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EVENIMENT

ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dez-
voltare – temeiul principal care ne-a întrunit astăzi în 
ședința festivă a membrilor AȘM și a întregii comuni-
tăți științifice – este marcată în fiecare an la 10 noiem-
brie și oferă oportunitatea de a mobiliza și concentra 
factorii de decizie, mediul academic, societatea civilă 
în jurul temei științei și rolului ei în lumea modernă. 

ziua Internațională a Științei a fost proclamată 
la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesi-
uni a Conferinței generale uNESCO, pentru prima 
dată fiind sărbătorită la 10 noiembrie 2002, sub egida 
Organizației Națiunilor unite pentru Educație, Știință 
și Cultură. Totodată, prin rezoluția din 25 septembrie 
2015 a ONu au fost stabilite Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului, care se referă la realizarea dezvoltării 
durabile până în anul 2030. Astfel, la fiecare cinci ani, 
raportul uNESCO pentru știință analizează tendințele 
emergente în domeniul științei, tehnologiei și politicii 
în materie de inovare și guvernanță. Scopul acestei zile 
este angajamentul internațional și național, la nivel de 
fiecare țară, de promovare a științei în sprijinul păcii și 
al dezvoltării, necesitatea responsabilizării și utilizării 
pe larg a rezultatelor științei în beneficiul societății. 

În Republica Moldova, „ziua Științei” a fost in-
stituită prin Hotărârea guvernului nr. 1083 din  
22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii 
profesionale a lucrătorilor din sfera știinţei și inovării”. 
Or, ziua de astăzi este un bun prilej pentru a aduce la 
cunoștința comunității științifice acțiunile întreprinse 
de Academia de Științe a Moldovei pentru promovarea 
amendamentelor la Codul cu privire la știință și inova-
re și revenirea institutelor de cercetare sub egida AȘM.

Menționez că la cea de-a IV-a sesiune a Adunării 
generale a membrilor AȘM din 12 iulie 2019, în urma 
audierii Raportului asupra stării științei în Republi-
ca Moldova, au fost propuse o serie de modificări 
la Codul cu privire la știinţă și inovare al Republicii 
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), 
având drept obiectiv redresarea situaţiei în perspec-
tiva asigurării dezvoltării durabile a domeniului. În 
conformitate cu Hotărârea Adunării generale, pro-
punerile elaborate au fost transmise Președintelui 
Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului și  
Prim-ministrului.

ulterior, subiectele privind activitatea mediu-
lui academic din țara noastră au fost abordate în 
cadrul întrevederii Președintelui țării, domnului 
Igor Dodon, cu Președintele AȘM, în ziua de 21 au-
gust, precum și în cadrul întrevederii cu un grup 
de academicieni în ziua de 12 septembrie curent. 
În consecință, propunerile și recomandările au fost 
materializate într-o inițiativă legislativă din partea 
Președintelui Republicii Moldova, expusă în data de  
16 octombrie 2019 spre audieri publice. Proiectul de 
lege pentru modificarea Codului cu privire la știinţă 
și inovare al Republicii Moldova a fost avizat pozitiv 
de Prezidiul AȘM, de către Consiliul directorilor in-
stitutelor de cercetare, întrunit în ședința de lucru din  
28 octombrie 2019, și de către Consiliul Consultativ 
al membrilor AȘM. 

În susținerea inițiativei legislative de modificare 
a Codului cu privire la știință și inovare s-au expri-
mat Asociația Internațională a Academiilor de Științe 
(MAAN), Academia Română, Academia Națională 
de Științe din Belarus, Academia de Științe a Bul-
gariei, Academia Națională de Științe din ucraina, 
menționându-se, în particular, necesitatea revenirii 
institutelor de cercetare sub egida Academiei de Științe 
a Moldovei. Diverse aspecte privind funcționarea do-
meniului de cercetare au fost abordate la întrevederile 
conducerii AȘM cu ambasadorii Japoniei și Bulgariei, 
cu reprezentanții Academiei de Științe Agricole și Sil-
vice din România, cu fondul „Rossotrudnicestvo” din 
federația Rusă, precum și la întrevederea Președintelui 
AȘM cu conducerea Academiei Române din 14-15 oc-
tombrie curent la București. Le suntem recunoscători 
tuturor celor care sprijină pledoariile noastre. 

Recent Prezidiul AȘM a luat decizia de a lansa 
platforme de comunicare în cadrul unor direcții pri-
oritare de cercetare. Prima platformă, „Variabilitatea 
spațio-temporală a riscurilor meteo-climatice”, a fost 
inițiată de m. c. Maria Nedealcov; platforma de comu-
nicare în domeniul securității economice va fi gestio-
nată de acad. grigore Belostecinic și m. c. Alexandru 
Stratan. În același context se înscrie și prelegerea pu-
blică „Modelul informațional al științei și posibilită-
țile analizei cantitative”, susținută la 26 septembrie de  
m. c. Alexandru Dicusar.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ŞTIINŢEI 
PENTRU PACE ŞI DEZVOLTARE

Academician ion Tighineanu
Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
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un impact deosebit l-au avut conferințele ști-
ințifice naționale și internaționale, precum și eve-
nimentele de popularizare a științei, printre acestea 
numărându-se: ședința festivă din 30 august la AȘM, 
dedicată sărbătorii naționale „Limba noastră cea ro-
mână”, în cadrul căreia a fost susținută prelegerea pu-
blică „Limba română: memorie și stindard” de către 
Arcadie Suceveanu, președinte al uniunii Scriitorilor 
din Moldova; Congresul Mondial al Eminescologilor  
(1–2 septembrie), ediția a VIII-a; Școală Internațională 
de Seismologie (14–17 septembrie); cea de-a IV-a 
Conferinţă internaţională în domeniile Nanotehno-
logiilor și Ingineriei Biomedicale, în cadrul căreia a 
fost semnat acordul de colaborare între AȘM și uni-
versitatea Shizuoka din Japonia (18–21 septembrie); 
Conferința internațională „Patrimoniul cultural de 
ieri – implicaţii în dezvoltarea societății durabile de 
mâine”, dedicată zilelor Europene ale Patrimoniului 
(23–25 septembrie); Conferinţa internaţională SPIN-
TECH-NANO-2019 (24–27 septembrie); Conferința 
internațională a Societății de Matematică din Repu-
blica Moldova dedicată celor 55 de ani de la fondarea 
Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir 
Andrunachievici” (28 septembrie–2 octombrie); Con-
ferința internațională „E-Infrastructura RENAM –  
suport al excelenței cercetării și educației naționale”, 
consacrată aniversării a 20-a a Rețelei Naționale pentru 
Cercetare și Educație RENAM (3 octombrie); Confe-
rinţa internaţională știinţifico-practică „Creșterea eco-
nomică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziu-
ne socială” (10 octombrie); Conferința internațională 
„Realizări și perspective ale chimiei contemporane” 
dedicată aniversării a 60-a de la fondarea Institutului 
de Chimie (9–10 octombrie); Simpozionul Științific 
Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și per-
spective”; Conferința științifică națională cu participa-
re internațională „Științele vieții în dialogul generații-
lor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și 
de afaceri” (21 octombrie); Conferința internațională 
„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promo-
vare” (29–30 octombrie) etc.

Opiniile și sugestiile membrilor Academiei de Ști-
ințe, ecourile asupra evenimentelor desfășurate sub 
egida Academiei sau în colaborare cu AȘM au devenit 
subiect de discuții în cadrul mai multor emisiuni ra-
dio/TV și au fost diseminate prin comunicate de presă.

Totodată, la AȘM au avut loc lansări de carte și revis-
te, expoziții tematice, toate având ca obiectiv promova-
rea științei și culturii, excelenței în cercetare. Menționăm 
că noua Sală de lectură a AȘM a beneficiat de o impor-
tantă donație de carte din partea primului Președinte 
al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur –  
33 de volume ale Enciclopediei Britanice. Remarcăm, 
de asemenea, referatele prezentate de membrii AȘM la 

diverse foruri științifice internaționale, superbele spec-
tacole susținute de maestrul-academician Eugen Doga 
în țară și peste hotare, ba chiar și expoziția de carte, fo-
tografie, artă plastică și realizări ale tinerilor cercetători 
desfășurată cu prilejul zilei de azi în Sala Aurie și Sala 
de lectură pe care vă invit s-o vizitați.

Realizările cercetătorilor noștri au fost aprecia-
te la înalta lor valoare: pentru activitatea de cerceta-
re și inovare în domeniul sporirii productivității și 
rezistenței plantelor pe cultură prin biotehnologii mo-
derne și convenționale un grup de cercetători de la In-
stitutul de genetică, fiziologie și Protecție a Plantelor 
s-a învrednicit de Premiul Național – dr. hab. galina 
Lupașcu, dr. Larisa Andronic, dr. Nadejda Mihnea, 
dr. Svetlana Smerea; cu „Ordinul Republicii” au fost 
decorați academicienii Alexei Simașchevici și Tudor 
Lupașcu, iar acad. Anatolii Sidorenko și m. c. Elena 
zubcov au fost distinși cu Medalia „gloria Muncii”.

Țin să menționez că, în conformitate cu hotărârea 
Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei nr. 99 din 
13 august 2019, au fost desemnați laureații Premiilor 
AȘM pentru 2018. Aceștia sunt: 

 ▪ acad. Maria duca – Premiul aȘM în do-
meniul biologiei și ecologiei „alexandru ciubo- 
taru”; 

 ▪ dr. hab., prof. univ. Viorel nacu – Premiul 
aȘM în domeniul medicinei „constantin țîbîrnă”; 

 ▪ dr. hab. eugeniu aleXandroV – Premiul 
aȘM în domeniul agriculturii „ilie untilă”; 
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inTroducere

Transformarea de inversare a timpului (t → t΄= -1) 
constă în inversarea direcției de mișcare. În urma aces-
tei transformări sistemul fizic urmează aceeași succesi-
une de stări ca și în cazul curgerii directe a timpului, 
doar că în sens opus (viitor – prezent – trecut). Procesul 
care poate evolua în timp în ambele sensuri de curgere 
a timpului este numit proces reversibil. Conform te-
oremei h a lui Boltzman [1], în procesele ireversibile 
entropia S a unui sistem ce caracterizează gradul de 
haotizare a mișcării nu poate să descrească, ci doar să 
crească cu timpul, atingând valoarea maximă în starea 
de echilibru (dS = 0). un caz simplu de proces ireversi-
bil este mișcarea ordonată a moleculelor unui gaz care 
într-un vas de volum v ocupă volumul v1, separat prin-
tr-un perete mobil de spațiul vidat al vasului v – v1, 
după înlăturarea peretelui. Moleculele gazului se vor 
mișca ordonat în direcția gradientului de presiune până 
când în tot volumul v ocupat de gaz se va stabili una și 
aceeași presiune a acestuia, ceea ce va corespunde stării 
sale de echilibru termodinamic. În starea respectivă en-
tropia gazului va avea valoarea maximă. 

În mecanica clasică, timpul și spațiul reprezin-
tă două forme independente de existență a materiei 
(timpul absolut și spațiul absolut). În acest caz, ecuați-
ile de mișcare a particulelor și a sistemelor de particule 
reprezintă sisteme de ecuații diferențiale care conțin 

derivatele totale de ordinul al doilea ale vectorilor de 
deplasare în raport cu timpul. Astfel, aceste ecuații 
nu-și schimbă forma (sunt invariante) în raport cu 
inversarea timpului. Invarianța ecuațiilor de mișcare 
în raport cu inversarea timpului în mecanica clasică, 
precum și în electrodinamica clasică, este cunoscută 
ca reversibilitatea dinamică a timpului. 

Pe de altă parte, există și ireversibilitatea statistică 
a timpului cauzată, după cum s-a menționat mai sus, 
de creșterea entropiei S în procesele ireversibile sau, 
altfel spus, de descreșterea funcției h, deoarece con-
form teoremei h a lui Boltzmann, -kdh/dt = dS/dt, 
unde k este constanta lui Boltzmann. În demonstrarea 
teoremei h, Boltzmann a folosit invarianța ecuațiilor 
de mișcare ale mecanicii clasice în raport cu inversa-
rea timpului. Acest fapt a provocat critici din partea 
colegului și prietenului său Loschmidt, care considera 
inadmisibilă utilizarea reversibilității dinamice a tim-
pului pentru a demonstra ireversibilitatea statistică a 
acestuia [2]. Lucrarea în cauză, cunoscută în fizică ca 
„paradoxul lui Loschmidt”, a provocat, la rândul său, 
apariția pe parcursul anilor a mai multor publicații 
privind acest subiect [3-5]. 

Din punctul nostru de vedere [6], în cazul dat nu 
există niciun paradox, fiindcă pentru a afirma că exis-
tă o operație de simetrie (inclusiv o operație de inver-
sare a timpului), nu este necesar de a realiza această 
operație de simetrie în timp real. Este suficient ca ea să 
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poată exista în principiu. De exemplu, dacă spoturile 
de difracție a razelor X ale unui monocristal permit 
a se trage concluzia că grupul de simetrie spațială al 
monocristalului conține operația de inversie spațială, 
această concluzie este definitivă, fără a fi necesară efec-
tuarea de facto a unei transformări de inversie spațială 
a atomilor cristalului. 

Cât privește mecanica relativistă, în cazul mișcării 
unor particule elementare sau a unor corpuri cu viteza 
v apropiată de viteza luminii c în vid (v K c), timpul 
nu poate fi separat de spațiul tridimensional. Există un 
spațiu unic cvadridimensional (spațiul Minkowsky) în 
care un punct reprezintă un așa-numit „eveniment”, 
iar o linie de o anumită formă (numită „linie mondia-
lă”) reprezintă un proces. 

În prezenta lucrare sunt analizate unele aspecte 
ale simetriei inversării timpului în mecanica cuantică. 
Operatorul antiunitar de inversare a timpului a fost 
introdus pentru prima dată în mecanica cuantică de 
către E. Wigner în 1932 [7]. În același an au fost puse 
în evidență proprietățile principale ale acestui opera-
tor fiind determinate consecințele simetriei inversării 
timpului în cazul sistemelor, cu spin și fără spin, pri-
vind degenerarea suplimentară a nivelurilor energeti-
ce determinată de existența acestei simetrii (criteriile 
a, b și c ale lui Wigner [7; 8]. Recent, în monografia 
[6] a fost demonstrată existența a șase operatori de in-
versare parțială a timpului. În baza teoriei grupurilor 
s-a demonstrat că operatorul lui Wigner de inversare a 
timpului poate fi reprezentat sub forma unui produs a 
doi sau trei operatori de inversare parțială a timpului. 
În acest sens, operatorul lui Wigner este un operator 
de inversare totală a timpului. De asemenea, a fost de-
monstrat că simetria inversării totale a timpului este 
violată în prezența fiecăruia dintre operatorii de inver-
sare parțială a timpului și că simetria inversării totale 
a timpului poate fi restabilită prin introducerea a șase 
tipuri de metaparticule. 

În lucrare sunt analizate și alte aspecte ale simetri-
ei inversării timpului, inclusiv apariția unor distorsi-
uni structurale în clusterii magnetici trihomonucleari 
cu degenerare Kramers a nivelurilor energetice, cau-
zate de simetria inversării totale a timpului. un aspect 
deosebit al simetriei inversării timpului reprezintă 
noua metodă de inversare virtuală a timpului aplicată 
în rezonanța electronică de spin (RES).

disTorsiuni sTrucTurale cauzaTe 
de siMeTria inVersării TiMPului

În cazul unui sistem format din trei ioni para-
magnetici cu spin semiîntreg, nivelurile energetice ale 
acestui sistem sunt degenerate suplimentar din cauza 

simetriei inversării timpului. Spre deosebire de situația 
când spinul fiecăruia dintre ioni este un număr întreg, 
în acest caz ionii paramagnetici echivalenți (având ace-
eași structură electronică și aceeași valoare a spinului) 
nu pot ocupa vârfurile unui triunghi echilateral. Ei vor 
ocupa vârfurile unui triunghi isoscel sau ale unui tri-
unghi cu lungimi diferite ale laturilor. În acest caz, în 
clusterul simetric trihomonuclear apar în mod spontan 
distorsiuni structurale și, ca urmare, cei trei ioni me-
talici ai clusterului trihomonuclear se vor poziționa în 
vârfurile unui triunghi non-echilateral.

Această interdicție impusă ionilor magnetici de a 
ocupa vârfurile unui triunghi echilateral în cazul siste-
melor cu degenerare Kramers a nivelurilor energetice 
este cauzată de faptul că operatorul inversării timpului 
T are interdicția de a fi un element al grupului de sime-
trie magnetică g´. Acest operator poate intra în com-
ponența grupului g´ numai sub forma produsului Tg, 
unde g este un element al grupului punctiform clasic de 
simetrie g, pe baza căruia a fost obținut grupul punc-
tiform extins de simetrie magnetică în patru culori [6]. 
Deoarece produsul dintre elementul TC3 al grupului de 
simetrie magnetică 3´ (notație introdusă de Belov et 
al. [9] și elementul (TC3)

2 aparține aceluiași grup de si-
metrie magnetică 3´, rezultă că elementul TC3·(TC3)

2 =  
T3·C3

3 = T2T = -T de asemenea aparține grupului 3´, 
în contradicție cu definiția grupului de simetrie mag-
netică. Din aceste considerente, în clusterii magnetici 
trihomonucleari cu degenerare Kramers a nivelurilor 
de energie, ionii magnetici nu pot ocupa vârfurile unui 
triunghi echilateral. Ca urmare, triunghiul echilateral se 
va deforma odată cu apariția unor distorsiuni structu-
rale. Dat fiind faptul că grupul punctiform de simetrie 
magnetică 3´ a fost obținut prin extinderea grupului 
clasic punctiform de simetrie 3 (folosind aceleași nota-
ții introduse de Belov et. al. [9] cu ajutorul operatorului 
de inversare a timpului T, rezultă că distorsiunile struc-
turale date apar ca o consecință a simetriei inversării 
timpului. 

Aceste concluzii teoretice sunt confirmate prin 
datele experimentale referitoare la mai mulți compuși 
coordinativi care conțin clusteri magnetici trihomonu-
cleari cu degenerare Kramers a nivelurilor energetice, 
inclusiv clusterii magnetici trihomonucleari cu degene-
rare Kramers a nivelurilor energetice ai Cr(III) și fe(III) 
[10-12], Cu(II) [13; 14], V(IV) și Co(II) [15; 16].

Violarea T-siMeTriei Și a TeoreMei 
KraMers

În cazul cel mai simplu al unei particule cu spinul 
S = 1/2 sau al unui sistem, al cărui stare fundamentală 
se caracterizează prin spinul total ST = 1/2, operatorul 
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inversării timpului are forma [8]:

T = iσyK ,                                                                                                                     (1)
unde cu i, σy și K s-au notat, respectiv, unitatea imagi-
nară, matricea imaginară a lui Pauli și operatorul de 
conjugare complexă. Ținând cont de (1), obținem:

(2)

unde e(1/2) este matricea-unitate 2x2, definită în baza 
spinorică {|1/2, +1/2H, |1/2, -1/2H}. 

În (2) s-a luat în considerare faptul că K2 = 1 și deci 
K = K-1.

În cazul unei particule cu spinul S = 1, operatorul 
inversării timpului are forma

           T = UK ,                                                                                                           (3)
unde u este matricea unitară 

  
� = �

� � �
� −� �
� � �

�                                                                                                                                                                                                                                                                                   (4)

definită în baza spinorică {|1, 1H, |1, 0H, |1, -1H}. 
Aceste funcții de bază sunt funcțiile proprii ale ope-
ratorului Sz în cazul spinului S = 1. În acest caz, forma 
explicită a operatorului T2 este 

T2 = UK . UK = UU . KK = U2 = +e(1)    (5)
unde e(1) este un operator-unitate definit în baza spi-
norică {|1, 1H, |1, 0H, |1, -1H}.                                               

Astfel, 

		�� = �
	−�(�/�), � = 1/2

+�(�), � = 1.
                                                                                                                                                                          

                                                    
       (6)

Relațiile (6) stabilesc că T2 = -e(1/2) în cazul sistemelor 
cu spinul S = 1/2 și degenerare Kramers a nivelurilor 
energetice, în timp ce în absența degenerării Kramers 
(în cazul când spinul S = 1) T2 = +e(1). 

Calculele arată că aceste relații pot fi generalizate 
pentru cazul sistemelor cu spin mare: 

		�� = �
	−�(�), �	– 	număr	semiîntreg	arbitrar

+�(��), ��	– 	număr	întreg	arbitrar	
                                                                                                                                           

 
       
                                                             ,(7)
unde e(S) este un operator-unitate, definit în baza spi-
norică {|S, SH, |S, S - 1H, |S, -2H, ...|S, 2 -SH, |S, 1 -SH, 
|S, - SH}. În mod analogic este definit și operatorul- 
unitate e(S´). 

Deci, relațiile (7) pot fi considerate a fi criterii care 
determină dacă teorema Kramers este valabilă (T2 =  
- e(S )) sau această teoremă este violată  (T2 = + e(S´)).  

Anterior s-a menționat că pe lângă operato-
rul de inversare a timpului (1), introdus în 1932 de  
E. Wigner [7], există încă șase operatori de inversa-
re a timpului [6]. Sub acțiunea fiecăruia dintre acești 
operatori asupra operatorilor Sx, Sy și Sz, nu toți ope-
ratorii proiecțiilor spinului își schimbă semnul ca în 

cazul operatorului (1), ci numai unul sau doi dintre ei.  
Sub acest aspect, operatorul lui Wigner, T, este unul 
de inversare totală a timpului, pe când cei șase opera-
tori suplimentari sunt de inversare parțială a timpului. 
fără a intra în detalii, vom prezenta în continuare for-
ma acestor șase noi operatori de inversare parțială a 
timpului, în cazul unei particule cu spinul S = 1/2 [6]: 

T1(x) = σz K , T1(y) = e(1/2) K, T1(z) = σxK                      (8)
T2(xy) = σx, T2(zx) = i σy , T2(xy) =     σz                                     (9)

unde σx, σy și σz sunt matricile lui Pauli; operatorul 
K este definit în (1), iar e(1/2) în (2). Indicii inferiori 
1 și 2 ai operatorilor de inversare parțială a timpului 
arată câți dintre cei trei operatori, Sx, Sy și Sz își schim-
bă semnul sub acțiunea fiecăruia dintre operatorii de 
inversare parțială a timpului; (x), (y), (z), (yz), (zx) 
și (xy) arată care dintre operatori (Sx, Sy, Sz, Sy și Sz, 
Sz și Sx sau Sx și Sy) își schimbă semnul sub acțiunea 
operatorului corespunzător de inversare parțială a 
timpului. Poate fi discutată, de asemenea, și forma 
operatorilor (8) și (9) în cazul sistemelor cu spin înalt 
semiîntreg sau întreg, însă aici ne vom limita doar la 
cazul S = 1/2.

În baza formulelor (8) și (9) se poate ușor arăta ce 
se va întâmpla cu teorema Kramers, dacă T-simetria 
se va reduce până la una dintre simetriile de inversare 
parțială a timpului de tip T1(x), T1(y), T1(z), T2(yz), T2(xy) 
sau T2(zx):

                                                            
                   (10)
Astfel, în cazul reducerii T-simetriei până la una 

dintre simetriile de inversare parțială a timpului de 
tip T1(x), T1(y), T1(z), T2(yz) sau T2(xy), simultan are loc și 
violarea teoremei Kramers. Numai într-un singur caz 
nu se produce violarea teoremei Kramers – atunci 
când T-simetria se reduce la simetrie de inversare 
parțială a timpului de tip T2(zx):

                                                                          
                  .(11)

Aceasta se întâmplă din cauza că reducerea T-si-
metriei până la simetria T2(zx) este insuficientă pen-
tru a ridica degenerarea suplimentară a nivelurilor 
energetice cauzată de simetria inversării totale a  
timpului.
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−1 0
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FacTorizarea oPeraTorului  
Wigner de inVersare a TiMPului

Operatorul de inversare totală a timpului, T, din 
(1) a fost deja prezentat sub forma de produs al facto-
rilor i, σy și K. Însă această factorizare nu are sens fizic. 
După construirea grupurilor discrete non-Abeliene 
de simetrie generalizată în patru culori de ordinul 8 
și de ordinul 16 (pentru sisteme cu degenerare Kra-
mers a nivelurilor de energie) și a grupurilor discrete 
Abeliene de simetrie generalizată în două culori de or-
dinul 8 și 16 (pentru sisteme fără degenerare Kramers 
a nivelurilor de energie) s-a stabilit că operatorul T de 
inversare totală a timpului poate fi prezentat sub for-
ma unui produs a doi sau trei operatori de inversare 
parțială a timpului [6].

Înainte de a discuta tipurile de factorizare a opera-
torului T, vom da un exemplu simplu, dar important, 
de obținere a doi operatori de inversare parțială a tim-
pului pe baza relațiilor de anticomutare a matricelor 
Pauli și de prezentare a operatorului T sub forma unui 
produs al acestora. În acest scop, în formula (1) vom 
substitui iσy  cu σz·σx:

T =    σzσxK.                                                                                                (12)
Introducem notațiile:

T2(xy) = σz,                                                                             (13)                                                
 T1(z) = σx K .                                                                                            (14)

Astfel, operatorul T se va scrie sub formă de produs: 
    T = T2(xy)T1(z),                                                                                                    (15)

unde T2(xy) și T1(z)  sunt operatori de inversare parțială 
a timpului. Într-adevăr, 

       
                   (16) 

                  (17)

Importanța acestui exemplu constă în faptul că 
formulele (12)-(17) au fost obținute doar prin utili-
zarea relațiilor de anticomutare a matricelor Pauli σz 
și σx:

σz σx =  - σx σz                                                                                                (18)
fără a se efectua calcule bazate pe teoria grupurilor. 

Dacă fizicienii ar fi atras atenția asupra acestui 
exemplu extrem de simplu, dar relevant, atunci pro-
babil nu ar fi fost nevoie de aproape 100 de ani după 
descoperirea operatorului de inversare a timpului de 
către E. Wigner în 1932 pentru a ajunge la concluzia 

că, pe lângă operatorul T, mai există încă șase opera-
tori de inversare parțială a timpului. 

Aplicând operatorii (1), (8), (9), (12) și (15), se 
poate demonstra cu ușurință că există următoarele 
posibilități de factorizare a operatorului T de inver-
sare totală a timpului: 

T = T1(x) · T2(yz) = T2(zx) ·T1(y) = T2(xy) ·T1(z) = T1(x) 
·T1(y) ·T1(z).                             (19)

Violarea Și resTaBilirea siMeTriei 
conVenționale de inVersare  
a TiMPului: asPecTe cosMologice

În majoritatea covârșitoare a problemelor studiate 
în fizică, hamiltonianul H al unui sistem este invariant 
în raport cu operatorul inversării totale a timpului: 

THT-1 = H,                                                                                                                      (20)
chiar dacă ecuația lui Schroedinger dependentă de 
timp 

                                                                                                            (21)

conține derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a 
funcției de undă Ψ(ξ, t) dependentă de n coordonate 
generalizate ξ = {ξ1, ξ2,..., ξn} în calitate de variabile 
dinamice și de timp care nu este o variabilă dinamică, 
ci se consideră un parametru. 

Dacă hamiltonianul H este invariant în raport cu 
operatorul T, el nu poate fi concomitent invariant și 
în raport cu unul dintre cei șase operatori de inver-
sare parțială a timpului. Însă în unele cazuri hamilto-
nianul poate și să nu fie invariant în raport cu opera-
torul T, ca urmare a acțiunii asupra sistemului a unei 
perturbații specifice ce reduce T-simetria până la una 
dintre simetriile de inversare parțială a timpului. În 
acest caz, hamiltonianul modificat (care conține și 
operatorul perturbației) va comuta cu operatorul re-
spectiv de inversare parțială a timpului. Astfel, există 
șase posibilități de reducere a T-simetriei până la si-
metriile de inversare parțială a timpului de tip T1(α) 
(α = x, y, z) și T2(ϰ) (ϰ = yz, zx, xy). În toate cele șase 
cazuri menționate T-simetria se reduce până la sime-
triile T2(ϰ) și T1(α) , însă nu dispare complet. Este de 
menționat, de asemenea, că în literatura de speciali-
tate nu se discută problema reducerii graduale a si-
metriei inversării totale a timpului și orice reducere a 
T-simetriei este considerată o violare a acesteia (adi-
că o dispariție totală a T-simetriei). Însă din punctul 
nostru de vedere, există un fenomen de reducere a 
T-simetriei (analogic cu reducerea simetriei spațiale) 
care se realizează după schema: T-simetrie → T2(ϰ)- si-
metrie → T1(α)- simetrie. 

T-simetria redusă poate fi restabilită prin intro-
ducerea a șase tipuri de metaparticule [6]. De exem-
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plu, dacă T-simetria, pentru o particulă cu spinul  
S = 1/2, se reduce sub acțiunea unei perturbații până 
la simetria T2(yz) (care este percepută ca o violare a 
T-simetriei), atunci pentru restabilirea T-sime-
triei este necesar a se introduce un operator, sub a 
cărui acțiune operatorul Sx își va schimba semnul. 
un asemenea operator este T1(x). Dacă, în continua-
re, vom reprezenta operatorul T sub forma T = T1(x)
T2(yz), atunci T-simetria redusă (sau violată, conform 
terminologiei actuale) va fi restabilită, deoarece toți 
operatorii Sx, Sy și Sz își vor schimba semnul sub acți-
unea operatorului T = T1(x)T2(yz): 

                                                                                

(22)
Deși prin înmulțirea operatorului T1(x) cu T2(yz) se 

obține operatorul T (formal, se restabilește T-sime-
tria care a fost redusă până la simetria T2(yz)), această 
procedură nu poate fi considerată a fi o metodă de 
restabilire reală a T-simetriei. În loc de transformarea 
respectivă, vom postula existența unor metaparticu-
le, ale căror moment unghiular propriu Σ diferă de 
spinul S = 1/2 doar prin faptul că operatorul proiec-
ției acestui moment unghiular pe axa x, Σx, are sens 
opus în raport cu operatorul Sx al particulei, căreia îi 
corespunde metaparticula dată (Σx = - Sx, Σy = Sy, Σz 
= Sz). În acest caz,

(23)
ceea ce înseamnă că în exemplul respectiv T-simetria 
violată poate fi restabilită prin introducerea unor me-
taparticule cu metaspinul Σ = 1/2, operatorii proiec-
țiilor căruia sunt Σx = - Sx, Σy = Sy,  Σz = Sz. Existența 
operatorului de inversare parțială a timpului, T2(yz) se 
datorează structurii grupului non-Abelian de simetrie 
de ordinul 16, format din operatorii de inversare totală 
și parțială a timpului. 

Având în vedere rezultatele obținute în baza teo-
riei grupurilor de simetrie, faptul că fiecărei particule 
din univers îi corespund șase tipuri de metaparticule 
înseamnă că, pe lângă univers și Antiunivers, există 
șase metauniversuri [6]. 

o MeTodă generală de inVersare 
VirTuală a TiMPului cu aPlicații  
în rezonanța elecTronică de sPin

Având în vedere importanța deosebită a simetri-
ei inversării timpului, pe lângă alte simetrii discrete, 
un interes aparte prezintă elaborarea unor metode de 
testare a acestei simetrii. Elaborarea unor metode de 
testare a simetriei inversării timpului este o sarcină de 
actualitate, pornind de la faptul că din anii șaizeci ai 
secolului trecut și până în prezent au fost descoperite 
mai multe cazuri de violare a simetriei inversării totale 
a timpului în diferite sisteme fizice (mezoni [17-20], 
nuclee atomice [21-23], atomi și molecule [24-26], su-
praconductori [27-29]). 

În monografia [6] a fost propusă o metodă de in-
versare virtuală a timpului cu aplicare în rezonanța 
electronică de spin (RES), în cazul liniilor RES sime-
trice. În [34], această metodă a fost generalizată pen-
tru cazul liniilor RES asimetrice. În cazul general al 
liniilor spectrale asimetrice, esența metodei de inver-
sare virtuală a timpului (IVT) constă în înregistrarea 
liniilor RES prin două mijloace: în condițiile când  
dt > 0 (curgerea naturală a timpului) și dt < 0 (inver-
sarea virtuală a timpului) și compararea rezultatelor 
experimentale, obținute în ambele cazuri. 

Experiențele au fost realizate folosind spectrome-
trul RES SE/X-2544 la temperatura camerei cu înregis-
trarea computerizată a spectrelor RES. Au fost studiate 
spectrele RES ale unor nanotuburi de carbon (NTC). 
În figura 1 sunt prezentate liniile RES ale NTC, înre-
gistrate prin metoda tradițională în condiții de crește-
re (a) și descreștere (b) a câmpului magnetic h.

Figura 1. Liniile RES ale NTC, înregistrate pentru  dh/dt 
> 0, dh > 0, dt > 0 (a) și dh/dt < 0, dh < 0, dt > 0 (b).

Dacă planul care conține spectrul RES, înregis-
trat  în cazul când câmpul magnetic descrește (figura 
1b), este rotit cu 180o în jurul unei axe situate în acest 
plan și care trece prin punctul ce corespunde câmpului 
magnetic de rezonanță, perpendicular pe axa câmpu-
rilor magnetice, atunci se obține linia RES reprezenta-
tă în figura 2. 
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Figura 2. Linia RES (c) a NTC, înregistrată prin metoda 
IVT (dh/dt < 0, dh > 0, dt < 0, a se vedea textul  

precedent).

 În figura 3 sunt comparate spectrele RES (a) și (c).

Figura 3. Liniile RES (a) și (c) ale NTC, înregistrate 
prin  metoda tradițională (a) –  (dh/dt > 0, dh > 0, dt > 
0) și prin metoda IVT (c) – (dh/dt < 0, dh > 0, dt < 0). 
Linia RES (a) este deplasată cu 1200 Oe spre valori mari  

ale câmpului magnetic.

După cum demonstrează figura 3, câmpurile mag-
netice de rezonanță ale liniilor (a) și (c) nu coincid. 
Acest fapt se datorează scanării neuniforme a câmpu-
lui magnetic în cazurile când dh/dt > 0, (dh > 0, dt > 
0) și dh/dt < 0, (dh < 0, dt > 0). Dacă spectrele (a) și 
(c) sunt deplasate unul față de altul de-a lungul axei H, 
până la coincidența câmpurilor magnetice respective 
de rezonanță, atunci formele liniilor (a) și (c) vor co-
incide (figura 4). 

Figura 4. Coincidența formelor liniilor RES ale NTC,  
înregistrate prin metoda tradițională și prin metoda IVT.

Coincidența formelor liniilor (a) și (c) demon-
strează existența simetriei inversării timpului. Dacă 
formele liniilor (a) și (c) nu ar coincide, aceasta ar de-
monstra violarea simetriei inversării timpului. 

Metoda inversării virtuale a timpului poate fi apli-
cată la testarea simetriei inversării timpului nu numai 
în cazul spectroscopiei RES, ci și în cazul altor spectre 
în orice domeniu spectral, dacă aparatura spectrală 
permite înregistrarea spectrelor prin două metode, 
descrise în prezenta lucrare. 

concluzii

1. În baza teoriei grupurilor, s-a demonstrat 
existența a șase operatori de inversare parțială a tim-
pului. Spre deosebire de operatorul tradițional de in-
versare a timpului, sub acțiunea acestor operatori nu 
toți cei trei operatori ai proiecțiilor spinului, Sx, Sy și Sz, 
își schimbă semnul. 

2. În clusterii magnetici trihomonucleari cu dege-
nerare Kramers a nivelurilor energetice există distor-
siuni structurale, cauzate de simetria inversării timpu-
lui. 

3. Există șase tipuri de reducere a simetriei inver-
sării totale a timpului. Acestor șase tipuri de simetrie 
redusă le corespund șase operatori de inversare parți-
ală a timpului. 

4. Reducerea simetriei inversării totale a timpu-
lui cauzează violarea simultană a teoremei Kramers. 
Deși reducerea T-simetriei are loc în șase cazuri dife-
rite, s-a demonstrat că teorema Kramers este violată 
doar în cinci dintre aceste cazuri. Reducerea T-sime-
triei până la simetria inversării parțiale a timpului 
de tip T2(zx) nu provoacă violarea teoremei Kramers, 
deoarece această reducere este insuficientă pentru a 
ridica degenerarea nivelurilor energetice, cauzată de 
simetria T2(zx). 

5. Simetria inversării totale a timpului, redusă prin 
șase mijloace diferite, poate fi restabilită prin introdu-
cerea a șase tipuri de metaparticule. 

6. fiecărei particule din univers îi corespund șase 
tipuri diferite de metaparticule. Ca urmare, pe lângă 
univers și Antiunivers, trebuie să mai existe șase me-
tauniversuri, așa cum rezultă din rezultatele obținute 
pe baza teoriei grupurilor. 

7. Metoda inversării virtuale a timpului, propusă 
în [6], cu aplicații în spectroscopia RES pentru testa-
rea T-simetriei în cazul liniilor spectrale simetrice și 
generalizată în [34] pentru linii spectrale asimetrice, 
poate fi aplicată în cazul diferitelor spectre în orice do-
meniu spectral.
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inTroducere

Răcirea cuantică cu ajutorul laserului este unul 
dintre fenomenele cele mai studiate datorită potenți-
alului enorm de aplicare în micro- și nanotehnologii. 
Menționăm din capul locului că prin răcire cuantică 
subînțelegem răcirea modului oscilatorului sub limită 
indusă de termostatul înconjurător. 

În prezent, tehnologiile cuantice [1-3] necesită in-
strumente precise pentru un control deplin al interac- 
țiunii cuantice dintre lumină și materie. De accentu-
at că fenomenul sus-menționat are loc într-un număr 
mare de sisteme. În special, sistemele cuantice oferă 
mecanisme suplimentare de control al răcirii cuantice, 
ceea ce s-a demonstrat cu succes în sisteme atomice 
cu un număr mic de nivele energetice [4-6]. Pe de altă 
parte, diverse sisteme optomecanice sunt intens inves-
tigate întrucât sunt extrem de sensibile la perturbații 
ultra-slabe [7-10]. Astfel, fenomenul răcirii cuanti-
ce în aceste sisteme prezintă un interes fundamental  
[11-13].  

Totodată, sistemele atomice artificiale, cum ar fi 
punctele cuantice, sunt un exemplu relevant de apli-
cații moderne, precum răcirea cuantică prin inter-
mediul laserului, manipularea momentului dipola și 
al frecvențelor de tranziție etc. Răcirea cuantică prin 
intermediul laserului a unui rezonator nanomecanic  
care are încorporat un punct cuantic a fost demonstra-
tă, datorită interferenței cuantice, în lucrările [14-16]. 
Mai mult: dispozitivele optoelectronice, constituite 

din atomi artificiali cu dipol permanent, pot genera 
câmp electromagnetic în domeniul frecvențelor tera-
hertz [17; 18].  

undele terahertz stau la baza funcționării dis-
pozitivelor hipersensibile, a spectroscopiei și 
telecomunicației. Aceste unde constituie subiectul 
cercetărilor fundamentale și tehnologice care implică 
domeniul fizicii stării solide, biomedicinii și astrofizicii. 
Materialele precum textilele, masele plastice, stratu-
rile subțiri și țesuturile biologice sunt transparente la 
iradiere cu undele terahertz. Prin urmare, undele tera-
hertz reprezintă un instrument de imagistică și carac-
terizare non-invazivă, nedistructivă, care ar putea fi pe 
larg utilizate în sistemele de securitate ale aeroporturi-
lor, punctelor de trecere vamale și de control al calității 
materialelor fabricate. Pentru a valorifica pe scară largă 
potențialul undelor terahertz, sunt necesare dispozitive 
compacte, cu parametri de funcționare ajustabili.

Din acest punct de vedere, în articolul dat investi-
găm un sistem cu trei niveluri de tip Λ pompat laser, 
a cărui stare superioară este cuplată cu un oscilator 
cuantic descris de un singur mod al câmpului bosonic 
cuantificat. Mai exact, în calitate de oscilator cuantic 
poate servi un mod vibrațional al unui rezonator na-
nomecanic care conține un emițător cu trei niveluri 
sau, respectiv, un mod al cavității câmpului electro-
magnetic cu frecvențele fundamentale în domeniul 
terahertz, când starea cea mai energetică a sistemului 
cu trei niveluri este încorporată în cavitate și are un 
dipol permanent [19; 20]. 
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frecvența oscilatorului cuantic este semnifica-
tiv mai mică decât toate celelalte frecvențe implicate 
în modelul dat, fiind de ordinul frecvenței generali-
zate Rabi care caracterizează qubitul cu trei niveluri 
pompate laser. Efectuând transformarea sistemului în 
stare „îmbrăcată”, au fost identificate două condiții de 
rezonanță care determină dinamica cuantică a oscila-
torului, și anume atunci când frecvența oscilatorului 
cuantic este aproape de frecvența Rabi dublu generali-
zată sau doar de frecvența Rabi generalizată, respectiv. 
În mod corespunzător, considerăm aceste două cazuri 
separate și am determinat regimul de răcire în ambele 
situații pentru modul câmpului oscilatorului cuantic 
și pentru rate de emisii spontane asimetrice, cores-
punzătoare fiecărui nivel al qubitului cu trei niveluri. 
Mecanismele responsabile pentru fenomenul de răcire 
sunt complet diferite pentru cele două cazuri. În cazul 
în care frecvența dublă generalizată Rabi este aproape 
de cea a oscilatorului, acest model este similar unui 
sistem cu două nivele ce interacționează cu o modă a 
câmpului cuantic în care emisia spontană pompează 
ambele niveluri. Pe de altă parte, dacă frecvența osci-
latorului se apropie de rezonanța cu frecvența genera-
lizată Rabi, atunci modelul studiat funcționează ca un 
sistem echidistant cu trei niveluri, în care oscilatorul 
cuantic cu un singur mod interacționează cu ambele 
tranziții ale qubitului.

Cea din urmă situație include procese singulare 
sau binare cuantice, însoțite de efecte de interferență 
cuantică între stările îmbrăcate implicate, generând 
regimuri de răcire cuantică laser mai profunde. În ca-
zul în care modelul conține un mod al cavității electro-
magnetice care descrie oscilatorul cuantic, frecvența 
sa poate fi în domeniul terahertz și, astfel, demon-
străm funcționarea unei surse eficiente de câmp elec-
tromagnetic coerent cu asemenea fotoni.

