paşaportul artistic individual al romanului. 
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DUMITRU MATCOVSCHI: 
POETUL ŞI SPAŢIUL MATRICIAL 

 
NEGRU-VĂDĂ GABRIELA 

Liceul Academei de Ştiinţe a Moldovei 
 
Sunt poeţi care reprezintă pentru tânăra generaţie în formare, doar 

poezia şi sunt poeţi care ne oferă spaţii largi de co-trăire şi gândire, doarece 
ei înşişi trăiesc în poezie ca într-un macrocosmos, reuşind să cuprindă în el 
tot spaţiul uman existenţial. Un astfel de poet este pentru cititorii în 
devenire, D. Matcovschi, poezia căruia este expresia idealului de viaţă a 
neamului întreg, este spaţiul ţării în care locuim, este lumea spirituală ce ne 
revigorează, fără să ni să ceară dobândă, doar noi fiind beneficiarii.  

Lirica lui D. Matcovschi este în  adevăr „o cântare a pătimirii”  
neamului aflat la „mărgioară” , versurile sale conţinând realmente un suflu  
mesianic, peste care se varsă lacrima tremurată a unui colţ de ţară 
românească înstrăinat, vitregit, bătut nemilos de vânturile istoriei”. În felul 
acesta, eul liric matcovschian îşi asumă rolul dublu de porta voce a 
poporului, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de voce lirică a fiului în drept 
să fie responsabil de reîntronarea valenţelor identităţii naţionale în modelul 
existenţial actual. De aceea recurgem la ideea exegetului M.Cimpoi, că 
„Poetul este situat între un dincoace şi dincolo de hotarul existenţial, 
apărându-se de ameninţarea neantului printr-un sentiment necontrafăcut al 
valorilor vieţii”. În acest sens, poezia lui Matcovschi denotă un pathos etic, 
justiţiar, deontologic. Lectura poeziilor sale convinge că programul etic şi 
estetic al poetului presupune „cultul rădăcinilor, originilor, solului, casei, 
pragului, vetrei.” Or, în lirică matcovschiană se conturează evident 
perimetrul unui univers imaginar, reperat pe estemele enumerate, care 
configurează un spaţiu matricial ce se oferă fiinţei umane ca unul spiritual 
vital, fiind un axis mundi viguros. De aceea, semnele distinctive ale acestui 
spaţiului spiritualizat ţin de două centre ale dezlocării acestuia: între 
binecunoscuta „mărgioară”, ca hotar de rezistenţă şi tărie spirituală, şi 
„vatră”, ca centru vital al acestui spaţiu spiritual existenţial ce mereu se 
permanentizează. „Mărgioara”  dezvoltă un sens global, un sens al 
întregului, reflectat de elementele constituente enunţate anterior. Este de 
datoria noastră, a  moştenitorilor, să le valorificăm în actualitate. 

Reieşind din cele consemnate, devine evidentă necesitatea cercetării 
acestei probleme: abordarea semnificaţiilor spaţiului recreat de D. 
Matcovschi prin prisma unei relecturi analitice, realizate de tinerii cititori, 
orientaţi spre explorarea semnnelor spaţiului existenţial matricial. 
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ANGLICISMELE DIN REVISTELE DE MODĂ – MOD 
DE IMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI 

 
NEILÎC IRINA  

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Eugen Coşeriu spunea în lucrarea sa ,,Sincronie, diacronie şi istorie” 
că ,,limba se face prin schimbare şi “moare” aunci când încetează să se 
schimbe”. Studiul de faţă încearcă să realizeze o imagine unitară a varietăţii 
vocabularului român reflectat în revistele de modă. Un factor care a 
contribuit la alegerea temei în discuţie l-a constituit influenţa limbii engleze, 
aşa cum se produce aceasta în prezent asupra limbii române, prin 
intermediul presei. Actualitatea problemei analizate este motivată de 
utilitatea unui studiu unitar asupra mijloacelor şi surselor de modernizare a 
lexicului român actual, proces de absolută complexitate, aflat în perpetuă 
transformare, a cărui abordare permite variate metode de cercetare. Mi-am 
propus în acest studiu să abordăm anglicismele dintr-o perspectivă 
normativă având în vedere principalele aspecte ale influenţei engleze asupra 
românei, dar şi una descriptivă care se opreşte asupra unui domeniu 
principal în care se manifestă acesta. Nu ne propunem să condamnăm 
influenţa engleză din româna actuală. Acest fenomen nu este în sine unul 
negativ şi nu avem motive să mergem până a-l numi un pericol pentru limba 
română. Ştim faptul că una din funcţiile limbii este aceea de comunicare şi 
nu putem să ne imaginăm o comunicare fără cuvinte sau cu prea puţine 
cuvinte. 

Fenomen deosebit de complex, limba evoluează permanent, 
schimbarea fiiind marcată de dezvoltarea internă a sistemului, precum şi de 
influenţele datorate relaţiilor cu alte limbi în decursul timpului. 

Influenţa limbii engleze este un fenomen internaţional, nu doar unul 
european, ci şi mondial. Invazia anglicismelor a luat amploare odată cu 
progresul anumitor domenii ale tehnicii, a răspândirii industriei 
cinematografice. Invazia anglicismelor nu este doar o trăsătură a unei 
perioade de tranziţie, ci reprezintă manifestarea unui fenomen lingvistic 
internaţional. 
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ARGOUL – SOCIOLECT AL TINERILOR 
 

PANICO SILVIA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Argoul este definit ca un limbaj specific anumitor grupuri sociale 

(elevi, studenţi, deţinuţi etc) care folosesc structuri sintactice specifice, un 
lexic specializat cu scopul de a se evidenţia sau de a nu fi înţeleşi de ceilalţi 
vorbitori. Având aceleaşi trăsături ca şi jargonul se manifestă cu precădere 
în mediul tinerilor, fiind influenţati de factori predominant subiectivi: 
dorinţa de identificare cu un anumit grup, mod de manifestare a stării de 
libertate, caracterul ludic ş.a. Fenomenul este atestat în toate limbile. În 
ultima vreme apar cu regularitate dicţionare de argou şi se publică studii 
speciale consacrate acestui fenomen. Termenul sociolect s-a impus în 
majoritatea lucrărilor actuale de sociolingvistică. Identificarea, descrierea şi 
ierarhizarea funcţională a sociolectelor şi a comportamentelor verbale 
caracteristice utilizatorilor lor dintr-o comunitate lingvistică naţională este o 
sarcină de bază a macrosociolingvisticii. 

Privit din perspectiva normei lingvistice şi a normelor comunicării 
verbale, utilizarea argoului în conversaţia dintre două sau mai multe 
persoane poate fi caracterizată, în funcţie de context, drept informală, 
neoficială, vulgară. Ceea ce distinge argoul de varianta standard este mai 
întâi de toate repertoriul lexical, care este activat în contexte sitaţionale de 
grup. Argotizarea mesajului are loc prin includerea intenţionată a unor 
elemente specifice comunicării de grup. Doar puţine cuvinte sunt 
înregistrate de dicţionarele generale cu marca stilistică „argotic”. Din punct 
de vedere tematic, argoul tinerilor, studenţilor, cuprinde câteva arii, cum ar 
fi: distracţiile şi petrecerile, studiile (şcoala, profesorii, examenele), banii, 
prietenii, internetul. 

Argoul a fascinat întotdeauna prin cuvintele uneori misterioase, cu 
formă neînţeleasă, dar, mai des, înşelătoare prin sensul lor. 
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STUDIUL VERBULUI – CONTRIBUŢIE ESENŢIALĂ ÎN 
PROCESUL DE ÎNSUŞIRE A GRAMATICII LIMBII 

ROMÂNE  
 

PERJU MARIA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Limba maternă reprezintă bunul cel mai de preţ al unei naţiuni. Ea 

este principalul mijloc de comunicare între oameni şi tot ea permite 
transmiterea de la o generaţie la alta a cuceririlor ştiinţei, a tezaurului de 
inteligenţă făurit de popor. 