Modelul ProBleMei

Hamiltonianul care descrie oscilatorul cuantic cu 
frecvența ω cuplat cu un sistem cu trei niveluri de tip 
Λ, pompat cu laser, în aproximația undei rotative la 
frecvența medie  este: 

     (1)
Presupunem că sursă de câmp electromagnetic de 

pompare este un  laser de frecvență ωL care pompea-
ză ambele brațe ale emițătorului sau, respectiv, avem 

două câmpuri lasere {ωL1, ωL2}, fiecare iradiază sepa-
rat cele două tranziții ale sistemului de tip Λ, având 
dipoli de tranziție ortogonali. Suplimentar, noi consi-
derăm că frecvențele laser sunt ωL1= ωL2 / ��� + ���

2
 .  

Aici ωα,β  sunt frecvenţele de tranziţie  dintre  niveluri  
|α> )|β > ale sistemului, {α,β ! 1,2,3}. Termenii care 
constituie Hamiltonianul au următoarea semnifica-
ție: primul și al doilea termen descriu energiile libere 
ale oscilatorului cuantic și ale subsistemului atomic, 
respectiv, în timp ce al treilea termen descrie interac-
țiunea dintre oscilatorul cuantic și susbsistemul ato-
mic prin nivelul cel mai energetic, iar g este constanta 
de cuplare dintre acestea. ultimul termen reprezintă 
interacţiunea atom-laser, iar {Ω1,Ω2} sunt frecvenţele 
Rabi corespunzătoare asociate tranzițiilor respecti-
ve. De menţionat, că în cazul în care nivelul cel mai 
energetic din modelul investigat conține un dipol per-
manent, atunci sursele de lumină coerentă externă de 
asemenea interacționează cu acesta. Însă unii termenii 
din Hamiltonian (1) conțin exponente, deci sunt ra-
pid oscilanţi și vor fi neglijaţi în continuare. utilizând 
aproximațiile Born-Markov, întreaga dinamică cuan-
tică a acestui model complex poate fi modelată prin 
următoarea ecuație master: 

                       (2)
Partea dreaptă a ecuației (2) descrie amortizarea 
emițătorului datorită emisiei spontane, precum și 
efectele de amortizare ale oscilatorului cuantic cu, 

fiind numărul cuantic mediu al oscilatorului la tempe-
ratura T. Aici  kB este constanta Boltzmann,  k este rata 
pierderilor cuantice, iar γ sunt ratele emisiei sponta-
ne ale qubitului cu trei niveluri. În final, operatorii 
qubitului cu trei niveluri, sα,β = |α> <β| verifică relaţiile 
de comutare [Sα,β, Sα´,β´]=δβ β´ Sα´α-δαα´ Sβ´β, iar oscilato-
rii cuantici verifică următoarele relații de comutare: 
[b,b+] = 1 și [b,b]= [b+,b+] =0, respectiv.

3. rezulTaTe Și concluzii

Ecuațiile de mișcare pentru sistemul studiat au 
fost calculate pentru două cazuri de rezonanță dis-
tincte: (I) 2Ω = ω și  (II)  Ω = ω, aici

  este frecvența generali-
zată Rabi calculată după redefinirea Hamiltonianu-
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lui (1) în baza stărilor îmbrăcate, iar Ω2=Ω3/Ω0.  
În continuare prezentăm unele rezultate, cele mai re-
levante din punctul nostru de vedere, care reflectă cel 
mai elocvent impactul acestui studiu asupra fenome-
nului răcirii cuantice.  figura 1 reprezintă răcirea sis-
temului pentru cazul (II), care are loc când             , 
ceea ce duce la procesul de absorbție a cuantelor vi-
braționale. Precizăm că  γ2 și  γ3 sunt ratele de emisie 
spontană ale tranzițiilor  |1" |2> și |1> "|3>. Procesul 
dat este însoțit ulterior de eliberarea energiei absor-
bite prin efectele emisiei spontane. Suplimentar, am 
demonstrat că minimul numărului mediu cuantic este 
urmat de creșterea funcției de corelare fonon-fonon. 

Ambele cazuri (I) și (II) demonstrează fenomenul 
de răcire cuantică laser, însă în principiu mecanis-
mele care determină aceste efecte sunt diferite. Dacă   
γ2 ≠γ3 și γ = 0, atunci în cazul (I) sistemul este similar 
cu un sistem consituit din două niveluri – {|Ψ2>,|Ψ3>} cu 
frecvența 2Ω, interacționând cu oscilatorul cuantic de 
frecvența ω, cu 2ΩáΩ. În cazul (II) de rezonanță sis-
temul studiat este similar cu un sistem echidistant de 
trei niveluri |Ψ2>)|Ψ1> )|Ψ3>, unde fiecare tranziție de 
frecvența Ω interacționează și cu oscilatorul cuantic 
care posedă frecvența fundamentală ω, iar Ωáω. În 
acest caz, tranzițiile pot avea loc prin intermediul pro-
ceselor uni-cuantice ale oscilatorului în stările îmbră-
cate |Ψ2>)|Ψ1> )|Ψ3>, precum și între stările îmbrăca-
te  |Ψ2>)|Ψ3>  prin intermediul proceselor bi-vibronice. 
Astfel, apar fenomene de interferență cuantică între 
aceste două procese, care explică deosebirea esenția-
lă între cazurile (I) și (II). În final, s-a observat că nu 
există efecte de răcire pentru ambele cazuri descrise 

aici, (I) sau (II), dacă  γ2 = γ3 în timp ce γ = 0. Cu toa-
te acestea, fenomenul va apărea la creșterea valorii γ, 
păstrând concomitent γ2 = γ3.

concluzii. Am investigat un sistem cu trei nive-
luri de tip Λ pompat laser, starea mai energetică a că-
ruia este cuplată cu un oscilator cuantic caracterizat 
printr-un singur mod bosonic. Efectele de pompare 
laser și disipare cuantice au fost luate corespunzător în 
considerare. Am identificat două situații distincte care 
duc la răcirea cuantică a oscilatorului și am descris 
principiile lor de funcționare. În special, am demon-
strat că interacțiunea care implică procesele cuanti-
ce uni-vibronice și bi-vibronice, însoțite de efecte de 
interferență cuantică între stările îmbrăcate, sunt res-
ponsabile de efecte de răcire. Acest fapt conduce și la 
influențe reciproce între  dinamica cuantică a oscilato-
rului și a emițătorului cu trei niveluri [20]. 
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şTIINţE INGINEREşTI şI TEHNOLOGICE

1. inTroducere

Aerul atmosferic pe care îl respirăm conține 
numeroase tipuri de substanțe chimice, naturale și 
artificiale, dintre care unele sunt vitale pentru om, 
în timp ce multe altele pot fi dăunătoare pentru să-
nătatea lui [1]. Actualmente, producția industrială 
implică tot mai mult utilizarea și sinteza substanțe-
lor extrem de periculoase, în special a gazelor toxice, 
combustibile și explozive. În pofida controlului strict 
asupra proceselor tehnologice, emisiile accidentale 
ale acestor gaze sunt inevitabile, ceea ce prezintă un 
pericol potențial pentru întreprinderea industrială, 
pentru angajații acesteia și oamenii care locuiesc în 
apropiere. Incidentele din întreaga lume, care implică 
sufocare, explozii și decese atenționează asupra exis-
tenței problemei date. Prin urmare, aplicarea senzo-
rilor de gaze poate îmbunătăți semnificativ controlul 
proceselor în cauză și ajuta la prevenirea incidentelor 
menționate mai sus [2-5].   

2. aPlicații ale senzorilor de gaz

Exemple de utilizare a senzorilor de gaz în dife-
rite domenii sunt prezentate în tabelul 1. După cum 
vedem, senzorii de gaze sunt folosiți pe scară largă în 

industriile chimice și petrochimice, organizațiile știin-
țifice, de mediu, instituțiile medicale, inclusiv spitalele, 
producția de alimente și băuturi, producția de semi-
conductori și dispozitive semiconductoare, agricul-
tură, industria de prelucrare, industria auto, navală și 
aeronautică, generarea de energie electrică etc.  [4].

Senzorii de gaz pot fi amplasați în diverse locuri, 
cum ar fi platformele petroliere, depozitele de gaz, 
magistralele de gaz etc. Acești senzori sunt capabili să 
detecteze scurgerile de gaz și să interacționeze cu sis-
temul de control, astfel ca procesul să fie oprit auto-
mat. Detectorul de gaz poate, de asemenea, să alerteze 
operatorii din zona de scurgere prin declanșarea unei 
alarme sonore, permițând lucrătorilor să părăsească 
zona. Detectoarele de gaz, încorporate în sistemele de 
control al incendiilor, pot fi utilizate pentru detecta-
rea gazelor inflamabile și explozive, astfel prevenind 
declanșarea incendiilor și salvând vieți și echipamen-
te. Dezvoltarea unor sisteme eficiente de securitate în 
transport și lupta împotriva terorismului necesită, de 
asemenea, utilizarea pe scară largă a senzorilor de gaz 
capabili să detecteze substanțele chimice și explozive 
de război și să controleze procesul de curățare și eli-
minare a numeroșilor compuși toxici, agenților chi-
mici de război și munițiilor învechite [4].
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Este important de subliniat că senzorii de gaze 
folosiți pentru a rezolva problemele menționate di-

feră semnificativ după principiul de funcționare și 
materialele sensibile la gaz utilizate [6-13]. 

Tabelul 1 
exemple de aplicare a senzorilor de gaz

domeniul de aplicare Funcție gaze detectate
Mediul înconjurător Monitorizarea gazelor toxice prezente în atmo-

sferă în urma emisiilor industriale (stații meteo, 
monitorizarea poluării)

CO, CH4, CO2, O3, NOX, VOCs, SOx, HCs, 
NH3, H2S, umiditate

Siguranța la locul  
de muncă

Monitorizarea gazelor toxice într-un mediu 
de lucru, de exemplu într-o fabrică unde sunt 

utilizate substanțe chimice periculoase

Calitatea aerului din interior, gaze toxice, 
gaze combustibile, O2

Securitatea  
la domiciliu

Detectarea gazelor otrăvitoare sau a fumului în 
gospodării, în urma accidentelor precum incen-
dii, explozii etc.; frigider sau cuptor inteligent; 
alarma de incendiu; încălzire cu gaze naturale, 

detectarea scurgerilor; controlul calității aerului; 
purificatoare de aer; controlul gătitului

CO, CH4, umiditate, CO2, VOCs

Siguranța în mașină Controlul ventilației auto; detectarea vaporilor 
de benzină; teste de alcoolemie în respirație

CO, CH4, LPg, VOCs

Securitate publică Detectarea substanțelor periculoase pentru 
siguranța unui public numeros, cum ar fi gazele 

inflamabile și explozibilii

Calitatea aerului din interior, gaze toxice, 
gaze combustibile, O2

Medicină / clinică Diagnostice (analiza respirației, detectarea boli-
lor); monitorizarea centrului de îngrijire  

a pacientului; monitorizarea drogurilor; organe 
și proteze artificiale; descoperire de droguri noi

O2, NH3, NOx, CO2, H2S, H2, Cl2,  
gaze anestezice

Agricultură Diagnosticarea plantelor/animalelor; testarea 
solului și a apei; inspectarea cărnii/păsărilor de 

curte; monitorizarea deșeurilor/canalizării

NH3, amine, umiditate, CO2

Controlul calității  
produselor alimentare

Detectarea anumitor molecule care se formează 
atunci când alimentele încep să putrezească  

și nu mai sunt bune pentru consum

umiditate, CO2 etc.

utilități/auto-moto 
Centrale electrice

Controlul concentrației gazelor din motorul 
și cazanul de gaz, pentru a garanta eficiența 

maximă a procesului de ardere. Același concept 
poate fi aplicat și la centralele electrice, deoarece 

energia este generată de combustie

O2, CO, HCs, NOx, SOx, CO2, H2, HCs

Industrie:
Petrochimică

Monitorizarea și controlul proceselor; controlul  
calității; monitorizarea locului de muncă;  

monitorizarea fluxului de deșeuri;  
alarme de scurgere

HCs, poluanți convenționali

        Metalurgică O2, H2, CO, poluanți convenționali
Tratamentul apei Cl2, CO2, O2, O3, H2S, CH4

Electronică
H2, CH4, HCl, AsH3, BCl3, PH3, CO, Hf, 

O3, H2Cl2Si, TEOS, C4f6, C5f8, geH4, NH3, 
NO2, O2   

ulei si gaz HCs, H2S, CO
Apărare/militar Detectarea agenților chimici și biologici  

de război
Agenți, explozibili, propulsori

Industria aerospațială Monitorizarea oxigenului, a gazelor toxice  
și inflamabile din atmosferă

H2, O2, CO2, umiditate

Trafic/tuneluri/parcări Controlul și gestionarea traficului urban;  
monitorizarea calității aerului în tuneluri  

sau parcări subterane

CO, O3, NOX, SO2, CH4, LPg

HCs – hidrocarburi; VOCs – compuși organici volatili.
sursa: Date de la Taylor [2], Stetter și colab. [14] etc.
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2.1. controlul condițiilor de viață și de muncă
Pentru a trăi, cu toții trebuie să respirăm oxigenul 

(O2) din aer. Într-un mediu ambiant normal, concen-
trația de oxigen este de 20,9 % din volum. Atunci când 
nivelul de oxigen scade sub 19,5 % din volum, aerul 
este considerat deficitar de oxigen. O concentrație de 
oxigen sub 16 % din volum este considerată deja peri-
culoasă pentru om. Oxigenul, de asemenea, face parte 
din multe procese tehnologice. Prin urmare, este abso-
lut necesar să se poată măsura concentrația de oxigen 
pentru a dirija procesele respective și a controla cali-
tatea aerului din încăpere. Senzorii cu corp solid pot 
soluționa și această problemă [4-15]. 

gazele asfixiante, cum ar fi CO2, de asemenea, 
pot fi detectate de senzorii de gaz [16]. Dioxidul de 
carbon are multe utilizări: carbonatarea băuturilor, 
pneumatica, stingătoarele, fotosinteza. CO2, de ase-
menea, joacă un rol important într-un șir de pro-
cese tehnologice. Cu toate acestea, dioxidul de car-
bon poate avea un efect negativ semnificativ asupra 
sănătății umane, inclusiv de somnolență și sufocare 
la concentrații suficient de mari. Limita admisibilă 
de expunere, recomandată de Administrația pen-
tru Sănătate și Securitate în Muncă a SuA, este de  
5 000 ppm CO2 timp de opt ore [17].          

un alt exemplu de utilizare a senzorilor de gaz îl 
oferă figura 1, și anume modul în care un bloc locativ 
din Japonia poate fi echipat cu senzori de gaz [18]
pentru a monitoriza nivelul CO2, calitatea aerului, 
mirosurile, umiditatea și detectarea gazelor toxice în 

sistemele de monitorizare continuă și de alarmă atât 
în exteriorul, cât și în interiorul încăperilor. După 
cum se știe, chiar și în concentrații foarte mici, gazele 
toxice sunt deja extrem de periculoase pentru sănă-
tatea umană (tabelul 2). În mod tradițional, o alarmă 
de incendiu utilizează un detector de fum sau unul de 
căldură. Însă, în caz de incendiu, se formează diferite 
gaze toxice, cum ar fi CO. Acestea apar deja la etapa 
de ardere, când detectoarele de incendiu tradiționale 
care răspund la fum sau căldură încă nu funcționea-
ză [19]. Prin urmare, utilizarea senzorilor de gaz este 
oportună pentru a putea detecta din timp declanșa-
rea incendiilor și a salva vieți [20].       

Figura 1. Senzori de gaz pentru o casă „inteligentă”.

Tabelul 2 
limitele de expunere pe termen lung și scurt  

la unele gaze toxice tipice
gaz limită de expunere 

pe termen lung,  
8 h (ppm)

limită de expunere 
pe termen scurt,  

10 min (ppm)
H2S
CO
NOX
SO2
PH3

CH3OH
Cl2

NH3
HCl

10
50
3
2
—

200
0.5
25
—

15
300

5
5

0.3
250

1
35
5

Sursa: Date de pe http://www.inspectapedia.com.
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2.2. Monitorizarea mediului
Monitorizarea mediului, adică controlul poluării 

aerului atmosferic de către întreprinderile industriale 
și gazele de eșapament ale autovehiculelor este o pro-
blemă stringentă [18]. Printre poluanții gazoși din aer 
se numără: oxizi de sulf și alți compuși de sulf (SO2 etc.); 
oxizii de azot și alți compuși de azot (NO, NO2, azo-
tatul de peroxiacetil, NH3 etc.); oxizii de carbon (CO, 
CO2); agenții oxidanți O3, Cl2 etc.); compușii organici 
și compușii parțiali de oxidare (cauciucul și materiale-
le plastice, solvenții organici, hidrocarburile clorurate 
și fluorocarburi, compușii organici volatili, CH4 etc.); 
compușii organometalici; halogenii și compușii lor (As, 
AsH3 etc.); fosforul și compușii săi (P, P2O5 etc.). gazele 
principale care provoacă poluarea aerului sunt oxizii 
de azot NOx (NO și NO2), monoxidul de carbon (CO), 
oxizii de sulf (SOx), gazul natural sau metanul (СН4) 
ca cea mai importantă componentă și ozonul (О3).  
Deoarece gazele de NOx cu oxizi de sulf (SOx), emise 
de centralele electrice pe cărbune, provoacă ploi aci-
de, iar o creștere a concentrației de CO2, CH4 și O3 are 
impact asupra încălzirii globale și apariției smogului 
ca urmare a reacției fotochimice, acestea trebuie de-
tectate, iar concentrația lor în atmosferă redusă [16; 
21]. Nu trebuie neglijați nici compușii organici [22], 
în special de formaldehidă (HCHO), care este utili-
zată pe scară largă în materialele de construcție și la 
fabricarea mobilei. formaldehida s-a dovedit a fi cea 
mai periculoasă dintre substanțele ce poluează atmo-
sfera în încăpere. Consecințele efectelor ei asupra or-
ganismului uman sunt prezentate în tabelul 3. Studiile 
au arătat că senzorii de gaz pot controla conținutul de 
gaze și de vapori periculoși în atmosferă menționați 
mai sus [22] și, prin urmare, utilizarea pe scară largă a 
senzorilor de gaz este unul dintre instrumentele me-
nite să îmbunătățească calitatea vieții umane [4].               

2.3. controlul combustiei
Controlul proceselor de ardere este un alt dome-

niu important de aplicare a senzorilor de gaz [23], ba 
chiar constituie un obiectiv prioritar în multe cazuri. 
S-a constatat că monitorizarea conținutului de CO, 

NOx, O2, CO2, hidrocarburi (HC) și compuși orga-
nici volatili în produsele de ardere permite a contro-
la mai bine procesul de ardere, ceea ce contribuie la 
scăderea emisiilor toxice, utilizarea mai eficientă a 
combustibilului și, ulterior, la economisirea energi-
ei. Conform unui raport al Departamentului pentru 
Energie al SuA [24], utilizarea senzorilor de monito-
rizare a proceselor de ardere poate economisi anual 
0,25 cvadrilioane de unități termice britanice (uTB) 
de energie în toate industriile consumatoare de  
energie.   

2.4. controlul calității produselor alimentare
Senzorii de gaz pot fi folosiți și pentru a carac-

teriza aromele alimentare ca parte a procesului de 
control al calității produselor alimentare. Cele mai 
potrivite dispozitive pentru această funcție sunt „na-
surile electronice”, unele dintre cele mai promițătoare 
dispozitive printre senzorii de gaz. 

După cum se cunoaște, simțul olfactiv joacă 
un rol fundamental în dezvoltarea umană și în in-
teracțiunile biosociale. un „nas electronic” ca sis-
tem de măsurare constă, de obicei, dintr-un sistem 
multi-senzor, o unitate de procesare a informațiilor, 
cum ar fi rețeaua neuronală artificială, software-ul 
cu algoritmi digitali de recunoaștere a modelelor și 
a bazelor de date din bibliotecile de referință [25-
28]. Pe măsura dezvoltării tehnologiilor senzoriale, 
astfel de matrice senzoriale de gaz vor deveni un 
lucru obișnuit în industria chimică și alimentară și 
vor fi incluse în sistemele automate de monitorizare 
și control a diferitor procese tehnologice, inclusiv în 
producerea alimentelor. Pe lângă industria alimen-
tară, „nasurile electronice” pot fi utilizate și în alte 
domenii, precum industria auto, de ambalare, de  
cosmetice, medicamente, industria chimică și bio-
medicală, pentru a controla calitatea materiei prime 
și a produselor finite, prospețimea și maturitatea 
fructelor, studiul duratei de valabilitate și evaluarea 
autenticității produselor, clasificarea aromelor și a 
parfumurilor, detectarea agenților patogeni micro-
bieni etc. (tabelul 4).          

Tabelul 3
intoxicarea cu formaldehidă, un pericol pentru sănătatea omului

concentraţie simptome fizice
40 ppb (8 ore în medie)

100 ppb (1 ore în medie)
Sănătatea Canada recomandă aceste limite de expunere drept ghiduri rezidențiale 

privind calitatea aerului interior ([on-line] https://www.canada.ca/en/health-canada/)
1-10 ppm

10-20 ppm
50-100 ppm și mai mult

Iritație la ochi; lăcrimare la 4 ppm.
Tuse, palpitații cardiace, senzație de strângere în piept

Edem pulmonar, pneumonită, deces
Contact cu pielea (rășini care conțin formalină sau HCHO) – dermatită
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În agricultură, senzorii de gaz pot fi folosiți 
pentru diagnosticarea bolilor la animale și plante, 
detectarea contaminanților și agenților patogeni 
în lapte, carne și alte produse alimentare, precum 
și pentru determinarea calității produselor, cum ar 
fi maturitatea și gustul fructelor și a legumelor în 
câmp [2; 29].

 
2.5. Medicină
Medicina și produsele farmaceutice sunt un 

domeniu important de aplicare a senzorilor de gaz 

Tabelul 4  
exemple de aplicații industriale pentru „nasuri electronice” 

sectorul industrial zona de aplicare Tipuri și exemple specifice de utilizare
Agricultură Protecție la vârf; calendarul recoltării  

și depozitarea; carne, fructe de mare  
și produse din pește; producția de plan-

te; boli înainte și după recoltare

Securitate internă; aprovizionare sigură  
cu alimente; maturitatea culturilor; tratamen-

te de conservare; prospeţime; contaminare; 
determinarea soiurilor rebutate; diagnosticarea 
simptomelor de boală la plante în funcție de soi; 
identificarea dăunătorilor; detectarea dăunători-

lor non-indigeni ai culturilor alimentare
Transport aerian Siguranță publică și bunăstare; securita-

tea pasagerilor și a personalului
Detectarea materialelor explozive și inflamabile

Produse cosmetice Produse pentru aplicații personale; 
aditivi de parfum

Dezvoltare parfumuri & apă de colonia;
îmbunătățirea produsului; apelul  

consumatorilor
Mediu Monitorizarea calității aerului și a apei; 

controlul calității aerului din interi-
or; reglementările privind reducerea 

poluării

Detectarea poluării; deversări toxice; emisii de 
malodor; controlul gazelor toxice/periculoase 

ale degajărilor de poluare la sursă

Alimente și băuturi Prevenirea fraudei consumatorilor;  
evaluări ale controlului calității;  

maturitate; schimbarea gustului alimen-
telor; caracteristicile mirosului

Confirmarea ingredientului; recunoașterea măr-
cilor cu standarde de conținut; starea comerciali-
zării consistenței produsului; alterare, valabilitate 
în afara aromei; evaluări ale soiurilor de produse

Producere Procesarea controalelor; uniformitatea 
produsului; siguranță; securitate;  

condiții de muncă

Caracteristicile și consistența produsului; carac-
teristici de aromă și gust; alarme de incendiu; 

detectarea scurgerilor de gaze toxice
Medicină Identificarea agentului patogen;  

detectarea agentului patogen sau a bolii; 
afecțiuni fiziologice

Determinarea tratamentului pacientului; 
prognoze pentru diagnosticarea bolii; tulburări 

metabolice; sănătate nutrițională;  
insuficiență renală sau hepatică

Securitate și aplicații 
militare

Securitatea personalului și a populației; 
siguranță civilă și militară

Arme biologice și chimice; detectarea  
materialelor explozive

farmaceutică Contaminare; puritatea produsului; 
amestecuri de produse

Controlul calității purității medicamentelor; 
consistența formulării și uniformitatea

Reglementare Protecția consumatorului; protecția 
mediului

Siguranța produsului; caracteristici periculoase; 
teste de contaminare a aerului, apei și solului

Cercetare științifică Botanică; studii ecologice; inginerie; 
proprietățile materialului;  
microbiologie; patologie

Chemotaxonomie; impactul producției indus-
triale asupra ecosistemului; procese chimice; 

identificarea microbilor și a metaboliților
sursa: Reedit. din Wilson and Baietto [29]. Publicat de MDPI cu acces deschis.

[29]. Necesitatea unei varietăți de senzori în secto-
rul asistenței medicale este determinată de tendin-
ța de monitorizare continuă a pacienților. Analiza 
respirației este una dintre opțiunile posibile pentru 
o astfel de monitorizare continuă a pacienților (ta-
belul 5). 

Se știe că diagnosticul bolilor umane bazat pe 
simțul olfactiv s-a dovedit a fi, pe lângă examinări-
le fizice, o metodă dintre cele mai fiabile utilizate în 
medicină de-a lungul timpului [30]. Mirosurile emi-
se de pacienți erau considerate indici inițiali majori 
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Tabelul 5 
condițiile clinice principale pentru care senzorii chimici in vivo sunt considerați de ajutor 

stare clinică analiza și markeri  
de respirație

gazele fiziologice din respirația umană

Diabetul zaharat Vapori de acetonă
CH4 – 4-20 ppm;  

C2H6, C2H12 – 1-11 ppb;  
C6H8 – 0,012-1 ppm;  

C2H5OH – 0,013-1 ppm;  
CH3OH – 0,16-2 ppm;  

CO2 – 2,500-3,000 ppm;  
CO – 0,4-2,0 ppm;  

CO (fumător) – 1-20 ppm;  
NH3 – 130-2,400 ppb;  

NO (tractul respirator inferior) – 1-9 ppb;  
NO (tractul respirator superior) – 0,2-1 ppm;  

NO (nivelul nazal) – 1-30 ppm             

Monitorizarea funcției vitale în tera-
pie intensivă/anestezice/chirurgie  

prelungită

NOx, O2, CO2,  
halotan etc.

Inflamație și stres oxidativ NO, CO

Astm; fibroză chistică NO, CO, H2O2,

Disfuncție alografă pulmonară;  
cancer pulmonar

NO

Bronșită cronică/medicamentul 
toracic

O2, CO2, pH

Infecție epitelială bronșică NO2

Monitorizare respiratorie CO2/O2 proporţie, 
NO

sursa: Date de la Moskalenko și colab. [31], Cao and Duan [32], Smith și colab. [33], Marczin și colab. [34].

Tabelul 6  
descrierea aromelor folosite la diagnosticarea bolilor specifice  

și a tulburărilor metabolice asociate cu mirosurile emanate de țesuturile umane afectate [29]

Boala / Tulburare sursa corpului aroma descrisă

Acromegalie
Infecție anaerobă

Azotemie (prerenală)
Proteoliză bacteriană
Vaginoză bacteriană

Infectie a vezicii urinare
Bromhidrosis

Boala lui Darier
Cetoacidoza diabetică

Insuficiență cardiacă congestivă
fibroză chistică
Diabetul zaharat 

Difterie
Empyema (anaerobic)
Diverticul esofagian

fetor hepaticus
gută

Hidradenită suppurativă 

Corp
Piele, transpirație

urină
Piele

Descarcări vaginale
urină

Piele, nas
fese

Respirație
Inimă (șunturi portale)

fecale copii
Respirație
Sudoare

Respirație
Respirație
Respirație

Piele
glande sudoripare apocrine

Puternic, respingător
Mere putrede

urină concentrată
Camembert supramaturat

Asemănător aminei
Amoniac
Neplăcut

Rang, neplăcut
Mere putrede, acetonă

Sulfură de dimetil
Inadecvat
Acetonă

Dulce
Respingător, putred

feculent, respingător
Trifoi nou tuns, dulce

Miros de gută 
Miros neplăcut al corpului

care contribuiau la stabilirea unui diagnostic precoce. 
Lista unor arome descriptive care au fost raportate ca 
indicatori pozitivi ai anumitor boli, tulburări fiziolo-
gice sau metabolice și anomalii genetice este prezen-
tată în tabelul 6. Analiza acestor informații arată că, 
în cazul utilizării unui „nas electronic” care contri-

buie la identificarea diverselor mirosuri, pot fi obți-
nute informații preliminare imediate despre starea 
pacientului și rezultatele tratamentului aplicat, până 
a apela la măsurări tradiționale repetate sau a aștepta 
sosirea analizelor detaliate chimice și biochimice de 
laborator [31; 32].
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Hiperhidroză
Hiperaminoacidurie (oasthouse  

sindrom)
Hipermetioninemie 

Obstructie intestinală 
Corp străin intranazal 
Acidemie izovalerică 

Cetoacidoză (înfometare) 
Cedarea ficatului 

Abcesul pulmonar 
Boala urinilor cu miros de sirop de arţar

fenilcetonurie 
Pneumonie (necrotizare) 
Infecție cu pseudomonas 

Insuficiență renală (cronică) 
gastroenterita rotavirus 

Rubeolă 
Schizofrenie 

Scrofulș 
Scorbut 

Shigellosis 
Variolă

Carcinomul cu celule scuamoase  
Sindromul picioarelor transpirate 

gură tranșantă 
Trimethylaminuria 

Limfadenita tuberculoza 
Necroză tubulară (acută)

febră tifoidă 
uremie 

Boala lui Vagabond 
ulcere varicoase (maligne) 

febră galbenă

Corp
Pielea sugarului

Respirația sugarului

Respirație
Respirație

Piele, transpirație, respirație
Respirație
Respirație

Spută, respirație,  
Transpirație, urină,  

ceară la ureche
Pielea sugarului 

Respirație
Piele, transpirație

Respirație
fecale

Sudoare
Sudoare

Corp
Sudoare
fecale
Piele
Piele

urină, transpirație,  
respirație
Respirație

Piele, urină
Piele
urină
Piele

Respirație
Piele

Picior
Piele

Ascuțit, neplăcut 
Malț uscat sau hamei

Dulce, fructat, pește, varză fiartă,  
unt rânced 

feculent, respingător
feculent, respingător

Picioare transpirate, brănzos
Dulce, fructat, asemănător acetonei
Pește mustăcios, ficat crud, feculent,  

mercaptan, sulfură de dimetil
Respingător, putred, plin 
Sirop de arțar, zahăr ars

Mucegai, de șoarece, de cal, urină dulce 
Putred

Struguri
urină învechită

Deplin
Pene proaspăt zmulse

Acetic ușor
Bere bătută

Putred
Rânced

Duhoare de variolă
Respingător
Acetic lipsă

Halitoză
De pește

Bere bătută
Apa învechită

Pâine proaspăt coaptă 
Pește, amoniac, urină

Neplăcut
Respingător, feculent

Măcelărie

sursa: Date de la Wilson and Baietto [29]. Publicat de MDPI cu acces deschis.
3. concluzii

Cu certitudine, senzorii de gaz beneficiază de o 
aplicabilitate foarte largă, iar necesitatea acestora va 
crește an de an. De aceea, în multe țări, inclusiv în 
Moldova, se desfășoară cercetări intense în vederea 
îmbunătățirii parametrilor senzorilor de gaz exis-
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inTroducere

Producția de nuci este în creștere la nivel global. 
Pentru Republica Moldova, nucul reprezintă una din-
tre cele mai vechi specii de fructe și a avut întotdeau-
na o semnificație economică și socială deosebită. De 
asemenea, el este apreciat pentru valoarea nutritivă și 
biologică ridicată a fructelor sale. O dietă bogată în 
nuci va oferi organismului uman grăsimi calitative, 
aminoacizi esențiali și fitochimici ca polifenolii [1-4]. 

Nucile au generat un interes considerabil în ul-
timul deceniu și datorită profilului acizilor grași din 

uleiul de nuci, în special a Acizilor grași Polinesatu-
rați esențiali ω-3 și ω-6, raportul acestora în uleiul de 
nuci fiind unul favorabil [5]. 

Nucile dispun de un potențial nutraceutic extra-
ordinar. Ele dețin întâietatea printre produsele ali-
mentare menționate drept cele mai sănătoase de că-
tre Agenţia federală pentru Hrană și Medicamente a 
Statelor unite și pot fi utilizate pe scară largă pentru 
a îmbunătăți starea nutrițională și a diversifica gama 
de produse din industria alimentară și de catering. 
grație efectelor benefice ale consumului de nuci 
asupra sănătății umane, demonstrate de numeroase 
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THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR ObTAINING MILk AND FERMENTED bEVERAGE bASED ON 
NUTS
Summary. The objective of this paper was to evaluate the potential of using walnuts (Juglans Regia L.) in the form 

of vegetable milk. Thus, it has been developed the technology for obtaining walnut milk. In order to obtain a safe prod-
uct in terms of physicochemical and sensory quality, research has been done on these milk samples. Quality indices 
were determined for all the samples during storage. The results showed that vegetable walnut milk contain fats 2.5 %,   
proteins 0.77 %, lipids 2.2 %. Microstructure analysis showed that this beverage is an oil-in-water emulsion that is de-
stroyed for three  days. In order to obtain the walnut milk fermented beverage, as source of lactic Bacteria was used 
yogurt It has been demonstrated the possibility of producing fermented beverages based on walnut milk. The obtained 
products have a low energetic value,  sensory properties and physico-chemical characteristics specific to raw material 
and used additions different from those of fermented cow’s milk products but acceptable for consumption.

Keywords: nuts, vegetable milk, emulsion, microstructure, fermented beverage, syneresis.

Rezumat: Obiectivul acestui studiu constituie evaluarea potențialului valorificării miezului de nuci (Juglans Regia L.) 
sub formă de lapte vegetal. Astfel, a fost dezvoltată tehnologia de obținere a laptelui de nuci. Pentru a căpăta un produs 
sigur sub aspectul calității fizico-chimice și senzoriale, au fost evaluați indicii de calitate ai mostrelor de lapte vegetal 
obținut. Pe parcursul depozitării au fost determinați indicii de calitate ai laptelui de nuci. Rezultatele au arătat că laptele 
de nucă conține grăsimi 2,5 %, proteine 0,77 %, lipide 2,2 %, iar potrivit analizei microstructurii, această băutură este o 
emulsie ulei în apă, a cărei stabilitate este distrusă timp de trei zile. În scopul obținerii băuturii fermentate pe bază de 
lapte de nuci, ca sursă de bacterii lactice au fost utilizate maiele din iaurt. În consecință, s-a demonstrat posibilitatea 
producerii băuturii fermentate pe bază de lapte de nuci, noul produs având o valoare energetică scăzută, proprietăți 
senzoriale și caracteristici fizico-chimice specifice materiei prime și adaosuri utilizate diferite de cele ale produselor lac-
tate fermentate, acceptabile însă pentru consum.

Cuvinte-cheie: nuci, lapte vegetal, emulsie, microstructură, băutură fermentată, sinereză.
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cercetări, există un interes din ce în ce mai mare pen-
tru dezvoltarea de noi alimente pe bază de nuci, cum 
ar fi laptele de nuci, umpluturile de patiserie, făina 
de nuci etc. unii cercetători au încercat să elaboreze  
produse din carne care conțin șrotul de nuci [6; 7]. 
De asemenea, au fost efectuate cercetări și în privin-
ța producției de băuturi și emulsii pe bază de ulei de 
nuci [8-12]. 

În ultimele decenii au apărut controverse referi-
toare la efectele laptelui animal asupra organismului 
uman. Există îngrijorări cu privire la efectul său aler-
gic, legătura cu tulburările hormonale, diabetul și al-
tele. Cert este că laptele posedă calități nutritive esen-
țiale, dar constituie un aliment incomplet: conține 
mai puțin magneziu în raport cu calciul, o cantitate 
insuficientă de vitamine și prezintă un dezechilibru 
în grăsimi, fapt care le reduce beneficiul [13]. 

Pe parcurs, diferite tipuri de lapte vegetal s-au 
constituit într-o alternativă veritabilă pentru laptele 
animal prin conținutul său nutrițional divers con-
siderat benefic pentru om [14]. Pe lângă faptul că 
este gustos și are o valoare nutritivă ridicată, laptele 
vegetal este în centrul atenției datorită unor caracte-
ristici speciale: lipsa lactozei, a proteinelor animale 
și colesterolului, care subscriu la cererea actuală de 
produse alimentare sănătoase [15]. 

În prezent se constată o cerere tot mai mare de 
alimente probiotice non-lactate (atât fermentate, 
cât și nefermentate), inclusiv de sucuri de fructe și 
legume, soia și anumite produse din cereale ca ur-
mare  a vegetarianismului, intoleranței la lactoză și 
alergiilor la lactate, precum și a interesului pentru 
alimentele cu un nivel scăzut de colesterol [16]. Va-
loarea alimentelor fermentate este în mare parte aso-
ciată cu prezența bacteriilor probiotice [17]. Acestea 
favorizează echilibrul microflorei intestinale, inhibă 
creșterea bacteriilor dăunătoare, promovează diges-
tia, stimulează funcția imunitară și cresc rezistența 
la infecții [17]. Dezvoltarea și creșterea continuă a 
cererii pentru astfel de produse ar avea un avantaj 
suplimentar, care ar putea fi de interes economic 
pentru multe țări: materia primă de bază (nuci, soia 
etc.) nu necesită, în general, sol specific și nici con-
diții climatice speciale, fiind capabilă să se adapteze 
diferitelor climate, deși, desigur, productivitatea s-ar 
putea schimba [18; 19]. 

Având în vedere considerentele menționate, pre-
cum și faptul că produsele pe bază de nuci sunt prac-
tic absente pe piața din Moldova, obiectivul studiului 
a fost cercetarea posibilității de a obține lapte vegetal 
și băutură fermentată pe bază de lapte de nuci, pre-
cum și monitorizarea modificărilor parametrilor fizi-
co-chimici ai acestora la păstrare.

MaTeriale Și MeTode

Nucile s-au colectat la faza de maturitate deplină, 
fiind ulterior strivite, iar miezul sortat și folosit pen-
tru obținerea laptelui vegetal și a băuturii fermentate 
pe baza acestuia.      

Tehnologia de preparare a laptelui vegetal.    
Tehnologia de obținere a laptelui de nuci include 
componente și proceduri necesare pentru forma-
rea proprietăților senzoriale și a valorii nutritive 
caracteristice produsului dat. Miezul de nucă a fost 
înmuiat în apă la 20-80 °C timp de 6-16 ore, apoi 
separat de excesul de apă. După îndepărtarea manu-
ală a învelișului subțire care acoperă miezul, acesta 
a fost amestecat cu apă potabilă în diferite proporții 
miez : apă și omogenizat timp de 5 minute. Suspen-
sia rezultată a fost filtrată printr-un material textil 
cu strat dublu (pânză subțire de bumbac) pentru a 
obține lapte de nucă. Laptele de nucă a fost pasteu-
rizat la 73 ± 2 °C timp de 15 minute și distribuit în 
recipiente. 

Tehnologia de preparare a băuturii fermentate 
pe bază de lapte de nuci. Pentru obţinerea produ-
selor fermentate pe bază de lapte de nuci, ca agenţi 
de fermentare s-au utilizat complexul 7 Bacterii lac-
tice care conţine așa specii de bacterii ca Lactoba-
cillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, bifidobacterium bifidum, Streptococus 
thermophylus, bifidobacterium longum, Lactobacillus 
bulgaricus, precum și maiele de bacterii lactice din 
iaurt. Procesul de fermentare a fost efectuat la 37 °C 
timp de 12 ore. În eșantioanele inițiale și în timpul 
fermentației (după 4, 8 și 12 ore de fermentare) au 
fost determinate valorile acidității titrabile (g acid 
lactic/100 ml). După 12 ore de fermentare, probele 
au fost păstrate la + 4 – + 6 °C timp de 14 zile. Evolu-
ția acidității titrabile și a indicelui de sinereză (IS %) 
a fost monitorizată pe toată perioada de depozitare.

indicii fizico-chimici de calitate ai laptelui ve-
getal au fost determinați utilizând metode de analiză 
standardizate:

 ▪ conținutul de lipide, în urma separării grăsimii 
cu alcool izoamilic (amil) prin centrifugarea laptelui, 
anterior macerate cu acid sulfuric.

 ▪ conținutul de proteine, prin blocarea grupărilor 
amilice ale proteinelor cu formaldehidă și eliberarea 
grupărilor carboxilice care sunt neutralizate cu soluție 
alcalină.

 ▪ microstructura și dimensiunea celulelor grase 
din laptele vegetal au fost determinate folosind micro-
scopul digital al modelului ”Motic Digital Microscope 
B1 Advanced Series”. Studiul a fost realizat în funcție 
de timpul de păstrare a laptelui de nucă. 
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rezulTaTe Și discuții

Compoziția chimică în macronutrienții laptelui 
de nuci, în funcție de raportul miez de nuci : apă, este 
prezentată în tabelul 1. 

După cum demonstrează valorile obținute, 
componenţii majoritari în laptele de nuci sunt li-
pidele, conţinutul lor variind în limitele 4,53- 
12,13g/100mL. În comparaţie cu laptele de vaci, lap-
tele de nuci are un conținut mai redus de proteine. 
Cu toate acestea,  ținând cont de valoarea sa biolo-
gică, se poate afirma că aportul proteic al laptelui de 
nuci este mai sănătos.

analiza microstructurii laptelui de nuci. Lapte-
le de nuci este un fluid complex atât după natura fizi-
că, cât și prin diversitatea constituenţilor moleculari 
de origine proteică, lipidică, minerală ș.a. Lipidele 
sunt componenții majoritari care se găsesc sub for-
mă de emulsie de globule grase. Dimensiunile aces-
tor globule reprezintă un indicator important pentru 
stabilitatea și digestibilitatea laptelui. În studiul de 
față, a fost examinată evoluţia parametrilor granulo-
metrici și distribuţia după dimensiune a globulelor 
de grăsime ale laptelui de nuci la păstrare. Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în figura 1. 

La etapa de obținere, diametrul globulelor de 
grăsime din structura laptelui de nuci variază în li-
mitele 0,45-9,45 µm, o pondere mai mare având pi-

căturile cu diametrul de 4,95 μm. Aceste valori sunt 
comensurabile cu diametrul oleozomilor nucilor 
(1-30 μm). Începând cu ziua a doua, unele globule 
fuzionează, atingând valori ale diametrului picătu-
rilor de grăsime ce variază în limitele 1,35 și 12,15 
μm. După două zile, majoritatea globulelor de gră-
sime au diametrul de 5,5-6,0 µm. După ziua a treia, 
structura emulsiei este predominată de globule de 
grăsime cu diametrul de de 8,55 μm, valorile maxi-
me fiind de 13,95 µm, treptat structura emulsiei de 
lapte vegetal se distruge manifestându-se separarea 
parţială a fazelor.

Pentru băutura fermentată pe bază de lapte de 
nuci pe parcursul fermentării, precum și al păstrării 
au fost monitorizați indicele de aciditate și evoluția  
pH-ului.

După cum se arată în figura 2, la fermentarea 
probelor a avut loc o reducere mai mare a pH-ului, 
astfel după 12 ore de fermentaţie, valorile finale ale 
pH-ului au atins 5,35 și 5,03 pentru cele fermentate, 
cu 2,5 % maia de iaurt și 10% respectiv. 

Creșterea dozei de adaos de maia de iaurt admi-
nistrată a condus la creșterea acidităţii și scăderea 
pH-ului, respectiv. Aciditatea titrabilă a probelor fer-
mentate după 12 ore de fermentaţie a constituit 0,7 și 
1,15 g acid lactic 100 ml-1 pentru băutură fermentată 
cu 2,5% și 10% cu adaos de iaurt, respectiv (figura 2 
(b)).

Tabelul 1 
compoziţia chimică a laptelui de nuci

raport miez : apă
nr. indicatori Miez : apă

1:10
Miez : apă

1:8
Miez : apă

1:5
Miez : apă

1:4
1. Substanţa uscată, % 6,73±0,12 8,92±0,13 14,02±0,30 17,22±0,58
2. Proteine, g/100 g 1,17±0,09 1,49±0,07 2,31±0,19 2,78±0,11
3. grăsimi, g/100 g 4,53±0,21 6,02±0,11 9,74±0,33 12,13±0,42
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Figura 1. Distribuţia granulometrică a picăturilor de grăsime din laptele de nuci.
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După 14 zile de depozitare la 4 °C, valorile pH-
ului și ale acidităţii titrabile s-au modificat mai pro-
nunţat în primele două zile de păstrare și mai puțin 
esenţial în următoarele zile. În același timp, aceste 
modificări nu sunt majore, probabil din cauza efec-
tului tampon al proteinelor, zaharurilor și altor com-
ponente prezente în miezul de nuci și în băutura fer-
mentată. 

Intensitatea și profunzimea sinerezei produselor 
lactate acide depinde în mare măsură de suprafaţa 
internă a fazei solide, porozitatea (spaţii ocupate de 

zer) și permeabilitatea gelului. Sinereza este de fapt o 
continuare a reacţiei de gelatinizare spre maturizarea 
gelului, ceea ce conduce la creșterea densităţii legătu-
rilor de reticulare, la contractarea gelului și expulza-
rea solventului. Rezultatele ce caracterizează valorile 
indicilor de sinereză a probelor de băutură fermenta-
tă analizate sunt prezentate în figura 4.

În toate cazurile, valoarea indicelui de sinereză a 
produselor din lapte de nuci fermentat este în relaţie 
directă cu durata de păstrare a acestora și în relaţie 
inversă cu doza de maia administrată. 
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Figura 2. Variaţia (a) pH-ului și (b) acidității titabile (g acid lactic 100 mL-1) a produsului  
pe parcursul fermentării laptelui de nuci.

Figura 3. Variaţia pH-ului (a) și acidității titrabile (b) pe parcursul păstrării laptelui de nuci fermentat  
cu adaos de maia de iaurt.

Figura 4. Variaţia indicelui de sinereză a laptelui de nuci fermentat cu maia de iaurt   
pe parcursul păstrării, %.
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concluzii

A fost elaborată tehnologia de producere a lapte-
lui de nuci și a băuturii fermentate pe bază de lapte de 
nuci. Laptele de nuci este un produs extrem de com-
plex atât după natura fizică multifazică (faza apoasă 
continuă, suspensie coloidală, emulsie și soluţie), cât 
și prin diversitatea constituenţilor moleculari de ori-
gine proteică, lipidică, minerală ș. a. Analiza micro-
structurii laptelui de nuci a arătat că diametrul glo-
bulelor de grăsime variază în limitele 0,45-9,45 µm și 
că acesta este comensurabil cu mărimea oleozomelor 
intracelulare ale nucilor. Produsele obţinute au un 
conţinut caloric scăzut, prezintă proprietăţi organo-
leptice și caracteristici fizico-chimici (pH, aciditate 
titrabilă, indice de sinereză) specifici materiei prime 
și maielelor folosite, diferite de cele ale produselor 
fermentate din lapte de vaci,  acceptabile însă pentru 
consum.
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inTroducere

Datorită apariției și dezvoltării noilor tehnologii, 
succeselor în ameliorarea asistată de marcheri, ex-
tinderii semnificative a suprafețelor cultivate, irigării 
și utilizării altor resurse naturale, în ultimele decenii 
producția agricolă la nivel mondial a crescut semnifi-
cativ, practic dublându-se în perioada 1960–2018. Cu 
toate acestea, sectorul agricol, inclusiv ramura de creș-
tere și cultivare a florii-soarelui, se confruntă cu mul-
tiple riscuri naturale, în special, cu expansiunea unor 
boli și dăunători care  cauzează anual pierderi de până 
la 40 % din producție.

În condițiile tehnologiilor actuale, agroecosiste-
mul florii-soarelui cuprinde un complex de agenți fito-
patogeni, în mare măsură, comuni pentru țările ce cul-
tivă această plantă oleaginoasă. Cele mai devastatoare 
boli sunt provocate de atacul ciupercilor fitopatogene: 

Plasmopara halstedii (mana), Sclerotinia sclerotiorum 
(putregaiul alb), botrytis cinerea (putregaiul cenușiu) 
și de fanerogama parazită - lupoaia (Orobanche cuma-
na Wallr.) [1].  Pe lângă acestea, o serie de boli, ca pă-
tarea neagră (Phoma sp.), rugina (Puccinia helianthi), 
vestejirea (verticillium dahliae), putrezirea rădăcinilor 
și tulpinilor (Macrophomina phaseoli), pot constitui 
un pericol potențial, fiind semnalate tot mai des în 
culturile de floarea-soarelui [2]. 

O situație similară se atestă la nivelul Republicii 
Moldova, unde floarea-soarelui, fiind principala sursă 
de ulei utilizat în alimentare, se plasează pe locul trei 
după porumb și grâu. Datorită profitabilității cultu-
rii în ultimii ani s-au extins considerabil suprafeţele 
ocupate de floarea-soarelui (cca 370 mii ha), acestea 
depășind esențial cota limită admisă în asolamente. 
Exploatarea iraționala a terenurilor, nerespectarea ter-
menilor de rotație a culturilor în asolamente, în jonc-
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Rezumat. Fanerogama parazită – lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) –, este unul dintre  principalii factori limitativi ai 
producției de floarea-soarelui, cauzând scăderea semnificativă a randamentului și calităţii uleiului, care variază în funcție 
de gradul de atac, virulența și agresivitatea raselor. Cercetarea și cunoașterea evoluției din cadrul populațiilor de lupoaie, 
evaluarea germoplasmei de floarea-soarelui și elucidarea controlului genetic al interacțiunilor gazdă-parazit rămân a fi 
cruciale pentru organizarea unor programe eficiente de ameliorare a plantelor la rezistență. În acest context, prezentul 
studiu pune în evidență un șir de particularități ale mecanismelor de rezistență la factorii biotici, precum și ale unor 
fenomene biologice generale, pe baza patosistemului H. annuus L. – O. cumana Wallr., valorificând o abordare multidis-
ciplinară și integrativă, axată pe relevarea diferitor aspecte ce ţin de studiul complex al genelor, de expresia acestora 
la nivel de ARN și proteine, precum și de elucidarea bazelor genetico-moleculare și fiziologo-biochimice de realizare 
fenotipică a factorilor ereditari. 
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țiune cu influența factorilor extremi de mediu deter-
minați de actualele schimbări climatice, au contribuit 
la răspândirea și sporirea agresivității diferitor agenți 
patogeni [3].

Principalul factor limitativ al producției de floa-
rea-soarelui este lupoaia, care în ultimii 10-15 ani se 
remarcă prin apariția noilor rase cu agresivitate spo-
rită și extinderea spre noi areale geografice. Astfel, 
dacă anterior patogenul era răspândit, în special, în 
zonele centrale și de Sud-Est ale Republicii Moldova 
[4], actualmente, lupoaia este semnalată inclusiv în 
partea de nord a țării [5]. Această plantă parazit cau-
zează pierderi de productivitate, conducând la scăderi 
semnificative ale randamentului și calităţii uleiului, 
care variază în funcție de gradul de atac, virulența și 
agresivitatea raselor.

La floarea-soarelui se disting opt rase fiziologice  
(A - H) de lupoaie și opt gene dominante (Or1 – Or8), 
care asigură rezistența monogenică (verticală, oligoge-
nică) a culturii bazată pe principiul genă-pentru-genă 
[6]. De remarcat însă că acest tip de rezistență și me-
canismele specifice determinate de interacţiunea între 
genele Or ale plantei gazdă și genele Avr (Avirulence) 
ale lupoaiei [7], care declanșează activarea unor casca-
de de semnalizare și asigură răspunsul de apărare este 
caracteristică, în special, pentru primele cinci rase ale 
patogenului [8]. Odată cu apariția unor rase mai agre-
sive (f-H) se manifestă un caracter poligenic de rezis-
tență, determinat de efectul cumulativ al unui șir de 
gene de rezistenţă, atât dominante, cât și recesive [9]. 
Astfel, interacțiunea helianthus annuus L. – Orobanche 
cumana Wallr. constituie o formă de interrelații apăru-
tă pe parcursul co-evoluției acestor două specii, repre-
zentând un important model de studiu al rezistenței.

Deși existenţa factorilor genetici în cadrul forme-
lor de cultură și al speciilor sălbatice (helianthus ma-
ximiliani Schrader, h. tuberosum L., h. grosseserratus 
Martens, h. divaricatus L. etc. [10]) a facilitat efortu-
rile amelioratorilor, obţinerea unei rezistenţe absolute 
este extrem de dificilă. Această problemă este determi-
nată, pe de o parte, de evoluţia rapidă a raselor de lu-
poaie, iar pe de altă parte – de cunoașterea insuficientă 
a rolului funcţional al genelor Or, astfel încât se impu-
ne analiza complexă a interacţiunii dintre agentul pa-
togen și gazdă, relație aflată într-o strânsă dependenţă 
de particularităţile fiziologice ale parazitului (afinita-
te, agresivitate și virulenţă), de caracteristicile plantei  
gazdă (rezistenţă nespecifică, specifică și indusă), pre-
cum și de acţiunea factorilor de mediu. 

O atenție deosebită în programele de ameliorare 
se acordă inclusiv obținerii hibrizilor ce posedă rezis-
tenţă nespecifică, numită și generală sau comună, care 
se manifestă în mod egal față de toate rasele sau bio-

tipurile agentului patogen, fiind considerată cea mai 
durabilă și stabilă [11; 12]. Rezistența nespecifică a 
florii-soarelui la lupoaia este determinată de activarea 
a două tipuri de mecanisme pre-haustoriale și post-
haustoriale [13], primul acționând la nivelul cortexu-
lui sau endodermei plantei gazdă prin fortificarea 
pereților celulari și blocarea patogenului [14], iar cel 
de-al doilea inițiindu-se după pătrunderea haustoru-
lui în cilindrul central [15-17]. 

Complexitatea mecanismelor de apărare impune 
adoptarea unor abordări multidisciplinare și integrati-
ve axate pe relevarea diferitor aspecte ce ţin de studiul 
complex al genelor, de expresia acestora la nivel de 
ARN și proteine, precum și de elucidarea bazelor ge-
netico-moleculare și fiziologo-biochimice de realizare 
fenotipică a factorilor ereditari. Din aceste consideren-
te, o prioritate strategică și metodologică a cercetărilor 
prezentate constituie identificarea mecanismelor gene-
tico-moleculare și fiziologice ale rezistenţei și elucida-
rea unor noi aspecte ale fenomenelor biologice generale 
pe baza patosistemului h. annuus L. – O. cumana Wallr. 

MeTodologia cerceTărilor

Interacţiunea gazdă-parazit a fost studiată pe 
modelul patosistemului h. annuus L. – O. cumana 
Wallr. atât sub aspectul particularităţilor fiziologice 
ale parazitului, care se reflectă prin afinitate, agre-
sivitate și virulenţă, cât și cele ale plantei gazdă, de-
terminate de mecanismele de rezistenţă specifică, 
nespecifică și indusă. Răspunsul defensiv al florii-soa-
relui a fost analizat multilateral, implicând metode 
complexe și specifice (bioinformatice, morfologice, 
fiziologice, biochimice și moleculare) de evaluare la 
fiecare nivel de organizare (genă, celulă, organ, țesut,  
organism). 

rezulTaTe Și discuții

Complexitatea mecanismelor de apărare impune 
adoptarea unor abordări integrative axate pe cuanti-
ficarea la nivel genic și proteic a principalelor enzime 
implicate în biosinteza fenilpropanoizilor și menține-
rea statutului redox. Astfel, în scopul relevării unor 
aspecte ale rezistenței nespecifice a fost realizat un 
studiu integrativ care a debutat cu analize bioinforma-
tice, urmat de evaluarea profilelor transcriptomice ale 
genelor, asociate interconexiunii dintre planta gazdă și 
patogen în sistemul h. annuus L. – O. cumana Wallr., 
la diferite faze ontogenetice ale parazitului, corelate 
cu investigații biochimice (activitatea enzimelor im-
plicate în mecanismele defensive) și histochimice ale 
țesutului radicular și foliar, la genotipuri rezistente și 
sensibile de floarea-soarelui.
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Studii bioinformatice. Aplicarea instrumentelor 
bioinformatice de cercetare a permis identificarea 
unor secvenţe nucleare și a proteinelor, potenţial im-
plicate în mecanisme nespecifice de rezistenţă a flo-
rii-soarelui faţă de lupoaie. 

Astfel, prin valorificarea cuvintelor-cheie Oro-
banche Resistance în bazele de date biologice, au fost 
identificate 20 de secvenţe nucleotidice (10 secvenţe 
ADN și 10 secvenţe ARNm), asociate răspunsului 
defensiv a florii-soarelui faţă de Orobanche cumana 
Wallr. (tabelul 1).  

Secvențele ADN detectate au demonstrat similari-
tate pentru gena EF575487, care codifică precursorul 
D-α–fosfolipazei, formată din 2653 de nucleotide, pe 
când secvenţele ARNm reprezintă genele pentru un 
șir de enzime cu rol în răspunsul de apărare (glucan 
sintaza, metionin sintaza, glutation S-transferaza, qui-
non oxidoreductaza, calcon sintaza).

Același studiu, realizat după cuvintele-cheie Sun-
flower Defensin, a permis să identificăm șase sec-

venţe complete sau parţiale de ARNm, cinci dintre 
care (Af364865, Af178635, Af178634, Af141132, 
Af141131) se referă la floarea-soarelui (tabelul 2). Cea 
mai specifică a fost secvenţa polipeptidică AAM27914 
(ARNm Af364865), identificată ca haDef1, pentru 
care a fost demonstrată expresia abundentă la nivel de 
rădăcini [19; 20].

Pentru înțelegerea succesiunii de evenimente care 
se produc pe parcursul expresiei diferenţiate și realiză-
rii fenotipice a genelor a fost realizat un studiu, ce ţine 
de caracterizarea structurală și analiza dinamicii reţe-
lelor reglatoare care se pot stabili între gene, factori de 
transcripție, proteine structurale și funcționale.

În scopul creării rețelelor de gene și rețelelor pro-
teice întru identificarea interacțiunilor dintre acestea 
și căile de semnalizare la invazia patogenului, ca model 
a fost utilizat genomul secvențiat al plantei Arabidopsis 
thaliana, în Cytoscape. genele de interes au fost ana-
lizate privind următoarele aspecte: interacţiunea fizi-
că directă, co-expresia, co-localizarea la nivel celular 

Tabelul 1 
rezultatele selectării secvenţelor implicate în rezistenţa la lupoaie [18]

codul de acces descrierea sursa
Secvenţe de ADN

GM719388 Sequence 10 from Patent WO2008083198 construct sintetic 
Secvenţe de ARNm

DQ837214 glucan synthase-like 4 helianthus annuus x helianthus debilis 
DQ837213 glucan synthase-like 3 helianthus annuus x helianthus debilis 
DQ837212 glucan synthase-like 2 helianthus annuus x helianthus debilis 
DQ837211 glucan synthase-like 1 helianthus annuus x helianthus debilis 
AY899921 methionine synthase helianthus annuus x helianthus debilis 
AY899920 gluthatione S-transferase (gst) helianthus annuus x helianthus debilis 
AY899919 quinone-oxidoreductase helianthus annuus x helianthus debilis 
AY094064 elongation factor 1 alpha helianthus annuus x helianthus debilis 
AF071887 chalcone synthase (CHS) helianthus annuus L.
AF074401 chalcone synthase (CHS) Orobanche cumana Wallr.

Tabelul 2 
rezultatele selectării secvenţelor de defensine la floarea-soarelui [18]

codul  
de acces descrierea sursa secvenţa  

polipeptidică Funcţia

NC_003070 chromosome 1,  
complete sequence Arabidopsis thaliana - -

Af364865 defensin mRNA, helianthus annuus AAM27914 HaDef1
Af178635 defensin CuA1 mRNA helianthus annuus AAf72043

SD2 γ-tionină 
florală specifică

Af178634 defensin SD2 mRNA helianthus annuus AAf72042
Af141132 defensin mRNA helianthus annuus cultivar AAf66592
Af141131 defensin mRNA helianthus annuus cultivar Line HA 401B AAf66591



şTIINţE bIologIcE

Akademos 4/2019| 37

sau tisular, domenele proteice comune, predicţiile pe 
bază de ortologie. În consecință, s-a stabilit o rețea de 
interacțiune funcțională între 81 de gene implicate în 
răspunsul defensiv al florii-soarelui la lupoaie, fiind 
evidențiate patru clustere importante (figura 1): 

 ▪ clusterele 1 și 4, care includ preponderent gene 
implicate în calea de semnalizare a proteinchinazei ce 
declanșează procese celulare fundamentale, cum ar 
fi creșterea, diferențierea celulară, răspunsul la stres, 
apoptoza și mediază, în special, detectează stimulul 
biotic și declanșează cascada de semnalizare a china-
zei care, la rândul său, reglează proteinele implicate în 
răspunsul la apărare;

 ▪ clusterele 2 și 3 includ, în special, gene implicate 
în metabolismul speciilor reactive de oxigen (sro), 
care din cauza toxicității influențează mecanismele de 
apărare a plantelor față de agenții patogenici genele cu 
rol în biosinteza unor carbohidrați – părți componen-
te ale peretelui celular, precum celuloza, lignina, gluca-
nii etc. și care, în cadrul patosistemului h. annuus – O. 
cumana, ar putea fi folosite pentru a dezvolta o barieră 
mecanică împotriva patogenului și a preveni invazia. 

Dintre acestea, pentru studiile transcriptomice 
ulterioare au fost selectate 43 de gene din diferite căi 
metabolice, precum sistemul antioxidant, căi de sem-
nalizare a acidului jasmonic și salicilic, fortificarea pe-
retelui celular, care posibil prezintă un impact major 
asupra procesului fiziologic de rezistență cu perspec-
tivă de a fi folosiți în calitate de marcheri moleculari 
pentru programele de ameliorare a florii-soarelui. 

Pentru a determina rolul funcţional al genei Or5, 
care conferă rezistenţă la rasa E de lupoaie, cu utiliza-
rea marcherului SCAR RTS05, cartat la distanţa de 5,6 
cM proximal de gena rezistenţei, am evidenţiat și am 
secvenţiat produsul de amplificare de 650 pb asociat cu 
această gena. Analiza structurală a succesiunii nucle-
otidice a relevat o similaritate de 100 % la toate geno-
tipurile incluse în studiu, ceea ce denotă caracterul fi-
logenetic conservativ al fragmentului genomic studiat. 

Analiza hărţii de restricţie a succesiunii nucleoti-
dice de 650 pb a permis să constatăm prezenţa a 39 

de site-uri de restricţie pentru 39 de enzime de di-
gestie, iar procesarea secvenţei în bazele de date – o 
similaritate de 86 % cu gena ce codifică precursorul 
proteinei inhibitor a enzimei poligalacturonaza (PIPg),  
care inhibă poligalacturonazele secretate de parazit 
și blochează, astfel, pătrunderea haustorilor lupoaiei 
printre celulele epidermale și cortexul plantei-gazdă 
după atașarea seminţelor de O. cumana Wallr. [22]. De 
menționat că familia PgIPs posedă specificitate înaltă 
faţă de poligalacturonaze și detectarea acestora ar pu-
tea fi utilă în distingerea plantelor-gazdă rezistente de 
cele sensibile și, eventual, ar putea contribui la înţele-
gerea specificităţii faţă de gazdă. 

Astfel, cercetările bioinformatice au permis identi-
ficarea unei serii de compuși – fenilalanin amonia-lia-
za (PAL), chalcon-sintetaza (CHS), chalcon-izome-
raza (CHI) și polifenloxidaza (PPO), care reprezintă 
enzimele-cheie în calea metabolică a fenilpropanoide-
lor, genele codificatoare ale enzimelor menționate fi-
ind considerate marcheri clasici ai răspunsului plantei 
la infecţie [23; 24]. 

Totodată, a fost elaborată o schemă ipotetică pri-
vind mecanismele genetico-moleculare și fiziologice 
ce stau la baza interrelaţiei dintre floarea-soarelui și 
lupoaie, care include componentele implicate în con-
ferirea rezistenţei la nivelul peretelui celular, mem-
branelor biologice, căilor metabolice citoplasmati-
ce. Toate aceste procese complexe de interacţiune se 
află într-o dependenţă corelativă cu numeroși indici 
fiziologice celulari, care intervin în expresia genelor 
contribuind la formarea patosistemului h. annuus L. -  
O. cumana Wallr.

Studii transcriptomice. În scopul cunoașterii 
mai profunde a bazelor moleculare de interacțiune 
helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr. a 
fost studiată expresia în timp real a celor 43 de gene 
selectate prin studii bioinformatice la genotipuri 
sensibile și rezistente de floarea-soarelui, în condiții 
normale și pe fondal de infecție artificială cu lupoa-
ie, la diferite faze de dezvoltare a patogenului (figura 
2a). 

Figura 1. Rețeaua de interacțiune a genelor implicate în răspunsul defensiv al florii-soarelui la lupoaie [21].

          1         2    3   4
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Profilele activității genelor variază, în funcție 
de faza de dezvoltare a patosistemului și de genotip, 
inclusiv în cadrul aceleiași reacții fiziologice de re-
zistență. Astfel, în cazul unor genotipuri rezistente, 
genele implicate în sinteza calozei (GSL1-4) se caracte-
rizează printr-o supraexpresie pronunțată (cca 200 %)  
manifestată, în special, în primele etape de stabilire a 
conexiunilor mediate chimic cu semințele germinate 
de lupoaie, pe când în cazul altor forme rezistente de 
floarea-soarelui se relevă o stare de alarmă exprimată 
preponderent prin represia sintezei ARNm. În pato-
sistemul constituit cu implicarea genotipului sensibil 
de h. annuus a fost evidențiată intensificarea semni-
ficativă a stării de stres, manifestată prin ritmul acce-
lerat de acumulare a secvențelor transcrise. În cazul 
dat, sporirea conținutului de transcripți ai unor gene 

coincide cu invazia patogenului, iar al altor gene – cu 
extenuarea plantei gazdă după dezvoltarea lăstarilor. 
În activitatea anumitor gene asociate sintezei calozei 
și metabolismului ligninei (PAL, C4h, 4CL1 și FAh1) 
au fost puse în evidență dependențe corelative poziti-
ve (GSL2, GSL3) sau negative (PAL, C4h) la diferite 
etape ontogenetice ale O. cumana [25]. Profilul sumar 
al activității genelor APX al combinației incompatibi-
le nu a determinat modificări esențiale, ceea ce indică 
asupra unei bune capacități de reglare și menținere a 
metabolismului în situații de stres biotic [26]. 

Analiza comparativă generală a activității tran-
scripționale a demonstrat profile diferite de expresie 
(figura 2b). 

Astfel, în circa 50 % de cazuri expresia genelor 
rămâne neschimbata pe fondalul infecției, în timp ce 
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         Figura 2. Activitatea unor gene implicate în răspunsul defensiv la genotipuri de floarea-soarelui  
rezistente și sensibile, cultivate în absența și prezența lupoaiei:

a) – expresie relativă a genelor; b) – profilul de expresie diferențiată a genelor.
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în majoritatea dintre celelalte 50 % de cazuri, expre-
sia genelor este inhibată la genotipurile rezistente și 
supraexpresată – la genotipul sensibil. Printre genele 
care și-au majorat expresia se regăsesc cele asociate 
cu sinteza peretelui celular, semnalizarea de apărare, 
reglarea transcripției și a sintezei de proteine, stresul 
oxidativ, metabolismul primar și secundar, 

Prin urmare, invazia plantei parazit contribuie la 
modificarea expresiei unui șir de gene care inițiază sau 
accelerează diverse mecanisme cu rol în asigurarea 
reacției defensive a florii-soarelui la lupoaie.

Studii proteomice. un aspect deosebit de intere-
sant în manifestarea răspunsului imun la stresul biotic 
îl reprezintă biosinteza proteinelor asociate cu patoge-
neza (PR – patogenesis related proteins).

Analiza calitativă a 144 de spectre electroforetice 
ale polipeptidelor obţinute prin SDS –electroforeza 
proteinelor extrase din frunzele și sistemul radicular 
al genotipurilor de floarea-soarelui crescute în lipsa 
infestării și pe fondal de infecție, au scos în evidenţă 
modificări tranzitorii ale metabolismului proteic, re-
levate în perioadă de formare a tuberculilor, și o serie 
de componenţi care pot fi asociaţi cu interacţiunea 

dintre planta-gazdă și patogenul studiat. S-a atestat 
că atacul parazitului determină biosinteza timpurie a 
unor benzi polipeptidice sau se manifestă prin intensi-
ficarea/ diminuarea coloraţiei benzilor electroforetice 
(figura 3a). 

Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizând 
tehnologia Protein LabChip (figura 3b) a relevat di-
ferențe dintre cantitatea anumitor componenţi pro-
teici la etapele critice de infecţie, ceea ce sugerează că 
acestea ar putea avea un rol important în răspunsul 
defensiv al plantelor la atacul patogenului. Majorita-
tea dintre polipeptidele respective posedă mase mo-
leculare similare proteinelor asociate cu rezistenţa 
nespecifică (PR), mediată de un număr mare de gene 
minore care au efect individual slab și acţionează adi-
tiv, în mod egal, faţă de toate rasele agentului patogen 
(tabelul 3). 

Dintre  proteinele PR au fost studiate  peroxidaze-
le –  enzime cu rol cheie în detoxifierea H2O2 în tim-
pul polimerizării dependente de peroxid a alcoolilor 
hidroxicinamilici implicați în procesul de lignificare 
(biosinteza ligninei), cât și a polimerizării proteinelor 
peretelui celular, cum ar fi glicoproteinele bogate în 

Figura 3. Analiza calitativă (a) și cantitativă a polipeptidelor (b) la diferite genotipuri de floarea-soarelui  
în varianta control și pe fondal de lupoaie. M – marcher, kDa; fu – intensitatea fluorescenţei;  

*Concentraţia proteinei în ng/μl calculată la BioAnalyzer în baza intensităţii fluorescenţei.

a)

b)
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Tabelul 3 
Benzi polipeptidice de o intensitate sporită ce se încadrează  

în diapazonul Pr-proteinelor la diferite genotipuri de floarea-soarelui 
genotip zile Masa moleculară, kda

36,2 35,5 28,5 26,8 23,1 20,0 16,5 15,7 15,1 13,4 12,7 12,1

♀

15 +++ + + ++ ++
20
30 +++ ++ + ++ +
40 +++ ++ ++ +++ ++ + +++ ++ ++ + + +
50 ++ ++ ++ + + + +
60 ++ + ++ ++ ++ ++

♂

15 + + + + +
20 + + + + ++ ++ ++
30 +
40 + +
50
60

f1

15 + + +
20 + + +
30
40
50
60 ++

hidroxiprolină și prolină, asociate cu fortificarea pe-
reților celulari ai plantei [27-29]. De rând cu peroxi-
dazele, a fost analizată activitatea superoxiddismuta-
zei (SOD) care catalizează conversia radicalului liber 
al superoxidului (O2-) în oxigen molecular și H2O2,  
a catalazei (CAT), ascorbat peroxidazei (APX) – enzi-
me antioxidante care elimină peroxidul și SRO, asigu-
rând toleranța la stresul oxidativ și rezistența față de 
patogeni [30-33]. 

Astfel, studiile proteomice relevă faptul că în urma 
atacului plantelor cu lupoaie are loc modificarea calita-
tivă și cantitativă a paternului polipeptidic în rădăcini 
și frunze, precum și a grupului de enzime antioxidante 

în funcție de genotip și fază de dezvoltare. genotipu-
rile rezistente se caracterizează prin inhibarea activi-
tății enzimatice pe toată perioada de co-cultivare sau 
la etapele inițiale de dezvoltare, în timp ce genotipul 
sensibil menține o stare de alertă, posibil determinată 
de speciile reactive de oxigen, care și determină o ac-
tivitate sporită a grupului de enzime SOD practic pe 
toată perioada experimentală.

Studii metabolomice. Analiza comparativă pri-
vind expresia genelor și activitatea enzimatică la cele 
două grupuri de genotipuri de floarea-soarelui a scos 
în evidenţă diferenţe semnificative, dependente de 
reacţia de răspuns la atacul fitopatogenului.  Cele 

Figura 4. Colorarea frunzelor de floarea-soarelui cu DAB pentru identificarea  
superoxidului și peroxidului de hidrogen.
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mai mari diferențe au fost înregistrate în primele 
faze de infecţie, relevând faptul că după recunoaș-
terea agentului patogen și atașarea lupoaiei de siste-
mul radicular al florii-soarelui sunt induse rapid un 
șir de evenimente molecular-genetice, biochimice și 
fiziologic capabile să inhibe dezvoltarea ulterioară a 
patogenului.  

La genotipurile rezistente, de rând cu sinteza pro-
teinelor PR și creșterea intensităţii activităţii enzimelor 
oxidative, s-a constatat acumularea de lignină și calo-
ză care contribuie la fortificarea pereților celulari [34],  
precum și acumularea de specii reactive de oxigen. 

Astfel, analiza calitativă a peroxidului de hidrogen 
(H2O2) și a anionului superoxid (O2-) în frunzele pre-
levate de la plante infestate și sănătoase de floarea-soa-
relui, prin colorarea cu 3,3-diaminobenzidină (DAB), 
a indicat prezenţa SRO în cantităţi destul de mari, 
concentrate în diferite părți ale frunzei (figura 4),  
care constituie prima linie de apărare față de atacul 
patogenilor, caracterizându-se în același timp prin ci-
totoxicitate atât față de celulele fitoparaziților, cât și a 
plantelor-gazdă [35].

Figura 5. Dezvoltarea O. cumana pe rădăcinile de h. annuus [18]:   
a) – tuberculi cu rădăcini adventive și lăstari subterani, b) și c) – tuberculi necrotizaţi cu rădăcini adventive. 

Stresul oxidativ și intensificarea expresiei gene-
lor implicate în apărare culminează cu un răspuns 
hipersensibil (HR) și moartea celulară programată în 
punctul de infecţie, care asigură stoparea răspândirii 
și dezvoltării lupoaiei în țesuturile gazdei, relevată 
prin formarea necrozei la locul infecţiei [32; 36; 37], 
colapsul celular fiind urmat de apariţia atașamentelor 
de culoare brună-roșietică (tuberculi necrotizaţi). De 
regulă, necrotizarea începe de la apexul lupoaiei și se 
extinde spre haustoriu (figura 5). 

Tuberculi necrotizaţi au fost constatați la majorita-
tea genotipurilor de floarea-soarelui analizate (figura 6), 
manifestându-se astfel reacţia de hipersensibilitate, care 
reprezintă un indiciu de incompatibilitate între agentul 
patogen și gazdă. Declanșarea HR-ului este, de obicei, 
un eveniment extrem de specific, mediat de un set de 
gene R (de rezistenţă) capabile să detecteze tipul de 
patogen prin recunoașterea proteinelor Avr (de aviru-
lenţă) codificate și sintetizate de parazit, reprezentând o 
caracteristică evidentă a interacţiunii de tip R-Avr [23]. 

Figura 6. Dinamica creșterii și dezvoltării lupoaiei pe sistemul radicular la floarea-soarelui [18].

a)               b)                                        c)
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concluzii

Pe parcursul evoluției, plantele au dezvoltat meca-
nisme de rezistență deosebit de complexe, care antre-
nează modificări ale expresiei genice în ţesutul vegetal 
afectat, stimularea activității unor enzime care aparţin 
arsenalului de apărare a plantei, producerea unor me-
taboliţi care au efect toxic asupra parazitului sau care 
consolidează structurile celulare, pentru a limita efec-
tele nocive ale acestuia.

generalizând datele obținute la diferite nivele de 
analiză, în funcție de etapele de dezvoltare a patosiste-
mului și de natura genetică a hibrizilor incluși în stu-
diu, s-a  remarcat că gradul de adaptare la fluctuațiile 
interne induse de lupoaie depinde atât de agresivita-
tea, virulența și frecvența plantei parazit, cât și de ca-
pacitatea de reglare a rezervelor de substanță și ener-
gie metabolică necesară menținerii stării fiziologice de 
rezistență a florii-soarelui. 

Astfel, s-a stabilit că în urma infectării florii-soa-
relui de către holoparazit, se induc un șir de reacţii de 
apărare, care sporesc rezistenţa plantelor la infectarea 
curentă sau ulterioară. A fost identificată acumularea 
ligninei și calozei ca fenilpropanoizi, care asigură for-
tificarea peretelui celular și, respectiv, împiedică pe-
netrarea și atașarea patogenului la sistemul radicular 
al gazdei. Totodată, ca reacție de răspuns la atacul pa-
togenului, s-a relevat activarea/inhibarea transcripţiei 
unor gene și activității unor enzime, modificarea can-
titativă și calitativă a unor proteine asociate cu patoge-
neza, precum și generarea și acumularea SRO. 

Cunoașterea factorilor moleculari și genetici de 
rezistenţă la lupoaie, precum și a mecanismelor  fizio-
logice de protecţie, va facilita procesul de creare a hi-
brizilor rezistenți la Orobanche cumana Wallr.
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inTroducere

Actualmente chimia compușilor organici de ori-
gine naturală devine o știinţă integrală. Obiectivele 
ei coincid cu cele ale medicinei contemporane în 
domeniul identificării noilor substanţe cu activitate 
anti-HIV [1]. Această abordare, cu tradiţii în elabo-
rarea medicamentelor noi, este una actuală, servind 
drept bază pentru obţinerea analogilor sintetici ai 
substanţelor naturale cu o activitate superioară.

Deși un progres evident se atestă, chimia substan-
ţelor organice naturale cu activitate anti-HIV rămâne 
un domeniu puţin studiat [2]. Diterpenoid labdanic 
sclareolul, izolat din deșeurile rămase în urma obți-
nerii uleiului volatil de salvie tămâioasă Salvia sclarea 
L., molecula căruia include multe centre optic active, 
oferă posibilităţi vaste de sinteză a compușilor biologic 

activi noi [3]. Din multitudinea compușilor terpenici, 
sesquiterpenoidele prezintă un interes deosebit datori-
tă unui spectru larg de activitate biologică.

În ultimele decenii chimia medicinală a acumulat 
un şir de exemple de elaborare a hibrizilor compuşilor 
naturali cu fragmente heterociclice care au permis 
amplificarea activităţii lor biologice intrinsece [4-6]. 
Concomitent, dezvoltarea cu succes a chimiei oxin-
dolelor a fost determinată de numeroase cercetări pri-
vind extragerea acestora din sursele naturale, sinteza 
compușilor noi și căutarea noilor compuși fiziologic 
activi. Studiul caracteristicilor chimice și stereochi-
mice ale oxindolelor polifuncţionalizate, proprietăţi-
lor lor fizico-chimice și legităţilor de formare necesită 
elaborarea unor metode simple și eficiente de sinte-
ză a izomerilor și izomerilor geometrici ai compuși-
lor aceștia. una dintre cele mai accesibile și univer-
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NEW ANTI-HIV AGENTS bASED ON ISATINE, SCLAREOL AND LEUCIN
Summary. Synthesis of optic active hybrid compounds derivatives of oxindole has been performed via condensa-

tion of isatin with photosensible p-acetoazobenzene and transformational products of sclareol and leucine. It has been 
demonstrated that cytotoxicity of the sesquiterpenoide derivatives based on (+)-sclareol diminishes at change from 
the fife-membered lactamic ring to diole, as wellas at at the chage of nature of the bicyclic fragment, while increases at 
the change from the multisubstituted derivative of oxindole with a pyrrole fragment. The lowest cytotxicity has been 
detected for acetoacetate 11, which is comparable to that of the azoderivative 4а with values CC50 (cytotoxicity concen-
tration 50 %)  0.0315 and CC50 = 0.0301 mМ, respectively, while the hybrid compound based on leucine has a twice lower 
toxicity (CC50 0.0116 mМ). It has been established that the compound 5а has affected the human immunodeficiency 
virus (HIV) replication at 24 times lower concentrations IC50 (inhibitory concentration 50 %) 0.0031 mМ than the antiret-
roviral agent didanosine (IC50 0.075 mМ), a reverstranscriptase inhibitor used in the HIV therapy. 

 Keywords: isatin, diterpenoide sclareol, leucine, citotoxicity, anti-HIV.

Rezumat. A fost efectuată sinteza compușilor hibrizi optici din rândul oxindolilor prin condensarea isatinei cu  
p-acetoazobenzenă fotosensibilă și produse de transformare a diterpenoidului sclareol și leucină. S-a demonstrat că 
citotoxicitatea derivaţilor sesquiterpenelor pe bază de (+)-sclareol se reduce la trecerea de la pentaciclu lactamic la diol, 
se diminuează la modificarea naturii fragmentului biciclic și crește la trecerea spre derivatul polifuncţionalizat al oxindo-
lului cu fragment de pirol. Cea mai mică citotoxicititate o posedă acetoacetatul 11 şi aceasta este comparabilă cu cea a 
azoderivatului 4а cu valorile CC50 = 0,0315 și CC50  0,0301 mМ, respectiv, în timp ce compusul hibrid pe baza de leucină 
are o toxicitate de două ori mai mică (valorile СC50 0,0116 mМ). După cum s-a stabilit, compusul 5а a afectat replicarea 
virusului HIV la concentraţii de 24 de ori mai mici (IC50 0,0031 mМ) decât remediul antiretroviral didanozină (IC50 0.075 
mМ) din grupul inhibitorilor reverstranscriptazei utilizat în terapia HIV.

Cuvinte-cheie: isatină, diterpenoidă sclareol, leucină, citotoxicitate, anti-HIV.
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sale strategii de sinteză a oxindolilor funcţionalizaţi 
se bazează pe aplicarea reacţiilor de transformare 
a isatinelor în derivaţii heterociclici oxindolici [7]. 
Principalele avantaje de utilizare a isatinelor sunt ac-
cesibilitatea lor, unicitatea structurii și în multe cazuri –  
activitatea biologică pronunţată. 

Este important de menţionat că un loc aparte în 
rândul heterociclurilor azotaţi aparţine pirolilor, inte-
resul faţă de care este legat de rolul lor unic în organis-
mele vii. Pirolii naturali și sintetici, la fel ca și analogii 
lor hetero și carboxi, manifestă un spectru larg de ac-
tivitate biologică. 

Azobenzenele au atras o atenţie deosebită prin 
faptul că ele sunt supuse transformărilor chimice fo-
toreversibile ale configuraţiei trans în configuraţia cis 
dezavantajată din punct de vedere termodinamic [8]. 
Reacţia opusă poate fi iniţiată cu o altă lungime de 
undă. În contextul biologic, fotocromismul respectiv 
a fost valorificat pentru obţinerea inhibitorilor en-
zimelor și a canalelor ionice. În legătura cu aceasta, 
identificarea metodelor sintetice de obţinere a mate-
rialelor hibride optic active cu fragmente de isatină 1a 
comportă un interes practic, cum ar fi terapia fotodi-
namică bazată pe aplicarea substanţelor fotosensibile 
din grupul azobenzenelor, precum și a luminii de o 
anumită lungime de undă. 

MaTeriale Și MeTode de cerceTare

Au fost utilizate o serie de metode fizico-chimice 
de cercetare și de caracterizare structurală a compu-
șilor noi sintetizați. Temperaturile de topire au fost 
determinate la aparatul “Boetius”, unghiurile de ro-
tație specifică [α]D – la polarimetrul Jasco Р-2000 în 
CНCl3. Spectrele IR s-au înregistrat la spectrofoto-
metrul “Perkin Elmer Spectrum100 fT-IR”. Spectrele 
1Н și 13С RMN au fost înregistrate la spectrometrul 
“Avance III Bruker 400” (400, 100 și 40 МHz). Moni-
torizarea procesului reacțiilor s-a realizat cu ajutorul 
cromatografierii în strat subțire (CSS) pe plăci de Si-
lufol, developate în vapori de I2. Pentru cromatogra-
fiere pe coloană s-a utilizat silicagel L 100/400 μm sau 
silicagel 60 fluka. Extractele au fost uscate cu MgSO4 
anhidru. Solvenții din extracte și amestecurile reac-
tante au fost distilate la presiune joasă. Substanțele și 
reagenții chimici sunt comercial accesibili și au fost 
utilizați fără purificare suplimentară. Toți solvenții au 
fost purificați prin tehnici standard și uscați înainte de 
utilizare. Spectrele s-au înregistrat la spectrofotome-
trul Specord uV-VIS în cuvă din cuarţ cu grosimea 
stratului de absorbţie 1,97 mm la diluţiile 1:20, 1:50, 
1:80, 1:110 și 1:130 cu indicarea proporţiei de diluţie. 
Datele analizei elementelor tuturor compușilor cores-
pund celor calculate.