Limba reprezintă principalul mijloc de comunicare între membrii 
unei colectivităţi, alcătuit din sistemul gramatical şi lexical. Studiul limbii 
romane constituie un factor important în formarea şi dezvoltarea 
intelectuală a persoanei, în crearea culturii generale, în formarea 
caracterelor. Studiul gramaticii limbii romane urmăreşte fundamentarea 
ştiinţifică a exprimării corecte a studenţilor, elevilor, uneori, chiar şi a 
profesorilor.  

O contribuţie esenţială în perfecţionarea  limbajului o aduce în cadrul 
limbii române: studiul verbului. Acesta se defineşte prin trăsături specifice. El 
este partea de vorbire flexibilă care exprimă acţiuni sau stări, deveniri şi relaţii 
– toate văzute dinamic sau sub formă de proces. Verbul este nucleul oricărei 
comunicări, fiind purtător al predicaţiei (capacitatea de a comunica), 
structurează propoziţia şi asigură coeziunea în grupul verbal (GV). 

Verbul, cea mai complexă categorie lexico-gramaticală (parte de 
vorbire), asociază, într-un grad maxim de complementaritate, funcţia 
denotativă a limbii, proprie unităţii fundamentale de la nivel lexical: 
cuvântul şi funcţia predicaţională, proprie unităţii fundamentale de la nivel 
sintactic - enunţul. 

Datorită importanţei sale deosebite în comunicare, verbul este una 
dintre cele două părţi de vorbire prezente în toate limbile, cealaltă fiind 
substantivul. În multe limbi, inclusiv limba română, orice propoziţie are un 
centru verbal.  

Necunoaşterea gramaticii şi regulilor de funcţionare a limbii duce la 
folosirea insuficientă a limbii ca mijloc de comunicare. Necunoaşterea 
regulilor gramaticale poate duce la grave greşeli de exprimare orală şi 
scrisă. Fără o exprimare corectă şi coerentă nu vom putea să prezentăm 
cunoştinţele în mod clar, fluent şi plăcut. 
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POLITICA LINGVISTICA A UE ÎN CONTEXTUL 
GLOBALIZĂRII 

 
PODGORNÎI GABRIELA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Globalizarea este procesul care marchează contemporaneitatea, 
contribuind la progresul culturii, presupunând profunde transformări 
economice, sociale, politice, culturale şi morale. Consecinţele lingvistice ale 
acestui fenomen sunt cauzate, în principal, de creşterea bruscă a 
transnaţionalizării economiilor, precum şi de evoluţia tehnologii de 
comunicare.  

În contextul globalizării, politica lingvistică a UE se axează pe 
multilingvism, care constituie fundamentul democraţiei culturale. Studiat în 
plan diacronic, multilingvismul devine obiect al politicii lingvistice a UE 
începând cu 2001, fiind apreciat ca unul din domeniile prioritare de acţiune 
în vederea valorificării moştenirii culturale. În prezent, limbi oficiale ale UE 
sunt bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, 
greaca, italiana, irlandeza, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, 
polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza.  

UE are peste 60 de comunităţi indigene, vorbitoare de limbi 
regionale sau minoritare. În şirul acestora se înscriu friziana, mirandeza, 
sarda, friuliana, ladina, bretona etc. Comisia Europeană promovează şi 
protejează limbile minoritare, vorbite pe teritoriul UE, precum şi alte 
numeroase limbi folosite de comunităţile de migranţi din statele membre. 
Unicul tratat internaţional, conform căruia statele se angajează să creeze un 
viitor favorabil dezvoltării limbilor minoritare, rămâne a fi Carta europeană 
a limbilor regionale sau minoritare. Prin elaborarea Cartei, Consiliul 
Europei şi-a propus drept  scop realizarea unei uniuni mai strânse între 
membrii săi prin protejarea limbilor regionale sau minoritare istorice din 
Europa, astfel contribuind la menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a 
bogăţiei culturale a Europei. 



134 
 

Limbi şi Literaturi 
 

VOCABULARUL CULORILOR 
 

STATI ALINA 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
O paletă miraculoasă de culoare este prezentă peste tot în natură şi în 

viaţa omului. Astefel vocabularul chromatic îşi găseşte expresia în toate 
limbile, deşi se actualizeza diferit: în unele limbi este luxuriant, în altele 
minimal; unele limbi multiplică nuanţele care pot fi deosebite, altele le 
restrâng. La multe popoare din Asia, Africa se deosebesc trei culori de bază: 
alb, negru şi roşu. Populaţia Ndembu din Zambia denumeşte cu acelaşi 
cuvânt culorile albastru şi negru, precum şi galben-portocaliu-roşu. În limba 
maorilor din Noua Zeelandă există circa 300 de termeni care desemnează 
nuanţe. Se iau in considerare şi sunt introduşi şi alţi parametri ai culorii, 
cum ar fi luminozitatea, saturaţia, tenta, contrastul, textura.  

Filologul şi filosoful german Lazarus Geiger (a studiat saga 
islandeză, Coranul, poveştile antice chinezeşti, precum şi o versiune veche 
ebraică a Bibliei, imnurile hindus vedice) a observat că fiecare limbă a avut 
mai întâi un cuvânt pentru “negru” şi “alb”, adică pentru “întuneric” şi 
“lumină”. Următorul cuvânt care a apărut pentru o culoare, în fiecare limbă 
studiată din lume, a fost roşul, culoarea sângelui şi a vinului. După roşu, 
istoric, apare galbenul, iar mai târziu, verdele. Ultimul cuvânt apărut pentru 
o culoare este albastrul. Singura şi prima cultură antică care a creat un 
cuvânt pentru culoarea albastră a fost cultura egipteană. 

Privind limba română lucrările existente arată că sistemul lexico-
semantic al numelor de culoare în limba română este unul complex, atât 
prin numărul mare de lexeme identificate, cât şi prin existenţa aşa-numitelor 
„zone limitrofe” între mai multe câmpuri semantice. 

Culorile trebuie privite întotdeauna prin asocierea cu celelalte, în 
contextul sociocultural pa axa timpului. Singularitatea cromatică implică 
lipsă de mesaj, conotaţia cromatică diferă de la o cultură la alta – culorile nu 
sunt niciodată neutre, ele au o încărcătură simbolică, vehiculează coduri 
sociale şi valori ideologice. 
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VALORI MORALE ŞI ESTETICE ÎN LIRICA LUI 
NICOLAE DABIJA ŞI A LEONIDEI LARI    

 
ŢURCANU ALEXANDRA 

Universitatea Academei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Nicolae Dabija şi Leonida Lari reprezintă voci lirice distincte în 
corul impunător al generaţiei „ochiului al treilea” din literatura basarabeană  
(primul fiind și şef de generaţie). Opera acestora a reflectat o dimensine 
importantă al destinului poporului în mijlocul căruia s-au născut şi s-au 
format ca oameni de creaţie. Mai mult decât atât, graţie talentului  ingenuu, 
măiestriei şi conştiinţei supreme de creator, au  realizat prin opera lor un 
program artisticinedit orientat spre  „anularea tiraniei realului, stimulând 
insinuarea posibilului şi visului, care desfiinţează hotarele dintre mimesis şi 
fantezie, imaginaţie”, reînviind cultul romantic al sufletului” ca replică la 
falsul şi tiraniculrealism socialist ce elogia regimul comunist şi ideologia 
acestuia. (M. Cimpoi). De aceea imaginarul poetic al creaţiei lor se 
construieşte pe două coordonate: estetic (frumosul) şi etic (adevăr), care 
fuzionează firesc şi organic, întenţionând  să transforme lumea, proiectând-
o într-o viziune suprafirească a poeticului şi fixând-o pe estemele ce vizează 
poezia pură şi libertatea imaginarului.     