Metoda generală de alchilare a isatinelor 
Isatina (0,01 mol) a fost solubilizată în 7,5 ml dime-

tilformamidă (DMf), s-a adăugat К2СО3 (0,025 mol)  
și amestecul a fost supus agitării timp de 5 minute, 
după care s-a adăugat halogenură de alchil respectivă 
(0,0105 mol). Agitarea a continuat la 50 °С timp de 
câteva ore (control prin CSS). La sfârșitul reacţiei (lip-
sa compusului iniţial) amestecul reactant a fost turnat 
în apă cu gheaţă și la o agitare intensă s-a adăugat so-
luţia acidului sulfuric sau clorhidric (până la рН≈3). 
Precipitatul format a fost filtrat, spălat pe filtru de  
3 ori cu apă și uscat. Dacă randamentul este insufici-
ent, se efectuează extracţia adăugătoare cu etilacetat, 
după care extractul se spală cu apă, se usucă de asupra 
sulfatului de sodiu anhidru, iar solventul se evaporă. 
Dacă produsul conţine impurităţi, acesta poate fi re-
cristalizat din etanol.  

N-Butilindolin-2,3-dionă 1b. Cristale de culoare 
oranj închis. Punctul de topire (P.t.) 38 оС. Randamentul 
94 %. Agentul alchilant: C4H9Br. Spectru în IR, (ν/сm-1):  
2939,6 (aromatic), 2877,4 (CH3), 717,8 (aromatic), 
705,8 (aromatic). RMN 1Н (400 МHz , CDCl3, δ, ppm, 
J/Hz): 1,28 t (3Н, Н-10, J=7,6 Hz), 3,75 q (2H, Н-9), 6,89 
d (1H, H-3, J=7,8 Hz), 7,08 t (1H, H-5, J=7.5 Hz), 7,55 
d (2H, H-4, H-6, J=7,3 Hz). Spectru RMN 13C (100,6 
МHz, CDCl3, δ, ppm): 183,7 (С8), 158,1 (С1), 151,0 
(С2), 138,3(С7), 125,4 (С5), 123,6 (С4), 117,5 (С3), 
110,2 (С6), 40,0 (N-CH2), 29,2 (N-CH2-CH2), 20,1 
(CH3-CH2), 13,6 (CH3-CH2). S-a calculat, %: C, 70,92;  
H, 6,45; N, 6,89; O, 15,74. C12H13NO2. S-a depistat, %: 
C, 70,62; H, 6,21; N, 6,96.

N-octilindolin-2,3-dionă 1c. Cristale roșii. P.t. 37-
38 оС. Randamentul 76 %. Agentul alchilant: C8H17I. 
Spectru în IR(ν/сm-1): 2913,2 (aromatic), 2847,6 
(CH3), 1465,0 (CH3), 1350,6 (CH3), 721,8 (aromatic), 
703,0 (aromatic). RMN 1Н (400 МHz, CDCl3, δ, ppm, 
J/Hz ): 7,62 – 7,54 suprapun. (2H), 7,10 td (1Н, Н-5, J =  
7,6, 1,0),  6,89 dt (1Н, Н-7, J = 8,0, 1,0), 3,70 t (2H, 
N-CH2, J = 7,4), 1,74 – 1,16 suprapun, СН2 grup, 
(12H), 0,91 – 0,81 m (3H, СН3), Spectru  NMR 13C 
(100,6 МHz, CDCl3, δ, ppm): 183,8 (С8), 158,3 (С1), 
151,3 (С2), 138,4(С7), 125,5 (С5), 123,7 (С4), 117,8 
(С3), 110,3 (С6), 40,4 (N-CH2), CH2 grup: 31,9,  29,3,  
29,2,  27,4,  27,0,  22,7,  14,2 (CH3). S-a calculat, %:  
C, 74,10; H, 8,16; N, 5,40; O, 12,34, C16H21NO2, S-a 
depistat, %: C, 74,08; H, 8,20; N, 5,37.

Metoda de obţinere a p-acetobenzenei 3 
La 6,75 g (0,05 mol) p-aminoacetofenonă s-a 

adăugat 13,5 ml acid clorhidric concentrat și 100 
ml apă. Amestecul a fost introdus în baia de apă. La 
amestecul răcit s-a adăugat soluţia de nitrit de sodiu 
(3,5 g (0,05 mol) NaNO2 în 15 ml apă) prin pică-
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turi, cu menţinerea temperaturii în limitele 0-5 °С.  
În continuare, amestecul se menţine în baie timp de 
15 min, apoi se adaugă picurat soluţia de fenol (4,7 g  
(0,05 mol) în 30 ml metanol). Reacţia se menţine 
timp de 30 min. Amestecul reactant a fost neutra-
lizat cu acetat de sodiu, lăsat la temperatura came-
rei timp de o oră, după care i s-a adăugat un volum 
triplu de soluţie săturată de sare. Amestecul a fost 
lăsat peste noapte pentru acumularea precipitatu-
lui. Precipitatul format a fost supus filtrării, spălării 
cu apă distilată și uscării. Au fost obţinute 11,5 g 
(96%) de produs. Acesta reprezintă un compus so-
lid de culoare oranj fără miros, care are un P.t.=192-
196 °С. Spectru în  IR(ν/сm-1): 3267,8 (ОН), 2988,8 
(aromatic), 1659,7 (СО), 1467,2 (СН3), 1356,6 (СО-
СН3), 1467,2 (CH3), 1382,5 (CH3). Spectru  RMN 1H  
(400 MHz, DMSO-d6, δ, ppm, J/Hz): 8,09 d (2H, 
(CO-C-CH, J = 8,4), 7,87 d (2H, CO-C-CH-CH,  
J = 8,4), 7,83 d (2H, HO-C-CH-CH, J = 8,8), 6,95 d 
(2H, HO-C-CH, J = 8,8), 2,60 s (3H, CO-CH3). Spec-
tru 13C RMN (101 MHz, DMSO) δ 197,90 (C=O), 
161,92 (C-OH), 154,83 (CO-C-CH-CH-C), 145,65 
(HO-C-CH-CH-C), 137,77 (CO-C), 129,81 (CO-C-
CH), 125,67 (HO-C-CH-CH), 122,47 (CO-C-CH-
CH), 116,39 (HO-C-CH), 27,13 (CO-CH3). Spectru  
RMN 13C (101 MHz, DMSO) δ 197,90 (C=O), 161,92 
(C-OH), 154,83 (CO-C-CH-CH-C), 145,65 (HO-
C-CH-CH-C), 137,77 (CO-C), 129,81 (CO-C-CH), 
125,67 (HO-C-CH-CH), 122,47 (CO-C-CH-CH), 
116,39 (HO-C-CH), 27,13 (CO-CH3). S-a calculat, 
%: C, 69,99; H, 5,03; N, 11,66; O, 13,32, C14H12N2O2. 
S-a depistat, %: C, 71,05; H, 5,51; N, 10,89.

Metoda generală de condensare aldolică a isati-
nelor cu p-acetoazobenzen 

Isatina (0,01 mol) se dizolvă la amestecarea și în-
călzirea ușoară în etanol (la 1 g isatină 10 ml etanol), se 
adaugă catalizatorul dietil- sau trietilamină (0,001 mol)  
şi se amestecă timp de 5 min, preventiv deconectând 
încălzirea. În amestecul reactant se adaugă o cantitate 
echimolară de p-acetoazobenzen (0,01 mol) şi se agi-
tă la temperatura camerei timp de 12 ore. La sfârșitul 
reacţiei (control după CSS) conţinutul balonului se 
toarnă în soluţia de sare saturată. Precipitatul format 
se filtrează, se spală cu apă și se usucă.

Metoda generală de dehidratare a alcoolilor
La alcoolul respectiv se adaugă acidul acetic gla-

cial și se încălzește. Dacă substanţa nu s-a dizolvat, se 
mai adaugă acidul acetic până la solubilizarea totală. 
Încălzirea se deconectează și se adaugă 2-3 picături 
de acid clorhidric (densitatea 1,18 g/сm3) la agitare. 
Amestecul se lasă la temperatura camerei până la răci-

re, se toarnă peste gheaţă și se neutralizează mai întâi 
cu soluţia alcalină, iar ulterior cu hidrocarbonat de so-
diu până la pH neutru. Precipitatul format se filtrează, 
se spală de patru ori cu apă și se usucă. 

3-(2-Oxo-2-feniletiliden)indolin-2-onă  12
Cristale roșii. P.t. 196-197 оС. Randamentul  

96 %. Spectru în IR, (ν/сm-1): 779, 3440 (C=C), 1682, 
3085 (amidă), 1708 (С=О), 1604 (aromatic). Spectru 
RMN 1Н (400 МHz, DMSO-d6, δ, ppm, J/Hz ): 6,90 d 
(1Н, Н-3, J=7,8 Hz ), 6,95 t (1H, Н-5, J=7,7 Hz ), 7,34 t 
(1H, Н-4, J=7,7 Hz ), 7,60 t (2H, Н-13, Н-15, J=7,8 Hz ),  
7,70 t (2H, H-9, Н-14, J=3,7 Hz ), 7,96 d (1H, H-6, 
J=7,5 Hz ), 8,05 d (2H, H-12, Н-16, J=7,7 Hz ), 10,83 
s (1H, NH). Spectru RMN  13C (100,6 МHz, DMSO-
d6, δ, ppm): 110,9 (C3), 120,3 (C7), 122,4 (C5), 126,7 
(C9), 127,0 (C6), 129,0 (C12, С16), 129,7 (C13, С15), 
133,5 (C4), 134,7 (C14), 136,7 (C8), 137,4 (С11), 145,0 
(C2), 169,0 (C1), 192,0 (C10).

(Z)-3-(2-(4-((E)-(4-Hidroxifenil)diazenil)feni-
l)-2-oxoetilidene)indolin-2-one  5a

Cristale roșii. P.t.=290 оС. Randamentul: 75 % 
după recristalizare din etanol. Spectru în IR, (ν/сm-1): 
3400,7 (NHCO), 3283,6 (OH),  2972,6,  2901,7 (aro-
matic), 1706,7 (Ar-NH-CO), 1658,9 (CO),  782,5, 
748,9, 724,9 (aromatic). Spectru  RMN 1Н (400 МHz, 
CDCl3, δ, ppm, J/Hz): 10,85 s (1H, NH), 10,61 s (1H, 
OH), 8,24 m (2H, CO-C-CH), 8,07 d (1H, NH-C-C-
CH, J=7,77 Гц), 7,96 m (2H, CO-C-CH-CH), 7,87 m 
(2Н, HO-C-CH-CH), 7,76 s (1Н, CO-CH-С), 7,36 t 
(1Н, NH-C-CН-CH, J=7,8), 6,98 (3Н, HO-C-CH и 
NH-C-C-CH-CH), 6,91 d (1Н, NH-C-CН, J=7,74). 
Spectru RMN  13C (100,6 МHz, CDCl3, δ, ppm):  191,0 
(С=О), 168,7 (NH-CO), 162,3 (C-OH), 155,4 (CO-C-
CH-CH-C), 145,9 (HO-C-CH-CH-C), 145,4 (NH-C), 
138,2 (CO-C), 137,1 (NH-CO-C), 133,6 (NH-C-CH-
CH), 130,5 (CO-C-CH), 127,3 (NH-C-C-CH), 126,2 
(CO-CH2), 126,0 (HO-C-CH-CH), 123,1 (CO-C-
CH-CH), 122,3 (NH-C-C-CH-CH), 120,4 (NH-C-C), 
116,6 (HO-C-CH), 110,9 (NH-C-CH). S-a calculat, %: 
C, 71,54; H, 4,09; N, 11,38; O, 12,99, C22H15N3O3. S-a 
depistat, %: C, 72,02; H, 4,31; N, 11,9.7

(Z)-1-Butil-3-(2-(4-((E)-(4-hidroxifenil)diaze-
nil)fenil)-2-oxoetilidene)indolin-2-one 5b 

Cristale portocalii. P.t.=223 оС. Randamentul: 
80%  după recristalizare din etanol. Spectru în IR,  
(ν/сm-1): 3303,0 (OH), 2935,3 (aromatic), 1692,1 (Ar-
NH-CO), 1652,9 (CO), 1463,2 (CH2), 1374,4 (CH2), 
778,7, 750,8, 725,8 (aromatic). Spectru  RMN 1Н 
(400 MHz, CDCl3, δ, ppm, J/Hz): 8,25 d (2H, CO-C-
CH, J = 8,5), 8,06 d (1H, NH-C-C-CH, J=7,9), 7,97 d 
(2H, CO-C-CH-CH, J = 8,5), 7,87 m (2Н, HO-C-
CH-CH), 7,84 s (1Н, CO-CH-С), 7,44 t (1Н, NH-
C-CН-CH, J=7,8), 7,12 d (1Н, HO-C-CH,  J = 7,8), 
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7,03 t (1Н, NH-C-C-CH-CH, J = 7,6), 6,97 d (2Н, 
HO-C-CH-CH, J = 8,9), 3,75 t (2Н, CH3-CH2-CH2-
CH2, J = 7,1), 1,60 p (2Н, CH3-CH2-CH2,  J = 7,2), 
1,33 h (2Н, CH3-CH2, J = 7,3), 0,91 t (3Н, CH3, J = 
7,3). Spectru RMN 13C (100,6 MHz, CDCl3, δ, ppm):  
190,6 (С=О), 166,74 (N-CO), 162,0 (C-OH), 155,0 
(CO-C-CH-CH-C), 145,4 (HO-C-CH-CH-C), 145,3 
(N-C), 137,6 (CO-C), 135,4 (N-CO-C), 133,0 (N-C-
CH-CH), 130,1 (CO-C-CH), 127,7 (N-C-C-CH), 
126,5 (CO-CH2), 125,6 (HO-C-CH-CH), 122,6 
(CO-C-CH-CH), 122,3 (N-C-C-CH-CH), 119,4 
(N-C-C), 116,2 (HO-C-CH), 110,4 (N-C-CH), 39,19 
(CH3-CH2-CH2-CH2), 29,06 (CH3-CH2-CH2), 19,54 
(CH3-CH2), 13,62 (CH3). S-a calculat, %: C, 73,39; H, 
4,45; N, 9,88; O, 11,28, C26H23N3O3. S-a depistat, %:  
C, 74,12; H, 4,55; N, 10,20. 

(Z)-3-(2-(4-((E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl)
phenyl)-2-oxoethylidene)-1-octylindolin-2-one  5c 

Cristale brune. P.t.=205-206 оС. Randamentul: 
90% după recristalizare din etanol. Spectru în IR,  
(ν/сm-1): 3295,0 (ОН), 2953,0, 2921,1 (aromatic), 
2852,2 (CH2), 1698,3 (Ar-NH-CO), 1654,8 (CO), 
1465,8 (CH2), 1372,6 (CH2), 779,3, 747,7, 725,1 (aro-
matic). Spectru RMN 1Н (400 MHz, CDCl3, δ, ppm,  
J/Hz): 10,56 s (1H, ОН), 8,24 d (2H, CO-C-CH, J = 
8,3), 8,06 d (1H, NH-C-C-CH, J=7,6), 7,96 d (2H, CO-
C-CH-CH, J = 8,3), 7,87 d (2Н, HO-C-CH-CH, J =  
8,5), 7,83 s (1Н, CO-CH-С), 7,43 t (1Н, NH-C-CН-
CH, J=7,7), 7,10 d (1Н, HO-C-CH,  J = 7,8), 7,02 (1Н, 
NH-C-C-CH-CH, J = 7,6), 6,97 d (2Н, HO-C-CH-
CH, J = 8,6), 3,73 t (2Н, CH3-CH2-CH2-CH2, J = 6,9), 
1,60 m (2Н, CH3-CH2-CH2), 1,37 – 1,16 suprapun. 
СН2 grupări (12H), 0,83 t (3Н, CH3, J = 6,3). Spectru 
RMN 13C (100,6 MHz, CDCl3, δ, ppm,):  190,5 (С=О), 
166,7 (N-CO), 161,9 (C-OH), 155,0 (CO-C-CH-
CH-C), 145,5 (HO-C-CH-CH-C), 145,2 (N-C), 137,6 
(CO-C), 135,4 (N-CO-C), 132,9 (N-C-CH-CH), 
130,0 (CO-C-CH), 126,6 (N-C-C-CH), 126,4(CO-
CH-C), 125,4 (HO-C-CH-CH), 122,5 (CO-C-CH-
CH),  122,2 (N-C-C-CH-CH), 119,3(N-C-C), 116,1 
(HO-C-CH), 109,3 (N-C-CH), 40,0 (CO-N-CH2), 
СН2 grupări: 31,1,  28,5,  28,5,  26,8,  26,2,  22,0,  13,8 
(CH3). S-a calculat, %: C, 74,82; H, 6,49; N, 8,73; O, 
9,97. C30H31N3O3. S-a depistat, %: C, 74,32; H, 7,00; 
N, 9,24.

Metoda de obţinere a pirolindolinonelor  
În etanol în raport egal se amestecă enonă 12, ace-

tilacetat 11, acetat de amoniu și 10 mol % de catali-
zator (clorură de 3-(carboximetil)-1-metil-1H-imida-
zol-3-iu). Soluţia se supune refluxului timp de 10-12 
ore, controlând sfârșitul reacţiei prin CSS. Precipitatul 
format se trece pe filtru și se spală cu etanol.

2-(1,2,5,5-Tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-
naftalen-1-il)etil 2-metil-4-(2-oxoindolin-3-il)-5-fe-
nil-1H-pirol-3-carboxilat 13

Substanţă amorfă. P.t.>260 оС C. Randamentul 67 %.  
[α]D

16+3,96 (с 0,0059, MeOH). Spectru în IR (ν/сm-1): 
3048,8 (NH-CO), 2962,5, 2923,3, 2876,6 (aromatic), 
1623,2 (NH-CO), 1199,9 (ester), 785,4, 762,7, 746,6, 
732,3 (aromatic). Spectru RMN 1Н (400 MHz, CDCl3, 
δ, ppm, J/Hz): 11,62 s (1Н, C6H5-C-NH), 10,35 s (1Н, 
NH-CO), 7,52 d (2Н, fenil. la С2, J = 7,0), 7,46 t (2Н, fe-
nil. la С3, J = 7,7), 7,35 t (1Н, fenil. la С4, J = 7,2), 7,11 m 
(1H), 6,87 – 6,81 m (2H), 6,79 d (1Н, J = 7,5), 4,56 s (1Н, 
NH-CO-СН), 3,65 – 3,44 m (2H), 2,43 s (3H), 1,97 –  
1,81 m (3H), 1,57 s (2H), 1,49-1,16 suprapun. CH2 gru-
pări (8H), 0,92 suprapun CH3 grupări (6H), 0,78 d (3H, 
J = 5,7), 0,71 s (3H). Spectru RMN 13C (100,6 MHz, 
CDCl3): 178,23 (NH-CO), 164,10 (O-CO), 142,72 
(C7’ fr. indolic), 136,44, 136,06, 131,76 (C4’ fr. indolic), 
131,71, 128,73 (fenil. С3), 127,77 (fenil. С2), 127,29 (fe-
nil. С4), 126,71, 122,26, 120,77, 113,45, 109,67, 108,69, 
59,19, 44,81 (NH-CO-СН), 34,00, 33,84, 33,73, 28,82, 
27,53, 26,60, 25,07, 24,23, 20,81, 20,76, 19,37, 16,14, 
16,03, 13,07. S-a calculat, %: C, 78,51; H, 7,69; N, 5,09; 
O, 8,72. C36H42N2O3. S-a depistat, %: C, 77,98; H, 7,82; 
N, 5,11.

Etil 1-(1-(ciclopentiloxi)-3-metil-1-oxobutan-2-
il)-2-metil-4-(2-oxoindolin-3-il)-5-fenil-1H-pirol-3-
carboxilat 15

Compus amorf de culoare albă.  Spectru RMN 1Н 
 (400 MHz, CDCl3, δ, ppm, J/Hz): 7,96 sl (1H, NH), 7,57 d  
(2Н, C-CH-CH-CH, J=7,36), 7,41-7,39 m (2Н, C-CH-
CH-CH), 7,37-7,34 m (1Н, C-CH-CH-CH), 7,17,-7,12 m 
(1Н, NH-C-CH-CH), 6,94 suprapun. (1Н, NH-C-C-
CH-CH), 6,92 suprapun. (1Н, NH-C-CH), 6,84 d (1Н, 
NH-C-C-CH-CH, J=7,7), 5,21 m (1Н, CO-O-CH), 4,34 
s (1Н, NH-CO-CH),  4,2 d (1Н, N-CH-CO, J=11,1), 
3,97-3,84 m (2Н, CO-O-CH2-CH3), 2,66-2,55 supra-
pun. (1Н, CH3-CH-CH3), 2,59 s (3Н, CH3-C), 1,94-
1,48 suprapun. (8Н, protonii a 4 grupuri metilenice din 
ciclul ciclopentanilic), 0,93 suprapun (6Н, CH3-CH2 
şi CH3-CH-CH3), 0,68 d (3Н, CH3-CH-CH3, J=6,7). 
Spectru RMN 13C (100,6 MHz, CDCl3, δ, ppm): 179,17 
(NH-CO-CH), 169,24 (O-CO-CH), 164,77 (O-CO-C), 
141,41 (NH-C), 137,66 (CH3-C), 132,94 (C-CH-CH-
CH), 131,88 (NH-C-C), 131,35 (C-CH-CH-CH), 128,88 
(C-CH-CH-CH), 128,46 (C-CH-CH-CH), 127,21 
(NH-C-CH-CH), 122,91(NH-C-CH), 121,91(NH-C-
C-CH-CH), 110,8 (O-CO-C), 108,83 (NH-C-C-CH-
CH), 78,79 (CO-O-CH), 65,33 (N-CH-CO), 58,97 
(CO-O-CH2-CH3), 45,78(NH-CO-CH), 32,66 (O-CH-
CH2), 32,58 (O-CH-CH2), 29,28 (CH3-CH-CH3), 23,55 
(O-CH-CH2-CH2), 21,21(CH3-CH-CH3), 18,89 (CH3-
CH-CH3), 14,11(CH3-CH2), 12,80 (CH3-C). 
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analiza rezulTaTelor oBținuTe

În cadrul prezentului studiu s-a stabilit că diazota-
rea 4-aminoacetofenonei 2 cu prelucrarea ulterioară a 
amestecului de reacţie cu fenol a dus la formarea deri-
vatului 3 conform schemei. 

3-Hidroxiindolul este un fragment structural che-
ie în multitudinea de compuși naturali și sintetici cu 
un spectru larg de activitate biologică, care depinde de 
configuraţia și natura substituenţilor la nivelul atomu-
lui de carbon C-3. 

S-a demonstrat recent că menţinerea la tempera-
tura camerei a cantităţilor echimolare de isatină 1а cu 
p-acetoazobenzen 3 în prezenţa a 0,1 echivalent molar 
(echiv.) de dietilamină (Et2NH) în etanol de 96 %, con-
tribuie la formarea aldolului 4 (figura 1). În spectrul 
IR al compusului 4а se observă benzile de absorbție a 
grupărilor ceto (1680 cm-1), amide (1688 cm-1) și hi-
droxil (3278 cm-1).

fierberea alcoolului 4а în amestec НСl/AcOH are 
loc cu dehidratarea moleculei și formarea enonei 5а 
(figura 1), al cărei spectru 1Н RMN conţine semnale 
caracteristice ale grupării amide la 10,83 ppm și ale 
protonului vinilic la 7,75 ppm.

În spectrul 13С în domeniul câmpurilor slabe şi 
medii se observă 18 semnale de carbon, patru dintre 
care din zona aromatică sunt dublate, un semnal la 
191 ppm corespunde grupării ceto și la 168,7 – grupă-
rii amide din fragmentul isatinic.

Adăugător a fost realizată alchilarea isatinei 1а cu 
bromură de butil și iodură de octil în sistemul K2CO3/
DMf. Produsele reacţiei 1b și 1c separate cu randa-
mentele 75 % și 76 % respectiv, au fost supuse reacţiei 
cu metilcetonă 3. Aductele 4b, 4c după dehidratare 
s-au transformat în compuși respectivi 5b-c. Cu sco-
pul determinării lungimii de undă la care p-acetoazo-
benzenă 3 (figura 2-a) manifestă fotosensibilitate ma-

ximă au fost înregistrate spectrele uV/VIS în DMf în 
domeniul 260-800 nm. 

Din rezultatele prezentate în figura 2 constatăm că   
maximul benzii de absorbție s-a deplasat în direcția 
regiunii cu lungimi de undă mari după deshidratarea 
moleculelor 5a-с (figura 2b). Radicalul alchil la ato-
mul de azot nu influențează asupra amplasării maxi-
mului de absorbție, însă la mărirea lungimii lanțului 
radicalului alchil intensitatea absorbției scade.

La începutul studiilor efectuate lipseau da-
tele privind sinteza sesquiterpenelor funcţiona-
lizate cu 2,3-dihidro-1Н-3-indolil-5-aril-1Н-3-
pirolcarboxilatele. Metoda sintetică de construire a 
oxindolilor asemănători poate include condensarea 
enonelor 5a-c, a acetatului de amoniu și acetoaceta-
tului optic activ cu fragmentul decalinic cis-orientat. 
ultimul intră în componenţa unor compuși naturali 
de origine marină, cum ar fi aureolul [9]. Aureolul 
demonstrează o citotoxicitate selectivă faţă de celule-
le tumorale umane, inclusiv față de celulele de cancer 
pulmonar A549 și adenocarcinomul intestinal HT-29 
[10]. De asemenea, acești compuși s-au dovedit a ma-
nifesta o activitate antivirală contra gripei A [11].  

  Sinteza acetoacetatului optic activ a fost realizată 
prin reducerea compusului 6 cu tetrahidruroalumi-
nat de litiu (LAH) până la diol 7, care în continuare 
a fost supus acţiunii anhidridei acetice (AcO2) cu 
N,N-dimetilaminopiridină (DMAP) în piridină (Py) 
cu formarea eterului 8. Interacţiunea produsului 8 cu 
eteratul fluorurii de bor are loc cu o transgrupare ste-
reospecifică și formarea produsului 9. La prelucrarea 
eterului 9 cu soluţie КОН în metanol (MeOH) are loc 
hidroliza cu formarea alcoolului 10 [9]. S-a stabilit că 
la temperatura camerei soluţia de benzen a amestecu-
lui echimolar al alcoolului 10 cu dicetenă în prezenţa 
cantităţilor catalitice de trietilamină contribuie la for-
marea acetilacetatului 11 (randamentul 92%).
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Figura 1. Schema de sinteză a substanțelor 5a-c.
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Figura 2. a) – spectrul de absorbție a compusului 3 la diferite diluții; 
b) – spectre de absorbție a substanțelor 4b, 5a-c. 

A fost propus ca formarea pirolcarboxilatului 
să includă interacţiunea iniţială a enonelor cu ca-
talizator printr-o substanţă intermediară [12]. în 
continuare aceasta va intra în interacţiune cu forma 
enolică a esterului acetoacetic și formarea unui com-
plex intermediar, interacţiunea căruia cu amoniac se 
va solda cu formarea tetrahidropirolului. La ultima 
etapă tetrahidropirolul va interacţiona cu gruparea 
carboxil a catalizatorului, ceea ce va duce la elimina-
rea a două molecule de apă și formarea pirolcarboxi-
latului.

A fost stabilit că la interacţiunea enonelor 5a-c și 
a acetatului de amoniu cu acetilacetatul 11 în prezenţa 
lichidului ionic nu se formează pirolele ţintă. Substitu-
irea enonelor 5a-c cu enonă 12 a dus la formarea produ-
sului 13 (figura 3), în spectrul IR al căruia sunt prezen-
te benzile de absorbţie ale esterului, amidei și pirolului. 
În spectrul 1Н RMN  al compusului 13 toate vârfurile 
sunt dublate, ceea ce dovedește că produsul reprezintă 
un amestec din doi compuși anomerici. Așadar, sunt 

prezente semnalele a 82 de protoni: singleţii caracte-
ristici triprotonici, singleţii a patru grupări metilice  
(δН 0,72 ppm., δН 0,73 ppm, δН 0,91 ppm, δН 0,93 ppm, δН 
0,940 ppm, δН 0,944 ppm, δН 2,440 ppm, δН 2,444 ppm), 
dubleţii grupării metilice СН-СН3 în domeniul  
δН 0,77-0,81 ppm, protonul aminic este reprezentat 
de un vârf spectral δН 11,63 ppm, semnalele proto-
nilor ai atomului de nitrogen amidic sunt separate și 
au valorile de δН 11,36 ppm, δН 11,40 ppm, după care 
raportul între anomeri se determină a fi de 1:1. Sin-
gleţii hidrogenului metinic din fragmentul oxindolic 
au valorile de δН 4,57 ppm, semnalele protonilor aro-
matici și metilenici se suprapun. Totodată, în spectrul  
13С RMN este prezent doar un singur set de semnale, 
ceea ce se explică prin faptul că fragmentele optic ac-
tive ale moleculei sunt poziţionate departe una de alta 
și interacţiunea între ele este slabă, iar rezoluţia spec-
trului de carbon este redusă. În spectrul 13С RMN sunt 
detectabili 34 de atomi de carbon din care două sem-
nale δС 128,3 ppm și δС 129,3 ppm sunt dublate, ceea ce 
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Figura 3. Schema de sinteză a substanței 13.
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dovedește prezenţa fragmentului fenolic. În domeniul 
câmpurilor slabe sunt prezente semnalele de carbon 
ale grupărilor carboxilice și amidice δС 164,6 ppm și  
178,8 ppm, corespunzător, iar gruparea carbonilică a 
acetilacetatului iniţial lipsește. O bandă de intensitate 
medie în spectrul IR la 1606,1 cm-1 și benzile înguste la  
762,7 cm-1, 746,6 cm-1, 732,3 cm-1 se referă la grupare 
aromatică; o bandă de absorbţie de intensitate înaltă 
1664,5 cm-1 indică prezenţa legăturilor alifatice, iar ben-
zile ale vibraţiilor de valenţă 2962,5 cm-1, 2923,3 cm-1, 
2876,6 cm-1 indică prezenţa legăturilor alifatice și aro-
matice. O bandă intensivă la 1696,8 сm-1 aparţine gru-
pării esterice. 

ulterior a fost realizată sinteza compusului analog 
15 prin condensarea enonei 12, esterului acetoacetic și 
esterului ciclopentilic al leucinei 14 (figura 4). 

Compușii sintetizaţi au fost testaţi în cadrul labo-
ratorului prof. Сhristophe Pannecouque de la Rega 
Institute, Katholieke universiteit Leuven, Belgia, 
pentru capacitatea lor de a inhiba replicarea HIV-
1 (tulpina IIIB) și HIV-2 (tulpina ROD) în celulele 
MT-4 acut infectate. Concomitent a fost determi-
nată citotoxicitatea compușilor pentru același tip 
de celule. Aldol 4a și produsul dehidratării 5а ma-
nifestă diferite niveluri de citotoxicitate cu valorile 
CC50 0,0301 și  0,0031 mМ, respectiv. Azoderivatul 
3 manifestă cel mai înalt nivel al citotoxicităţii dintre 
toţi azocompușii cercetaţi cu valoare CC50=0,1878 
mМ. Citotoxicitatea terpenoidelor sesquiterpenice 
se reduce în comparaţie cu compusul iniţial. Astfel, 
substituţia lactonei 6 cu diol 7 reduce citotoxicitatea 
aproximativ de 2,7 ori. 

Reducerea ulterioară a citotoxicităţii este legată 
de modificarea scheletului carbonic. Astfel, la alcoolul  
10 CC50 acesta constituie 0,0404 mМ, în timp ce la 
diolul 7 valoarea CC50 = 0,0996 mМ. O citotoxicitate 
comparabilă cu cea a compusului 10 manifestă com-
pusul 11, fiind derivatul primului. Construirea deriva-
tului polifuncţionalizat al oxindolului cu fragmentul 
de pirol în calitate de substituent duce la manifestarea 
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Figura 4. Schema de sinteză a substanței 15.

citotoxicităţii la nivelul valorilor CC50=0,1602 mМ. 
Așadar, citotoxicitatea derivaţilor sesquiterpenici pe 
bază de (+)-sclareol se diminuează la trecerea de la 
pentaciclu lactamic la diol, se reduce la modificarea 
naturii fragmentului biciclic și crește la trecerea spre 
derivatul polifuncţionalizat al oxindolului cu fragment 
de pirol. Cea mai mică citotoxocititate o posedă ace-
toacetatul 11 care este comparabilă cu cea a azoderiva-
tului 4а cu valorile CC50 = 0.0315 și CC50 0,0301 mМ,  
respectiv, în timp ce compusul hibrid pe baza 
de leucină are o toxicitate de două ori mai mică  
(IC50 0,0116 mМ).

Este important de menţionat că compusul 5а a 
afectat replicarea virusului HIV la concentraţiile de 24 
de ori mai mici (IC50 0,0031 mМ) decât remediul anti-
retroviral didanozină (IC50 0.075 mМ) din grupul in-
hibitorilor reverstranscriptazei utilizat în terapia HIV. 

Aşadar, a fost realizată sinteza și au fost cercetate 
proprietăţile materialelor hibride optic active cu frag-
mentul de oxindol care prezintă un interes practic, e.g. 
pentru terapia fotodinamică bazată pe aplicarea com-
pușilor fotosensibili din grupul azobenzenelor. S-a de-
monstrat fezabilitatea utilizării derivaţilor sclareolului 
pentru construirea derivatului polifuncţionalizat și 
optic activ al oxindolului cu fragment de pirol.

concluzii

A fost realizată sinteza și au fost studiate propri-
etăţile materialelor hibride optice cu fragmente de 
oxindol, care reprezintă un interes practic pentru te-
rapia fotodinamică bazată pe aplicarea substanţelor 
fotosensibile din grupul azobenzenelor. 

S-a demonstrat schema de transformare a sclare-
olului și leucinei pentru construirea derivatului optic 
activ polifuncţionalizat al oxindolului cu fragmentul 
de pirol. Pe baza cercetării dependenţei dintre struc-
tura, citotoxicitata și acțiunea anti-HIV au fost deter-
minate moleculele hibride pentru cercetări mai ample 
în scopul obținerii medicamentelor antivirale. 
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ELAbORATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL NEW METHODS OF DIOXOINDOLINONE ANALYSIS – POTEN-
TIAL AUTOHTON ANTIDEPRESSIVE DRUG
Summary. Mental illnesses are a current public health problem, as their incidence and prevalence are constantly 

increasing. Depressive disorders are some of the most common psychiatric disorders. According to WHO data, the num-
ber of people suffering from depression has increased by 18 percent over the last decade, globally, reaching 322 million. 
Mental disorder therapy requires continuous updating. In the Laboratory of Organic synthesis and biopharmaceuticals 
of the Institute of Chemistry was synthesized a new compound, derivative of izatin – Dioxoindolinone – with anxiolytic 
and antidepressant action (according to preliminary studies). 

This article represents the results obtained from the study of the physical, chemical and physico-chemical proper-
ties of the studied compound: solubility, aspect of the solution, determination of the limit of non-specific impurities, 
losses through drying, determination of the melting point, as well as the elaboration of chemical reactions for identifi-
cation. The results of the following research will be used for the future elaboration of the Analytical Documentation of 
Normation for Dioxoindolinone.

Keywords: isatin, anxiety, depression, methods of analysis, solubility, aspect of the solution, melting point, losses 
through drying, non-specific impurities, chemical reactions for identification.

Rezumat. Bolile psihice reprezintă o problemă actuală de sănătate publică, deoarece incidenţa și prevalenţa lor 
sunt în continuă creștere. Tulburările depresive sunt dintre cele mai răspândite afecțiuni psihiatrice. Conform datelor 
OMS, numărul persoanelor care suferă de depresie a crescut cu 18 la sută în ultimul deceniu, la nivel global, ajungând 
la 322 de milioane de persoane. Terapia tulburărilor mintale necesită o actualizare continuă. În cadrul Laboratorului  de 
Sinteză organică și biofarmaceutică al Institutului de Chimie a fost sintetizat un nou compus, derivat al izatinei – Dioxoin-
dolinona – cu acțiune anxiolitică și antidepresivă (potrivit studiilor preliminare). 

Articolul reflectă rezultatele obținute în urma cercetării unor însușiri fizice, chimice și fizico-chimice ale compusului 
studiat: solubilitatea, aspectul soluției, determinarea limitei de impurități nespecifice, pierderile prin uscare, stabilirea  
punctului de topire, precum și elaborarea reacțiilor chimice de identificare. Rezultatele cercetărilor efectuate vor fi folo-
site pentru elaborarea ulterioară a Documentației Analitice de Normare pentru Dioxoindolinonă.

Cuvinte-cheie: isatină, anxietate, depresie, metode de analiză, solubilitate, aspectul soluțiilor, punctul de topire, 
pierderile prin uscare, impurități nespecifice, reacții chimice de identificare.



şTIINţE chImIcE

Akademos 4/2018| 53

inTroducere

Tulburările depresive se numără printre cele mai 
răspândite afecțiuni psihice [1, 2]. În anul 2000 tulbu-
rarea depresivă unipolară se afla printre maladiile prin-
cipale conform indicilor mondiali DALY, ocupând lo-
cul trei (4,3 %) și locul întâi (8,2 %) în ţările dezvoltate. 
Potrivit pronosticurilor, către 2030 această patologie se 
va afla pe primul loc în lume (6,2%), depășind bolile 
cardio-vasculare (5,5 %) și traumatismul (4,9 %) [3].

Depresiile rezistente se află printre problemele 
fundamentale ale psihiatriei actuale, cu numeroase 
aspecte neclarificate. Actualmente este acceptată ideea 
că 29-46 % dintre pacienţii depresivi sunt nonrespon-
sivi la tratamentul antidepresiv [4].

Cercetarea și tratamentul acestei boli în țările ci-
vilizate beneficiază de o finanțare dintre cele mai con-
sistente în domeniul medicinii. Terapia tulburărilor 
mintale necesită o actualizare continuă. 

Există o gamă vastă de preparate cu acțiune anti-
depresivă utilizate pe larg la tratarea depresiei. O clasă 
răspândită de medicamente antidepresive sunt inhibi-
torii monoaminooxidazei (MAO). MAO este o țintă 
importantă a medicamentelor, deoarece izoformele 
MAO joacă roluri majore în tulburările neurodegene-
rative, precum boala Alzheimer și boala Parkinson, și 
în bolile neuropsihiatrice, cum ar fi depresia [5].

Posibilitatea de a inhiba activitatea fermentului 
MAO reclamă interacțiuni din diverse clase, dar mai 
importante pentru studiul centrului activ sunt inhibi-
torii reversibili competitivi. S-a constatat că inhibitorii 
MAO reversibili competitivi sunt derivați ai izatinei, 
în special 2-indolinonei și 2,3-indolinonei, substituiți 
în pozițiile 1 și 5 [6; 7; 8].

În cadrul Laboratorului de Sinteză organică și bio-
farmaceutică al Institutului de Chimie a fost sintetizat 
un nou compus din grupul izatinei – Dioxoindolinona 
(1’-(2-oxo-propil)-spiro [1; 3] dioxolane-2’,3’-indo-
lin]-2’-one) (figura 1). 

Proprietățile fizico-chimice ale Dioxoindolinonei  
nu au fost cercetate până în prezent, precum nu au fost 
determinați nici parametrii de calitate ai acesteia. Lu-
crarea în cauză vine să lichideze golul respectiv în stu-
diul Dioxoindolinonei.

MaTeriale Și MeTode

 Cercetările au fost efectuate în cadrul Catedrei de 
Chimie farmaceutică și toxicologică și al Laboratoru-
lui de Analiză, standardizare și control al medicamen-
tului, CȘM al uSMf „Nicolae  Testemițanu”. În studiu 
s-au folosit: balanța electronică OHAuS DV215 CD, 
dispozitivul Melting-Point-Meter KSPII, etuva de us-
care, vesela chimică de laborator, reagenți chimici ce 
corespund cerințelor Ph. Eur. 8.0 [9]. 

analiza rezulTaTelor oBținuTe

Cercetările s-au canalizat pe determinarea unor 
însușiri fizice, chimice și fizico-chimice ale Dioxo-
indolinonei: solubilitatea, aspectul soluției, limita de 
impurități nespecifice, pierderile prin uscare, punctul 
de topire, precum și pe elaborarea reacțiilor chimice 
de identificare care pot servi drept caracteristici în 
controlul calității, inclusiv cel organoleptic.  

studiul caracterelor organoleptice ale substan-
ței. Aspectul, forma cristalelor, culoarea, mirosul și 
gustul pot oferi primele indicații privind puritatea 
unui medicament. Deși, potrivit prevederilor Ph. Eur. 
8.0, interpretarea acestor însușiri organoleptice nu 
este obligatorie și are un caracter orientativ, ele nu pot 
fi neglijate definitiv. Astfel, dacă în urma examenului 
organoleptic se constată abateri de la prevederile re-
spective, rezultă că substanța în cauză conține impuri-
tăți provenite de la preparare sau de la conservare, sau 
că o parte din substanță a suferit diferite procese de 
descompunere, oxidare etc. [9; 10; 11]. Determinarea 
caracteristicelor organoleptice s-a efectuat în confor-
mitate cu recomandările și cerințele Ph. Eur. 8.0.

Aspect. Substanţa cercetată a fost plasată pe o la-
melă de sticlă și examinată cu ochiul liber, apoi exami-
nată sub lupa x 4,5. Aceasta s-a prezentat ca o pulbere 
cristalină, cu particule mici de forma sferică.

Culoare. Substanţa analizată a fost examinată, fi-
ind plasată pe o suprafaţă mată albă și privită la lu-
mina zilei. Aceasta a fost evaluată ca o substanță de 
culoare albă cu nuanță bej.

Miros. Pe o lamelă de sticlă au fost extinse circă 
0,5-2,0 g de substanţa cercetată; peste 15 minute, nu 
s-a perceput niciun miros specific.

În baza celor efectuate putem concluziona că Dio-
xoindolinona reprezintă o pulbere cristalină, albă, sau 
cu nuanță bej, fără miros caracteristic.Figura 1. formula structurii Dioxoindolinonei.



şTIINţE chImIcE

54 |Akademos 4/2018

determinarea solubilității. Dioxoindolino-
na a fost supusă unei cercetări a solubilității în di-
feriți solvenți, cum ar fi: apă purificată și solvenți 
organici (cloroform, acetonă, alcool etilic, alcool 
metilic, heptan, hexan). În cadrul cercetării s-a luat  
1 gram de substanță medicamentoasă, fin pulverizată 
și cântărită cu o exactitate de 10 mg, care s-a agitat 
minuțios cu un volum de solvent, în conformitate 
cu cerințele monografiei, pentru a se evalua gradul 
de solubilitate a acesteia. Substanța se consideră di-
zolvată atunci când soluția examinată cu ochiul liber 
nu mai prezintă particule în suspensie. Nu se iau în 
considerare urmele de impurități (filamente de hârtie 
de filtru, vată, tifon) dacă soluția, fără a fi supusă fil-
trării, corespunde etalonului de transparență. Astfel, 
în urma celor elaborate și cercetate, s-a determinat 
că substanța medicamentoasă Dioxoindolinona ma-
nifestă următoarele grade de solubilitate, care sunt 
descrise în tabelul 1.

După cum se vede din tabel, Dioxoindolinona este 
foarte puțin solubilă în apă, ușor solubilă în alcool, 
metanol, cloroform, acetonă, greu solubilă în heptan, 
foarte greu solubilă în hexan.

Metode chimice de identificare a dioxoindoli-
nonei. La elaborarea reacțiilor de identificare a Dio-
xoindolinonei s-a ținut cont de prezența în structura 
ei a grupelor funcționale (grupa aminică terțiară, ra-
dical 2-oxopropil în poziția 1) (figura 1).

În conformitate cu prevalența grupelor funcționale 
în structura chimică a substanței medicamentoase Di-
oxoindolinona, au fost propuse următoarele reacții.

Reacții ce confirmă prezența grupei amine terția-
re. Prezența grupei amine terțiare în compuși chimici 
poate fi confirmată cu ajutorul reactivelor generale de 
precipitare și reacțiilor de culoare.

Reacții cu reactivi de precipitare. Pentru determi-
narea azotului terțiar, au fost propuse reacțiile de iden-
tificare cu următorii reactivi: acidul picric, reactivul 
Dragendroff, soluția apoasă de iod 0,1 mol/l. 

Se dizolvă 1 g Dioxoindolinonă în acid clorhidric 
100 g/l. La 2 ml soluție obținută se adaugă 2-3 picături 
de reactiv. La adăugarea soluției de acid picric nu se 
observă schimbări în soluția cercetată, la adăugarea 
reactivului Dragendroff se ivește o opalescență, iar la 
adăugarea soluției apoase de iod 0,1 mol/l – un preci-
pitat de culoare brun-roșietică. 

În baza rezultatelor obținute pentru identificarea 
Dioxoindolinonei se propune reacția cu soluția apoasă 
de iod 0,1 mol/l în mediu acid.

Reacțiile cu reactivi de culoare. Pentru determina-
rea azotului terțiar, au fost propuse reacțiile de identi-
ficare cu reactivii: acidul nitric concentrat, acidul sul-
furic concentrat, amestec al acestor doi acizi.

Câteva cristale de substanță se aplică pe lamela de 
sticlă și se umectează cu 1-2 picături de reactive. Apare 
colorația. 

În baza rezultatelor obținute pentru identificarea 
Dioxoindolinonei se propun reacțiile cu reactivi 
de precipitare [acid nitric (conc.), acid sulfuric 
(conc.), amestec de acid sulfuric (conc.) și acid nitric  
(conc.)].

Reacțiile ce confirmă prezența radicalului 
2-oxopropil în poziția 1. Se urmărește determinarea 
prezenței restului de acetonă în poziția 1 a substan-
ței, cu ajutorul reacțiilor de oxido-reducere. Cetone-
le sunt compuși activi, însă nu se supun oxidării la 
interacțiunea cu oxidanți slabi. Pentru identificarea 
compusului cercetat au fost efectuate reacțiile de 
formare a iodoformului, reacțiile cu sulfat de cupru 
(II) și tartrat de potasiu și sodiu-soluție (reactivul 
fehling), reacția cu soluția amoniacală de nitrat de 
argint (reactivul Tollens). 

Reacția de formare a iodoformului. 
0,1 g substanță se dizolvă în 5 ml apă la fierbere, 

se adaugă 1 ml soluție hidroxid de sodiu 100 g/l și 1 
ml iod 0,1 mol/l și se încălzește la aproximativ 40 ºC; 
miros caracteristic de iodoform nu se percepe.

Tabelul 1 
indicii de solubilitate ai dioxoindolinonei în diferiți solvenți 

solvent gradul de solubilitate
Volumul de solvent 

(în mililitri) necesar pentru a dizolva 1 g  
de substanță

Apă purificată foarte  greu solubilă De la 1000 ml până la 10 000 ml
Alcool etilic ușor  solubilă De la 1 ml până la 10 ml

Alcool metilic ușor  solubilă De la 1 ml până la 10 ml
Cloroform ușor  solubilă De la 1 ml până la 10 ml

Acetonă ușor  solubilă De la 1 ml până la 10 ml
Hexan foarte  greu solubilă De la 1000 ml până la 10 000 ml
Heptan greu solubilă De la 500 ml până la 1 000 ml
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Reacția cu reactivul Fehling. 
0,05 g substanță se dizolvă în 5 ml apă, se adau-

gă 3 ml sulfat de cupru (II), tartrat de potasiu și so-
diu-soluție (reactivul fehling) care se încălzește până 
la fierbere; se formează un precipitat roșu-cărămiziu. 
Sensibilitatea limită a reacției este de 250 µg /ml.

Reacția cu reactivul Tollens. 
0,05 g substanță se dizolvă în 5 ml apă, se adaugă 

3 ml soluție amoniacală de nitrat de argint (reactivul 
Tollens) și se încălzește până la fierbere; pe pereții 
eprubetei se formează un precipitat argintiu. Sensibili-
tatea limită a reacției este de 1000 µg /ml. Datele sunt 
prezentate în tabelul 2.

În baza rezultatelor obținute pentru identificarea 
Dioxoindolinonei se propune reacția cu reactivul  
fehling.

aspectul soluției. unul dintre parametrii de ca-
litate ai substanțelor medicamentoase este aprecierea 
aspectului și vizează claritatea soluțiilor și  colorația 
lor. Conform cerințelor Ph. Eur. 8.0, soluția substan-
ței se consideră limpede și incoloră dacă aspectul și 
culoarea acesteia nu se deosebește de apă sau de sol-
ventul folosit la prepararea acesteia [9]. Dacă în urma 
examenului efectuat aspectul soluției diferă de soluția 
de referință, concluzionăm că substanța respectivă 
conține impurități care pot apărea la preparare, con-
servare sau transportare incorectă. Pornind de la solu-
bilitate, a fost determinat aspectul soluției alcoolice de 
Dioxoindolinonă.

0,1 g substanță se dizolvă în 10 ml alcool. Soluția 
obținută a fost examinată prin compararea cu volumul 
egal de solvent în eprubete incolore, cu diametrele (in-
terior și inferior) egale. Soluția de analizat nu depășeș-
te claritatea solventului.

Pentru determinarea colorației soluției, s-a efectu-
at compararea soluției de cercetat cu un volum egal 
de solvent, privind straturile de lichid de sus în jos, 
pe un fond alb. Colorația soluției de analizat nu diferă 
de colorația solventului. Rezultatul obținut permite să 
concluzionăm că soluția alcoolică a Dioxoindolinonei 
este transparentă și incoloră.

Pierdere prin uscare. Prin determinarea  umidi-
tății și a pierderii prin uscare, se urmărește stabilirea 
cantității de apă de cristalizare din substanțele cris-
talizate și a apei reziduale constituite din apa rămasă 
din procesul de fabricație, a celei absorbite din atmo-
sferă la conservare, precum și pierderea de substanțe 
volatile care are loc prin încălzire la o temperatură 
anumită.

Conţinutul substanţelor volatile și a apei a fost de-
terminat prin metoda de uscare în etuvă [9]. fiola de 
cântărire cu substanța analizată a fost ținută în etuvă 
la o temperatură de 105 ºC, timp de 3 h, apoi răcită în 
exsicator și cântărită. Operația de uscare s-a repetat, 
pe perioade de câte 1 h, urmată de răcire în exsicator și 
cântărire, până la masă constantă. Datele sunt expuse 
în tabelul 3.

Rezultatele obținute demonstrează că în substanța 
medicamentoasă cercetată, conținutul apei constituie 
0,225 %. Aceasta ne permite să constatăm că Dioxoin-
dolinona nu este higroscopică.

determinarea punctului de topire. Punctul de 
topire al unui corp chimic bine definit, în stare de pu-
ritate și sub formă cristalină bine determinată, este ca-
racteristică corpului cu condiția că presiunea este con-
stantă. Determinarea punctului de topire a substanței 
de cercetat s-a realizat la dispozitivul Melting-Point-
Meter KSPII. 

Punctul de topire a fost determinat conform pre-
vederilor Ph.Eu. 8.0, fiind efectuate trei măsurări. Re-
zultatele sunt expuse în tabelul 4.

Tabelul 4 

Тabelul 2
reacţiile de oxido-reducere 

ale  dioxoindolinonei 

nr. reactivul, 
reacția

efectul  
analitic

sensibilitatea 
reacției

1 formarea 
iodoformului - -

2 Reactivul 
fehling

precipitat rosu-
cărămiziu 250 µg /ml

3 Reactivul 
Tollens

„oglinda de 
argint” 1000 µg /ml

Tabelul 3 
Pierderile prin uscare  
ale dioxoindolinonei

nr. măsu-
rărilor

Masa până 
la uscare, g

Masa după 
uscare, g ω (%) h2o

1 0,99106 0,98884 0,224%

2 0,99057 0,98834 0,225%

3 0,99057 0,98834 0,225%

determinarea punctului de topire  
a dioxoindolinonei

nr. măsurărilor Punctul de topire
1 127,1 ºC
2 127 ºC
3 127,1 ºC
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În urma celor cercetate, se poate deduce că 
substanța analizată Dioxoindolinona își manifestă 
punctul de topire la temperatura de 127 ºC.

determinarea impurităților nespecifice. 
Impuritățile într-o substanță medicamentoasă pot 
surveni din mai multe cauze: în urma procesului de 
fabricație, de sinteză, dintr-o purificare incompletă sau 
conservare necorespunzătoare cerințelor monografiei.

La cercetarea substanței de analizat s-a pus drept 
scop determinarea limitelor de impurități de cloruri 
și sulfați.

Controlul limitei de cloruri. Ionul de cloru-
ră la interacțiune cu nitratul de argint formează o 
opalescență, o tulbureală sau un precipitat alb, cazeos 
de clorură de argint, care este practic insolubil în acid 
nitric, solubil în amoniac [11].  

0,5 g de substanță se dizolvă în 20 ml de apă pu-
rificată, se filtrează, 15 ml de filtrat se supun probei la 
cloruri. Conform cerințelor PhE 8.0, la 15 ml soluție 
de analizat se adaugă 1 ml de acid nitric, apoi ames-
tecul se toarnă la o singură adăugare într-o eprube-
tă unde se conține 1 ml de soluție nitrat de argint. 
Proba-etalon se prepară în aceeași manieră, folosind  
10 ml de soluție-standard (5ppm Cl-) și 5 ml apă. Se 
lasă la întuneric timp de 5 min. La compararea lichi-
delor soluția de analizat nu prezintă opalescență mai 
intensă decât opalescența soluției–etalon.

În urma cercetărilor s-a demonstrat că prezența 
impurităților de cloruri în Dioxoindolinonă este de 
cel mult 0,02%. 

Controlul limitei de sulfați. Ionul sulfat la 
interacțiune cu sărurile de bariu formează o tulbureală 
sau un precipitat alb de sulfat de bariu, care este prac-
tic insolubil în acid clorhidric [11].  

0,5 g de substanță se dizolvă în 20 ml de apă pu-
rificată, se filtrează, 15 ml de filtrat se supun probei la 
sulfați. 

La 4,5 ml soluție standard sulfați (10 ppm SO4
2-) se 

adaugă 3 ml soluție clorură de bariu 250 g/L, se agită și 
se lasă în repaos 1 min.  La 2,5 ml de soluție obținută 
se adaugă 15 ml soluție de analizat și 0,5 ml acid ace-
tic. Soluția de referință se prepară în manieră identică, 
folosind 15 ml soluție standard sulfați (10 ppm SO4

2-) 
în loc de soluție de analizat. Se compară după 5 min. 
Soluția de analizat nu prezintă opalescență mai inten-
să decât opalescența soluției-etalon.

În urma cercetărilor s-a demonstrat că substanța 
de analizat Dioxoindolinona nu depășește limita 
impurităților de sulfați comparativ cu proba-etalon 
(cel mult 0,02%).

concluzii

Au fost studiați parametrii de calitate pentru Di-
oxoindolinonă. În urma cercetărilor s-a demonstrat 
că Dioxoindolinona prezintă o pulbere cristalină, albă 
cu nuanță bej, fără miros; este foarte puțin solubilă 
în apă, ușor solubilă în alcool, metanol, cloroform, 
acetonă, greu solubilă în heptan, foarte greu solubilă 
în hexan; nu este higroscopică (pierderile prin usca-
re constituie cel mult 0,5%); are punctul de topire de  
127 ºC; din impurități nespecifice a fost determinată 
limita de cloruri și sulfați (cel mult 0,02 %). Au fost 
elaborate reacțiile сhimice de identificare a Dioxo-
indolinonei, astfel sunt propuse reacțiile cu reactivii: 
Dragendroff; soluția apoasă de Iod 0,1 mol/l; acidul 
sulfuric (conc.); acidul nitric (conc.); amestec de acid 
sulfuric (conc.) și acid nitric (conc.); reactivul fehling.

Rezultatele cercetărilor efectuate vor fi folosite în 
vederea elaborării Documentației Analitice de Nor-
mare pentru Dioxoindolinonă.
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EXPRESSING THE VULNERAbILITY OF FORESTS TO CLIMATE ARIDIzATION bY ECOCLIMATIC INDICES 
(CASE STUDY)
Summary. Climate change is associated with numerous and complex adverse effects on environmental compo-

nents, including on forest ecosystems (especially for those within the natural distribution area). Expression of the forest 
ecosystems vulnerability to climate aridization, takes into account various ecoclimatic indices such as: Forest Aridity 
Index, De Martonne Index and Ellenberg Quotient, developed on the climatic parameters values specific for the tree 
active vegetation period. The results of the research indicated the fact that the Hârbovăț forest ecosystem is subjected 
to a high level of forest vulnerability to droughts (IM values between 25.0-28.8) with tendencies towards a very high 
level of vulnerability, with a long-term deficit in humidity, disturbances that can lead to adverse effects on the growth 
and development of mesophilic forests in the region, until the marked decrease of their area; EQ values identify specific 
climatic conditions for the development of the mesophilic deciduous forests from the temperate zone, but which, in 
the near future, under the influence of climate aridization, will change to specific climatic conditions for the growth 
and development of arid oak forests; and the FAI values – that during the growth period and the „critical” period of the 
forest species (July, August), the climatic parameters indicate drier and more arid conditions for the development of the 
oaks stands, therefore, more favorable to the development of the Quercus pubescens species, than the Quercus robur and  
Q. petraea species. Concerns about the impact of climate change on native tree species, must be a constant in the coun-
try’s sectoral priorities. The results of the study, in addition to the de-facto assessment of the situation in the research 
area, also indicate particular climatic trends for the growth and development of trees in the future, in the context of 
environmental changes.

Keywords: forest ecosystems, climate change, ecoclimatic values, assessment.

Rezumat. Schimbările climatice sunt asociate cu numeroase și complexe efecte adverse asupra componentelor de 
mediu, inclusiv asupra ecosistemelor forestiere (îndeosebi, pentru cele aflate la limita arealului natural de distribuție). 
Exprimarea vulnerabilității ecosistemelor silvice față de aridizarea climei ia în calcul diverși indici ecoclimatici precum: 
Indicele de Ariditate Forestier, Indicele De Martonne și Coeficientul Ellenberg, dezvoltați în baza valorilor parametrilor 
climatici specifici perioadei active de vegetație. Rezultatele cercetării arată că ecosistemul silvic Hârbovăț este supus 
unui nivel înalt de vulnerabilitate a pădurilor față de secete (valori ale IM cuprinse între 25,0-28,8) cu tendințe spre 
nivel foarte înalt de vulnerabilitate, cu deficit de durată în umiditate, disturbanțe care pot duce la efecte adverse asupra 
creșterii și dezvoltării pădurilor mezofile în regiune, până la diminuarea accentuată a arealului lor; valorile EQ identifică 
condiții climatice specifice dezvoltării pădurilor mezofile de foioase din zona temperată, dar care, în viitorul apropiat, 
sub influența aridizării climei vor trece la condiții climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor aride de cvercinee, 
cu specii termofile; iar valorile FAI – că în perioada de creștere și în perioada „critică” a speciilor forestiere (lunile iulie, 
august), parametrii climatici indică condiții mai uscate și mai aride de dezvoltare a cvercineelor, mai prielnice dezvoltării 
speciei Quercus pubescens, decât speciilor Quercus robur și Q. petraea. Preocupările privind impactul schimbărilor clima-
tice asupra speciilor edificatoare și native de arbori trebuie să reprezinte o constantă în prioritățile sectoriale ale țării. Re-
zultatele studiului, pe lângă evaluarea de facto a situației în aria de cercetare, indică și tendințe/particularități climatice 
deosebite pentru creșterea și dezvoltarea arborilor în viitor, în contextul modificărilor de mediu. 

Cuvinte-cheie: ecosisteme silvice, schimbarea climei, indici ecoclimatici, evaluare.
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inTroducere

Potrivit Comunicărilor Naționale, ce au în vizor 
schimbările climatice, Republica Moldova este sus-
ceptibilă la trei tipuri de impacturi climatice: creșteri 
ale temperaturilor; modificări ale regimurilor de 
precipitații și creșterea aridității climei. Acestea sunt 
asociate cu amplificarea frecvenței și intensității eve-
nimentelor meteorologice extreme, cum ar fi valurile 
de căldură și de îngheț, inundațiile, furtunile cu ploi 
puternice și grindină, secetele severe. Pentru viitor, 
modelele climatice prognozează o sporire continuă a 
temperaturilor medii și variațiilor de precipitații, de la 
o creștere ușoară până la o scădere semnificativă în vo-
lumul total al precipitațiilor. Totuși, chiar și în scena-
riile care prognozează creșterea volumului mediu de 
precipitații, disponibilitatea apei va descrește din cauza 
temperaturilor și ratelor de evapotranspirație mai mari.  
Totodată, variațiile în frecvența, distribuția și intensi-
tatea precipitațiilor vor spori în urma evenimentelor 
extreme mai frecvente [4].

gestionarea durabilă a pădurilor este, tot mai des, 
asociată evaluărilor factorilor de mediu/de habitat din 
diferite ecosisteme forestiere. În acest șir al factorilor 
un rol deosebit îl joacă clima, care are tendințe de a 
se schimba. Conform evaluării vulnerabilităţii sub as-
pectul mărimii impactului cu probabilitate de risc din 
cauza schimbării posibile a climei în sectorul forestier, 
cele mai vulnerabile zone din Republica Moldova ar fi 
cea de sud (unde deja este cel mai scăzut nivel de îm-
pădurire, 7,7 %) și, parţial, de centru (unde în prezent 
se află cea mai mare suprafaţă acoperită de păduri, și 
anume 209,4 mii ha, sau circa 14,5 % din teritoriul to-
tal al zonei geografice), pentru care s-a determinat și 
cea mai mare probabilitate de risc asociat cu schimba-
rea climei [3].

În aceste condiții pot să apară grave și imprevizibile 
(ca evoluție) consecințe ecologice, economice și 
sociale în domeniul forestier, or ritmul alert al schim-
bărilor climatice actuale depășește capacitatea natura-
lă a ecosistemelor, inclusiv a celor forestiere, de a se 
adapta rapid acestora [5]. Se preconizează că, prin im-
pactul schimbărilor climatice, regiuni întregi nu vor 
mai fi favorabile dezvoltării anumitor tipuri de păduri 
(îndeosebi, a celor aflate la limita arealelor lor naturale 
de distribuție sau în zone de tranziție), ceea ce va pro-
voca schimbări ale distribuției naturale a speciilor fo-
restiere și modificări ale creșterii arboretelor existente, 
precum și o vulnerabilitate sporită faţă de dăunătorii 
și bolile cu impact negativ asupra ecosistemelor fores-
tiere. Cu atât mai mult, cercetările științifice din do-
meniu au demonstrat că între procesele fiziologice ale 
arborilor și parametrii meteorologici ai vremii există 

o dependență directă, mai cu seamă în cazul aprovizi-
onării arborilor cu apă în perioada de vegetație a lor, 
cu influențe majore pentru lunile critice de vară (iu-
lie și august), care au impact decisiv asupra creșterii, 
vitalității și producției de materie organică în păduri 
[6; 2].

Exprimarea vulnerabilității ecosistemelor silvi-
ce față de aridizarea climei ia în calcul diverși indici 
eco-climatici, printre care Indicele de Ariditate fores-
tier, Indicele De Martonne și Coeficientul Ellenberg, 
dezvoltați în baza valorilor parametrilor climatici spe-
cifici perioadei active de vegetație [12; 8; 11].

MaTeriale Și MeTode

Cele mai valoroase arborete ale fondului forestier 
național sunt considerate a fi cvercineele. Datele ra-
poartelor naționale arată că schimbările climatice, cu 
intensitate evidentă în ultimele decenii, vor tinde să re-
ducă din arealul natural al pădurilor mezofile central-
europene din nordul şi centrul ţării (aflate la limita 
sud-estică a arealului său natural) și prin anii secetoși, 
vor duce la diminuarea ariei pădurilor mezofile de go-
runete și stejărete, creând condiții mai prielnice de dez-
voltare pentru pădurile termofile cu stejar pufos din 
sudul ţării [3]. În acest context, studiul de caz s-a axat 
pe exprimarea vulnerabilității pădurilor mezofile din 
partea de sud-est a țării (aflate în zone de limită/tran-
ziție) către viitoarea aridizare a climei, prin calcularea 
și cartarea valorilor indicilor ecometrici utilizați în do-
meniu. În studiul dat sunt expuse doar o mică parte din 
datele obținute (studiu de caz – Rezervația peisagistică 
„Pădurea Hârbovăț”, Ocolul Silvic Hârbovăț, Întreprin-
derea de Stat pentru Silvicultură „Tighina”).

În studiu sunt analizate datele obținute prin 
calcularea și cartarea următorilor indicii ecoclimatici:

1. indicele de ariditate de Martonne (im), cal-
culat după formula

Im = P/(T+10)
unde: 

P – media anuală a precipitațiilor atmosferice, 
mm; T – media anuală a temperaturii aerului, oC (Em 
de Martonne, 1926) [8].

Valorile acestui indice corespund unui calificativ 
redat zonelor, astfel că valorile Im>30 indică prezența 
condiţiilor climatice specifice zonei de silvostepă; 
Im>10-30 – zonei de stepă; Im>5-10 – zonei de se-
mideșert; în cazul când Im ≤ 5 – condiţiile climatice 
corespund zonei de deșert.

Indicele De Martonne, pe lângă faptul că este utili-
zat în regionările climatice și caracterizează condițiile 
climatice ale anumitor zone naturale, mai are și rolul 
de a scoate în evidență gradul de ariditate al teritoriu-
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lui. Conform valorii acestui indice, se pot identifica 
zonele de vulnerabilitate ale pădurilor (tabelul 1), cu 
particularități distincte ale fiecăreia în parte.

2. gradul de corespundere a compoziției speciilor 
edificatoare de arbori pentru o anumită stațiune este 
exprimat prin coeficientul ellenberg (eQ), calculat 
după formula:

EQ = Tw/P * 1000
unde: Tw reprezintă temperatura celei mai calde luni 
din an;

P – precipitațiile anuale [11].
Datele din literatura de specialitate arată că 

diverse valori ale EQ indică condiții climatice specifice 
creșterii și dezvoltării unui anumit tip de pădure. Ast-
fel, zona pură de creștere a fagului coincide cu valorile  
EQ ≤20, zona pădurilor de stejar-carpen – cu valorile 
EQ = 20-30, pentru zona pădurilor mezofile de stejar 
EQ = 30-40, iar pentru zona pădurilor uscate/aride de 
stejar EQ> 40. 

3. indicele de ariditate Forestier (fAI – forestry 
Aridity Index),  este calculat după formula:

fAI = 100* ((TVII+TVIII)/2)/ (PV+PVI+2*(PVII+PVIII))
unde: TVII-VIII   – temperatura medie a aerului pentru 
lunile iulie și august (°C),

PV-VIII  – suma precipitațiilor (mm) căzute din luna 
mai până în august [12].

Prin intermediul acestui indice poate fi descrisă 
media condițiilor meteorologice pentru diferite cate-
gorii de climă și aplicată în practica silviculturii. Cu 
cât valorile fAI sunt mai mari, cu atât, în perioada de 
creștere și perioada critică a speciilor forestiere, para-
metrii meteorologici vor prezenta condiții mai uscate 
și mai aride de dezvoltare, iar cu cât valorile fAI sunt 
mai mici – condiții mai umede și mai calde [12].

Ca soft de prelucrare a datelor inițiale a servit 
Programul Statgraphics Centurion XVI în estimarea 

Tabelul 1
indicele de ariditate de Martonne și zonele de vulnerabilitate ale pădurilor [1]

idM clasificarea climei zone de vulnerabilitate a pădurilor
indicator nivel de vulnerabilitate

10-25 Semi-arid A foarte înalt
25-30 Moderat arid B Înalt
30-35 Puțin humid C

Mediu
35-40 Moderat humid D
40-50 Humid E

Scăzut
50-60 foarte humid f

60-180 Excesiv de humid g De la mediu la foarte înalt
zona a: deficit de durată în umiditate care duce la distrugerea pădurilor; zona B: tulburări de durată  

ale umidității; zona c: tulburări de umiditate în unii ani; zona d: mici perturbări ale umidității în unii ani;  
zona e: condiții optime de umiditate; zona F: condiții optime de umiditate; zona g: deteriorarea treptată  

a condițiilor de mediu din cauza excesului de umiditate.

temporală a indicilor respectivi, iar modelarea carto-
grafică a fost efectuată prin intermediul Programului 
Arcgis cu extensiunea Spatial Analyst. Materialele 
inițiale de studiu au constituit datele multianuale pri-
vind regimul termic și cantitatea lunară de precipitații, 
acumulate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 
pentru perioada anilor 1961–2018.

rezulTaTe Și discuții

Relațiile dintre condițiile climatice și vegetație au 
fost abordate în numeroase studii globale și regionale, 
în special în contextul schimbărilor climatice actua-
le, ceea ce impune cu siguranță anumite modificări în 
distribuția zonală și altitudinală a diferitelor specii.

Accentul în proiecțiile de viitor privind impactul 
schimbărilor climatice asupra domeniului forestier 
este pus pe seceta meteorologică. Seceta meteoro-
logică este specifică diferitelor regiuni, fiind în plină 
desfășurare și în Moldova, efectele acesteia resimțin-
du-se prin creșterea temperaturii aerului și reducerea 
precipitațiilor. Cercetările desfășurate la acest compar-
timent [17] relevă faptul că, în aspect anual, Indicele 
De Martonne caracterizează în mod real condițiile 
climatice caracteristice zonei de silvostepă și stepă de 
pe teritoriul Republicii Moldova. În aspect sezonier, 
valorile Im scad simțitor, atribuindu-se calificativele 
mai aride, adică, pentru zona de silvostepă – condiții 
similare stepei, iar pentru stepa din sudul republicii –  
caracteristici similare regiunilor de semideșert  
(tabelul 2).

Prin Indicele de Ariditate De Martonne sunt iden-
tificate și zonele de vulnerabilitate ale ecosistemelor 
forestiere față de secetă. Calculând indicele dat pentru 
suprafața de pădure cercetată, s-a constatat că acesta 
variază, ca valoare, în tot cuprinsul pădurii, fapt expli-
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cat prin parametrii adiacenți cu influențe asupra climei 
(formă de relief, pantă, expoziție etc.). Pentru aria re-
spectivă, valorile Im constituie 24,4-28,8, fapt ce arată, 
per general, că ecosistemul forestier cercetat dispune de 
un nivel de vulnerabilitate înalt la fenomenul de aridizare 
a climei – zona B: cu tulburări de durată ale umidității 
(figura 1). Dar, reieșind din aspectele temporale ale Im, 
în care sunt evidente descreșterile valorilor acestui indi-
ce începând cu anii 1980 (în mare măsură, determinată 
de creșterea fondului termic), deducem că în viitor exis-
tă riscul ca ecosistemul forestier să treacă din zona de 
vulnerabilitate înaltă în zona cu nivel de vulnerabilitate 
foarte înaltă – zona A: cu deficit de durată în umiditate, 
disturbanțe care pot duce la efecte adverse asupra creș-
terii și dezvoltării pădurilor mezofile în regiune, până la 
diminuarea accentuată a arealului lor.

gradul de corespundere a compoziției speciilor 
edificatoare de arbori pentru o anumită stațiune poa-
te fi redat prin calculul coeficientului Ellenberg. În linii 

Tabelul  2
Topul anilor cu cele mai scăzute valori ale indi-

celui de Martonne în aspect anual, sezonier, lunar, 
pentru perioada 1891–2016 (st. chișinău)

anii/iM anual anii/ iM sezoni-
er (vara)

anii/ iM lunar 
(iulie)

1903 37,8 1951 11,9 1939 10,1
1938 41,4 1895 12,5 1999 10,2
1990 41,9 2007 12,7 2007 10,2
1896 42 1902 13 1928 10,3
1951 42,2 1903 13,3 1931 10,3
2015 45,8 1939 13,3 2016 10,3
1994 46,7 1953 13,6 1951 10,4
1935 47,7 1999 13,7 1996 10,5
1898 48,2 2015 13,7 1904 10,6
1945 48,3 1946 13,8 1917 10,6
2000 49 1929 13,9 1953 10,6

generale, calculul statistic privind media multianuală 
și indicii variabilității oferă o prezentare amplă privind 
respectarea principiului zonalității. Astfel, în partea de 
sud a țării acest indice este aproximativ cu 20 de unități 
mai mare decât în nordul țării (tabelul 3). Tot în sudul 
țării se atestă și valori esențiale maxime (71,7) compa-
rativ cu restul teritoriului (centru – 60,1; nordul – 58,0). 
Analiza temporală a datelor acestui indice demonstrea-
ză că în viitorul apropiat, sub acțiunea schimbărilor cli-
matice, valorile EQ se vor mări, iar regiunea de Sud a 
țării va resimți cel mai intens impactul aridizării, ceea 
ce va influența și supraviețuirea speciilor de cvercinee 
din aceste arii [16].

Tabelul 3
aspecte termporale ale coeficientului eQ

pentru teritoriul republicii Moldova
eQ Briceni chișinău cahul

Perioada  
(1961–2016)

56 56 56

X 33,2 41,0 43,0

σ 8,1 8,4 11,1

Cv 24,5% 20,6% 26,1%

Minimum 21,86 27,49 25,09

Maximum 58,0 60,1 71,7

Figura 1. Repartiția spațială a valorilor Indicelui  
De Martonne, calculat pentru Rezervația peisagistică  

„Pădurea Hârbovăț”.

Figura 2. Aspecte spațiale ale Coeficientului Ellenberg  
în Rezervația peisagistică „Pădurea Hârbovăț”.
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Elaborarea modelelor cartografice, nemijlocit pen-
tru suprafața de pădure supusă studiului (Hârbovăț), 
oferă distribuția diferențiată a EQ ținând cont de poziția 
geografică, precum și de altitudinea locului. În limitele 
Rezervației Peisagistică „Pădurea Hârbovăț” valorile 
acestui coeficient variază între 34,3-45,1 (figura 2).

Datele din literatura de specialitate arată că diverse 
valori ale EQ prezintă o gamă largă de caracterizare 
a tipului de pădure. În cercetările noastre, prin 
interpretarea valorilor EQ s-a dedus faptul că partea 
de nord-est și centrală a ariei de studiu prezintă con-
diții climatice specifice dezvoltării pădurilor mezofile 
de foioase din zona temperată (care încă mai sunt spe-
cifice regiunii de studiu), dar care, în viitorul apropi-
at, sub influența aridizării climei vor trece la condiții 
climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor 
aride de cvercinee, cu specii termofile (cum este deja 
în partea de nord-vest a rezervației). Repartiția lor va 
depinde de distribuția la anumite nivele hipsometrice, 
pante, expoziții și de capacitatea de adaptare la noile 
condiții de mediu. 

Rapoartele naționale din domeniu relevă că, în 
viitor, stejarul pufos va dovedi o capacitate ridicată de 
adaptare la schimbările climei, menținându-și creș-
terile și mai ales vitalitatea [3]. Schimbările climatice 
atestate în ultimii ani tind să inducă modificări variate 
și în spectrul grupelor ecologice. E posibilă o crește-
re a procentului speciilor xerofite și mezo-xerofite din 
contul scăderii mezo-higrofitelor și higrofitelor. De 
asemenea, este posibilă lărgirea ariei de răspândire a 
elementelor sudice și sud-estice (Quercus pubescens) 
din contul scăderii elementelor nordice și vestice (Qu-
ercus petraea, Q. robur) și continuarea procesului de 
ruderalizare a învelișului ierbos din păduri [18]. Prin 
urmare, speciile mezofile de stejari, adaptate condiții-
lor climatice de silvostepă, vor fi vulnerabile/suscepti-
bile viitoarelor aridizări ale climei, vulnerabilitatea fi-
ind în funcție de caracterul, amploarea și rata variației 
climatice la care vor fi expuse ecosistemele, sensibilita-
tea acestora și capacitatea lor adaptivă.

Raportul dintre parametrii meteorologici și creș-
terea arborilor poate fi caracterizat prin Indicele de 

Ariditate forestier (fAI – forestry Aridity Index), 
calculat pentru pădurile din zona temperată [12]. 
S-a constatat că latitudinea geografică și altitudinea 
absolută sunt principalii factori fizico-geografici care 
influențează repartiția acestui indice. Pentru teritoriul 
Republicii Moldova acest indice constituie 5,70 pen-
tru regiunea de nord; 8,35 pentru regiunea centrală 
și 10,75 pentru regiunea de sud a țării, astfel că eco-
sistemele forestiere din sudul și centul țării sunt cele 
mai afectate de fenomenul aridizării climei (tabelul 
4). Studiile de acest gen sunt necesare în prognozarea 
(conform valorilor fAI) posibilului impact al condiți-
ilor aride climatice asupra ecosistemelor silvice de pe 
teritoriul țării, ceea ce ar facilita selectarea speciilor de 
arbori, proveniențe și genotipuri tolerante la condițiile 
climatice existente [15].

Calculând acest indice pentru Rezervația Peisagis-
tică „Pădurea Hârbovăț”, s-a constatat că fAI variază, 
ca valoare, în tot cuprinsul pădurii între 8,2-9,7 uni-
tăți, fapt explicat și prin parametrii adiacenți cu influ-
ențe asupra climei (forme de relief, pante de înclinare, 
expoziție etc.) (figura 3).

Distribuția diverselor specii forestiere depinde de 
valorile fAI, conform datelor din literatura de specia-
litate [12; 19; 9], astfel că în aria Hârbovăț, în perioada 
de creștere și în perioada „critică” a speciilor forestiere 
(lunile iulie, august), valorile FAI indică condiții mai 
uscate și mai aride de dezvoltare a cvercineelor, deci, 
mai prielnice dezvoltării speciei Quercus pubescens, 
decât speciilor Quercus robur și Q. petraea.

Totuși, studiile din domeniu prezintă capacități 
adaptive înalte ale speciilor de stejar față de viitoarele 
schimbări de mediu (caracteristică specifică stejarilor 
și în ultima perioadă postglacială). Restrângeri evolu-

Figura 3. Repartiția spațială a valorilor Indicelui  
de Ariditate forestier, calculat pentru Rezervația  

peisagistică „Pădurea Hârbovăț”.

Tabelul 4
indicii statistici ce caracterizează indicele de 

ariditate Forestier (Fai) pe teritoriul republicii 
Moldova (1960–2015)

Fai Briceni chișinău cahul
X 5,70 8,35 10,75
Σ 2,3 4,3 5,5

Minimum 2,71 3,61 4,17
Maximum 14,94 29,12 35,26
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tive, pe areale mici, sunt posibile într-un număr limitat  
de generații datorită nivelului ridicat al diversității ge-
netice a stejarilor și fluxului de gene care vor juca un 
rol important în adaptările evolutive [13].

Modul prin care speciile de stejar se vor adapta la 
schimbările de mediu recente și viitoare sunt abordate 
în mai multe studii. Dacă e să comparăm tendințele în 
adaptările trecute și cele viitoare, se sugerează ideea că 
între migrație, adaptare locală și procesele evolutive se 
vor stabili relații diverse. Pe de o parte, migrația prin 
dispersia semințelor va fi limitată dacă schimbările cli-
matice se vor produce în ritmuri rapide, așa cum se 
prezice. Pe de altă parte, adaptarea la nivel local, prin 
selecție naturală, poate fi reținută considerabil de către 
variabilitatea genetică semnificativă și dimensiunile  
mari ale populației. Totodată, aportul/ fluxul de gene 
prin polen e capabil să impulsioneze migrația speciilor 
și adaptarea locală și poate juca un rol central în răs-
punsul speciilor la schimbările de climă. Prin urmare, 
se pot anticipa diferite răspunsuri, pentru diferite spe-
cii, în funcție de aspectele relaționate distribuției lor 
geografice. Speciile care au o distribuție continuă vor 
beneficia mai mult de interacțiunile pozitive dintre se-
lecția naturală și fluxul de gene, decât speciile care au o 
distribuție difuză. De asemenea, răspunsurile evoluti-
ve ale populațiilor situate la limita ariilor de distribuție 
pot fi diferite. Populațiile situate la limita Nordică și 
Estică a arealelor de răspândire, prin amplasarea lor 
la frontiera avanpost, de schimbări, vor beneficia de 
aportul/emigrarea genelor prin fluxul de polen de la 
populațiile situate la latitudini mai sudice; în contrast, 
adaptarea poate fi mai restricționată la marginea sudi-
că a arealului de răspândire a speciei, unde populațiile 
vor fi lipsite de fluxul de gene provenit de la populațiile 
„pre-adaptate” [14; 10].

concluzii

Exprimarea vulnerabilității speciilor mezofile de 
arbori față de viitoarele aridizări ale climei, redată 
prin indicii Im (Indicele de Ariditate De Martonne),  
QE (coeficientul Ellenberg), fAI (Indicele de Aridita-
te al Pădurii/forestier) atestă faptul că Rezervația pe-
isagistică „Pădurea Hârbovăț” este supusă unui nivel 
înalt de vulnerabilitate a pădurilor față de secete (va-
lori ale IM cuprinse între 25,0-28,8), cu tendințe spre 
nivel foarte înalt de vulnerabilitate, cu deficit de dura-
tă în umiditate, disturbanțe care pot duce la efecte ad-
verse asupra creșterii și dezvoltării pădurilor mezofile 
în regiune, până la diminuarea accentuată a arealului 
lor; valorile EQ identifică condiții climatice specifi-
ce dezvoltării pădurilor mezofile de foioase din zona 
temperată, dar care, în viitorul apropiat, sub influența 

aridizării climei vor trece la condiții climatice specifice 
creșterii și dezvoltării pădurilor aride de cvercinee, cu 
specii termofile; iar valorile fAI arată că în perioada 
de creștere și în perioada „critică” a speciilor forestiere 
(lunile iulie, august), parametrii climatici vor indica 
condiții mai uscate și mai aride de dezvoltare a cverci-
neelor, deci, mai prielnice dezvoltării speciei Quercus 
pubescens, decât speciilor Quercus robur și Q. petraea. 

Aspectele corologice relaționate arboretelor autoh-
tone, edificatoare de ecosisteme silvice – cvercineele – 
sunt și vor fi influențate de acțiunea conjugată a facto-
rilor abiotici, biotici și naturali. Prin aridizarea climei 
și a proceselor asociate acesteia (schimbarea compo-
ziției arboretelor, modificări în comportamentul con-
curențial al speciilor, schimbarea ratei de regenerare 
a pădurii, creșterea sensibilității la atacurile dăunăto-
rilor, schimbarea condițiilor fitosanitare) presupunem 
că se va ajunge la restrângerea arealelor gorunului și 
stejarului pedunculat la hotarul de Nord, Sud, Sud-Est 
și Est al speciilor pe teritoriul țării, dar cu expansiunea 
Nord-Estică a habitatelor actuale ale stejarului pufos.

Preocupările privind extinderea suprafețelor fo-
restiere cu specii de arbori ce vor rezista și se vor dez-
volta în noile condiții de mediu trebuie să reprezinte o 
constantă în prioritățile sectoriale ale țării.
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inToducere 

Diabetul zaharat afectează în prezent peste 463  de 
milioane de oameni din întreaga lume, estimându-se 
că până în 2045 vor fi afectați 700 de milioane de oa-
meni [1]. Diabetul este o boală metabolică ce apare ca 
rezultat al distrucției autoimune a celulelor secretoare 
de insulină (diabet zaharat de tip 1) sau prin combinația 
insulinorezistenței și a deficitului relativ de insulină 
(diabet zaharat de tip 2). După descoperirea insulinei, 
în 1921, dintr-o boală fatală, diabetul zaharat de tip 1  
a devenit o boală tratabilă. Administrarea zilnică a insu-
linei exogene prin injecții multiple constituie în prezent 
tratamentul principal pentru milioane de pacienți. 

În ultimii ani s-au facut progrese importante în 
ceea ce privește insulinoterapia, prin elaborarea pre-
paratelor noi (analogi de insulină ultrarapizi și analogi 
bazali cu durată lungă de acțiune) și a tehnologiilor 

avansate (pompe de insulină, dispozitive de monitori-
zare glicemică continuă, pompe augmentate cu senzor, 
precum și sisteme tip pancreas artificial) [2]. Chiar și 
așa, tratamentul diabetului zaharat de tip 1 nu este 
perfect, controlul glicemic și reducerea HbA1c nu sunt 
întotdeauna satisfăcătoare, iar evoluția bolii e marcată 
de apariția hipoglicemiilor și a complicațiilor cronice 
secundare, diabetul fiind una dintre principalele cau-
ze de orbire, amputații ale extremităților inferioare și 
boală cronică de rinichi în stadiul final [3]. 