În felul acesta, devenirea artei poetice a lui N. Dabija punctează 
evident traseul unei noi regăsiri a eului liric, ce porneşte de la reactualizarea 
şi revalorificarea reperelor perene ale etosului românesc, urmărind, de fapt, 
să surprindă nuclee ale inexprimabilului, jocuri ale imaginaţiei ce au 
construit o altă „axă a lumii”, anunţată de titlurile volumelor cât şi de 
spectrul divers al motivelor sau de structurile stilistice relevante pentru 
propriile convenţii artistice. Aproape în unison cu vocea lirică a liderului de 
generaţie a vibrat şi cea a Leonidei Lari, răsunând decizional în rolul de 
porta voce a durerii şi revoltei poporului basarabean, dezmoştenit de 
valorile spirituale fundamentale ale neamului şi palpitând într-un 
vizionarism metafizic,  în cazul reflecţiilor cu privire la existenţa spirituală, 
la valorile morale şi estetice  ale artei. Poeta tinde să-şi situeze eul liric în 
absolutul poeziei  pentru a prinde momentul de trecere de la clipa de 
existenţă la cea de revelaţie a mirajului fiinţării. Astfel, aceşti doi poeţi 
reprezintă valoric atât generaţia sa, cât şi poezia românească în general. 



136 
 

Limbi şi Literaturi 
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Romanele lui A. Busuioc reprezintă un adevărat tezaur literar pentru 

literatura română din Basarabia prin abordarea complexă a realităţii din 
acest areal multpătimit îngemănând două perspective tranşante: timpul şi 
destinul uman, conferind astfel un deosebit dramatism substanţei epice şi 
explorând măiestrit formule narative moderniste. În special, registrul ironic, 
specific formulei narative busuiocene deconstruieşte subtil orice presiune 
ideologizantă, conturând o perspectivă autentică a adevărurilor istorice.  

În acest plan, Hronicul Găinarilor  este o operă de referinţă,  
problema timpului fiind concepută ca o teroare a istoriei nefaste care s-a 
abătut asupra  destinului întregului popor basarabean, tema având atât o 
conotaţie general-umană: capcana timpului tragic pentru fiinţa umană, 
convertirea sufletului uman la trădare şi laşitate, cât şi una ce ţine de etosul 
românesc. Romanul ascunde un studiu al fiziologiei celor mai 
condamnabile trăsături morale, ce le-au dobândit unii locuitori ai ţinutului, 
fiind şi un studiu artistic de caz pe exemplul neamului Găinarilor, fenomen 
negativ declanşat de cotropitorii străini ai Moldovei. Astfel scriitorul 
surprinde fenomenul chiar de la origini, din timpul medieval al domniilor 
greco-fanariote, şi-l urmăreşte, evolutiv, până în contemporaneitate, nu 
numai reflectându-l perseverent şi convingător, ci şi rostindu-i artistic 
verdictul. Timpul este marcat de anii nefaşti din istoria Moldovei, 1812 şi 
1940. Dezbinarea poporului basarabean şi mutilarea conştiinţei de neam, 
pierderea identităţii ce duce la pierderea integrităţii umane, pobleme de 
interes vital pentru cititorii moderni de astăzi, sunt nucleele tematice care 
pun în lumina unui adevăr istoric zguduitor perioada sovietică în destinul 
poporului multpătimit dintre Prut şi Nistru. Destinul dramatico-tragic al 
satului Găinari şi rolul diabolic al hoţului Panteleu Avădanei şi al 
progeniturii sunt emblematice, naraţiunea romanului cuprinzând întreaga 
istorie a satului, ca spaţiu de experienţe diabolice ale regimului, şi pe cea a 
Găinarilor, sursă a răului şi factor distrugător pentru locuitorii oneşti, 
muncitori, adevăraţi reprezentanţi ai neamului, care, pentru a-şi apăra viaţa, 
erau nevoiţi să accepte conjuncturismul. Astfel, romanul dat reprezintă o 
cronică a destinului basarabenilor aflaţi sub teroarea timpului,  expusă 
printr-o gamă de modalităţi eficiente de eliberare a personalităţii umane: 
râsul, ironia, grotescul etc.  Romanul reprezintă şi o amplă perspectivă 
asupra existenţei.  
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Omul de cultură Dumitru Matcovschi s-a manifestat ca o 
individualitate creatoare distinctă. S-a evidenţiat nu doar în actualizarea “la 
zi” a poeziei, ci, mai ales, în permanentul ei suflu actual de mesaj, de idee 
profundă, de creaţie în tradiţie. Scriitorul se poziţionează cu o poezie 
angajată responsabil în activitatea complexă a timpului, prin abordarea unor 
teme arzătoare, pledând pentru dinamizarea spirituală şi maturitatea 
societăţii.  

Poetica matcovschiană abordează o tematică diversă: adevărul, 
sacrul, dorul, durerea, dragostea, demnitatea, nedreptatea, suferinţa, viaţa, 
moartea, casa, neamul, patria, graiul, părinţii, hora, natura, istoria, neamul, 
constituind repere ale spiritualităţii naţionale şi universale. Creaţia sa 
poetică prezintă un echilibru dintre gravitate şi delicateţe, dintre nota discret 
poetică şi ce-a spiritual vindecativă, manifestând atât talent, cât şi 
înţelepciune. În poetica lui D. Matcovschi distingem semnificative viziuni 
ale existentei umane exprimate prin sentimentele de dor, dragoste, 
demnitate, respect, elogiu, patriotism, durere,  credintă, duioşie, blândeţe, 
bunătate, milă, compasiune ş.a. În acest context, poetul permiţându-şi 
transferul de la particular la general. Adevarul în creaţia matcovschiană este 
unul tranşant, unul pururi viu. Poetul dezvăluie relevant valoarea artistică şi 
valoarea etică atât a adevărului, cât şi a conştiinţei civice, plasându-le ca 
elemente dominante în creaţia literară. Poetica lui D. Matcovschi valorifică 
şi etica frumosului: credinţa, datoria, demnitatea. Există o certitudine în 
adevăr, în iubire de patrie, în respectul pentru părinţi, casă, pământ, muncă, 
credinţă, în acest sens poetul ajungând la valorile primordiale, 
individualizându-le şi prefigurându-le cu proprile intensităţi. Angajarea 
autorului în dezvăluirea adevărului, bătăliilor spirituale şi social-politice a 
determinat crearea unor personaje convenţionale care reprezintă nişte 
tipologii: impostori, cameleoni, pigmei, coţcari, ş.a. folosind satira, diatriba, 
grotescul, exclamaţia, invocaţia etc.  

Analizând volumele de versuri, conchidem că universul artistic al 
poeziei maestrului D.Matcovschi, fie că e de confesiune intimă, fie că e de 
atitudine etică sau civică, mobilizatoare şi combativă, muzicală şi senină, 
cucereşte prin simplitatea discursurilor. Creatia poetica a autorului relevă şi 
un dramatism profund, un “strigat existential” cu accente tragice, trecând şi 
în registrul major al discursului justiţiar, viguros, răspicat. Universul artistic 
al poeziei lui Dumitru Matcovschi este unul complex, multidimensional, cu 
un potenţial integru de valori general-umane.  
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Din studii istorice aflăm că în 1803 moşia Floreşti aparţinea marelui 
logofăt Costachi Ghica, ginerele lui Iordache Cantacuzino. În vecinătatea 
localităţii Floreşti, în 1819, se întemeiază un nou sat, Vărvăreuca. Ulterior, 
moşia Floreşti, împreună cu satul Vărvăreuca, devine proprietatea 
ispravnicului de Soroca, generalul Simion Nichitici Starov. După moartea 
generalului, în 1853, proprietatea e moştenită de soţia sa Varvara. În 1859 
satul avea deja 85 de gospodării şi 460 de locuitori. 

Vărvăreuca a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri şi tradiţii, şi are o 
frumoasă, tradiţională şi diversă viaţă culturală. Obiceiurile şi tradiţiile 
satului sunt respectate şi practicate de băştinaşii săi, făcând viaţa satului mai 
dinamică, interesantă şi plină de evenimente de neuitat. În şirul acestora se 
înscriu: nunta, botezul, înmormântarea, Crăciunul, Paştele, Anul Nou, 
hramul satului etc. 