În ultimele decenii s-a acordat o atenție sporită 
dezvoltării metodelor alternative de tratament al 
diferitor afecțiuni cu ajutorul terapiilor celulare, inclu-siv 
al bolilor cardiovasculare, oftalmologice, neurologice, 
musculo-scheletale [38-41] și endocrinologice. Este ne-
cesară înlocuirea țesutului pancreatic distrus sau epui-
zat cu noi celule beta pentru a restabili funcționalitatea 
pancreatică, în special pentru diabetul zaharat de tip 1, 
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dar și pentru diabetul de tip 2 insulino-necesitant. Ca 
o alternativă la tratamentul insulinic, terapiile biologice 
de înlocuire a celulelor beta, cum sunt transplantul de 
pancreas și transplantul de celule insulare, sunt capabile 
să restabilească controlul glicemic și să obțină indepen-
dența față de insulinoterapia exogenă. 

TransPlanTul de Pancreas  
Și de insule PancreaTice

De la primul transplant de pancreas în 1966 la 
universitatea din Minnesota [4] încoace, această pro-
cedură a evoluat, devenind astăzi una de rutină în 
transplantologia mondială. Progresul tehnicilor chi-
rurgicale, al tratamentului imunosupresor, precum și 
selecția donatorilor/recipienților au contribuit la creș-
terea ratei de succes [5].

Tipurile de transplant cele mai frecvent utilizate 
sunt transplantul simultan pancreas-rinichi (76 %),  
transplantul de pancreas după transplantul renal (11 %)  
și transplantul solitar de pancreas (13 %) [6-7].

Pacienții care beneficiază de transplant de pancreas 
sunt, în general, pacienți cu diabet zaharat de tip 1 cu 
insuficiență renală în stadiul terminal, pacienți cu dia-
bet zaharat de tip 1 cu episoade severe de hipoglicemie 
asimptomatică [8], precum și pacienți non-obezi cu 
diabet zaharat de tip 2 insulino-necesitant [9]. 

Studiile au arătat că transplantul de pancreas este 
actualmente cea mai eficientă metodă de a obține nor-
moglicemia pe termen lung, a crește supraviețuirea 
pacienților cu diabet și calitatea vieții acestora și a pre-
veni complicațiile [10-12].

Deoarece doar 1-4% din masa pancreatică este țe-
sut endocrin [13], transplantul de insule pancreatice 
a apărut ca o alternativă a transplantului pancreatic. 

În anul 2000, „Protocolul Edmonton” [14] a 
introdus un șir de modificări ale procedurii de 
transplant al celulelor insulare, cum ar fi utilizarea unui 
regim de imunosupresie fără steroizi și transplantul 
unei mase insulare medii > 11.000 IE/ kilogram, ceea 
ce a îmbunătățit semnificativ rezultatele [15].

După succesul protocolului Edmonton care, la cei 
7 pacienți cu diabet de tip 1 incluși în studiu, raporta 
100 % insulino-independență la 1 an [14], alte centre 
au adoptat acest protocol. Transplantul de insule pan-
creatice reprezintă o procedură sigură, minim inva-
zivă, prin care insulele pancreatice sunt izolate din 
pancreasul donator, purificate și ulterior administrate 
prin canularea transhepatică a venei porte [16]. Mo-
delele animale, precum și experiența clinică, au ară-
tat că aproximativ 75 % din grefa celulară se pierde 
în primele zile post-transplant, în principal din cauza 
activării sistemului imun al gazdei, trombozei și ische-

miei [17-18]. Chiar și așa, insulino-independența ob-
servată în studii, în cele mai experimentate centre, la 5 
ani post-transplant a fost >50% [19-23].

Pentru a obține insulino-independența sunt ne-
cesare mai multe infuzii, dar aproape toți recipienții 
transplantului de insule pancreatice au obiectivat scă-
derea HbA1c și a glicemiei a jeun, iar > 90 % din pa-
cienți nu au mai experimentat hipoglicemii severe în 
timpul celor 5 ani de follow-up [24-25].

Este necesară găsirea unor locuri alternative, ex-
trahepatice, de transplant al insulelor pancreatice 
pentru a evita pierderea unui volum semnificativ al 
grefei. Există trialuri clinice complete sau în deru-
lare care studiază diferite situsuri pentru adminis-
trarea grefei – la nivelul omentului (ClinicalTrials.
gov ID: NCT02213003, NCT02803905), subcutanat 
(NCT01652911 – Sernova Cell Pouch, cu rezultate pozi-
tive), la nivelul submucoasei gastrice (NCT02402439), 
intramuscular (NCT02872571), la nivelul măduvei 
osoase [26], la nivelul camerei anterioare a globului 
ocular (NCT02916680, NCT02846571).

Numărul mic de donatori de organe, necesitatea 
tratamentului imunosupresiv sunt la ora actuală cele 
mai importante obstacole în calea aplicării pe larg a 
acestor tratamente, iar numărul mare de pacienți dia-
betici, care ar putea beneficia de terapiile biologice de 
înlocuire a celulelor beta, impun găsirea unor surse 
alternative de celule insulinosecretoare. 

celulele sTeM ca sursă de celule 
insulinosecreToare

Celulele stem sunt celule nediferențiate, pluri-
potente, care au potențialul de a se diferenția în alte 
tipuri de celule – scheletice, neuronale, cutanate etc., 
inclusiv în celule producătoare de insulină și pot în-
locui celulele beta distruse, astfel revitalizând țesutul 
pancreatic [38-41]. 

un studiu experimental care a examinat rege-
nerarea țesutului pancreatic la animalele de labora-
tor a fost efectuat în Republica Moldova pe 100 de 
șobolani cu diabet zaharat de tip 1 indus cu aloxan  
(1 ml aloxan 5% administrat intraperitoneal). Șobola- 
nii au fost repartizați în 4 loturi experimentale: un lot 
martor, un lot aloxanic netratat și două loturi tratate, 
unul cu suspensie de celule pancreatice injectată in-
traperitoneal și celălalt cu suspensie de celule ombili-
cale administrată intraperitoneal. Celulele pancreati-
ce au fost extrase de la șobolani donatori, digerate cu 
colagenază și cultivate în mediu nutritiv, iar celulele 
ombilicale au fost obținute de la embrioni de șobolan 
după 18 zile de gestație. Eficacitatea tratamentului a 
fost evaluată prin determinarea glicemiei (tabelul 1).
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Valorile glicemice au fost semnificativ mai mici la 
șobolanii tratați față de cei netratați, iar cei tratați cu 
celule pancreatice au prezentat glicemii mai mici decât 
cei tratați cu celule ombilicale, o diferență nesemnifi-
cativă statistic. Examinarea histologică a șobolanilor 
din loturile tratate a obiectivat prezența modificărilor 
regenerative la nivelul pancreasului, cu formarea noi-
lor insule Langherhans [42].

                                                                                                        
celulele sTeM eMBrionare  

Celulele stem embrionare umane, obținute prima 
dată în 1998 din masa celulară internă a blastociști-
lor [27], sunt celule stem pluripotente și au fost intens 
studiate pentru obținerea in vitro a diferitor tipuri 
de celule, inclusiv a celulelor secretoare de insulină. 
Cu aceste celule s-a reușit corecția pe termen lung a 
dezechilibrului glicemic in vivo, pe modele animale cu 
diabet de tip 1 indus chimic [28-29].

Cercetătorii Laboratorului CyThera (actualmente 
ViaCyte Inc.) au descoperit o metodă de diferențiere 
a celulelor stem embrionare umane în celule endoder-
mice [30], elaborând ulterior și un protocol de dife-
rențiere în celule endocrine pancreatice, prin mimarea 
pașilor dezvoltării embrionare a pancreasului [31].

După perfecționarea tehnicii de diferențiere,  
ViaCyte a început în 2014 primul trial clinic de fază  
I/II (NCT02239354) cu celule pancreatice progeni-
toare imature derivate din celule stem embrionare. 
Aceste celule, încorporate într-o macro-capsulă 
pentru a fi protejate de atacul imunologic al orga-
nismului gazdă, au fost inserate subcutanat la pa-
cienți cu diabet zaharat de tip 1. Studiul respectiv a 
fost proiectat pentru a testa siguranța, tolerabilitatea și 
eficacitatea produsului combinat Pec-Encap (VC-01)  
pe un lot de 19 pacienți. Rezultatele inițiale ale acestui 
studiu nu au fost încă publicate, dar au fost raportate 
la congresele de specialitate, sumarizând că produsul 
este sigur și bine tolerat, însă viabilitatea și diferenție-
rea celulelor a fost slabă, probabil din cauza capsulei 
de țesut fibrotic formate în jurul dispozitivului Encap-

tra și a vascularizației insuficiente [32]. Autorii studiu-
lui au în desfașurare și o cercetare follow up, de sigu-
ranță, pentru subiecții cărora li s-a inserat dispozitivul  
VC-01 (NCT02939118). 

În 2017 ViaCyte a inițiat un alt studiu pentru a tes-
ta siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea dispozitivu-
lui Pec-Direct (VC-02) care, spre deosebire de Pec-En-
cap (Vc-01), conține orificii la nivelul macrocapsulei 
care permit neovascularizația celulelor incapsulate și 
grefarea acestora. Din cauza acestor orificii celulele nu 
vor fi protejate de sistemul imun al gazdei, iar pacienții 
vor necesita imunosupresie pentru a preveni rejecția 
grefei. Acest studiu în desfășurare va cuprinde până 
la 55 de pacienți cu diabet zaharat de tip 1 cu hipogli-
cemii neconștientizate, divizați în 2 grupuri, pacienții 
vor fi urmariți timp de 2 ani.

celulele sTeM PluriPoTenTe induse 
(iPsc) 

Celulele stem pluripotente induse au fost create 
prin reprogramarea celulelor somatice, cu revenirea 
lor într-o stare pluripotentă. Descoperirea în cauză a 
fost făcută în 2006 de către Takahashi și Yamanaka, 
care cu ajutorul unor factori de transcripție au reușit 
să reprogrameze fibroblaștii de șoarece în așa mod ca 
aceștia să redevină celule stem pluripotente [33].

Studiul efectuat de Alipio a demonstrat că este po-
sibilă obținerea unor celule, similare cu celulele beta, 
folosind iPSC și că aceste celule obținute secretă in-
sulină ca răspuns la stimularea cu glucoză, fenomen 
menținut pe termen lung [34].

Alte studii au demonstrat că se pot obține celule 
insulinosecretoare din iPSC de la pacienți cu diabet 
zaharat de tip 1 sau de tip 2 [35-36]. Aceste celule pot 
fi utilizate în cercetare pentru modelarea bolii, precum 
și pentru tratamentul celular.

Tehnologia iPSC oferă oportunitatea de a obține 
celule proprii pacientului, din care se va putea obține 
țesut autolog, iar pentru pacienții cu diabet, liniile ce-
lulare iPCS vor putea fi diferențiate în celule beta-like 
ce vor fi utilizate pentru transplant autolog. Terapia 

 Tabelul 1
repartizarea animalelor de laborator și valorile glicemice

loturi glicemia (mmol/l) 

24 ore 7 zile 15 zile 30 zile

I Lot-martor (fără Dz tip 1) 5,1 ± 0,2 mmol/l 5,3 ± 0,2 mmol/l 5,1 ± 0,1 mmol/l 5,2 ± 0,3 mmol/l
II Lot alloxan + sol NaCl 0,9% 27,8 ± 2,7 mmol/l 19,3 ± 8,9 mmol/l 16,1 ± 8,1 mmol/l 15,5 ± 0,8 mmol/l

III Lot aloxan + celule pancreatice 
alogene

25,6 ± 0,5 mmol/l 12,9 ± 7,2 mmol/l 12,1 ± 6,6 mmol/l 5,4 ± 0,2 mmol/l

IV Lot aloxan + celule ombilicale 
alogene

25,3 ± 1,7 mmol/l 20,3 ± 8,4 mmol/l 18,3 ± 7,7 mmol/l 5,9 ± 0,8 mmol/l
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celulară a diabetului zaharat cu iPSC va putea deveni 
realitate în următorii ani. Avantajul acestui tip de ce-
lule este că, fiind celule self, nu prezintă dileme etice, 
au un potențial tumorigen redus [37] și capacitatea de 
a forma o mare varietate celulară. Cu toate acestea, re-
programarea celulelor somatice în celule pluripotente 
necesită utilizarea unui vector viral, ceea ce poate ridi-
ca anumite probleme de siguranță.

concluzii

Transplantul de pancreas și de insule pancreatice 
este o importantă alternativă la insulinoterapia exo-
genă, însă numarul foarte mic de donatori și necesita-
tea imunosupresiei limitează folosirea acestei metode 
de tratament pe scară largă și impune găsirea unor al-
ternative.

Tipurile de celule stem cel mai des utilizate în 
tratamentul diabetului zaharat sunt celulele stem em-
brionare și celulele stem pluripotente induse. La nivel 
mondial există peste 200 de studii clinice (Clinical-
trials.gov) care evaluează celulele stem ca tratament 
pentru diabetul zaharat și complicațiile sale.

 Cercetările privind obținerea celulelor insulino-
secretoare din celule stem embrionare sau celule stem 
pluripotente induse au avansat mult în ultima perioa-
dă. Se așteaptă ca acestea să ofere în viitorul apropiat 
un tratament celular personalizat, care ar putea fi tran-
splantat fără risc de a dezvolta aloimunitate, în același 
timp făcând posibilă aplicarea acestuia pe scară largă 
pentru a crește calitatea vieții pacienților cu diabet.
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 inTroducere

fibroza hepatică (fH) este procesul patologic co-
mun tuturor afecțiunilor hepatice cronice, care se ca-
racterizează prin acumularea excesivă a matricei extra-
celulare [1].  Setul factorilor declanșatori ai fibrogenezei 
hepatice cuprinde: infecțiile cronice cu virusurile hepa-
tice B și/sau C, dereglări legate de utilizarea abuzivă a 
alcoolului, acțiunea compușilor hepatotoxici, steatohe-
patita non-alcoolică, afecțiuni autoimune ca hepatita 
autoimună, colangita biliară primară, colangita sclero-
zantă primară, afecțiuni metabolice (hemocromatoza, 
boala Wilson) [2]. 

Persistența cronică a factorilor de risc menționați 
determină implicarea diferitor tipuri de celule ale fica-
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OXIDATIVE STRESS IN LIVER FIbROGENESIS
Summary.  Oxidative stress has an important role in chronic liver diseases pathogenesis and liver fibrogenesis. 

Persistent and increased production of ROS (reactive oxygen species), induces the activation of hepatic stellate cells, by 
TGF-β, angiotensin II, PDGF and others pro-oxidant and pro-inflammatory cytokines mediated signals. The  biggest liver 
fibrogenesis source of ROS are NOX1, NOX2 and NOX4, which determine HSC proliferation, migration, survival and also 
stimulation of hepatocyte apoptosis, activating multiple pathways. Hence, from initially fibrosis stages to liver cirrhosis, 
by supporting the excessive production of extracellular matrix compounds, oxidative stress is a determinant of liver 
fibrogenesis.

Keywords: oxidative stress, liver fibrogenesis, ROS.

Rezumat. Stresul oxidativ are un rol important în patogeneza bolilor hepatice cronice și fibrogeneza hepatică. Pro-
ducerea sporită și persistentă a speciilor reactive ale oxigenului (ROS) induce activarea celulelor hepatice stelate prin 
semnale mediate de TGF-β, angiotensina II, PDGF și alte citokine pro-oxidante și pro-inflamatorii. Cel mai mare generator 
al ROS în fibrogeneza hepatică sunt NOX1, NOX2 și NOX4 care, activând multiple căi de semnalizare, determină atât pro-
liferarea, migrarea și supraviețuirea HSC, cât și stimularea apoptozei hepatocitului. Astfel, de la stadii inițiale ale fibrozei, 
până la ciroză hepatică, stresul oxidativ, prin susținerea producerii excesive a compușilor matricei extracelulare este un 
determinant al fibrogenezei hepatice.

Cuvinte-cheie: stres oxidativ, fibrogeneză hepatică, ROS.

tului în fibrogeneza hepatică. Evenimentul cheie este 
activarea celulelor hepatice stelate (HSC), care rezidă în 
transformarea HSC statice în miofibroblaste prolifera-
tive, fibrogenice și contractile, care pot sintetiza fibrile 
formatoare de colagen. HSC sunt stimulate paracrin 
de celulele vecine: celulele Kupffer, hepatocitele lezate 
și leucocite, prin citokinele pro-inflamatorii (TNf-α, 
INf-γ, IL-6), factorii de creștere (Tgf-β, PDgf), spe-
ciile reactive ale oxigenului (ROS) etc. [3]. 

fH este condiționată de sinteza excesivă a compo-
nentelor matricei extracelulare (ECM): colagen (mai 
ales tip I, III), elastină, laminină, fibronectină, proteo-
glicani etc., și insuficiența mecanismelor fiziologice de 
degradare a compușilor ECM, în cadrul unei microam-
bianțe pro-inflamatorii și pro-oxidative [2].
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MaTeriale Și MeTode

Au fost identificate articole științifice în baza de 
date HINARI, utilizându-se termenii de căutare oxi-
dative stress și liver fibrogenesis. 38 de articole consa-
crate stresului oxidativ și/sau fibrogenezei hepatice au 
fost considerate relevante pentru prezenta lucrare și au 
fost studiate.

rezulTaTe Și discuții

rolul stresului oxidativ în fibrogeneza hepatică 
Stresul oxidativ are un rol determinant în pato-

geneza fibrozei hepatice, producând un dezechilibru 
dintre sistemul oxidant și cel antioxidant cu formarea 
speciilor reactive ale oxigenului (ROS). ROS sunt de-
finite, în general, ca un set larg de molecule și radicali 
ce conțin oxigen și care include: superoxid anion radi-
calul (O2•¯), radicalul hidroxil (OH•), ionul hidroxil 
(OH-), peroxidul de hidrogen (H2O2), oxigenul singlet 
(1O2), ozonul (O3) [4]. 

În condiții fiziologice, formarea ROS este reglată 
fin de către sistemul antioxidant, ceea ce contribuie la 
menținerea homeostaziei și evitarea efectelor nocive 
ale stresului oxidativ. Însă persistența factorilor cau-
zali ai injuriei hepatice determină acumularea ROS, 
care datorită reactivității sporite interacționează cu 
toate macromoleculele celulare [4; 5]. 

Astfel, stresul oxidativ deteriorează biomole- 
culele, precum acizii nucleici, proteinele, lipi- 
dele și implică ROS, ca mesageri secundari, în nu-
meroase căi de semnalizare, inclusiv cele impli-
cate în reglarea transcripției, diferențierii, pro-
liferării și activării morții celulare programate  
[6; 7]. 

A fost demonstrată contribuția semnificativă a 
radicalilor liberi ai oxigenului în fibrogeneza hepati-
că de etiologie alcoolică, virală, metabolică și cea din 
colestaza cronică [8; 9]. ROS pot stimula producția 
colagenului tip I și pot funcționa ca mediatori intra-
celulari ai acțiunii fibrogenice a Tgf-β [10].  

noX – cea mai importantă sursă a ros în fibro-
za hepatică   

Speciile reactive ale oxigenului pot fi generate de 
multiple surse, printre care lanțul respirator mitocon-
drial, citocromul P450 2E1, peroxizomii și NADPH 
oxidazele (NOX) din ficat [8]. ROS pot fi produse 
pe cale enzimatică sau non-enzimatică. În cazul ce-
lor produse pe cale enzimatică, cel mai important 
rol revine NADPH oxidazelor. NOX reprezintă un 
complex enzimatic flavoproteic transmembranar ce 
generează peroxidul de hidrogen (H2O2) și superoxid 
anion radicalul O2•¯ din oxigenul molecular, utili-
zând NADPH ca donor de electroni, atât în celulele 
fagocitare, cât și în cele non-fagocitare. familia NOX 
cuprinde 7 izoforme: NOX1, NOX2, NOX3, NOX4, 
NOX5, DuOX1 și DuOX2 [11]. În ficat NOX1, 
NOX2 și NOX4 sunt exprimate în celule specifice, 
ca celulele Kupffer, celulele endoteliale, hepatocite și 
leucocitele infiltrate în ficat [12; 13]. NOX generează 
ROS ca răspuns la numeroși stimuli: angiotensina II, 
Tgf-β, TNf-α, IL-1β, lipopolizaharidele, PDgf etc.  
(tabelul 1).

Efectele ROS sunt dependente de tipul lor, con-
centrație și tipul celulei. Concentrațiile înalte de ROS 
pot fi citotoxice, în timp ce concentrațiile joase pot fi 
implicate în semnalizarea celulară ca răspuns la sti-
muli fiziologici. Nivelurile non-toxice de ROS sau 
produși ai peroxidării lipidelor stimulează activarea, 
proliferarea și producerea colagenului de către HSC, 
dar concentrația înaltă determină moartea HSC [14].  

HSC, tipul celular fibrogenic major din ficat, 
prezintă multiple izoforme NOX (NOX1, NOX2 și 
NOX4) și toate componentele lor reglatorii (Rac1, p67 
phox, p47 phox, p40 phox, și p22 phox). Prin analiza 
comparativă a ratei producerii ROS de către NOX-1 
și, respectiv NOX-2, în condițiile în care fiecare dintre 
acestea sunt deficiente izolat, s-a dovedit că izoforma 
non-fagocitară NOX-1 este mai importantă în gene-
rarea ROS în HSC. Cea din urmă induce proliferarea 
HSC, prin acțiunea O2•¯ [15].

Tabelul 1 
caracteristica izoformelor nadPh oxidazelor implicate în fibrogeneza hepatică

 conform Yong-han Paik et al. [42]

izoforma componente agoniști majori localizarea subcelulară
NOX1 NOX1, p22phox, NOXO1/

p47phox, NOXA1/p67phox, Rac1
Angiotensina II, TNf-α, IL-1β, 

lipopolizaharide, PDgf/Pgf2α, 
Egf, IfN-γ, endotelina-1

Membrana plasmatică, 
endozomii perinucleari

NOX2 NOX2, p22phox, p40phox, 
p47phox, p67pho, Rac1/Rac2

Angiotensina II, lipopolizaharide, 
IfN-γ

Membrana plasmatică, 
nucleu

NOX4 NOX4, p22phox, POLDIP2 Tgf-β, TNf-α, IfN-γ Reticulul endoplasmatic
DuOX1/DuOX2 DuOX1/DuOX2 Membrana plasmatică
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Totuși, rolul izoformei fagocitare NOX-2 nu este 
de neglijat, dat fiind faptul că aceasta exercită, prin 
O2•¯, acțiune inhibitorie asupra expresiei MMP-2 și 
MMP-9 și activează direct promotorul genei ce codifi-
că sinteza lanțului  α1 al colagenului [14; 16].

Studiul realizat de Lan T., Kisseleva T. și Bren-
ner D. A. (2013) a elucidat importanța semnalelor 
NOX-mediate în fibrogeneza hepatică. Ei au demon-
strat că nivelurile hepatice ale NOX1/NOX4 la pacien-
ții cu ciroză hepatică sunt mai mari decât la pacienții 
fără ciroză, iar deficiența NOX1/NOX4 blochează ac-
tivarea HSC [17].

NADPH oxidazele sunt studiate și ca potențiale 
ținte terapeutice. utilizarea gKT137831 – inhibitor 
dual al NOX1/NOX4, a atenuat fibroza hepatică atât 
în modelul indus de CCl4, cât și în cel indus prin li-
gaturarea ductului biliar (ambele modelate la șoareci), 
prin diminuarea expresiei genelor pro-fibrogenice ale 
HSC și apoptozei hepatocitelor [18; 17]. 

căi de semnalizare ros-dependente implicate 
în fibrogeneza hepatică 

În procesul fibrogenezei hepatice, ROS constituie 
un determinant critic al disfuncției endoteliale. Din ca-
uza producerii intense a O2•¯, oxidul nitric (NO) este 
legat de acest radical și se formează cel mai potent oxi-
dant – peroxinitritul (ONOO-), care cauzează injurie 
hepatică oxidativă, nitrarea proteinelor și S-nitrozilarea 
biomoleculelor, precum proteinele, lipidele și ADN-ul. 
De asemenea, peroxinitritul determină oxidarea tetra-
hidrobiopterinei (cofactor al sintazei oxidului nitric) în 
radical trihidrobiopterinic, transformând enzima func-
țională într-un generator de ROS. Asftel, stresul oxida-
tiv contribuie la disfuncția endoteliocitelor cu hiperten-
siune portală, prin diminuarea disponibilității NO și 
întreținerea injuriei hepatice [19; 20].

un rol important în medierea semnalelor stre-
sului oxidativ joacă sistemul renină-angiotensină. 
Angiotensina II – elementul cheie al acestui sistem, 
este implicată în patogenia diverselor afecțiuni cro-
nice, inclusiv în fibrogeneza hepatică. Acest peptid 
pro-oxidant cauzează disfuncție endotelială, genera-
rea ROS, mediatori inflamatori și citokine pro-fibro-
genice. Angiotensina II declanșează formarea ROS 
atât pe calea NOX-dependentă (fiind legată funcțio-
nal de NOX1, NOX2 și variabil de NOX4 din vase), 
cât și la nivelul mitocondriilor. Radicalii liberi ai oxi-
genului activează inflamasomul NLRP3 (NOD-like 
receptor protein 3), care prin intermediul caspazei-1 
induce sinteza mediatorilor pro-inflamatorii IL-1β  
și IL-18. ulterior, IL-1β declanșează calea pro-fibroge-
nică prin sporirea sintezei TIMP-1 (inhibitorul tisular 
al metaloproteinazei tip 1) și a IL-17. ultimul, prin ca-

lea Stat3 (proteina transductoare a semnalului și acti-
vatoare a transcripției tip 3), determină transformarea 
HSC statice în celule miofibroblast-like. Această cas-
cadă de citokine demonstrează interrelația verigilor 
inflamației și stresului oxidativ în patogeneza fibrozei 
hepatice, ceea ce necesită a fi remarcat în contextul 
identificării unor agenți terapeutici [21; 20].

Angiotensina II poate exercita și acțiune directă 
pro-fibrogenică asupra HSC, prin intermediul recep-
torului tip I al angiotensinei II, care mediază prolife-
rarea, migrarea și contracția celulară [22]. Stimularea 
HSC de către angiotensina II rezultă în formarea cola-
genului tip I și a Tgf-β. Angiotensina II sporește con-
centrația intracelulară a calciului și a ROS, stimulând 
numeroase căi patologice dependente de enzime, pre-
cum protein-kinaza C și protein-kinazele mitogen-ac-
tivate (MAPK). Mai mult decât atât, angiotensina II 
induce replicarea ADN-ului în HSC activate [16]. 

factorul de creștere derivat din trombocite 
(PDgf), cel mai potent mitogen al HSC, își exercită 
activitatea, preponderent, prin NOX [23]. PDgf in-
duce sinteza ADN-ului și, respectiv, proliferarea HSC. 
De asemenea, acest factor de creștere cauzează hiper-
trofia miocitelor vaselor sangvine, determinată de in-
ducerea NOX1, prin activarea proteinkinazei Cδ și a 
factorului de transcripție ATf-1 (factorul 1 activator 
al transcripției). Izoforma NOX care determină efectul 
mitogen al PDgf nu se cunoaște [16].  

Implicarea ROS în fibrogeneza hepatică este rele-
vată și de rezultatele analizei ambianței necesare pen-
tru activarea Tgf-β1 – citokina-cheie a programului 
transcripțional fibrogenic (figura 1). Transformarea 
citokinei latente în cea activă necesită, pe lângă un pH 
specific, trombospondina-1, metaloproteinaze matri-
ceale și radicali liberi ai oxigenului. Pe de altă parte, 
activarea HSC mediată de Tgf-β1 este dependentă 
de ROS generate de NOX4. Tgf-β1 sporește nivelul 
ARNm, ce codifică pentru NOX4 pe calea Smad-de-
pendentă sau Smad-independentă (3-fosfatidil-ino-
zitol kinaza, c-Jun N-terminal kinaze), astfel induce 
producerea ROS. Tgf-β se leagă și activează recepto-
rii tip II și I, inducând fosforilarea Smad2 și Smad3, 
care sunt în complex cu Smad4. Complexele Smad ac-
tivate pătrund în nucleu și inițiază transcripția genelor 
țintă ale Tgf-β (αSMA, COL1A1), inclusiv a genei ce 
codifică sinteza NOX4 sau blochează genele epiteliale 
(codificatoare ale N-caderinei, citokeratinelor 8, 18 și 
19) [24]. Astfel, speciile reactive ale oxigenului deter-
mină tranziția epitelial-mezenchimală (ECM) și acu-
mularea excesivă a compușilor matricei extracelulare, 
inclusiv pe calea Tgf-β1 [25; 26; 4]. De asemenea, 
ROS generate de NOX4 pot determina translocarea 
factorului nuclear kappa B (NfkB) în nucleu și iniția 



şTIINţE MEdIcalE

72 |Akademos 4/2019

oxidarea ADN-ului, declanșând cascada de evenimen-
te ce conduc la diferențierea HSC statice în miofibro-
blaste, acumularea în exces a matricei extracelulare și, 
respectiv, progresarea fibrozei hepatice.

Acțiunea pro-fibrogenică a Tgf-β1 este determi-
nată și de supresia sistemului antioxidant [25], afectând 
superoxid dismutaza (SOD) și catalaza (CT), precum și 
sistemului glutationului: glutationul (gSH) și glutation 
peroxidaza (gPX). glutationul – un major antioxidant tri-
peptidic (γ-glutamil-L-cisteinil-glicină), ce asigură pur-
jarea celulelor de ROS și menținerea homeostaziei redox, 
este sintetizat preferențial în ficat, în două etape catali- 
zate de γ-glutamil-cistein ligaza (gCL) și gSH sinteta-
za, cea dintâi fiind enzima critică în acest proces. Astfel, 
Tgf-β1 poate acționa ca un represor al sintezei gluta-
tionului, prin inducerea microARN-433, care suprimă 
nivelul ARNm ce codifică expresia gCL [25; 27]. 

Superoxid dismutazele SOD1 (citozol), SOD2 (mi-
tocondrii) și SOD3 (extracelular) sunt responsabile de 
convertirea O2•¯ în H2O2 și O2. În procesul fibrogene-
zei hepatice, Tgf-β1 inhibă expresia genelor ce codi-
fică pentru sinteza SOD1, SOD2 și a catalazei, care, de 
asemenea reduce nivelul H2O2. Toate acestea sugerează 
că acțiunea pro-fibrogenică a Tgf-β1 este determinată 
de producerea unui dezechilibru redox, cu activarea sis-
temului generator al speciilor reactive ale oxigenului și 
blocarea sistemului antioxidant [28; 29].  

Stresul oxidativ și inflamația se condiționează reci-
proc, formând o microambianță favorabilă fibrogene-
zei. Adițional acestei interrelații directe, puntea de le-
gătură dintre inflamație și stresul oxidativ este asigurată 
de HSC activate. Astfel, căile patologice redox-sensibile 

influențate de stresul oxidativ reglează statutul HSC și 
induc semnalele pro-inflamatorii prin citokine și che-
mokine. Iar HSC activate de mediatorii pro-inflamatori 
inhibă sistemul antioxidant și sporesc sinteza ROS [6].   

Stresul oxidativ constituie un mecanism al diferitor 
tipuri de injurie hepatică cronică, inclusiv a celei eta-
nolice, în cazul căreia rolul principal este atribuit cito-
cromulului P450 de tip 2E1 (CYP2E1) [16]. Rezultatele 
studiului realizat de Natalia Nieto,  Scott L. friedman și 
Arthur I. Cederbaum, publicate în ”Journal of Biological 
Chemistry” (2002), au evidențiat acțiunea ROS și a pro-
dușilor peroxidării lipidelor citocrom P450 2E1 derivate 
asupra activității și sintezei proteinelor colagenice de că-
tre HSC. Pentru aceasta au fost utilizate două co-culturi 
ale celulelor stelate cu linii de celule de hepatocite de la 
șobolani, una care exprimă (celule E47) și alta care nu 
exprimă (celule C34) CYP2E1 uman. Activitatea cata-
litică a CYP2E1 a fost determinată prin oxidarea p-ni-
trofenolului în p-nitrocatecol. Dat fiind faptul că ROS, 
ca H2O2, pot media efectele CYP2E1 asupra HSC, a fost 
măsurată concentrația intracelulară a acestora. S-a sta-
bilit că nivelul ROS este de 3 ori mai mare în celulele 
E47 decât în celulele C34. ulterior, prin analiza Western 
blot, a fost elucidat faptul că ROS și produșii peroxidă-
rii lipidelor au indus o sinteză de colagen tip I în HSC 
din co-cultura hepatocitară E47 de 4 ori mai mare decât 
în cele din co-cultura hepatocitară C34, însă mecanis-
mul nu a fost determinat. Astfel, cercetarea respectivă 
a subliniat comunicarea intercelulară între hepatocite și 
HSC, precum și impactul ROS derivate de la citocromul  
P450 2E1 asupra fibrogenezei hepatice [30].

Reticulul endoplasmatic (ER) este un alt comparti-
ment metabolic distinct implicat în fibrogeneza hepati-
că, responsabil preponderent de sinteza și foldingul pro-
teinelor. Sistemul de control al ER este foarte sofisticat 
și permite ieșirea din el doar a proteinelor corect împa-
chetate. Însă în condițiile injuriei hepatice cronice, acest 
proces poate fi întrerupt de diverse semnale intra-/ex-
tracelulare, ceea ce determină acumularea proteinelor 
neprocesate și inducerea mecanismului compensator, 
numit răspunsul proteinelor neîmpachetate. Stresul ER 
constă în disocierea conexiunii dintre proteina chaperon  
gRP78 și cele 3 proteine transmembranare: enzima 
necesitantă de inositol 1 (IRE1), kinaza reticulului en-
doplasmatic asemănătoare protein-kinazei R (PERK) 
și factorul 6 activator al transcripției (ATf6), numite 
senzori ai stresului ER. Activarea IRE1α determină fos-
forilarea JNK și translocarea Nf-kB în nucleu, cu ulte-
rioara inducere a expresiei genelor pro-inflamatorii și 
pro-fibrogenice și activarea HSC. De asemenea, IRE1 
clivează micro-ARN 150, care are rol în prevenirea dez-
voltării fibrozei hepatice prin reducerea αSMA. Așadar, 
stresul persistent al ER induce activarea genelor pro-in-

Figura 1. Contribuția ROS la inducerea și persistența 
fibrozei mediate de Tgf-β conform J. Morry,  

W. Ngamcherdtrakul și W. Yantasee [27, p. 242].
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flamatorii și pro-fibrogenice, modulând programul 
transcripțional [31; 32].

ROS pot activa semnalele mediate de factorii de 
transcripție Janus kinaze și Nf-kB, intensificând ex-
presia genelor asociate fibrozei, precum COL1A1, 
COL1A2, MCP1 și TIMP1 în HSC [33; 34; 35]. Nive-
luri sporite de ROS pot cauza deteriorarea ADN-ului 
gazdei, activarea semnalelor mediate de proteinkina- 
zele mitogen activate (MAPK) și inactivarea, precum 
și degradarea MAPK fosfatazelor, care controlează du-
rata de viață a celulelor și proliferarea lor [36]. Aceste 
căi patologice sunt activate în fibroza hepatică de eti-
ologie virală, atunci când proteinele virale HBx și core 
(HBV), E1, E2, NS3/4A, NS4B, NS5A (HCV) inițiază 
formarea ROS [37]. Studii recente au conturat o nouă 
abordare a mecanismului prin care ROS induce fibro-
geneza hepatică. Conform acestuia, superoxid anio-
nul activează HSC, fapt evidențiat de sinteza α-SMA, 
Tgf-β1 și a colagenului, după ce intră în ele, prin ca-
nalele de clor. Blocarea acestor canale împiedică ac-
tivarea HSC. Așadar, canalele de clor pot constitui o 
țintă pentru noi medicamente anti-fibrotice [22].    

concluzii 

fibrogeneza hepatică este un proces multicelular, 
care include semnale paracrine între celulele hepati-
ce rezidente și cele imigrate, însă evenimentul central 
care inițiază acest răspuns este activarea HSC în locul 
inflamației în care ROS dețin un rol important. Dar, 
deoarece ROS constituie un grup heterogen de specii, 
cu o varietate largă a reactivității chimice și a proprie-
tăților biologice, blocarea stresului oxidativ reprezintă 
o țintă terapeutică atractivă ce continuă a fi studiată 
[38].         
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RHIzOGENIC INTERSPECIFIC GENOTYPES OF VINES (VITIS VINIFERA L. SSP. SATIVA D.C. X MUSCADINIA ROTUN-
DIFOLIA MICHX.) WITH INCREASED RESISTANCE TO bIOTIC AND AbIOTIC FACTORS
Summary. The development of viticulture is largely determined by the pedoclimatic and financial resources for 

the establishment and maintenance of vine plantations, the sensitivity to the attack of viruses, phytoplasmas, patho-
genic and harmful micromycetes. The establishment of vine plantations on its own roots represents a prospect for the 
near future, but it requires the completion of the vineyard assortment with genotypes resistant to low temperatures, 
to diseases and pests. The main purpose of this study is to argue the methodology of including the genetically distant 
species in the process of breeding in vines, to determine their role in the creation of interspecific rhizogenous genotypes  
(V. vinifera x M. rotundifolia) with increased resistance to biotic and abiotic factors. As a study object, the genotypes of V. 
vinifera, M. rotudifolia and rhizogenous interspecific genotypes created using the methods and techniques of interspe-
cific hybridization in vines. The methodology for creating the interspecific rhizogeny genotypes V. vinifera L. (2n = 38) x 
M. rotundifolia Michx (2n = 40) was developed with increased resistance to biotic and abiotic factors. 

Thus, as a result of the V. vinifera x M. rotundifolia crossing, interspecific genotypes of vines were obtained and se-
lected in BC3, with valuable characters, which allows the area of cultivation of vines to be expanded in the northern area 
roots and reducing the number of chemical treatments, which will contribute to obtaining organic products and pro-
tecting the environment. The rhizogenous interspecific genotypes have been approved in the Republic of Moldova and 
in accordance with the classical uvological and technological principles are classified as table grape varieties: ”Malena”, 
”Nistreana” and ”Algumax” and grape varieties for fresh consumption and processing:  ”Augustina”,  ”Alexandrina” and 
”Amethyst”.

Keywords: interspecific, biotic and abiotic factors, genotype, resistance, rhizogen, vines.

Rezumat. Dezvoltarea viticulturii este determinată, în mare măsură, de resursele pedoclimatice şi financiare pentru 
fondarea şi întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie, sensibilitatea la atacul de viroze, fitoplasme, micromicete patogene și 
dăunători. Fondarea plantaţiilor de viţă de vie pe rădăcini proprii reprezintă o perspectivă pentru viitorul apropiat. Se im-
pune însă completarea sortimentului viticol cu genotipuri rezistente la temperaturi joase, la maladii și dăunători. Scopul 
principal al prezentului studiu constă în argumentarea metodologiei de includere a speciilor genetic distante în procesul 
de ameliorare al viţei de vie, determinarea rolului acestora în crearea genotipurilor interspecifice rizogene (V. vinifera x  
M. rotundifolia) cu rezistenţă sporită la factorii biotici și abiotici. În calitate de obiect de studiu au servit genotipurile de 
viță de vie V. vinifera, M. rotundifolia și genotipurile interspecifice rizogene create prin utilizarea metodelor și tehnicilor 
hibridării interspecifice la vița de vie. A fost elaborată metodologia de creare a genotipurilor rizogene interspecifice Vitis 
vinifera L. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii biotici și abiotici. 

Astfel, ca rezultat al încrucișării V. vinifera x M. rotundifolia au fost obţinute și selectate genotipuri interspecifice de 
viţă de vie în BC3 cu caractere valoroase, fapt ce permite extinderea în zona de nord a arealului de cultivare a viţei de vie 
pe rădăcini proprii și reducerea numărului de tratamente chimice, ceea ce va contribui la obţinerea de produse ecolo-
gice și protejarea mediului înconjurător. Genotipurile interspecifice proprioradiculare au fost omologate în Republica 
Moldova și în conformitate cu principiile clasice uvologice și tehnologice sunt clasificate ca soiuri de struguri de masă 
„Malena”,  „Nistreana” și „Algumax” și soiuri de struguri pentru consum în stare proaspătă și pentru procesare „Augustina”, 
„Alexandrina” și „Ametist”.

Cuvinte-cheie: interspecific, factori biotici și abiotici, genotip, rezistență, rizogen, viță de vie.
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inTroducere

Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel 
local, naţional, european și mondial, în condiții pedo-
climatice, politice și socio-economice respective, tre-
buie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate 
a produselor derivate alimentare de origine naturală, 
materie primă pentru ramurile industriale, resurse 
pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri 
care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice, 
contribuind astfel la prevenirea și combaterea procese-
lor de deșertificare, iar toate acestea împreună demon-
strează că o societate se poate dezvolta durabil. Dezvol-
tarea viticulturii în mare măsură este determinată de 
resursele pedoclimatice și financiare pentru fondarea și 
întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie, de sensibilitatea 
la atacul de viroze, fitoplasme, micromicete patogene și 
dăunători. Pentru a obţine produse derivate vinicole de 
calitate înaltă este necesar să se ţină cont de trei factori 
principali, și anume: genotipul (soiul), locul de ampla-
sare a plantaţiei (condiţiile pedoclimatice) și tehnologia 
aplicată (cultivarea și procesarea) [1-4]. 

Soiurile europene de viţă de vie, aparţinând gru-
pului vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. sunt sensibile la 
atacul filoxerei (Phylloxera vastatrix Planch.), fapt ce 
impune fondarea plantaţiilor cu material săditor altoit 
pe portaltoi filoxerorezistent. De asemenea, sensibili-
tatea la temperaturi joase de iernare necesită aplicarea 
unor măsuri suplimentare de protejare a plantelor în 
perioada de repaus vegetativ [5; 6]. fondarea planta-
ţiilor de viţă de vie pe rădăcini proprii reprezintă o 
perspectivă pentru viitorul apropiat. Se impune însă 
completarea sortimentului viticol cu genotipuri rezis-
tente la temperaturi joase, la maladii și dăunători. Pen-
tru obţinerea genotipurilor care să ofere oportunităţi 
de eficientizare a hibridării interspecifice este necesar 
de  efectuat o evaluare a genotipurilor antrenate în 
procesul de ameliorare din punct de vedere al funcţio-
nalităţii în raport cu condiţiile pedoclimatice. Cu toate 
că v. vinifera ssp. sativa dispune de un mare potenţial 
genetic, totuși genotipurile de origine intraspecifică 
nu asigură depășirea barierei genetice privind sensi-
bilitatea înaltă la condiţiile nefavorabile ale mediului 
ambiant în limitele arealului de cultivare. Depășirea 
barierei genetice poate fi asigurată utilizând tehnicile 
hibridării interspecifice [3; 7; 8].

Scopul principal al cercetărilor constă în argu-
mentarea metodologiei de includere a speciilor ge-
netic distante în procesul de ameliorare la viţa de vie, 
determinarea rolului acestora în crearea genotipurilor 
interspecifice rizogene (v. vinifera x M. rotundifolia) 
cu rezistenţă sporită la factorii biotici și abiotici. În ca-
litate de obiective au fost stabilite următoarele: deter-

minarea taxonilor, a funcţionalităţii și rolului acestora 
în crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viţă 
de vie; obţinerea și evaluarea varietăţilor interspecifice 
rizogene de viţă de vie cu estimarea particularităţilor 
agrobiologice și tehnologice; determinarea calităţii 
strugurilor și produsului (organoleptic, biochimic, 
uvologic, oenologic etc.); descrierea cariologică; stabi-
lirea caracterelor anatomice ale frunzelor și rădăcini-
lor; determinarea rezistenţei la filoxeră, micromicete, 
secetă, temperaturi joase în perioada de iernare; testa-
rea hibrizilor interspecifici la capacitatea de înmulţire 
prin butași; extinderea arealului de cultivare a viţei de 
vie în zonele pedoclimatice riscante pentru plantaţiile 
cu soiuri din grupul v. vinifera.

MaTeriale Și MeTode

Ca obiect de studiu au servit genotipurile: Rară 
neagră, feteasca Albă, feteasca Neagră, Negru de Ia-
loveni, Bianca, Moldova, Misket Plovdiski, Romulus, 
Cristal, Rannii Magaraci, Lora, Prezentabil etc.; specia 
de viță de vie sălbatică (M.  rotundifolia Michx.); ge-
notipurile interspecifice (v. vinifera x M. rotundifolia) 
create în urma încrucișării BC1, BC2, BC3, BC4 cu so-
iuri din grupul v. vinifera; hibrizi creaţi prin încruci-
șări convergente (BC3 x BC3) etc.; hibrizi obţinuţi în 
urma autopolenizării [7; 9; 10].

genotipurile interspecifice au fost create prin uti-
lizarea metodelor și tehnicilor hibridării interspecifi-
ce la viţa de vie. Descrierea morfologică a hibrizilor 
interspecifici a fost realizată în conformitate cu: „Me-
todologia pentru descrierea soiurilor de viţă-de-vie”, 
Buletinul I.C.V.V., nr. 7 (2/1988); „Îndrumări meto-
dice pentru selecţia viţei de vie”, Erevan, 1974; „Am-
pelografia României”, vol. I-IX, ediția a II-a; N. N. 
Prostoserdov, „Izuchenie vinograda dlya opredeleniya 
ego ispol'zovaniya. uvologiya”, M., 1963 etc. [7-9]. 

Descrierea botanică a hibrizilor interspecifici a 
fost efectuată pe faze de vegetaţie, organele luate în 
considerare fiind studiate așa cum se prezintă ele din 
primăvară, la începutul dezmuguritului și până toam-
na, la căderea frunzelor. Au fost luate în cercetare ca-
racterele botanice ale organelor în fazele de: dezmugu-
rit; înfrunzire și creștere a lăstarului; înflorire; creștere 
a bacelor; maturare a strugurilor, maturare a lemnului 
și cădere a frunzelor [6-8; 11]. Indicii fizico-chimici 
ai sucului bacelor și derivatelor, ca rezultat al proce-
sării, au fost determinaţi în conformitate cu metodele 
internaționale de analiză a vinurilor și musturilor re-
comandate de OPIV. Evaluarea caracterelor uvologice, 
inclusiv organoleptice, ale bacelor a fost realizată prin 
metoda de analiză senzorială [12; 13; 16]. Determina-
rea rezistenţei genotipurilor la factorii biotici și abi-
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otici a fost efectuată în baza câmpului experimental 
de infecţie, fiind completată cu studiile anatomice ale 
frunzelor, rădăcinilor etc., utilizând metodele clasice 
și moderne aprobate [7; 14].

rezulTaTe Și discuții

Perioada de dezvoltare a viticulturii de până la apa-
riţia filoxerei pe continentul european (finele secolului 
al XIX-lea) este marcată de crearea varietăţilor de viţă 
de vie cultivate pe rădăcini proprii. Prezenţa filoxerei 
în Basarabia s-a înregistrat în anul 1886, iar către anul 
1915 toate plantaţiile de viţă de vie au fost atacate de 
dăunător. Viile pe rădăcini proprii au fost defrișate. Me-
todele de luptă directe împotriva atacului de filoxeră 
(dezinsecţia terenului cu sulfură de carbon sau cu naf-
talină, inundarea periodică a terenului etc.) nu au dus 
la rezultatele scontate. Redresarea situaţiei în domeniul 
viticulturii, la momentul respectiv, a fost posibilă doar 
prin introducerea hibrizilor de viţă de vie direct produ-
cători și a soiurilor de viţă de vie altoite [5; 6; 15].

Specia v. vinifera dispune de un potenţial genetic 
cu o amplitudine largă de cultivare și utilizare, dar, în 
același timp, nu este rezistentă la condiţiile nefavora-

bile ale mediului ambiant, iar prin încrucișări distante 
pot fi obţinute genotipuri interspecifice rizogene care 
deţin caractere valoroase proprii speciei M. rotundifo-
lia (figura 1).

În cazul creării genotipurilor cu rezistenţă sporită 
la anumiţi factori ai mediului ambiant, este necesar 
să se utilizeze genotipuri iniţiale pentru selecţie din 
patria (centrul de provenienţă) parazitului şi al gazdei. 
În cazul coevoluării parazitului și gazdei în limite-
le arealului natural, se formează relaţii de adaptare a 
organismelor, care include rezistenţa și acomodarea. 
Particularitatea de bază a relaţiei gazdă-parazit repre-
zintă o reacţie monotipică la mediul înconjurător, deci, 
ceea ce este benefic pentru parazit este benefic și pen-
tru gazdă.

Ţinând seama de arealele naturale de răspândire 
a genotipurilor de viţă de vie, precum şi a agenţilor 
patogeni ai bolilor şi a dăunătorilor, ajungem la 
concluzia că genotipurile de viţă de vie cu arealul 
natural din sud-estul Americii de Nord joacă un rol 
decisiv în crearea genotipurilor interspecifice cu rezis-
tenţă sporită la factorii biotici și abiotici ai mediului 
(figura 2) [2].

Genotip 
intraspecific
(V.vinifera L.)

M.rotundifolia 
Michx.

Genotip 
interspecific

Factori 
biotici si 
abiotici

V.vinifera L.

V.vinifera L.

Figura 1. Depășirea barierei genetice privind sensibilitatea la condiţiile nefavorabile  
ale mediului ambiant în limitele arealului de cultivare.

Figura 2. Mecanismul de rezistenţă a viţei de vie la filoxeră.

Areal, conditii 
pedoclimatice comune

America de Nord 
(Sud-est)

- Muscadinia sp. 
- Phylloxera sp. 

Europa, Asia
- V.vinifera L.

V.vinifera x M.rotundifolia

Genotip interspecific

Caractere histo-anatomice: 
- frunza  (densitatea stomatelor etc.); 
- rădăcina (grosimea peridermei etc.).

Compusi biologici activi: 
-fitoalexine (resveratrol, 
proantocianidine etc.).

Genotip interspecific
Phylloxera vastatrix Planch.

Agenti patogeni (micromicete, 
bacterii, entitati acelulare)
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utilizând algoritmele tehnicii de hibridare inter-
specifică a speciilor de viţă de vie v. vinifera (2n=38) 
cu M. rotundifolia (2=40), s-a realizat cu succes trans-
miterea prin moștenire genotipurilor nou-create a ca-
pacităţii de coexistenţă cu dăunătorii și bolile în habi-
tat. Astfel, în codul genetic al genotipurilor nou-create 
sunt prezente gene responsabile de rezistenţa organis-
mului la factorii mediului ambiant. Se recomandă ca 
la crearea noilor genotipuri de plante să se ţină cont de 
rezistenţa complexă la factorii nefavorabili ai mediului 
ambiant [7; 17].

Elucidarea funcţionalităţii entităţilor taxonomice 
genetic înrudite – v. vinifera ssp. sativa și M. rotun-
difolia cu capacitate combinativă diminuată poate fi 
depășită prin implicarea a doi factori genetici deter-
minanţi: parental în calitate de componentă de hi-
bridare – v. vinifera ssp. sativa genitor matern, iar  
M. rotundifolia – patern și aditiv − prin retroîncruci-
șări. În consecință, are loc o inducere largă a varietăţilor 
de recombinanţi care oferă oportunităţi de eficientizare 
a procesului de ameliorare a viţei de vie la condiţiile 
nefavorabile ale mediului și atacului agenţilor patogeni 
în raport cu caracterele histo-anatomice și indicii bi-
ochimici, în deosebi a compușilor fenolici resveratrolii 
care asigură rezistenţa genotipurilor [7; 9; 10]. 

Ca rezultat al distrugerii viticulturii europene de 
către filoxeră, începând cu jumătatea a doua a seco-
lului al XIX-lea, A. Wylie, A. Millardet, C. Dearing, 
L. Detjen, C. Williams, H. Olmo, g. Patel, R. Dun-
stan, Ron goldy, Richard Emershad, D. Ramming,  
R. Emershad, R. Tarailo, Ș. Topală au aplicat hibrida-
rea distantă pentru a obţine hibrizi interspecifici prin 
încrucișarea v. vinifera cu M. rotundifolia [18-23].

Având în vedere rezultatele studiilor în domeniul 
respectiv întreprinse anterior și aplicând metodele și 
tehnicile hibridării interspecifice la vița de vie, au fost 
efectuate multiple direcții de încrucișări și create cinci 
generații de hibrizi interspecifici. La crearea genoti-
purilor interspecifice de viţă de vie s-a constatat că în 
prima generaţie hibrizii posedă un grad foarte avansat 
de sterilitate, gametofitul masculin este absolut steril, 
iar gametofitul feminin deține o fertilitate foarte scă-
zută. Concomitent cu formarea a noi generaţii de hi-
brizi interspecifici, se atestă o restabilire a gradului de 
fertilitate și începând cu BC3 se ajunge la nivelul de 
diploidie de 2n=38 și o fertilitate similară varietăţilor 
din v. vinifera [7; 9; 10]. Din populaţia hibrizilor in-
terspecifici BC3 (v. vinifera x M. rotundifolia) s-au evi-
denţiat formele valoroase: bC3-502, bC3-504, bC3-508, 
bC3-535; bC3-536, bC3-542, bC3-545, bC3-560, bC3-
564, bC3-567, bC3 -583, bC3-658 etc. [7; 17].

M. rotundifolia manifestă cea mai înaltă rezistentă 
faţă de filoxeră, pe când v. vinifera ssp. sativa este sen-

sibilă la filoxeră [6]. Ca rezultat, s-a demonstrat că la 
viţa de vie cu rezistenţă sporită la filoxeră, în momen-
tul injectării de către insectă a substanţelor de formare 
a galelor (amilaza, proteaza etc.), are loc procesul de 
oxido-reducere cu ajutorul substanţelor fenolice pre-
zente în celulele ţesuturilor. Celulele adiacente pier, iar 
din această cauză nu se formează galele. Substanţele 
fenolice în acest caz se manifestă ca substanţe de inac-
tivare (inhibitorii). Varietăţile de viţă de vie rezistente 
la filoxeră au proprietatea genotipică de a forma pe-
ridermul de rană, care prezintă un obstacol în calea 
răspândirii microflorei patogene. La viţa de vie fără 
rezistență la filoxeră, peridermul de rană izolează doar 
parţial partea sănătoasă a rădăcinii de cea afectată [8].

Studiind structura anatomică a rădăcinilor hi-
brizilor interspecifici v. vinifera x M. rotundifolia, s-a 
constatat că primul periderm al rădăcinii, cu structura 
anatomică secundară, este alcătuit din 8-12 rânduri 
radiale de celule tangenţial alungite, situate compact 
între ele, care se formează din stratul celular de sub 
rizodermă. Alt strat de periderm, dacă se dezvoltă în 
același an, se diferenţiază din straturile celulare mai 
adânci ale scoarţei rădăcinii. Acest caracter calitativ 
morfo-anatomic cu specificitate genotipică determină 
rezistenţa la filoxera radicicolă a hibrizilor interspeci-
fici v. vinifera x M. rotundifolia. [7; 8].

Rezistenţa viţei de vie faţă de filoxeră și agenţi pa-
togeni (micromicete, bacterii, entităţi acelulare), care 
pătrund în ţesuturile vii ale plantelor ca rezultat al tra-
umatizării acestor ţesuturi, se datorează caracterelor 
histo-anatomice ale rădăcinii și frunzei, precum și 
sintezei compușilor biologici activi (resveratroli etc.). 
În urma metabolismului secundar al aminoacizilor 
are loc sintetiza compușilor biologici activi (stilbeni, 
flavonoizi, taninuri etc.). La viţa de vie resveratrolii, 
care se găsesc în cea mai mare cantitate în frunze, se 
formează graţie sintezei flavonoizilor cu ajutorul fenil-
alaninei și enzimei stilbensintazei, prezente în canti-
tăţi destul de impunătoare în toate ţesuturile organelor 
viţei de vie. Datorită schimbului de compuși biologici 
activi resveratrolii sunt transportaţi în toate organele 
plantelor, astfel sporind concentraţia acestuia în ţesu-
turile traumate. 

Analizând particularităţile agro-biologice și teh-
nologice ale hibrizilor interspecifici rizogeni v. vi-
nifera x M. rotundifolia în comparaţie cu soiurile de 
viţă de vie tipice de masă, care se caracterizează, în 
primul rând, prin bace de dimensiuni mari (lungime, 
greutate, diametru), s-a constatat că hibrizii inter-
specifici rizogeni BC3-502 și BC3-578 posedă bace de 
mărime mijlocie (20 mm), BC3-571 și BC3-640 - 21 
mm, iar BC3-512 - 22 mm în lungime. Pornind de la 
consistenţa pulpei, s-a stabilit că strugurii hibridului 
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interspecific BC2-3-1 pot fi folosiţi atât pentru consum 
în stare proaspătă, cât și pentru procesare industria-
lă, la fel ca și soiurile de viţă de vie Chasselas rosé și 
Muscat de Hamburg, utilizate pentru consum și pen-
tru producerea vinurilor ușoare. Hibridul interspecific  
BC3-578 deţine proprietăţi tipice speciei v. vinifera −  
bace cu aromă ușor florală cu nuanţe de gutui. Din 
punct de vedere organoleptic, hibrizii interspecifici 
studiaţi nu posedă caracterele specifice hibrizilor pro-
ducători direcţi, una dintre caracteristicile cărora fiind 
gustul de foxat al bacelor, condiţionat de prezenţa în 
concentraţii sporite a antranilatului de metil. Potrivit 
caracteristicilor gustului și aromei, hibrizii interspe-
cifici BC2-3-1; BC3-502; BC3-512 ș.a. pot fi clasaţi cu 
precădere în categoria soiurilor de masă [7; 9; 10; 17]. 

Compușii chimici odoranţi determină caracterul 
și calitatea produsului derivat vitivinicol. Perceperea 
olfactivă a moleculelor chimice se datorează proprie-
tăţilor lor volatile, deci, detașare capacităţii de suport. 
În acest context, aromele din vin, percepute pe cale 
olfactivă, aparţin mai multor categorii de compuși 
chimici: alcooli superiori, esteri, terpene, lactone, al-
dehide etc. 

Conţinutul de derivaţi terpenici variază de la soi la 
soi, acesta constituind 0,3-3,5 µg/L la soiurile aromate, 
0,5 µg/L la soiurile discret aromate (Sauvignon, Musca-
delle etc.) și 0,2 µg/L la soiurile nearomate, dar care ma-
nifestă un anumit caracter specific (feteasca Albă, Sil-

vaner, Riesling de Rhin etc.). La unele soiuri, compușii 
terpenici se conţin în cantităţi infime sau pot chiar lipsi. 
Prin metoda cromatografiei gazoase au fost investigaţi 
hibrizii f4 în ceea ce privește conţinutul derivatelor ter-
penice în sucul bacelor. S-au identificat și cuantificat 
șapte dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai alcooli-
lor terpenici: linalool, hotrienol, α-terpeniol, citronelol, 
cis-linalool oxid, trans-linalool, geraniol [7].

Rezultatele obţinute (tabelul 1) denotă un nivel al 
alcoolilor terpenici în sucul bacelor cu mult mai jos 
comparativ cu pragul lor de percepţie. De exemplu, 
pentru α-terpeniol, citronelol, cis-linalool oxid, trans-
linalool pragul de percepţie cuantificat este cu mult 
mai înalt faţă de concentraţiile determinate. În aseme-
nea cazuri, organoleptic organismul uman poate de-
tecta slabele lor nuanţe de caracter (flori de câmp, pe-
tale de măceș, în unele cazuri cimbru). De menţionat 
că pentru unii compuși terpenici, precum linaloolul, 
hotrienolul și geraniolul, pragul de percepţie este mai 
mic decât concentraţiile lor în sucul bacelor. Organo-
leptic, în sucul bacelor acestor hibrizi sunt sesizabile 
aromele specifice ale acestor alcooli terpenici, care 
conferă nuanţe olfactive aromatice de trandafir, floare 
a salcâmului alb, frunze de geranium. Se poate consta-
ta relativ ușor că în cazul citronelolului, pragul de per-
cepţie și concentraţia alcoolilor terpenici sunt destul 
de apropiate: 5,25 µg/L pentru concentraţia medie în 
sucul bacelor și 18 µg/L − pentru pragul de percepţie. 

Tabelul 1  
conţinutul alcoolilor terpenici în sucul bacelor de viţă de vie (2014–2015)

genotip alcooli terpenici, µg/l

linalool hotrienol α-terpeniol citronelol cis-linalool 
oxid

trans- 
linalool oxid geraniol

Hibrizi interspecifici BC3 v. vinifera x M. rotundifolia
BC2-3-1 129 91 51 3 11 16 131
BC3-502 137 79 17 5 9 19 117
BC3-512 169 87 19 6 17 15 108
BC3-571 109 110 26 8 14 11 98
BC3-578 117 127 20 3 12 17 89
BC3-580 96 77 18 2 15 15 118
BC3-609 146 110 29 7 13 14 121
BC3-640 115 116 28 8 12 16 120

Soiuri clasice autohtone de v. vinifera ssp. sativa
feteasca Albă 179 127 59 9 22 19 146

feteasca Neagră 157 111 44 6 16 16 122
Rară Neagră 129 88 31 4 13 10 93

Pragul de percepţie al alcoolilor terpenici
15 110 250 18 3000 65 30
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Contrar celor menţionate, pentru linalool se atestă o 
concentraţie medie în sucul bacelor de 127,5 µg/L, la 
doar 15 µg/L a pragului de percepţie. 

În urma analizei conţinutului de alcooli terpenici 
din sucul bacelor hibrizilor interspecifici BC3 v. vini-
fera x M. rotundifolia și a varietăţilor clasice autohto-
ne de v. vinifera ssp. sativa (feteasca Albă, feteasca 
Neagră, Rară Neagră), s-a constatat faptul că concen-
traţiile acestor constituenţi sunt în limite comparabile 
(tabelul 1). Variabilitatea hibrizilor interspecifici f4 în 
ceea ce privește conţinutul alcoolilor terpenici se da-
torează particularităţilor genetice ale genitorilor im-
plicaţi în încrucișări. Printre compușii volatili, esterii 
sunt importanţi reprezentaţi ai complexului aromatic; 
ei fiind sesizaţi la fel de organele olfactive prin mirosi-
re sau gustare a bacelor, mustului sau vinului obţinut. 
Esterii reprezintă compuși chimici care caracterizează 
etapa de maturitate a vinurilor. Aceștia se formează în 
urma reacţiei dintre alcooli și acizi, care este lentă și 
necesită timp de păstrare/maturare a vinului.

Determinând concentraţia esterilor volatili din 
sucul bacelor hibrizilor interspecifici BC3 de v. vinife-
ra x M. rotundifolia şi comparând-o cu cea din sucul 
bacelor varietăţilor clasice autohtone de v. vinifera ssp. 
sativa conchidem că și acești constituenţi sunt în in-
tervale de limite apropiate (tabelul 2) [7; 10].

Analiza rezultatelor obţinute prin metoda croma-
tografiei cu fază gazoasă atestă o similitudine a con-
ţinutului în alcooli terpenici (tabelul 1) și în esteri 
volatili (tabelul 2) din sucul bacelor hibrizilor inter-
specifici v. vinifera x M. rotundifolia cu cele ale soiu-
rilor din grupul v. vinifera: fetească Albă, fetească 
Neagră, Rară Neagră. 

Evaluând concentraţia compușilor chimici ca an-
tranilatul de metil, diglucozid-3,5-malvidol, suma re-
sveratrolilor etc. în sucul bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă de vie s-a constatat că resveratrolii sunt prezenţi 
în cantitate de 6,68 mg/dm3 în bacele de culoare verde-
gălbuie, de 9,3 mg/dm3 în bacele de culoare roză și de 14 
mg/dm3 în bacele de culoare albastru-violet.

Cu îndepărtarea de la formele parentale, concen-
traţia de diglucozid-3,5-malvidol și antranilat de metil 
din sucul bacelor hibrizilor interspecifici v. vinifera L. x  
M. rotundifolia Michx. este în descreștere (tabelul 3).

Limita admisibilă, conform cerinţelor standar-
delor internaţionale pentru diglucozid-3,5-malvidol, 
este de -15 mg/dm3, iar pentru antranilat de metil de 
- 0,2-2,5 mg/dm3.

Cultivarea viţei de vie cu efect economic este po-
sibilă doar în arealele unde temperatura medie anuală 
este de minimum 9,0-10,0 °C. Reieșind din condiţiile 
climatice, constatăm că în zona de nord a Republicii 

Tabelul 2 
conţinutul esterilor volatili în sucul bacelor de viţă de vie (2014−2015)

genotip

esteri volatili, mg/l
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Hibrizi interspecifici BC3 v. vinifera x M. rotundifolia
BC2-3-1 41 21 0,44 4,4 2,9 13,50 3,71 0,34
BC3-502 39 28 0,39 4,0 3,3 11,60 4,13 0,39
BC3-512 21 31 0,51 5,1 4,1 12,47 4,09 0,31
BC3-571 23 36 0,57 6,3 5,2 13,45 3,16 0,29
BC3-578 27 19 0,61 4,9 3,0 15,59 3,91 0,26
BC3-580 19 22 0,43 6,0 4,9 16,11 4,49 0,33
BC3-609 26 29 0,69 5,9 6,1 9,90 4,88 0,27
BC3-640 22 34 0,27 4,7 5,5 15,60 3,17 0,29

Soiuri clasice autohtone de v. vinifera ssp. sativa 
feteasca Albă 48 37 0,77 5,6 5,1 17,04 6,47 0,43

feteasca Neagră 39 28 0,59 4,8 4,3 13,95 5,41 0,37
Rară Neagră 33 17 0,37 4,1 3,7 9,73 3,37 0,25

Pragul de percepţie al esterilor volatili
7,5 0,003 0,67 1,43 0,154 0,002 0,2 0,25
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Moldova temperatura medie anuală este de 8,0-8,5 °C.  
Cultivarea varietăţilor de viţă de vie din grupul v. vi-
nifera în această zonă este posibilă doar prin aplica-
rea tehnicii de protejare a butucilor în perioada rece 
a anului. Ca rezultat al utilizării acestei tehnici, costul 
strugurilor, în calitate de materie primă, crește consi-
derabil, ceea ce contribuie la sporirea costului produ-
selor derivate vitivinicole [7; 8].

Rezistenţa viţei de vie la temperaturi joase în peri-
oada de iarnă este diferită în funcţie de genotip, gradul 
de maturare al lemnului, faza de repaus în care survin 
temperaturile joase, modul de instalare a temperaturi-
lor joase (lent sau brusc) etc. Rezistenţa la temperaturi 
joase este mai mare în faza de repaus profund și mai 
scăzută în timpul repausului facultativ. 

În urma investigaţiilor realizate s-a constatat că 
genotipurile interspecifice v. vinifera x M. rotundifolia 
pot fi cultivate eficient pe rădăcini proprii în regiunile 
agroclimatice Centru și Nord ale Republicii Moldova, 
acolo unde majoritatea varietăţilor de viţă de vie din 
grupul v. vinifera nu rezistă temperaturilor joase de 
iarnă. O nouă tehnologie pentru aceste zone viticole 
(Centru și Nord) este posibil de implementat în con-
diţiile în care cheltuielile de multiplicare s-ar diminua 
considerabil și ar fi nevoie de mult mai puţine braţe de 
muncă și cheltuieli de producere. Totodată, reducând 
numărul de tratamente chimice împotriva bolilor și 
dăunătorilor, se va reduce impactul negativ asupra 
mediului ambiant [2].

În consecință, a fost elaborată metodologia de cre-
are a genotipurilor rizogene interspecifice vitis vinifera 
L. ssp. sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia 
Michx. (2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii bio-
tici și abiotici. Astfel, în urma încrucișării v. vinifera x 
M. rotundifolia, au fost obţinute și selectate genotipuri 
interspecifice de viţă de vie în BC3, cu caractere va-
loroase, fapt ce permite extinderea în zona de nord a 
arealului de cultivare a viţei de vie pe rădăcini proprii 
și reducerea numărului de tratamente chimice, ceea ce 
va contribui la obţinerea de produse ecologice și prote-
jarea mediului înconjurător. genotipurile interspecifi-
ce v. vinifera x M. rotundifolia cu perioadă precoce de 
maturare a strugurilor pot fi multiplicate prin butășire, 
fără altoire, astfel obţinând material săditor rizogen 
ce contribuie la reducerea cheltuielilor de înfiinţare a 
plantaţiilor de viţă de vie. genotipurile interspecifice 
proprioradiculare au fost omologate în Republica Mol-
dova și în conformitate cu principiile clasice uvologice 
și tehnologice sunt clasificate ca soiuri de struguri de 
masă: „Malena”,  „Nistreana” și „Algumax” și soiuri 
de struguri pentru consum în stare proaspătă și pen-
tru procesare: „Augustina”, „Alexandrina” și „Ametist”  
(figura 3) [24].

Datorită rezistenţei înalte la boli și vătămători, hi-
brizii interspecifici vor contribui la minimizarea chel-
tuielilor legate de producerea materialului săditor și 
reducerea tratamentelor chimice în procesul tehnolo-
gic de cultivare, astfel diminuând semnificativ impac-

Tabelul 3  
conţinutul unor compuși chimici în sucul bacelor hibrizilor interspecifici

culoarea bacelor conținutul compușilor, mg/dm3

antranilat de metil diglucozid-3,5-malvidol antociane

genotipuri interspecifice (v. vinifera L. x M. rotundifolia Michx.)
BC3-502 Verde-gălbuie 0,08 - -

BC3-580 Verde-gălbuie 0,09 - -

BC3-512 Verde-gălbuie 0,13 - -

BC3-578 Verde-gălbuie 0,15 - -

BC3-609 Verde-gălbuie 0,16 - -

BC3-571 Verde-gălbuie 0,17 - -

BC3-660 Roșu-violet 0,21 7,7 640

BC2-3-1 Roșu-violet 0,24 9,3 513

Soiuri de vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.

feteasca Albă Verde-pai 0,11 - -

Rară Neagră Roșu-rodie 0,27 4,9 469

feteasca Neagră Roșu-violet 0,19 7,4 737

Negru de Ialoveni Roșu-violet 0,49 74,0 861
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tul negativ al acestora asupra mediului înconjurător. 
Prin crearea plantaţiilor se va contribui la extinderea 
arealului la limita de nord de cultivare a viţei de vie. 
Pornind din cele menţionate, au fost iniţiate sectoare 
cu genotipuri interspecifice de viţă de vie rizogenă în 
zonele Centru (Chișinău, IgfPP) și Nord (rn. glo-
deni, s. Petrunea, rn. Soroca, s. Inundeni) ale Repu-
blicii Moldova, utilizând butași nealtoiţi, rezistenţi la 
filoxeră, micromicete patogene, secetă și temperaturi 
joase în perioada de iernare [7].

concluzii

1. Ameliorarea genotipurilor de viţă de vie în ca-
drul speciei vitis vinifera ssp. sativa cu rezistenţă spo-
rită la factorii biotici și abiotici ai mediului este pusă 
în dificultate din cauza lipsei surselor deţinătoare de 
gene responsabile pentru aceste caractere. genoti-
purile spontane Muscadinia rotundifolia, v. riparia,  
v. rupetris etc., din sud-estul Americii de Nord, pose-
dă gene responsabile de rezistenţa la boli și dăunători 
și pot fi incluse în procesul de creare a genotipurilor 
intrespecifice. 

2. v. vinifera dispune de un potenţial genetic cu 
amplitudine largă de cultivare și utilizare, dar, în ace-
lași timp, este sensibilă la mulţi factori ambientali, iar 
prin încrucișări interspecifice cu M. rotundifolia, mult 
mai rezistentă la factorii biotici și abiotici nefavorabili, 
s-au obţinut genotipuri care deţin caractere valoroa-
se proprii acestei specii: bC3-502; bC3-504; bC3-508;  
bC3-512; bC3-536; bC3-541; bC3-542; bC3-545 etc.

3. Rezistenţa la boli și dăunători a genotipurilor 
interspecifice v. vinifera x M. rotundifolia este asigura-
tă la atacul filoxerei de către structura histoanatomică 
și particularităţile biochimice ale peridermului rădă-
cinii, iar în cazul micromicetelor patogene Plasmopara 
viticola, Uncinula necator etc. – de concentraţia spori-
tă de resveratroli.

4. După cum demonstrează analiza particularită-
ţilor fizico-chimice și uvologice ale bacelor hibrizilor 
interspecifici de viţă de vie, conţinutul de resveratroli, 
pectine, acizi organici, glucoză, fructoză etc. este simi-
lar cu cel al varietăţilor din grupul vitis vinifera ssp. sa-
tiva, ceea ce denotă controlul genetic similar al acestor 
însușiri biochimice valoroase. 

5. În procesul de ameliorare la viţa de vie, un rol 
decisiv îl joacă evaluarea biochimică, îndeosebi a com-
pusului fenolic resveratrol în bace, care se asociază cu 
rezistenţa plantelor la anumiţi factori nefavorabili abi-
otici și la agenţii patogeni. 

6. A fost elaborată metodologia de creare a geno-
tipurilor rizogene interspecifice vitis vinifera L. ssp. 
sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia Michx. 
(2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii biotici și abi-
otici.

7. genotipurile interspecifice proprioradiculare 
au fost omologate în Republica Moldova și în confor-
mitate cu principiile clasice uvologice și tehnologice 
sunt clasificate ca soiuri de struguri de masă: „Ma-
lena”, „Nistreana” și „Algumax” și soiuri de struguri 
pentru consum în stare proaspătă și pentru procesare:  
„Augustina”, „Alexandrina” și „Ametist”.
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THE GENETIC POTENTIAL OF HOLSTEIN bULLS OF DIFFERENT ORIGINS
Summary. The article presents the results of the analysis of milk productivity of Holstein cows of the Dutch and 

German breeding, lactating in two breeding herds of Joint-Stock Company (JSC) ”Aydyn”, and Limited Liability Company 
(LLC) ”Doksancom”. In the herd of JSC ”Aydyn” the cows of the Dutch selection on average significantly exceeded their 
peers of the German breeding in milk yield for 305 days of lactation by 633.6 kg of milk (P<0.001). The realization of the 
genetic potential for milk yield during 305 days of lactation was higher at heifers of the Dutch selection and amounted 
78.15 %, which is by 8.45 % more than the average at the heifers of the German breeding.

With an increase in the number of lactations, in LLC ”Doksancom” experienced an increase in milk yield per lactation. 
By the second lactation, milk production increased by 1101.6 kg of milk and averaged 10.082 kg of milk per lactation,to 
the third - by 1549.9 kg of milk, the difference is highly reliable, at Р<0.001. For 7 completed lactations (2135 days), from 
cow nr. 5736 was received 65274 kg of milk, the average daily milk yield for the entire period was 30.5 kg of milk. The 
realization of the genetic potential for milk yield in the herd of LLC ”Doksancom” was higher at cows of the third lactation 
and amounted to 108.3%, which is on average  by 7.1% more than at the cows of the first two lactations.

Keywords: cows, breed, lactation, genetic potential, milk ratio.

Rezumat. În articol sunt prezentate datele privind producția de lapte a taurinelor din rasa Holstein de origine olan-
deză și germană pentru 305 zile ale lactației, de la fermele de prăsilă ale gospodăriilor private S. A. „Aidân”, mun. Comrat, 
și SRL  „Doksancom”, satul Tomai, raionul Ciadâr-Lunga. Taurinele din populația S. A. „Aidân” de origine olandeză depă-
șeau media producției de lapte a contemporanelor de origine germană pentru 305 zile ale lactației cu 633,6 kg (P<0,001). 
Realizarea potențialului genetic după producția de lapte pentru 305 zile ale lactației a fost mai înalt la primiparele de 
origine olandeză și a constituit 78,15 %, ceea ce este cu 8,45 % mai mult decât la primiparele de origine olandeză.

Odată cu creșterea numărului de lactații al taurinelor de la SRL „Doksancom”, sporea și producția de lapte. În cea 
de-a doua lactație producția de lapte a crescut cu 1101,6 kg, iar producția de lapte medie pe această lactație a constituit  
10 082 kg, în lactația a treia diferența a fost și mai evidentă – de 1549,9 kg (P<0,001). De la vaca-recordistă cu numărul de 
înmatriculare 5 736 în șapte lactații consecutive (2 135 zile) s-au obținut 65 274 kg lapte, media pe zi pe întreaga perioa-
dă constituind 30,5 kg lapte. Potențialul genetic în populația de taurine din SRL „Doksancom” s-a dovedit a fi mai înalt la 
taurinele din lactația a treia și a constituit 108,3%, cu 7,1% mai mult decât în primele două lactații. 

Cuvinte-cheie: taurine, rasă, lactație, potențial genetic.

inTroducere 

Rasa Holstein este una dintre cele mai productive 
din lume, patria ei fiind Olanda. Se știe că această rasă 
a fost adusă pe continentul american odată cu venirea 
primilor emigranți olandezi în anul 1621. Partide mai 
mici de taurine au fost importate la sfârșitul secolului 

al XVIII-lea–începutul secolului al XIX-lea, cel mai 
mare număr de bovine, peste 100 de mii de capete, fi-
ind adus în perioada anilor 1875–1885. Taurinele im-
portate în Statele unite ale Americii în 1861 au fost 
numite Holstein-friză [1; 2]. La 15 martie anul 1871 
a fost înființată prima societate a selecționerilor rasei 
Holstein friză. Către anul 1872 taurine de această rasă 
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se creșteau în 12 state. În acelaș an s-a emis primul 
registru genealogic al ei, astfel că în SuA și Canada s-a 
format o populație numeroasă de taurine de rasa Hol-
stein friză, care se deosebea de rasa Olandeză inițial 
importată după producția de lapte, masa corporală, 
exterior, forma și mărimea ugerului [3]. 

Începând cu anul 1983, în SuA și Canada rasa 
Holstein friză a fost redenumită în rasa Holstein. În 
prezent, importanța ei este enormă datorită unei mari 
producții de lapte, capacității de a se aclimatiza prac-
tic în toate condițiile pedoclimaterice și utilizării în 
ameliorarea raselor specializate pentru lapte în toată 
lumea [4]. 

În secolul al XX-lea populația taurinelor Holstein 
este dominantă în lume printre rasele de lapte și con-
stituie 25 de milioane sau 72 % din cele mai răspândite 
8 rase [5]. Este cea mai productivă rasă la nivel mon-
dial specializată pentru producerea laptelui, având un 
exterior deosebit, masă corporală de 650-725 kg, cu 
înălțime la greabăn de 141-147 cm, iar taurii reprodu-
cători având masa corporală de 1 100-1 200 kg și înăl-
țimea la greabăn de 165-167 cm. Taurinele acestei rase 
sunt precoce și bine adaptate la condițiile industriale 
de creștere și exploatare [6]. 

Rasa Holstein de culoare bălțată cu roșu (parte 
componentă a rasei) este rezultatul manifestării genei 
recesive a culorii roșii a învelișului pilos. Se consideră 
că în prezența la unul dintre părinți de culoare bălțată 
cu negru, iar la altul lipsă, a genei recesive de culoare 
roșie, descendența va fi de culoare bălțată cu negru [7]; 
dacă ambii părinți au moștenit gena culorii roșii, pro-
babilitatea de a apărea un descendent de culoare roșie 
constituie 25 %; în cazul în care ambii părinți sunt 
de culoare roșie, descendența va fi numai de culoare 
roșie; când un părinte este de culoare roșie, iar celă-
lalt de culoare bălțată cu negru, atunci descendența în  
50 % de cazuri va fi roșie, dacă părintele de culoa-
re bălțată cu negru va eredita gena recesivă a culorii  
roșii. 

După producția de lapte taurinele de culoare băl-
țată cu roșu cedează în fața celor de culoare bălțată cu 
negru. Totodată, în ultimii ani a sporit semnificativ 
valoarea productivă și în prezent, în Canada și SuA, 
taurinele de culoare bălțată cu roșu dau o producție 
mare de lapte (6 500-7 000 kg lapte, grăsimea 3,6-
3,7%) și uger bine dezvoltat [8; 9]. În munca de ame-
liorare a rasei Holstein trebuie de acordat o deosebită 
atenție sănătății și viabilității capacităților de reprodu-
cere a taurilor reproducători, vacilor înalt productive, 
reformării taurinelor cu producție de lapte scăzută în 
vârstă precoce. Se acordă de asemenea o atenție spo-
rită testării ugerului, vitezei mulsului și conviețuirii în 
grup [10]. 

un rol deosebit în ameliorarea rasei Holstein joa-
că alimentația. În structura rației vacilor în perioada 
lactației ponderea concentratelor constituie în medie  
40 % [11]. unul dintre factorii principali pentru ob-
ținerea producției mari de lapte, la nivelul de 6 000- 
8 000 kg, este alimentația cu combifuraje [12]. 

Recordurile mondiale pe producția de lapte și 
cantitate de grăsime aparțin taurinelor din rasa Hols-
tein [2]. Astfel, în anul 1975, de la femela Bicer Arlin-
da Ellen în 365 zile din lactația a cincea s-au obținut  
26 005 kg lapte [13]. Cea mai mare cantitate de gră-
sime în lapte – 7 153 kg – s-a obținut de la femela 
Brizvud Patsi Pontiac 617 4402. În anul 1981 de la fe-
mela metisă ¾ a rasei Holstein ubre Blanca (Cuba) 
în 365 de zile ale lactației a treia s-au obținut 27 674 
kg lapte, grăsimea 3,8% [14]. În anul 1982 de la feme-
la recordistă după producția de lapte a rasei Holstein 
Holibenk Medalist 266300, la vârsta de 8 ani și 9 luni 
s-au obținut 19 245 kg lapte, cu grăsimea de 3,89%, iar 
cantitatea totală de grăsime pe 305 zile ale lactației a 
constituit 557 kg [15].  

zaverteaiev B. et al. [16] menționează că recor-
dista lumii în secolul al XX-lea după producția de 
lapte a fost femela Reim Marki zinh de rasă Holstein, 
de la care s-au obținut 27 400 kg lapte pe 305 zile ale 
lactației. Recordul mondial al producției de lapte pe 
perioada vieții a fost stabilit de femela cu numărul de 
înmatriculare 289 (California, SuA). Aceasta a trăit 
19,5 ani, iar pe parcursul a 5 535 zile de lactație de la 
ea s-au obținut 211 212 kg lapte și 6 543 kg grăsime 
[17]. 

În anul 2010, asociația americană de creștere și 
reproducție a rasei Holstein (Holstein Association 
u.S.) a fixat un nou record la ferma Ever-green-View  
(Valido, statul Visconsin, SuA), de la femela cu numărul 
de înmatriculare 1326, pe 365 zile ale lactației a treia –  
de 32804 kg lapte (în medie 89 kg lapte pe zi) cu conți-
nutul de grăsime de 3,86% și 3,12% proteină. Indicele 
producției de lapte a acestei femele a depășit cu 1 934 kg  
lapte (6,26%) recordul mondial stabilit [18]. 

un alt record în rasa Holstein după producția de 
lapte și procentul de grăsime a fost înregistrat la feme-
la Brenvud Angne Marlin la vârsta de 5 ani: timp de  
305 zile ale lactației s-au obținut 9 325 kg lapte cu gră-
simea de 9,8%, sau 900 kg grăsime [19]. Selecționerii 
canadieni consideră că obținerea de la taurinele rasei 
Holstein a 45 kg lapte pe zi este un rezultat bun, însă 
insuficient. Pe viitor ei planifică sporirea producției de 
lapte pe lactație până la 12 000 kg, o medie pe zi de 
peste 80 kg și mai mult [20]. 

În ultimii 40 de ani în multe țări europene pro-
ducția de lapte a taurinelor a sporit mai bine de două 
ori datorită ameliorării și alimentației. Actualmente, 
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creșterea anuală medie a producției de lapte constituie 
1,5 %. În acest scop, o atenție deosebită se acordă po-
trivirii perechilor și potențialului genetic al acestora în 
procesul de însămânțare artificială [21]. 

La crearea rasei Holstein de origine germană de 
asemenea a fost utilizată rasa friză olandeză și Bălțată 
cu negru germană din partea de nord a germaniei, care 
a fost ameliorată după producția de lapte, iar în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea – și pe conținutul de 
grăsime și proteine în lapte. Concomitent, se efectua și 
ameliorarea după producția de carne. Potențialul gene-
tic al rasei Holstein de origine germană este aproape de 
rasa Holstein de origine americană și canadiană. Masa 
corporală a femelelor atinge 650-750 kg, înălțimea la 
greabăn 140-150 cm. Producția de lapte a acestei rase 
pe un efectiv de 2,2 milioane vaci (50,8 % din efecti-
vul de taurine a germaniei, aflate sub control) în anul 
2014 a fost de 9 291 kg, conținutul de grăsime 4,0 %, 
proteine 3,38 %. Vârsta medie la prima fătare a fost de 
27,8 luni, iar producția de lapte a primiparelor pe 305 
zile ale lactației a fost de 8 187 kg lapte sau 90,3 % de la 
producția de lapte a vacilor adulte, grăsimea de 3,95 %,  
proteine 3,35 % [22]. 