O frumoasă tradiţie, aşa ca la moldoveni, sunt nunţile. Obiceiurile 
practicate sunt despărţirea rituală de alţi feciori şi fete mari, cununia 
religioasă, furatul miresei, aruncarea buchetului, ruperea colacului deasupra 
capului miresei etc. O altă tradiţie cu obiceiuri specifice este botezul. În 
ziua de botez se face baia rituală, după care naşii înfăşă pruncul într-o pânză 
albă,  deoarece şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost înfăşat astfel. 
Înmormântarea cunoaşte şi ea o mare varietate de obiceiuri. Mortul este 
„scăldat”, apoi îmbrăcat cu haine noi, aşezat cu capul spre răsărit şi cu 
picioarele spre apus. Mâinile sunt puse una peste alta pe piept cu o iconiţă 
deasupra, iar în mâna dreaptă se pun bani. Înmormântarea se face a treia zi 
după deces. La capitolul sărbătorilor de iarnă avem o variată gamă de 
tradiţii şi obiceiuri, şi încercăm să ţinem cont de ele pentru a nu dispărea din 
cultura satului nostru. De Paşti tradiţiile sunt mai numeroase, simbolul 
acestei sărbători fiind ouăle încondeiate şi cozonacul.  

Am putea spune că plaiurile floreştene sunt de un pitoresc aparte, 
este ceva veşnic şi special pentru locuitorii acestui plai. Nu în zădar a spus 
poetul că „veşnicia s-a născut la sat”. Vărvăreuca este acel sat cu oameni 
frumoşi la chip şi suflet, ce ştiu să-şi facă viaţa sărbătoare, un tărâm de 
basm, un tărâm de legendă, un plai de vis, unde bate pulsul istoriei 
neamului românesc. 
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„Modern” se referă, mai întâi, la modernism, o mişcare literară 
apărută sub diferite denumiri, în Franţa, Spania, Anglia şi Italia la sfârşitul 
secolului XIX, care se extinde apoi în Germania şi Austria şi, la începutul 
secolului XX, în restul continentului, cuprinzând între cele două războaie 
mondiale mai toată poezia şi proza europeană, de la Eliot la Proust, şi de la 
Joyce şi Musil la Piranello. În România, literatura urmează aceeaşi 
dezvoltare: Macedonski, contemporanul şi rivalul „Junimii”, poate fi văzut 
ca primul modernist, în timp ce poeţi ca Arghezi, Blaga şi Barbu, ori 
prozatori precum Camil Petrescu, Matei Caragiale şi Mircea Eliade scriu 
cele mai importante texte moderniste în perioada interbelică.  

 Mircea Eliade apare în literatură dintre cele două războaie mondiale 
ca unul dintre reprezentanţii de seamă ai  ’’noii generaţii’’, care s-a impus 
după 1930. Venind printre primii cu o problematică de tip existenţialist, 
autorul impune, încă de la început, o nouă viziune romanului românesc. 
Scriitorul pledează pentru o literatură a autenticităţii generate de experienţa 
trăită, scrisă într-un stil direct, neînflorit, apropiindu-se, astfel, de teoriile 
estetice ale lui Camil Petrescu. 

Romanul  „Maitreyi”, apărut în 1933, face parte din modernismul 
interbelic şi este expresia fascinaţiei pe care India a exercitat-o asupra lui 
Eliade încă din adolescenţă. „Maitreyi” se îmbină pe două planuri, aproape 
fuzionate: al lucidităţii masculine şi al evocării de poetică naraţiune a unui 
senzualism de magie erotică. Modern prin cea dintâi înclinaţie, dovedind o 
nelinişte intelectuală şi un dubiu nervs de om al veacului – Mircea Eliade se 
abandonează unei instinctive  şi patetce simplităţi în crearea mitului erotic 
născut din pasiunea eroinei. 

Punând în valoare  interioritatea individului, importanţa  experienţei 
personale pentru cunoaşterea de sine şi pentru cunoaşterea celuilalt, 
folosind tehnici ale prozei moderne, subiective, de analiză psihologică, 
Mircea Eliade realizează, prin romanul „Maitreyi”, una din acele cărţi cu 
destin de miracol în cariera unui scriitor şi chiar a unei generaţii. 
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Întreaga operă a lui Shakespeare este străbătură de iubirea de viață. 
În sonetele sale (154 la număr) tinerețea este sinonimul frumuseții. Timpul 
în mersul său răpește omului din grații, dar Părinții pot să transmită 
frumusețea Fiilor și Ficelor, rămânând să fie frumoși și să dăinuiască prin 
Copii.  

Familiie Montague și Capulet sunt trecutul, Romeo și Julieta – 
viitorul. Atâta timp cât în prezent vom păstra certurile din trecut, atâta timp 
Romeo și Julieta vor muri... Când vântul certurilor bate - lumânarea își 
stinge flacăra. De aceea „... nu-i/ Nici în povești mai mult prilej de jale/ 
Decât în trista întâmplare-a lui/ Romeo și-a Julietei sale.”, căci vizează 
viitorul „luminos” al întregii omeniri, care a fost, este și va fi. Când 
popoarele și oamenii vor uita ura și învrăjbirea din trecut și vor trăi în pace 
și bună înțelegere, atunci peste viitor va coborî binecuvântarea.  

Între „a fi” și „a nu fi”, Hamlet alege a fi. Doar că pentru  eroul lui 
Shakespeare „a fi” nu însemnă a trăi, ci a avea demnitate. Murind, Hamlet, 
rămâne „să fie”, căci demnitatea este mai mult decât „un fir de pai” și el 
luptă pentru a o păstra. Pentru cel care renunță la demnitate, nici nu poate fi 
adresată întrebarea „a fi”.  Dar - întreaga operă a lui Shakespeare este 
străbătură de iubirea de viață. 

„Othelo” este scris de un Shakespeare îmbătrânit, care își povățuiește 
Fiica. Piesa e plină de povețe Părintești, și orice Părinte dorește Fiicei sale 
fericire. Gelozia se adeverește, în cazul lui Othelo, mai puternică decât 
iubirea, de unde și sfârșitul tragic al Desdemonei, Tatălui ei, Othelo și cei 
care-i înconjoară. Dar - întreaga operă a lui Shakespeare este străbătură de 
iubirea de viață. 

Cele 37 de piese de teatru ale lui Shakespeare au în capăt moartea 
eroilor principali. Dar Marele Poet nicidecum nu elogiază sfârșitul vieții ori 
vede în el o salvare. Moartea pentru Poetul din Stratford-on-Avon este doar 
o modalitate de a arăta cât de scurtă este viața.  

Dacă grecii antici aveau separat comedii și tragedii, Shakespeare 
îmbină în piesele sale tragicul cu comicul, producând opere mult mai 
sclipitoare decât antichitatea greacă și  reușind să păstreze în final același 
efect al vinei universale. Unic, genial, original. 
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În luna februarie a.c. s-au împlinit 25 de ani de la stabilirea relaţiilor 

politico-diplomatice dintre R. Moldova şi R. Turcia. Astfel, analiza 
importanţei anului 2002 în relaţiile bilaterale este oportună şi dezirabilă.  

În plan internaţional marile puteri, SUA şi Rusia se ciocneau cu 
probleme interne ce aveau să marcheze şi politica externă. SUA după actul 
terorist din 11 septembrie 2001 şi-a întărit controlul în rândul statelor 
NATO, dar şi în zonele sale de interes. Rusia, fiind implicată în Războiul 
din Cecenia, făcea presiuni asupra statelor din zona sa de influenţă ca 
acestea să nu se apropie prea mult de rivalii occidentali. 

Anul 2002 constituie limita superioară a perioadei 1991-2002 şi este 
anul în care atât R. Turcia, cât și R. Moldova au adoptat noi strategii ale 
politicii externe. În statul turc aceste strategii poartă numele de profunzime 
strategică și au fost elaborate după principiile politicii externe descrise de 
savantul și omul politic turc A. Davutoglu în lucrarea Profunzime 
strategică. Necesitatea modificării principiilor politicii externe a fost 
conştientizată încă de la începutul anilor 2000, însă imboldul care a produs 
schimbarea a fost victoria Partidului Justiţiei şi Dezvoltării în alegerile 
generale din anul 2002. Noua strategie a politicii externe susţinea că R. 
Turcia nu ar trebui să se mulţumească cu rolul de putere regională, întrucât 
ea deţine avantaje istorice şi geografice în Balcani, Marea Mediterană şi 
Orientul Mijlociu, fiind o putere centrală. 

Schimbările produse în politica externă a statului nostru țin de 
fixarea vectorului de integrare europeană ca scop principal al politicii 
externe. Amintim că modificarea vectorului a fost o consecinţă a tensiunilor 
din relațiile moldo-ruse, dar şi o conştientizare de către preşedintele de 
atunci, Vladimir Voronin, a faptului că dacă procesul de integrare 
europeană va fi stopat, atunci R. Moldova va rămâne unu la unu cu Rusia. 

Ideile expuse anterior ne fac să conchidem că anul 2002 a fost un an 
de trecere în relaţiile bilaterale. Schimbarea din politica externă a generat 
schimbări cantitative şi calitative, intensificându-se contactele politico-
diplomatice şi economice dintre statele noastre. Acest an fiind totodată un 
prim pas către o nouă etapă nu doar în relaţiile moldo-turce, dar şi în 
politica externă a ambelor state. 
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Emoțiile reprezintă răspunsuri psihice de mare intensitate care presu-

pun manifestări expresive, fiziologice și subiective tipice. Ele sunt însoțite de 
tendințe spre acțiune (apropiere sau îndepărare de obiectul sau ființa care a 
declanșat emoția), ceea ce explică modificările fiziologice care însoțesc 
fenomenul emoției: înroșirea feței, creșterea ritmului cardiac, încordarea 
mușchilor. Limbajul mimicii reprezintă 80% din comunicarea interumană. 

Principalul mod de cercetare a emoțiilor, limbajului mimicii este 
observația, deoarece emoțiile adevărate au loc într-o durată scurtă de timp. 
Emoțiile pot fi clasificate în emoții condiționate și cele necondiționate. În 
mersul cercetărilor efectuate s-a încercat să se analizeze comportamentul 
oamenilor din jur și să fie studiate fiecare mișcare, gest, expresie etc. În 
rezultat s-a determinat că nu toate persoanele sunt conștiente că expresia 
chipului lor se schimbă și pot fi declanșate automat pe cale biologică, însă 
în unele cazuri oamenii singuri declanșează emoția.  

Emoțiile condiționate nu întotdeauna sunt de rău augur, uneori este 
necesar acest fapt, deoarece pacienții trăiesc în societate și precum ea are 
efect asuprea noastră, așa și noi individual îi influențăm pe cei din jur. 
Pentru a se declanșa oarecare emoție se conectează mușchii și pentru 
identificarea fiecăreia se propune de a studia Codul Facial elaborat de Paul 
Ekman și Wallace Friesen. S-a determinat că există aproximativ 43 de 
mușchi faciali care se implică la redarea mesajului mimicii, aproximativ din 
motivul în care numărul poate varia de la un individ la altul.  

În timpul cercetării s-a constatat că informația studiată este mult mai 
amplă decât ceea ce observăm zi de zi. Acest lucru a determinat noi 
provocări și observări asupra comportamentului propriu, dar și a altor 
persoane cu care interacționăm. Cercetarea a deschis noi motivații de 
selectare a materialelor conform domeniilor prioritare, de analiză a 
diverselor puncte de vedere, menite să dezvolte gândirea critică și reflexivă. 

Lucrarea este bazată pe informația selectată, experimente, cât și 
concluziile autorului. Limbajul mimicii este o parte componentă a 
comunicării non-verbale, care uneori are o importanță nu mai mică decât 
cea verbală. Astfel emoția, sub oricare mod de manifestare, trebuie să 
existe, deoarece ea caracterizează natura omului ca ființă dotată și unică. 
Emoțiile nu trebuie ascunse, ele trebuie trăite și manifestate corect, 
deoarece reprezintă umanitatea. Aici sunt actuale cuvintele pshihologului 
Freud, care menționa: Cel care are ochi de văzut şi urechi de auzit constată 
că muritorii nu pot ascunde nici un secret. Cel ale cărui buze tac, 
pălăvrăgeşte cu vârful degetelor şi se trădează prin toţi porii.  
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Într-o era în care, de la mic la mare, avem cu toții telefoane mobile, 
cum să știm când întrecem măsura? Astăzi peste 6 miliarde de oameni au 
telefoane mobile și zilnic se postează peste un million de selfie pe rețelele 
sociale, sunt înregistrate cazuri letale, determinate de preluarea pozelor 
selfie în situații de risc (pe acoperișuri, pe poduri sau trenuri în mișcare). 
Sunt indicatori seminificativi pentru a investiga fenomenul selfie în rândul 
tinerilor. Reieșind din aceste considerente, scopul lucrării constă în 
identificarea şi analiza poziţiei tinerilor vizând fenomenul selfie şi a 
formelor hidoase ale acestuia.  

Metodologia lucrării a inclus promovarea unui chestionar pentru a 
studia opinia tinerilor faţă de cultura selfie şi selfismul hidos. În total la 
studiu au participat 100 de persoane. Grupul a fost selectat conform 
criteriilor de vârstă de la 14 la 30 ani, deoarece conform legislaţiei 
Republicii Moldova tinerii sunt persoanele cu vârsta de până la 30 ani. 

Rezultatele obținute au demonstrat că selfismul este un fenomen 
destul de răspândit în rândurile tinerilor. Circa 60% din numărul celora care 
practică selfie devin dependenţi şi petrec foarte mult timp în această 
activitate. O formă particulară care ia amploare în rândul tinerilor este 
selfismul hidos, aproximativ 29% sunt dependenţi de selfie. 

Investigațiile de acest tip permit sistematizarea datelor teoretico-
aplicative cu referinţă la problema cercetării. Selfismul hidos este astăzi în 
vogă și evoluează cu progresie geometrică şi aduce tinerilor plăcere şi 
veselie. Unde sunt limitele acesteia şi consecinţele, deocamdată încă rămân 
a fi necunoscute de publicul larg.  

Studiile dedicate noilor tipuri de dependenţe TIC sunt importante nu 
doar din perspectiva psihologiei şi a psihiatriei, care găsesc în acest 
domeniu un teritoriu puţin explorat, ci şi din perspectiva ştiinţelor socilale şi 
economice, interesate să reducă pierderile mari de productivitate din 
companiile fără proceduri de gestionare a comunicaţiilor mobile şi a 
Internetului. De asemenea, noile dependenţe captează interesul, şi totodată 
stârnesc îngrijorarea cercetătorilor din aria ştiinţelor educaţiei, datorită 
scăderii performanţelor şcolare ale elevilor care au un consum problematic 
de telefonie mobilă, de jocuri online, de Internet şi selfie. 



144 
 

Ştiinţe Sociale şi Politice 
 

 
ANALIZA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA  

DIN PERSPECTIVA NEGOCIERII 
 

CERNICA ALEXANDRU 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Cu cât societatea este mai evoluată, cu atât relaţiile industriale sunt 

mai complexe, iar cu cât sunt mai complexe relaţiile sociale, cu atât paleta 
intereselor este tot mai diversificată. Plecând de la premisa existenţei unei 
lumi democratice, structurată în parteneriat social şi complexă în relaţiile 
industriale, cu nevoi individuale şi de grup la un standard tot mai înalt se 
poate afirma că negocierea nu este numai un mod elegant de rezolvare a 
conflictelor, ci este o stare de spirit a omului social. În general, scopul 
negocierii nu este acela de a ieşi deasupra, ci de a ajunge la o înţelegere 
echilibrată, corectă pentru ambele părţi. Foarte important de precizat faptul 
că orice proces de negociere se finalizează obligatoriu într-un acord scris. 
Contractele colective de muncă sunt întotdeauna un acord scris, înregistrat 
şi cu o durată de valabilitate bine determinată. 

Diversitatea de interese, duce inevitabil la apariţia conflictului. Orice 
conflict, evoluează de la simplu la complex, pe scala: disconfort, incident, 
neînţelegerea, tensiunea şi criza. Identificarea şi rezolvarea amiabilă a 
conflictelor stă în puterea partenerilor aflaţi în conflict. Cea mai evoluată 
metodă de rezolvare a conflictelor o constituie procesul de negociere.  

Echipa de negociatori trebuie să fie conştientă de faptul că a fost 
investită cu încrederea membrilor. Membrii echipei trebuie să accepte să 
acţioneze în spiritul de conlucrare şi susţinere reciprocă. Ei trebuie să fie 
capabili să-şi asume solidar şi individual rezultatul negocierii. 
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CONDIȚIA UMANĂ 
 

DRAGULEA DENIS 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
”(...), 

pentru omenirea contemporană secolului al XXI-lea va fi necesarmente un 
secol al filosofiei despre om și condiția sa umană, în absența acesteia 
știința devenind inutilă, iar omul nu va mai fi deloc”. (Filosofia și condiția 
umană/ Ion Tudosescu. – București, Editura Fundației România de Mâine, 
2006. pag.56.) 

Filosofia ca scop are ceea la ce omul vrea să ajungă prin cunoaștere, 
prin gândire. Omul, dacă nu este centrul universului existențial, atunci el 
este centrul universului său, el există pentru sine și pentru alții în același 
timp. Existența sa o datorează, chiar dacă devenirea sa este în preponderent 
meritul său. Omul ca scop, omul ca valoare, scopul societății este de a 
menține aceste legități, atât pentru ea ca ansamblu, cât și pentru fiecare în 
parte. Constructul societății se ține atât cât indivizii luptă pentru valorile și 
normele morale, din acest considerent indiferența individului față de viitorul 
comun poate fi socotită ca indiferență față de normele acesteia și față de 
societate ca valoare necesară. Educația filosofică a omului la fel ca și 
știința, sunt un produs al posibilității cognitive a omului, și limita acestei 
cunoașteri poate condiționa doar existența omului ca specie în societate. 
Astfel problema societății moderne presupune neștiința față de viitorul său 
apropiat, posibilă numai închipuirea prin transcedere a acestuia. 
Necunoașterea viitorului trezește în mintea omului ideea de contituitate 
permanentă, dar continuitatea posibilă numai prin existență. 
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TERORISMUL ISLAMIC 
 

EŞANU MARIA 
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 
Fenomenul terorismului a devenit pregnant în ultimii ani din cauza 

numărului record de atacuri teroriste mediatizate tot mai insistent. Acest 
fenomen este unul complex, cu implicaţii sociale, politice, morale, care 
fiind corelaţionate, influenţează psihologia individului radicalizat şi a 
comunităţii din care face parte. 

Au fost analizate diverse referinţe bibliografice, surse mass-media, 
efectuarea unor sondaje de opinie şi interpretarea rezultatelor. Obiectivul 
cercetării a fost de a stabili care sunt tangenţele Republicii Moldova cu 
terorismul islamic, ceea ce a fost realizat prin explicaţii şi exemple 
concludente. Pentru a consolida studiul, s-a realizat un sondaj de opinie în 
scopul de a determina cum este evaluat pericolul terorismului islamic în alte 
state, inclusiv în R. Moldova. Noutatea cercetării constă în abordarea 
multidimensională, anume din perspectiva socio-istorică, dar şi a 
psihologiei individuale, sociale şi morale. 

Un obiectiv de bază al cercetării a fost explicarea fenomenului prin 
prisma factorilor istorici, politici şi sociali. Astfel, a fost descris contextul 
socio-istoric în care s-a dezvoltat terorismul. Un alt obiectiv este explicarea 
motivaţiei de a lua parte şi de a susţine actele de terorism, utilizând repere 
din psihologia socială şi morală. Au fost descrise intervenţionismul străin, 
dublat de o diferenţă religioasă, care conturează fanatismului politic şi 
fanatismul religios, care constă dintr-un set de principii religioase, utilizate 
pentru a justifica acţiunile teroriste. Prin urmare, se stabileşte o logică 
morală a terorismului creat prin diverse mecanisme de justificare. 

Sunt explicate mecanismele psihologice şi sociale care asigură 
subzistarea fenomenului corupţiei. A fost descrisă teroarea ca o armă 
psihologică, deoarece scopul imediat este de a insufla sentimente de panică 
sau de vulnerabilitate şi efectul este optimal în cazul terorismului sinucigaş. 
O altă condiţie esenţială pentru perpetuarea terorii este aplicarea măsurilor 
contrateroriste. Propaganda, un alt mecanism, asigură promovarea 
ideologiei în scopul acceptării generale şi în scopul atragerii noilor recruţi. 

Astfel a fost analizat profilul demografic al unui terorist şi care sunt 
trăsăturile care îl predispun la radicalizare. Partea practică a acestei lucrări 
constă în analiza unui studiu de caz tematic: Republica Moldova şi 
terorismul islamic.  

În concluzie, susţinem opinia majorităţii cetăţenilor, că terorisumul 
este un fenomen periculos pentru oameni şi este necesară o unire a forţelor 
tuturor membrilor cumunităţilor mici şi mari pentru stoparea acestuia, nu 
doar la nivel de acţiune, dar în primul rând la nivel de gândire.  
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ABORDAREA FENOMENOLOGICĂ A PERCEPȚIEI 
LA MERLEAU-PONTY 

 
GUTIUM SOFIA 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

În comunicarea de față voi vorbi despre Maurice Merleau-Ponty și 
proiectul său din „Fenomenologia percepției”, pe care îl construiește ca o 
alternativă la empirism și intelectualism. Înainte de desfășura propria 
concepție, el face o critică a teoriilor clasice care abordează fenomenul 
percepției. Empirismul concepe lumea obiectivă în calitate de temei pentru 
formularea unor perspective. Ceea ce ne înconjoară este un substrat pentru 
percepția și cunoașterea noastră. Dar empirismul nu are loc pentru ceea ce 
se numește lumea culturală în care acest empirist trăiește de fapt. Viziunea 
empiriștilor este una simplistă, mecanică, analitică. Pentru intelectualiști 
perceperea lumii obiective este un produs al reflecției, o operație 
intelectuală, o interpretare logică a datelor sensibile. Însă intelectualismul 
nu realizează că ceea ce e dat în percepție face, de fapt, posibilă judecata. 
Subiectul empirismului și al intelectualismului este pasiv în raport cu lumea 
obiectelor. Subiectul este examinat din perspectiva persoanei a treia, toate 
reflecțiile fiind secundare. Această abordare este problematică și reduce 
experiența la un singur nivel – corpul devine un exterior fără interior, iar 
conștiința devine un interior fără exterior.  

Prin critica pe care o aduce Merleau-Ponty teoriilor clasice el nu le și 
respinge, dar provoacă o îndoială cu privire la ele. Astfel, certitudinile se 
transformă în presupuneri. Acest lucru ne face să fim conștienți de faptul că 
presupunerile noastre pot fi eronate. Primul pas către înțelegerea lucrurilor 
este anume detașarea de propriile convingeri. Aceasta este o atitudine 
particulară pe care o adoptă un fenomenolog. Ea constă în suspendarea 
judecății – „epoche” a lui Husserl. Reducția transcendentală, în sensul ei 
clasic, presupune detașarea de lume și urmărirea ei ca și cum dintr-o parte, 
cu o atitudine de uimire, dar Merleau-Ponty menționează că această 
detașare totuși nu este completă, conștiința nu se poate desprinde de lume 
pentru că este implicată în ea, iar lucrurile nu pot fi luate niciodată ca atare, 
doar din perspectiva unui subiect care le percepe. Renunțarea la datele 
simțurilor și la atitudinea naturală față de lucruri nu este posibilă.  

Fenomenologia poate fi înțeleasă numai dacă este practicată. Această 
practică presupune suspendarea judecății – renunțarea la prejudecăți și 
ezitarea de a elabora concluzii – și predispunerea către o formă radicală de 
reflecție. Fenomenologia trebuie să se bazeze pe raționalitate, să împace 
subiectul cu obiectul, nu să le separe net, așa cum au făcut-o teoriile clasice. 
În aceasta constă proiectul fenomenologic al lui Merleau-Ponty pe care el îl 
desfășoară în „Fenomenologia percepției”. 
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LIBERTATEA PRESEI ȘI PLURALISMUL  
MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
MURJAC ELENA  

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

În Republica Moldova libertatea presei constituie un drept 
fundamental, consfinţit de Constituţie. Statul garantează tuturor persoanelor 
dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor, la informare veridică 
asupra evenimentelor din viaţa internă şi cea internaţională prin intermediul 
publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă, care îşi desfăşoară activitatea 
în condiţiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislaţiei cu 
privire la drepturile de autor.  

După căderea Uniunii Sovietice, presa moldovenească a trecut prin 
câteva etape de transformare, dar așa și nu a ajuns să îndeplinească un rol 
esențial în dezvoltarea democrației. Multe din greșeli se fac din lipsa unei 
tradiţii istorice de presă, a unei sfere publice viguroase și a unor instituții 
media comerciale. Dincolo de lipsa de tradiție a unei mass-media 
independente, Moldova a dat dovadă de deficiențe în cadrul său legal și în 
speţă în ccea ce priveşte monopolul și proprietarii instituţiilor media din 
zonele ofshore. 

La moment cunoaștem o implicarea masivă a factorului politic în 
activitatea mass-media din Republica Moldova. Acum, presa este dominată 
de manipulare și afiliere politică. Manipularea în presă este una primitivă și 
obraznică. Cu regret, într-o societate în care nivelul de cultură este unul 
redus, astfel de practici sunt acceptate. Această situație a fost determinată de 
faptul că presa a devenit aservită unor grupuri de interese, în special 
politice, iar editorii, de cele mai multe ori fac jocul patronilor, în 
detrimentul unei informări corecte și echidistante a publicului. De la un an 
la altul, Republica Moldova pierde poziții în clasamentul libertății presei, 
observându-se tot mai mult reflectarea tendențioasă a evenimentelor în 
presă.  
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ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ȘI 
CONCEPTUALE PRIVIND CRIMINALITATEA 

TRANFRONTALIERĂ 
 

NAGAILÎC VICTORIA 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Criminalitatea este totalitatea comportamentelor umane considerate 

infracţiuni, încriminate şi sancţionate în cadrul unui sistem de drept penal. 
Crimă organizată transfrontalieră ține de conexiunea cu săvârşirea 

infracţiunilor cu consecinţe internaţionale. 
 Criminalitatea internaţională se manifestă prin săvârşirea 

infracţiunilor internaţionale. 
Criminalitatea transfrontalieră ca fiind o totalitate de infracţiuni, 

săvârşite la diferite nivele, de regulă, formate din cetăţeni a unor state 
diferite, infracţiuni ce sunt săvîrșite prin folosirea coordonării activităţii 
criminale la nivel transnaţional şi care constau în răspândirea pe teritoriul a 
două sau a mai multor state a activităţii de pregătire, organizare, comitere şi 
de survenire a consecinţelor criminale, în scopul obţinerii unor profituri 
economice sau creării unor condiţii propice de majorare a acestora, prin 
recurgerea la utilizarea violenţei sau a legăturilor corupţionale. 
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CORUPȚIA - AMENINȚARE LA ADRESA 
SECURITĂȚII RM 

 
NICHITOV ANASTASIA  

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Corupţia reprezintă un fenomen care, prin amploarea, intensitatea şi 
formele lui de manifestare, măsoară adevărata stare de legalitate, moralitate 
şi normalitate a unei societăţi. Ea defineşte, până la un anumit punct, starea 
de dezechilibru normativ şi moral al unei societăţi aflate în criză sau în 
tranziţie, întrucât ea perturbă grav desfăşurarea relaţiilor sociale la nivel 
instituţional şi interpersonal, determinând scăderea prestigiului şi autorităţii 
unor instituţii publice şi private, precum şi a unor instanţe specializate în 
control şi prevenţie socială, ca urmare a implicării în diferite afaceri a unor 
persoane cu funcţii de decizie din domeniul politicului, legislativului, 
executivului, justiţiei şi administraţiei.  

Fenomenul corupției nu poate fi definit ca fiind propriu doar 
anumitor forme de guvernare. Corupția este întâlnită atât în societățile 
democratice cât și în cele totalitare. Deși există o oarecare tendință de a 
considera un regim autoritar ca fiind capabil să elimine corupția, realitatea 
este că într-un astfel de regim corupția este parțial limitată, ea regăsindu-se 
în anumite cercuri privilegiate, fiind accesibilă anumitor grupuri de indivizi.  

Corupția vizează un ansamblu de activități imorale, ilicite, ilegale 
realizate nu numai de indivizi cu funcții de conducere sau care exercită un 
rol public, ci și de diverse grupuri și organizații, publice sau private, în 
scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social 
superior prin utilizarea unor forme de constrângere, șantaj, înșelăciune, 
mituire, cumpărare, intimidare. 

Astfel, considerînd că Republica Moldova are ca prioritate lupta cu 
problema corupției, trebuie să urmeze pați importanți în direcția luptei cu 
acest fenomen, care atentează atât la viabilitatea statului, societății, precum 
și la aspirațiile europene și procesul de itegrare europeană a țării. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Totalitarism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autoritarism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constr%C3%A2ngere
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98antaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mit%C4%83
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GLOBALIZAREA ȘI EVOLUȚIILE SPAȚIULUI 
FRANCOFON DIN REPUBLICA MOLDOVA (1991-2001) 

 
NICULA MIHAELA 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
 

Tradițional, Basarabia, ca și întreg spațiul românesc, a gravitat, o 
perioadă îndelungată, pe orbita limbii și culturii franceze. În perioada 
sovietică, în majoritatea instituțiilor de învățământ secundar limba franceză 
era principala limbă străină de studiu, iar la Chișinău, au fost înființate două 
licee (”General Berthelot” și ”Jeanne d’Arc”) cu predare a disciplinelor 
școlare în limba franceză. O parte din absolvenții acestor două instituții de 
învățământ și-au continuat studiile în universitățile din Franța.  

Limba franceză, până la implozia URSS, ocupa prima poziție printre 
limbile străine studiate în scoală. Peste 80% din absolvenții ciclului de 
instruire secundară erau cunoscători sau chiar vorbitori de limbă franceză. 
Odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova și intrarea acestei 
noi formațiuni statale în circuitul internațional, limba engleză devine treptat 
principala limbă străină pentru comunicare cu lumea exterioară. Limba 
franceză și spațiul francofon, care dominau altă dată, în învățământul 
secundar și superior din țara noastră, pierde din pozițiile inițiale, 
înregistrând o tendință continuă de reducere a spațiului pe care l-a dominat 
altă dată. Cu toate acestea, în virtutea vechilor obișnuințe, a spiritului 
francez care continuă să dăinuie în diverse zone ale spațiului public, a 
politicilor culturale promovate în Republica Moldova de către Ambasada 
Republicii Franceze și Alianța Franceză, la ora actuală limba și cultura 
franceză mai constituie un factor important în viața publică din țara noastră. 

Elucidarea evoluțiilor care s-au înregistrat în deceniul 1991-2001 în 
disputa dintre limba franceză cu cea engleză, constituie, fără îndoială, o 
temă majoră, care merită a fi cercetată în baza întregului arsenal de surse 
edite și inedite. 
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MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 
DURABILE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII 

REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ  
 

ROȘCA MARIANA 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 
Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmarește 

impulsionarea și diversificarea activităților economice, stimularea 
investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului și nu în 
cele din urma să conducă la o imbunătățire a nivelului de trai. Pentru a 
putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au inființat trei regiuni de 
dezvoltare, care cuprind tot teritoriul RM. Aceste regiuni sunt: 

1) Regiune de dezvoltare Nord - municipiul Bălți, raioanele 
Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, 
Râșcani, Sângerei, Soroca. Reședința regiunii: Bălți. 

2) Regiunea de dezvoltare Centru - raioanele Anenii Noi, Călărași, 
Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, 
Șoldănești, Telenești, Ungheni. Reședința regiunii: Ialoveni. 

3) Regiunea de dezvoltare Sud  raioanele Basarabeasca, Cahul, 
Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia. Reședința 
regiunii: Cimișlia.  

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri 
planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și 
centrale, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), in 
scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin 
valorificarea eficienta a potentialului regional si local, în scopul 
imbunatatirii conditiilor de viata. Principalele domenii care pot fi vizate de 
politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata forței de munca, 
atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului 
I.M.M.-urilor, imbunătățirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurător, 
dezvoltare rurală, sănătate, educație, invațământ, cultură. 

Dezvoltarea rurală ocupa un loc distinct în cadrul politicilor 
regionale. Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt 
urmatoarele: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe 
stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu 
dezvoltare intârziată); indeplinirea criteriilor de integrare în structurile 
Uniunii Europene și de acces la instrumentele financiare de asistență pentru 
țările membre (fonduri structurale si de coeziune); stimularea cooperarii 
interregionale, interne şi internaţionale etc. 

În acest sens RM are o tendință de implicare activă în activitățile 
europene pentru adoptarea unui nou proces evolutiv, care constituie unul 
din pilonii de bază a unei societăți cu valori. 
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PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII REGIONALE A RM 

ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ  

 
ROȘCA MARIANA 
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Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în 
lume. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: 
țările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de 
vedere economic și astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict. Unul 
din elementele-cheie ale acestui proces a constat în formularea intereselor 
naţionale ale tânărului stat pe plan extern, definirea şi realizarea politicii 
externe a RM. Autorităţile de la Chişinău şi-au propus dezvoltarea unor 
relaţii mutual avantajoase pe toate planurile.  

Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost 
formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de 
Cooperare și Parteneriat, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. În present 
UE și RM dezvoltă o relație din ce în ce mai strânsă, aceasta mergând 
dincolo de cooperare, până la integrarea economică treptată și o aprofundare 
a cooperării politice. Integrarea Europeană rămâne obiectivul principal și 
ireversibil al agendei interne și externe a Republicii Moldova. Astfel una 
dintre dovezile de colaborare a RM cu UE este un plan de acțiuni care 
subliniază anumite perspective. Planul prevede o serie de perspective noi 
pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre UE şi RM: a.) Perspectiva 
de a trece de la cooperare la integrare prin participarea RM la piaţa internă a 
UE şi la politicile şi programele UE; b.) Intensificarea cooperării politice 
prin elaborarea unor mecanisme de dialog politic; c.) Angajamentul ferm al 
UE de a sprijini soluţionarea conflictului transnistrean; d.) Convergenţa 
legislativă, deschiderea economică, reducerea barierelor comerciale; e.) 
Asistenţă financiară sporită pentru realizarea acţiunilor propuse în PA; f.) 
Posibilitatea participării RM la programe culturale, educaţionale, ştiinţifice, 
ecologice ale UE etc.; g.) Sprijin pentru armonizarea legislaţiei RM la 
acquis-ul comunitar (vezi Boxa 3); h.) Stabilirea unui dialog în domeniul 
vizelor şi posibilitatea acordării RM a unor facilităţi cu privire la vize etc. 

În acest sens tendința de implimentare treptată a politicilor și 
criteriilor europene favorizează și accelerează procesul în care RM ar putea 
fi acceptată în cadrul UE. 
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Fenomenul de globalizare şi multiculturalismul atrag după sine o 
multitudine de schimbări în societate de ordin politic, economic, social, 
cultural sau etnic. Toate aceste schimbări au un singur scop: de a facilita 
relaţiile dintre cetățeni şi de a crea o societate, din punct de vedere social, 
corectă în atitudinea față de oameni, indiferent de anumite deosebiri. 
Deseori aceste schimbări au repercusiuni negative care nu pot fi omise, dar 
de cele mai multe ori problemele pot fi soluționate prin implicarea activă a 
cetățenilor. Schimbările care au loc în societatea contemporană, ciocnirile 
dintre diferite etniii, conflictele politice, recunoaşterea diferitor devianţe 
sociale sau încercarea de a egala în drepturi etniiile, religiile, rasele unui 
teritoriu, reformele economice, de foarte multe ori se finalizează nu doar cu 
daune financiare și distrugeri materiale. De cele mai multe ori este vorba 
despre victime umane sau migrarea în masă a populaţiei. Estimând 
pierderile pe care le aduce un conflict nu trebuie să omitem fenomenul 
emigrării. Cele mai mari fluxuri de emigranţi sunt produse anume de aceste 
cauze care duc și la transformări sociale.  

Republica Moldova se confruntă cu această problemă chiar de la 
proclamarea independenţei. În 1992 teritoriul republicii a fost străbătut de 
migranţi, care fugeau de conflictul armat din stânga Nistrului.  Fluxurile mari 
de persoane refugiate din orient care străbat teritoriul republicii, de obicei, au 
scopul de a ajunge în alt stat, folosind teritoriul Republicii Moldova doar ca 
ţară de tranziție între ţările orientale şi statele înalt dezvoltate din Occident. 
Iar cele mai multe persoane care au rămas aici şi au solicitat statutul de 
refugiat susţin că aceasta era singura ieşire din situaţia în care se aflau. 

Conform datelor oferite de UNHCR în 2016 în Republica Moldova 
au fost înregstraţi 951 migranţi dintre care 246 persoane au fost recunoscute 
ca refugiaţi. Refugiatul este o persoană care a s-a retras în altă țară spre a se 
adăposti sau pentru a cere ocrotire în fața unei primejdii. Pentru a cerceta 
mai detaliat acest proces de integrare a refugiaților au fost realizate cinci 
interviuri cu cinci persoane refugiate din Bielorusia, Ucraina și Siria. 
Interviurile au fost realizare în baza unui ghid de interviuri. Conform 
răspunsurilor obținute s-a demonstrat că persoanele refugiate primesc ajutor 
social în cadrul procesului de integrare, sunt organizații ce oferă servicii 
pentru refugiați. Totodată este necesar ca cetățenii R. Molodva să aibă o 
atitudine construcivă față de persoanele refugiate, să depună efort pentru 
înțelegerea problemelor acestor persoane și să contribuie la procesul de 
integrare a lor în societate.  
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Conceptele de virtute și viciu ocupă un loc deosebit în sfera eticii 

platonice și aristotelice. Încercarea acestor doi mari gânditori greci de a găsi 
“mijlocul de aur” al acțiunilor umane lasă și în prezent teren de studiu 
pentru actualii cercetători. Totodată, numărul semnificativ de opere create 
de Platon și Aristotel reprezintă un sol fertil din care continuă să răsară noi 
viziuni și perspective de abordare a ideilor centrale.  

Cu toate că filosofia pare să abordeze teme din cele mai diverse, ea 
nu poate face abstracţie de fiinţa umană, ci tot ce a spus ea vreodată este în 
mod congenital legat de existenţa omului şi de aspectele ce o caracterizează. 
Provocarea cea mare a filosofilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi a 
gravitat în a da un răspuns marii exigenţe a omului de a-şi perfecţiona 
natura şi de a se asemăna tot mai mult cu Idealul. Această tendință poate fi 
observată și în scrierile autorilor contemporani, fapt care demostrează 
actualitatea problemei.  

În acest context, trebuie să menționăm marile opere ale umanității ca 
dovezi ale studiul asupra problemelor de virtute și viciu, scrieri precum 
cartea de căpătâi a Creștinismului- Biblia, ale carei idei de bine și rău nu s-
au epuizat nici peste 2000 de ani. Inspirate de secole de războaie, dar și de 
tendința omului spre pace, majoritatea lucrărilor contemporane sunt 
rezultatul gândirii critice, care educă prin exemple atât pozitive, cât și 
negative, pentru ca societatea actuală să nu repete greșelile înaintașilor. 
Dostoevski este unul dintre scriitori care pune în evidență problema virtuții 
și a viciului în lucrările sale, exemplu relevant fiind cartea „Crimă și 
pedeapsă”, precum și bine cunoscutul filosof indian Osho, gândurile despre 
bine și rău ale căruia au fost închegate în scrierea „Despre ego”. Aceste 
exemple reprezintă o dovadă în plus care susține idea de actualitate a 
conceptelor ce își trag rădacinile încă din antichitate. 

Având ca scop conturarea ideii de evoluție a conceptelor de virtute și 
viciu în operele lui Platon și Aristotel, lucrarea dată se bazează pe analiza 
unora dintre scrierile autorilor menționați, care consemnează problema 
propusă pentru cercetare. Tema invocată dispune de o bibliografie bogată – 
a fost cercetată și este cercetată în continuare, lucru care ne demostreză 
actualitatea ei. 
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