Indicii producției de lapte a rasei Holstein de ori-
gine olandeză în Olanda în medie pe anii 2009–2010 
pentru 305 zile ale lactației a constituit 8 832 kg lap-
te, însă grăsimea (4,25 %) și conținutul proteinelor  
(3,45 %) a fost semnificativ mai înalt [23; 24]. 

În prezent producția medie de lapte a rasei Hols-
tein de origine americană și canadiană este cu 1 000- 
1 500 kg mai mare față de rasa Bălțată cu negru din țările 
europene și Australia. Rasa Holstein de origine cana-
diană se deosebește de cea de origine americană prin-
tr-o constituție robustă, o viabilitate productivă înaltă 
bine adaptată la condițiile industriale de exploatare. 
Producția de lapte a primiparelor depășește 7 500 kg  
lapte, grăsimea e de 3,7%. femelele în proporție de 
85-97 % au uger bine atașat în formă de cupă și vană, 
masa corporală a unor femele atinge 815-900 kg, tau-
rii 1 000 kg, multe femele au o înălțime la greabăn de 
142 cm, la taurii reproducători 152 cm. Mai bine de 
85 % din efectivul raselor specializate pentru lapte îl 
constituie rasa respectivă. Multe femele pe parcursul 
vieții au o producție sporită. Astfel, de la femela Kolidj 
Ormsbi Beke de-a lungul vieții s-au obținut 151 950 kg  
lapte [25]. 

În anul 2015 producția de lapte a taurinelor de 
prăsilă în SuA a constituit 10 381 kg, iar populațiile 
supuse controlului oficial au atins media de 11 472 kg  
lapte, grăsimea de 3,67 %, proteine 3,08 % [26]. Re-
cordul mondial al producției de lapte în anul 2017 îl 
deține femela Selz-Pralle Aftershock 3918, de la care 
s-au obținut 35 457 kg lapte [27].

utilizarea potențialului genetic al rasei Holstein 
pentru reproducere, precum și pentru încrucișare cu 
alte rase mai puțin productive, aplicând o nutriție va-
loroasă, în multe țări ale lumii s-a soldat cu crearea 
unor populații de taurine remarcabile. Conform da-
telor gravert et al. [28], în țările uniunii Europene 
mai mult de trei pătrimi ai producției de lapte se ob-
ține de la metișii proveniți de la încrucișarea cu rasa  
Holstein.

La crearea tipului moldovenesc al rasei Bălțată cu 
negru a fost utilizat genofondul raselor Bălțată cu ne-
gru și Holstein importate din SuA, Canada, Anglia, 
germania și alte țări [29]. În prezent (începând cu 
anul 2008), în republică se importă juninci gestan-
te de rasa Holstein de origine olandeză și germană. 
Scopul cercetărilor efectuate este studiul capacităților 
productive ale taurinelor de rasa Holstein în populația 
S.A. „Aidân” și  SRL „Doksancom”.

MaTerial Și MeTodă

 În cercetări au fost utilizate taurinele din rasa Hol-
stein importate din Olanda și germania în fermele din 
Societatea pe Acțiuni (S.A.) „Aidân”, Comrat și Socie-
tatea cu Răspundere Limitată (SRL) „Doksancom” din  
satul Tomai, uTA găgăuzia.

 În anul 2013 în S.A. „Aidân” a fost importată 
prima partidă de 198 de juninci gestante (origine 
olandeză) din Olanda, în anul 2014 s-au mai impor-
tat 165 de juninci gestante din germania (origine 
germană). La ferma S.A. „Aidân” taurinele se cresc și 
se exploatează în conformitate cu tehnologia de sta-
bulație liberă. Toate procesele tehnologice de creștere 
și exploatare sunt mecanizate și automatizate. Mulsul 
se efectuează în sala de muls. 

În SRL „Doksancom”, începând cu anul 2008 și 
până în anul 2016, prin investiții consistente au fost 
importate 572 de juninci gestante din Olanda (origi-
ne olandeză). La fermă toate procesele tehnologice de 
creștere și exploatare sunt mecanizate. Mulsul tauri-
nelor se efectuează în sala de muls și este automatizat. 
Întreținerea taurinelor este la stabulație liberă cu ieșire 
în padocuri în perioada de vară. 

Pentru studiul producției de lapte s-au folosit date-
le evidenței zootehnice: fișa de evidență, registrul mul-
sului de control, certificatul de rasă și alte documente 
de evidență zootehnică primară. Producția de lapte 
s-a calculat pentru 305 zile de lactație. În procesul de 
cercetare au fost studiate curbele lactației. Rațiile de 
alimentație s-au elaborat în concordanță cu starea fi-
ziologică și corectarea periodică la nivelul producției 
de lapte. Laptele produs la 100 kg masă corporală s-a 
calculat prin împărțirea cantității de lapte obținute în  
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305 zile ale lactației la masa corporală medie, kg (Co-
eficientul producției de lapte – CL). 

Indexul parental matern (IPM) s-a dedus după for-
mula IPM=2MР+MM+MT:4, unde M – producția de 
lapte pe cea mai înaltă lactație, MM – producția de lapte 
pe cea mai înaltă lactație a mamei mamei, MT – pro-
ducția de lapte pe cea mai înaltă lactație a mamei tatălui.

Potențialul genetic al producției de lapte a pri-
miparelor s-a calculat conform indexului parental al 
vacilor (IPV) după formula: IPV=(2М+ММ+МT):4, 
unde М – producția de lapte a mamei, МT – producția 
de lapte a mamei tatălui, ММ – producția de lapte a 
mamei mamei.

Prelucrarea biometrică a datelor obținute a fost 
efectuată după metodele Plohinski [30] și Mierkuriev 
[31]. 

rezulTaTe Și discuții 

Analiza producției de lapte în populația rasei 
Holstein de diversă origine din S.A. „Aidân” a de-
monstrat că de la vacile de origine olandeză pe prima 
lactație s-a obținut în medie 7 853,8 kg lapte, ceea 
ce este cu 592,5 kg mai mult decât la vacile de origi-
ne germană, diferența fiind semnificativă (P<0,001)  
(tabelul 1).

Analiza comparativă a cantității de lapte obținu-
te în medie pe zi pe lactația I și II a stabilit că vacile 
de origine olandeză pe lactația II au avut în medie cu 

1,11 kg lapte/zi mai mult decât pe lactația I, P<0,01.  
În comparație cu lactația I producția de lapte pe lac-
tația II a sporit semnificativ – cu 758 kg, P<0,001.  
O creștere însemnată s-a atestat și la cantitatea de gră-
sime totală – cu 28,9 kg, P<0,001.

De menționat faptul că la vacile de origine germană 
s-a atestat o sporire importantă a producției de lapte pe 
lactația II, care a constituit 8 740,9 kg (tabelul 2), ceea 
ce este cu 1 479,6 kg lapte mai mult decât pe lactația I, 
diferența fiind semnificativă (P<0,001), iar cantitatea de 
lapte medie pe zi a sporit cu 4,9 kg (P<0,001).

Pe lactația II vacile de origine germană în medie 
depășeau pe cele de origine olandeză cu 128,7 kg (di-
ferența nesemnificativă). 

În medie vacile de origine olandeză depășeau sem-
nificativ contemporanele de origine germană pe pro-
ducția de lapte pentru 305 zile ale lactației cu 633,6 kg  
lapte (P<0,001), iar pe media producției de lapte pe 
zi – cu 2,6 kg, pe producția totală de grăsime în lapte 
cu – 22,9 kg (P<0,001).

Cantitatea de lapte produs la 100 kg masă corpo-
rală a vacilor de origine olandeză în medie a constituit 
1 294 kg lapte, ceea ce este cu 150 kg mai mult decât 
la vacile de origine germană (P<0,001). un coeficient 
mai înalt al producției de lapte s-a stabilit la vacile de 
origine olandeză și germană pe lactația II, care a con-
stituit 1 355 kg și 1 331 kg lapte cu o diferență cores-
punzătoare de numai 23,7 kg lapte.

Tabelul 1 
Producția de lapte a vacilor de origine olandeză în s.a. „aidân” (X±sx)

Masa corporală, 
kg

lapte,
kg/zi

lapte, 
kg

grăsime,
%

grăsime,
kg

cl, 
kg

Lactația I, n=65
641,7±7,8 26,4±0,37 7853,8±117,5 3,79±0,05 296,3±3,97 1226±23,6

Lactația II, n=59
637,4±6,7 27,6±0,50** 8612,2±146,2*** 3,77±0,02 325,2±5,2*** 1355±27,6

În medie
639,7±5,1 26,9±0,31 8228,0±100,9 3,78±0,02 310,1±3,5 1294±18,8

Notă: **  P<0,01                   ***P<0,001

Tabelul 2 
Producția de lapte a vacilor de origine germană (X±sx)

Masa corporală, 
kg

lapte,
kg/zi

lapte, 
kg

grăsime,
%

grăsime,
kg

cl, 
kg 

Lactația I, n=91
666,9±3,1 23,8±0,03 7261,3±93,8 3,80±0,02 275,5±3,0 1093±14,4

Lactația II, n=28
657,9±6,8 28,7±0,62*** 8740,9±188,9*** 3,74±0,04 325,6±5,5*** 1331±17,3

În medie
664,8±2,9 24,3±0,32 7594,4±104,2 3,79±0,02 287,2±3,28 1144±16,4

Notă: ***P<0,001
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Pentru o evaluare mai amplă a potențialului pro-
ductiv al efectivului, pe toți indicii strămoșilor pe linia 
maternă a fost calculat indicele parental matern care 
indică posibilitățile genetice ale individului și gradul de 
transmitere a calităților productive descendenței [32] 
(tabelul 3).  Precum se observă din tabelul 3, cel mai 
înalt indice parental matern după producția de lapte a 
fost la primiparele de origine germană (10 416,9 kg) – 
depășirea față de cele de origine olandeză a constituit  
369 kg (P<0,01), iar după grăsime invers: primiparele 
de origine olandeză depășeau contemporanele de ori-
gine germană cu 0,23% (P<0,001). 

Realizarea potențialului genetic după producția de 
lapte pe 305 zile ale lactației a fost mai consistentă la 
primiparele de origine olandeză și a constituit 78,15 %,  
ceea ce este cu 8,45 % mai mult decât media primi-
parelor de origine germană. Realizarea potențialului 
genetic pe conținutul de grăsime în lapte sporit la pri-
miparele de origine germană a constituit 93,4%, ceea 
ce este cu 5,3% mai mult decât la contemporanele de 
origine olandeză.

Analizând cerințele standardului după producția 
de lapte, s-a stabilit că vacile adulte și primiparele stu-
diate de ambele origini depășeau cerințele minime ale 
standardului pentru rasa Holstein. Indicii producției 
de lapte și conținutuluide grăsime în lapte a efectivului 
matcă în ferma SRL „Doksancom” pe trei lactații con-
secutive sunt prezentate în tabelul 4.

Analiza producției de lapte pe lactațiile finale a 
arătat că cea mai mică cantitate de lapte s-a obținut 
de la primipare. Producția de lapte la primipare a 
fost la nivel de 85 % în raport cu producția vacilor 
adulte (standard 70-75%) și a constituit în medie  
8 980 kg lapte, grăsimea 3,83 %. 

Este de menționat faptul că odată cu creșterea nu-
mărului de lactații sporea și cantitatea de lapte obținut 
pe lactație. Astfel, cantitatea de lapte pe lactația II a 
fost cu 1 101,6 kg mai mare și în medie a constituit  
10 082 kg lapte, iar pe lactația III a fost cu 1 549,9 kg 
mai mare, diferența fiind semnificativă, Р<0,001.

Cantitatea de grăsime în lapte a crescut odată cu 
creșterea numărului de lactații. Cantitatea de grăsi-
me în lapte la vaci în lactația II a fost cu 36,5 kg, iar 
la vacile din lactația III cu 47,7 kg mai mare decât la 
primipare, diferența fiind semnificativă (Р<0,001). 

Pentru o testare mai amplă a taurinelor, a fost 
calculată producția de lapte obținută la 100 kg masă 
corporală. Datele tabelului 4 demonstrează un nivel 
înalt al acestui indice pe toate lactațiile, însă cel mai 
înalt a fost la efectivul matcă din lactația a doua –  
1 520,6 kg lapte.

Este știut faptul că vacile cu o productivitate 
înaltă se manifestă în limitele fiecărei rase la a doua 
și a treia lună a lactației și apoi se atestă o scădere 
lentă în celelalte luni ale lactației. Cercetările efec-
tuate de către savanții americani și ruși [33; 34]  

Tabelul 3 
realizarea potențialului genetic al primiparelor de diversă origine (X±sx)

indicii originea
olandeză germană

Indicele parental matern (IPM) Lapte, kg 10047,9±134,3 10416,9**±128,6
grăsime, % 4,30***±0,037 4,07±0,039

Producția proprie Lapte, kg 7853***±117,51 7261±93,8
grăsime, % 3,79±0,05 3,80±0,02

Realizarea potențialului genetic (RPg), 
%

Lapte 78,15 69,70
grăsime 88,10 93,40

Notă: **  - P<0,01; *** - P<0,001. 

Tabelul 4 
Producția de lapte a efectivului matcă la ferma de prăsilă srl „doksancom”

 pe trei lactații finalizate (X±sx) 

lactația efectivul  
de vaci, cap

Masa   
corporală, kg

Producția  
de lapte, kg

conținutul de grăsime
cl, 
kg% kg

I 168 648,9±6,7 8980±122,8 3,83±0,01 343±4,3 1383,7
II 108 658,2±5,1 10082±159,3 3,77±0,01 380±5,7 1520,6
III 36 702,9±8,2 10530±351,8*** 3,74±0,02 391±11,7*** 1497,9

Notă: *** - Р<0,001
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în experiențe pe vaci înalt productive a rasei Hol-
stein, cu producția de lapte de la 8 500 până la 10 
000 kg și mai mult, au confirmat părerea mai mul-
tor savanți și practicieni cu privire la curba tipică a 
lactației. 

În figura 1 și 2 sunt prezentate datele curbei lac-
tației vacilor cu numerele de înmatriculare 1016 și  
0685.

Analiza curbei lactației vacii cu numărul de în-
matriculare 1016 în mod evident demonstrează că, 
având producția de lapte de 1 339 kg pe lună la vâr-
ful primei lactații, aceasta imediat intră în categoria 
de vaci înalt productive. Este de menționat faptul că 
producția de lapte a acestei primipare către sfârșitul 
lactației s-a egalat cu producția vacilor adulte. În lac-
tația II producția de lapte a constituit 12 054 kg. 

În ce privește producția de lapte la vacile adulte, 
aceasta s-a dovedit a fi cea mai înaltă la femela cu 
numărul de înmatriculare 0685 în luna a patra, lac-
tația VI – 1 539 kg lapte. Producția totală de lapte pe 
lactația VI a fost de 11 769 kg.

În ferma de prăsilă SRL „Doksancom” au fost 
atestate 16 vaci a căror producție de lapte s-a men-
ținut la un nivel înalt în dinamica lactațiilor, înce-
pând cu lactația IV și mai mult. Cea mai longevivă 
după numărul de lactații a fost femela cu numărul 
de înmatriculare 5736. Pe șapte lactații încheiate  

(2 135 zile) de la această vacă s-au obținut 65 274 kg 
lapte, iar media pe zi de-a lungul perioadei date a con-
stituit 30,5 kg lapte. De la femela cu numărul de înma-
triculare 2918 pe șase lactații finalizate s-au obținut  
63 361 kg lapte. Cea mai înaltă producție s-a obținut 
în lactația VI – 14 396 kg . 

Este de menționat faptul că atât primiparele, cât 
și vacile adulte depășeau cerințele minime ale stan-
dardului rasei Holstein după nivelul producției de 
lapte pentru 305 zile ale lactației. 

Pentru o testare mai amplă pe toți indicii stră-
moșilor pe linia maternă a fost calculat indicele pa-
rental matern (tabelul 5). Analiza datelor obținute 
a demonstrat că indicele parental matern se afla 
la nivelul de 9 720 kg lapte și 4,27 % conținutul de  
grăsime. 

Realizarea potențialului genetic după producția 
de lapte a fost sporită la vacile din lactația III și a 
constituit cu 7,1 % mai mult decât la vacile din pri-
mele două lactații. Realizarea potențialului genetic 
după conținutul de grăsime în lapte (%) a fost mai 
consistentă la vacile din lactația I – 89,7 %. Cu spo-
rirea numărului de lactații acest indice avea tendința 
de diminuare – 87,6%, ceea ce este în strânsă legă-
tură corelativă a producției de lapte cu conținutul 
de grăsime, acesta fiind în scădere odată cu sporirea 
producției de lapte.

Lunile lactației Lunile lactației

Figura 1. Curba lactației vacii nr. 1016, lactația I. Figura 2. Curba lactației vacii nr. 0685, lactația VI.

Tabelul 5 
realizarea potențialului genetic al vacilor în lactațiile i – iii, srl „doksancom” (X±sx)

indicele parental matern (iPM)

lactația 

indicii

lapte, 
kg

grăsime, 
%

Producția proprie realizarea potențialului 
genetic (rPg), %

lapte, 
kg grăsime, % lapte grăsime

9720±189,7 4,27±0,05
I 8980,2±122,8 3,83±0,01 92,4 89,7
II 10081,8±159,3 3,77±0,01 103,7 88,3
III 10530,1±351,8 3,74±0,02 108,3 87,6



şTIINţE AGRICOLE

90 |Akademos 4/2019

concluzii

Astfel, în condițiile noi de exploatare vacile din 
rasa Holstein de origine olandeză și germană realizea-
ză potențialul genetic la un nivel înalt, datorită teh-
nologiei implementate, creării condițiilor corespunză-
toare de întreținere și alimentare. Junincile importate 
din Olanda și germania în fermele de prăsilă S.A. 
„Aidân” și SRL „Doksancom” în condițiile aspre de 
sud ale Republicii Moldova s-au adaptat suficient de 
bine la tehnologia aplicată de creștere și exploatare, la 
nutrețurile cultivate în zonă autohtonă, au o producție 
de lapte sporită, sunt sănătoase și apte să producă o 
cantitate înaltă de lapte.
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REGARDING THE CONSTITUTIONALITY OF INADMISSIbILITY DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF 
THE REPUbLIC OF MOLDOVA
Summary. The author has made an analysis to the phenomenon of ignoring the principles of legal certainty and 

the quality of the norms of law both by legislative in the adoption of the Law on the Constitutional Court and the Code 
of constitutional jurisdiction, as well as in the derived normative acts, adopted by the Constitutional Court of the Re-
public of Moldova. The author considers that the Court exceeds its powers when interpreting the provisions of the Code 
of constitutional jurisdiction and even establishes primary rules. The regulation on the procedure for examining the 
referrals lodges to the Constitutional Court cannot establish ”specific procedures for examining the referrals lodged to 
the Constitutional Court”, which are not provided by the Code of constitutional jurisdiction. The author argues that the 
Court voluntarily interpreted the phrase ”preliminary examination” in art. 9 of the Code of constitutional jurisdiction by 
”preliminary analysis of admissibility”, point 5 of Decision no. AG-3, as long as neither the Code of constitutional jurisdic-
tion nor the Law on the Constitutional Court does not operate with the term ”admissibility”. The author considers that 
all the decisions of the Constitutional Court, including the so-called decisions of inadmissibility of the referrals, are not 
final and can be appealed to the Court; not conforming to the principles of clarity and predictability of the legal norms 
the provisions of art. 26 paragraph (5) of the Law on the Constitutional Court, art. 5 lit. g), art. 78 paragraph (7), art. 82 
paragraph (2) - (3) of the Code of constitutional jurisdiction and contrary to the constitutional norm provided by art. 
140 par. (2) of the Constitution. The author concludes that the Constitutional Court: is not empowered by law with the 
right to issue decisions for inadmissibility of referrals, including those regarding the exception of unconstitutionality; it 
is entitled to make decisions to reject the referral if it finds that the referral is not motivated, does not include the object 
and circumstances on which the subject bases its requirements, is not exposed the legal norms and the arguments that 
justify the contested norm is contrary to the Constitution.

Keywords: Constitutional Court of the Republic of Moldova, principles of legal certainty and the quality of the 
norms of law, constitutionality, referral, exception of unconstitutionality, admissibility, decision of inadmissibility.

Rezumat. Autorul a supus analizei fenomenul ignorării principiilor securității juridice și calității normelor de drept 
atât de legiuitor în cadrul adoptării Legii cu privire la Curtea Constituțională și a Codului jurisdicției constituționale, cât 
și în actele normative derivate, adoptate de Curtea Constituțională a Republicii Moldova. În opinia autorului, Curtea 
își depășește competențele când interpretează prevederile Codului jurisdicției constituționale, ba chiar instituie nor-
me primare. Regulamentul privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională nu poate să 
instituie „proceduri specifice examinării sesizărilor depuse la Curtea Constituțională” care nu sunt prevăzute de Codul 
jurisdicției constituţionale. După cum susține autorul, Curtea a interpretat voluntar sintagma „examinare preliminară” 
din art. 9 al Codului jurisdicției constituţionale prin „analiză prealabilă admisibilității”, pct. 5 din Decizia nr. AG-3, atât 
timp cât nici Codul jurisdicției constituţionale, nici Legea cu privire la Curtea Constituțională nu operează cu termenul 
„admisibilitate”. Autorul consideră că toate deciziile Curții Constituționale, inclusiv așa-numitele decizii de inadmisibili-
tate a sesizărilor, nu sunt definitive și pot fi contestate la Curte; nu sunt conforme principiilor clarității și previzibilității 
normelor juridice dispozițiile art. 26 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art. 5 lit. g), art. 78 alin. (7), 
art. 82 alin. (2)-(3) din Codul jurisdicției constituționale și-s contrare normei constituționale prevăzute de art. 140 alin. (2) 
din Constituție.  Autorul conchide că Curtea Constituțională: nu este abilitată prin lege cu dreptul de a emite decizii de 
inadmisibilitate a sesizărilor, inclusiv a celor privind excepția de neconstituționalitate; este în drept să pronunțe decizii 
de respingere a sesizării în cazul când constată că sesizarea nu este motivată, nu cuprinde obiectul și împrejurările pe 
care subiectul își întemeiază cerințele, nu sunt expuse normele legale și argumentele care justifică că norma contestată 
contravine Constituției.

Cuvinte-cheie:  Curtea Constituțională a Republicii Moldova, principiile securității juridice și calității normelor de 
drept, constituționalitate, sesizare, excepție de neconstituționalitate, admisibilitate, decizie de inadmisibilitate.
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Potrivit §78-79 din Hotărârea Curții Constituțio-
nale nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea artico-
lului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția Republicii 
Moldova: „fiind un instrument de apărare a drepturi-
lor și libertăţilor fundamentale, excepţia de neconstitu-
ţionalitate poate fi invocată într-un proces declanșat și 
doar în cazul în care are incidenţă în soluţionarea cauzei 
aflate pe rolul instanţei de judecată.”, iar (…) controlul 
concret de constituţionalitate pe cale de excepţie consti-
tuie singurul instrument prin intermediul căruia cetă-
ţeanul are posibilitatea de a acţiona pentru a se apăra 
împotriva legislatorului însuși, în cazul în care, prin lege, 
drepturile sale constituţionale sunt încălcate”.

Conform art. 121 alin. (2) din Codul de pro-
cedură civilă și Hotărârii Curții Constituționale 
nr. 2 din 09.02.2016, admisibilitatea excepției de 
neconstituționalitate este determinată de instanțele 
de judecată, „(...) limitându-se exclusiv la verificarea 
întrunirii următoarelor condiţii:

a) obiectul excepţiei intră în categoria actelor pre-
văzute la art.135 alin. (1) lit. a) din Constituţie; 

b) excepţia este ridicată de către una din părţi sau 
reprezentantul acesteia ori este ridicată de către instan-
ţa de judecată din oficiu;

c) prevederile contestate urmează a fi aplicate la so-
luţionarea cauzei; 

d) nu există o hotărâre anterioară a Curţii Consti-
tuţionale având ca obiect prevederile contestate”. 

În acest context, reținem Decizia nr. 755 din 12 mai 
2009, M. Of. nr. 516 din 28 iulie 2009) care, cu referire 
la art. 146 din Constituția României, constată: „Instan-
ţa de judecată are rol de filtru al excepţiei de neconstitu-
ţionalitate ridicate de părţi, având obligaţia de a le res-
pinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerinţele 
legii. Condiţiile pe care o excepţie de neconstituţionalita-
te trebuie să le îndeplinească pentru a fi admisibilă sunt 
strict prevăzute de lege, astfel că instanţa de judecată nu 
poate respinge ca inadmisibilă excepţia pentru alte mo-
tive decât cele limitativ enumerate. În acest sens trebu-
ie interpretat și rolul instanţei de a se pronunţa asupra 
oportunităţii sesizării instanţei de contencios constitu-
ţional. Astfel, în exercitarea rolului său de filtru, instan-
ţa nu poate respinge excepţia de neconstituţionalitate pe 
motive ce ţin de temeinicia sau netemeinicia acesteia, 
suprapunându-se astfel competenţei instanţei de conten-
cios constituţional, ci doar cu privire la motive ce ţin 
strict de îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate. În 
plus, în anumite situaţii, instanţa este cea mai în măsu-
ră să aprecieze asupra condiţiilor de admisibilitate, așa 
cum este legătura care trebuie să existe între textele de 
lege criticate și fondul cauzei” [1, p. 401-402].

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea României  
nr. 47/1992 privind organizarea și funcţionarea Curţii 

Constituţionale, „Curtea Constituţională decide asu-
pra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătorești 
sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea 
unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege 
dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu solu-
ţionarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi 
obiectul acestuia”  [2]. 

În Hotărârea Curții Constituționale a României nr. 
26/2010 privind actele de sesizare a Curții Constituți-
onale în temeiul art. 146 lit. d) din Constituție, Plenul 
Curții Constituționale în art. 1 a specificat; „Dosarele 
Curții Constituționale având ca obiect excepții de ne-
constituționalitate cu privire la care Curtea este sesiza-
tă în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, 
republicată, se vor constitui numai în baza actului de 
sesizare constând într-o încheiere distinctă, care va cu-
prinde punctele de vedere ale părților și opinia instan-
ței asupra excepției”. 

Astfel, în scopul respectării principiului calității 
normelor juridice Curtea Constituțională a României 
a creat un filtru eficient, stabilind structura concretă a 
dosarelor Curții, având ca obiect excepţia de neconsti-
tuţionalitate, a exclus fenomenul „deciziilor de inadmi-
sibilitate” și a limitat cazurile de „(...) pronunțare a unor 
decizii de respingere a excepțiilor de neconstituționalita-
te pe considerente formale, ce țin de legalitatea sesizării 
Curții Constituționale[3] și accentuând competenţa in-
stanţei de contencios constituţional asupra motivelor ce 
ţin de temeinicia sau netemeinicia acesteia”.

Astfel, Curtea Constituțională a României pro-
nunță doar decizii de admitere a excepției de ne-
constituționalitate și constată că soluția legislativă 
contestată este neconstituțională sau decizii de res-
pingere a excepției de neconstituționalitate și constată 
că soluția legislativă contestată este constituțională.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova, 
examinând „admisibilitatea” sesizării nr. 130g din 
11.07.2019 privind excepția de neconstituționalitate 
a unor prevederi din art. 258 alin. (2), (3) din Codul 
administrativ, s-a referit doar la primele două condiții 
de admisibilitate prevăzute de art. 121 alin. (2) lit. a)-b) 
din Codul de procedură civilă și de Hotărârea Curții 
Constituționale nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpreta-
rea articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția 
Republicii Moldova.

Sunt incontestabile raționamentele formale ale 
Curții Constituționale din §16-17: (...) Parlamentul are 
competența exclusivă de a reglementa prin lege organi-
că organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești 
și a contenciosului administrativ (...) „Parlamentul po-
sedă, în acest sens, o marjă discreționară, în măsura în 
care nu afectează de o manieră nejustificată drepturile 
fundamentale ale persoanei”, însă Curtea nu putea să 



şTIINţE JURIDICE

Akademos 4/2019| 93

nu observe că dispoziția art. 258 alin. (3) din Codul ad-
ministrativ nu ia în considerare faptul că la data intrării 
în vigoare a acestei legi pendinte în judecătorii se aflau 
un număr imens de cauze în contencios administrativ, 
inclusiv cele prevăzute de art. 192 alin. (2) din Codul 
de procedură civilă: „Cauzele privind încasarea pensiei 
de întreținere, apărarea drepturilor și intereselor mi-
norului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a 
integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății 
ori prin deces, litigiile de muncă, contestarea actelor 
normative, a hotărârilor, acțiunilor sau inacțiunilor 
autorităților publice, ale altor organe și organizații, ale 
persoanelor oficiale și funcționarilor publici se judecă 
de urgență și în mod prioritar”. 

Mai mult, declinarea competenței, în dispozițiile 
tranzitorii (art. 258 alin. (3)) și art. 199 alin. (3) din 
Codul administrativ, pe cauzele de contencios admi-
nistrativ pendinte judecătorilor nespecializați înain-
tea intrării în vigoare a Codului administrativ, până la  
1 aprilie 2019, în favoarea judecătorilor/completelor 
specializate (nou instituite în mare grabă și arbitrar) 
pentru cauzele de contencios administrativ va avea 
drept consecințe inevitabile încălcarea termenului re-
zonabil de examinare a cauzelor menționate și, implicit 
încălcare dreptului părților la un proces echitabil.

Potrivit Legii nr. 100/22.12.2017 cu privire la actele 
normative, dispozițiile tranzitorii ale actului normativ: 

 ▪ „cuprind măsurile ce se instituie cu privire la 
continuarea raporturilor juridice născute în temeiul 
vechilor reglementări care urmează a fi abrogate sau 
înlocuite de noul act normativ (…)”; 

 ▪ „trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, 
corelarea noilor reglementări cu cele ale actelor norma-
tive preexistente, menținerea temporară a unor situații 
juridice născute în temeiul vechilor reglementări şi, 
după caz, să asigure modificarea altor acte normative” 
[4, art. 48 alin. (1)-(2)].

Mai mult, Codul de procedură civilă consacră ex-
pres: „Legea procedurală civilă care impune obligații 
noi, anulează sau reduce drepturile procedurale ale 
participanților la proces, limitează exercitarea unor 
drepturi ori stabilește sancțiuni procedurale noi sau su-
plimentare nu are putere retroactivă”[5, art. 3].

Considerăm că în dispoziția art. 258 alin. (3) din 
Codul administrativ „Procedurile de contencios admi-
nistrativ inițiate până la intrarea în vigoare a prezentului 
cod se vor examina în continuare, după intrarea în vi-
goare a prezentului cod, conform prevederilor prezen-
tului cod. (...)” este contrară dispoziției art. 1 alin. (2)  
din legea în cauză care prevede: „Legislația administra-
tivă se întemeiază pe normele constituționale dezvolta-
te în prezentul cod, în alte legi și în alte acte norma-
tive subordonate legii, care reglementează raporturile 

administrative și care trebuie să fie în concordanță cu 
Constituția Republicii Moldova”.

În §15 al Deciziei Curții Constituționale nr. 
99 din 30.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării 
nr.130g/2019 Curtea observă că „autorul excepției de 
neconstituționalitate a pretins că prevederile contes-
tate ar încălca articolele 20 (care garantează accesul 
liber la justiție), 23 (care asigură dreptul fiecărui om 
de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle) și 54 (care 
stabilește cazurile în care pot fi restrânse anumite 
drepturi sau libertăți și că restrângerile trebuie să fie 
proporționale) din Constituție”, însă în esență, autorul 
nu doar „își exprimă dezacordul cu reglementarea apli-
cării în timp a normelor care reglementează procedurile 
de contencios administrativ inițiate până la data intrării 
în vigoare a Codului administrativ, precum și după in-
trarea acestuia în vigoare (1 aprilie 2019)”, dar aduce 
argumente de fapt și de drept care demonstrează că 
dispozițiile tranzitorii ale Codului administrativ pen-
tru cauzele pendinte la 01.04.2019 sunt contrare nor-
melor constituționale și principiilor predictibilități și 
calității normelor de drept, precum și îngrădește acce-
sul liber la justiție prin încălcarea termenului rezona-
bil de soluționare a cauzei. 

În §18 al Deciziei Curții Constituționale nr. 
99 din 30.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării 
nr.130g/2019, irelevant controlului „admisibilității”, 
„Curtea menționează că aplicarea în timp a legii este 
reglementată prin norme specifice, denumite norme 
instrumentale, i.e. principii și reguli conflictuale, cu-
prinse în dispoziții legale speciale, adică în dispoziții 
tranzitorii, elaborate pentru a guverna situațiile juridice 
născute sub imperiul legii vechi, ori în dispoziții legale 
generale, care guvernează în lipsa dispozițiilor speciale, 
legea aplicabilă ratione temporis în caz de trecere de la 
un regim normativ la altul”, compilând integral opinia 
autorului Marian Nicolae referitor la noțiunile generale 
privind aplicarea legii civile în timp, expusă în mono-
grafia Contribuții la studiul conflictului de legi în timp 
în materie civilă [6, p. 301].

În același timp, Curtea Constituțională nu a apelat 
la opinia autorului menționat supra privind legea de 
procedură civilă, deoarece acesta a decis să provoace 
discuții, venind doar cu întrebări: „În cazul modificării 
regulilor procesuale, de competentă, de organizare ju-
decătorească ori de procedură propriu-zisă, dispozițiile 
legii noi sunt aplicabile oare proceselor în curs (lites pen-
dentes), ori numai proceselor viitoare (lites futuræ), pro-
ceselor având ca obiect litigii născute din acte sau fapte 
anterioare sau doar litigiilor derivate din acte sau fapte 
posterioare legii noi? În materie de probe, de aseme-
nea, admisibilitatea probelor este supusă legii vechi sub 
care a fost încheiat actul, iar administrarea lor exclusiv 
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legii noi? Termenele şi căile de atac sunt cele prevăzu-
te de legea veche de la data deschiderii procesului, de la 
data pronunțării hotărârilor judecătorești ori de la co-
municării hotărârii susceptibile de control judiciar?”[6, 
p. 324].

Susținem opinia prof. Ion Deleanu potrivit căre-
ia „Normele de competență ultraactivează, procesele 
în curs de judecată la data schimbării competenței 
instanțelor legal învestite continuând să fie judeca-
te de acele instanțe, potrivit legii sub care au înce-
put”[7, p. 70]. 

Astfel, în opinia noastră, conform art. 73 alin. (5) 
din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
în dispozițiile tranzitorii din Codul administrativ era 
necesar de specificat că pentru cauzele de contencios 
administrativ pendinte la 01.04.2019 normele de 
competență aplicate până la 01.04.2019 vor ultraac-
tiva, deci, cauzele pendinte vor fi „judecate de acele 
instanțe, potrivit legii sub care au început”.

În susținerea „inadmisibilității” argumentelor 
Curții Constituționale a Republicii Moldova aducem și 
extrasele din unele decizii ale Curții Constituționale a 
României:

„1. Principiul neretroactivității legii își găsește justi-
ficarea și are rolul de a asigura stabilitatea și securitatea 
raporturilor juridice. Prin urmare, numai o normă pre-
vizibilă poate determina în mod clar conduita subiecților 
de drept, destinatari ai legii. (Decizia nr. 11 din 15 ianu-
arie 2015, M. Of. nr. 102 din 9 februarie 2015)” [1].

„9. Principiul neretroactivității legii este valabil pen-
tru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare 
al acesteia. Singura excepție pe care o îngăduie norma 
constituțională privește legea penală sau contravențională 
mai favorabilă (în acest sens, Decizia nr. 90 din 1 iunie 
1999, publicată în M. Of. nr. 489 din 11 octombrie 1999, 
și Decizia nr. 228 din 13 martie 2007, publicată în M. Of. 
nr. 283 din 27 aprilie 2007). Suntem în prezența unei 
reguli imperative de la care nu se poate deroga în ma-
terie civilă, indiferent dacă este vorba de legi materi-
ale sau legi procesuale. (Decizia nr. 88 din 27 februarie 
2014, M. Of. nr. 281 din 16 aprilie 2014)” [1].

„37. Nu intră în competența Curții controlul apli-
cării dispozițiilor unei legi sub raportul acțiunii lor în 
timp, ci numai constatarea dacă aceste dispoziții sunt în 
concordanță cu Constituția (Decizia nr. 181 din 17 de-
cembrie 1998, M. Of. nr. 65 din 16 februarie 1999)” [1].

În ceea ce privește speța din §21 al Deciziei Curții 
Constituționale nr. 99 din 30.09.2019 de inadmisibili-
tate a sesizării nr. 130g/2019, „Curtea face trimitere, în 
acest sens, la considerentele exprimate în jurisprudența 
Curții Europene, în care ea a apreciat că este rezona-
bil ca instanțele naționale să aplice principiul tempus 
regit actum în ceea ce privește legile procedurale (a se 

vedea Mione v. Italia (dec.), nr. 7856/02, 12 februarie 
2004, Rasnik v. Italia (dec.), nr. 45989/06, 10 iulie 2007, 
Martelli v. Italia (dec.), nr. 20402/03, 12 aprilie 2007)”, 
aceasta a fost invocată trunchiat, probabil pentru a 
găsi un temei, măcar și inventat, pentru a nu examina 
în fond Sesizarea nr. 130g din 11.07.2019.

În realitate, §110 din Cauza Scoppola c. Italiei  
(No 2) este expres consacrată aplicării principiului tem-
pus regit actum în ceea ce privește legile procedurale 
(penale – n.n.): „Curtea reiterează că normele privind 
retroactivitatea prevăzute la articolul 7 din Convenție 
se aplică numai dispozițiilor care definesc infracțiunile 
și sancțiunile pentru acestea; pe de altă parte, în alte 
cazuri, Curtea a apreciat că este rezonabil ca instanțele 
naționale să aplice principiul tempus regit actum în 
ceea ce privește legile procedurale (a se vedea, cu re-
ferire la noile reglementări privind termenele de apel, 
Mione v. Italia (dec.), Nr. 7856/02, 12 februarie 2004 și 
Rasnik împotriva Italiei (dec.), Nr. 45989/06, 10 iulie 
2007; a se vedea, de asemenea, Martelli împotriva Italiei 
(dec.), Nr. 20402/03, 12 aprilie 2007, privind punerea 
în aplicare a unei legi care conține noi norme privind 
evaluarea probelor, și Came și alții, citate mai sus,  
§§ 147-149, privind aplicarea imediată a procedu-
rilor pendinte sau a normelor de limitare). Prin ur-
mare, Curtea trebuie să stabilească dacă textul care, în 
cazul de față, a suferit modificări legislative reclamate, 
respectiv articolul 442 § 2 din CPC, conținea dispoziții 
de drept penal de fond și, în special, dispoziții care 
influențează durata pedepsei impuse”[8].

La această concretizare, de altfel axiomatică, a 
relevanței Cauzei Scoppola c. Italiei (No 2) pentru 
dreptul material și procedural penal s-au referi mai 
mulți autori: 

„3. Dispoziții de fond și dispoziții de procedură: 
Neretroactivitatea privește numai dispozițiile ce definesc 
infracțiunile și pedepsele aplicabile acestora; este însă re-
zonabil ca instanțele interne să aplice principiul tempus 
regit actum cu privire la dispozițiile de natură procedu-
rală (termene de introducere a unor căi de atac, mo-
duri de apreciere a probelor, termene de prescripție, 
etc.  Mione c. Italiei (dec.), 7856/02, 12 februarie 2004; 
Rasnik c. Italiei (dec.), 45989/06, 10 iulie 2007; Martelli 
c. Italiei (dec.), 20402/03, 12 aprilie 2007). Indiferent de 
calificarea dată în dreptul intern, o dispoziție care afec-
tează lungimea pedepsei aplicabile va intra în câmpul de 
aplicare al articolului 7 – spre exemplu, o dispoziție ce 
conduce la scurtarea pedepsei aplicabile în cazul în 
care se urmează o procedură simplificată (Scoppola c. 
Italiei (nr. 2) (MC), 10249/03, 17 septembrie 2009)”[9];

„Astfel, Curtea a reamintit că regulile privind re-
troactivitatea conținute de art. 7 din Convenție nu sunt 
aplicabile decât infracțiunilor și pedepselor; în schimb, 
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în alte cauze, Curtea a estimat ca fiind rezonabilă apli-
carea, de către jurisdicțiile interne, a principiului 
tempus regit actum în ceea ce privește legile de pro-
cedură (a se vedea în acest sens Mione c. Italiei (dec.), 
nr. 7856/02, 12 februarie 2004, și Rasnik c. Italiei (dec.), 
nr. 45989/06, 10 iulie 2007, precum și Martelli c. Italiei 
(dec.), nr. 20402/03, 12 aprilie 2007, privind punerea 
în aplicare a unei legi noi referitoare la valoarea pro-
belor și Coëme și alții, referitoare la aplicarea ime-
diată la procedurile în curs a regulilor referitoare la 
prescripție). Pentru a stabili dacă textul art. 7 CEDO 
este aplicabil și unor texte de procedură penală, Curtea 
reține următoarele criterii: textul procedural să fie 
utilizat în cursul procesului pentru judecarea unei 
infracțiuni, să fie calificat ca penal în dreptul intern și 
să aibă un scop represiv și disuasiv” [10].

Considerăm că în Decizia nr. 99 din 30.09.2019 
Curtea a invocat irelevant Cauza Scoppola c. Italiei  
(nr. 2) (MC), 10249/03, 17 septembrie 2009), dar a igno-
rat mai multe spețe relevante din jurisprudența CtEDO 
și menționate în sesizarea nr. 130g din 11.07.2019 [18, 
p. 10-17]: 

1. Hotărârea CtEDO din 01.04.2008, Dumitrescu 
versus România, în care Curtea Europeană constată „57. 
(...) că derularea procedurii a fost marcată de amânarea 
repetată a cauzei la noi audieri pentru vicii de proce-
dură de citare, prin lungile termene fixate înainte ca o 
nouă jurisdicție sesizată asupra dosarului să fixeze pri-
ma audiere și, mai ales, prin declinările de competentă, 
la începutul procedurii, cauza nefiind trimisă în fața 
jurisdicțiilor civile competente decât la 25 iunie 1996 
(vezi, mutatis mutandis, Ispan împotriva României,  
nr. 67710/01, alineatul 44, 31 mai 2007). Întârzierile re-
zultând din aceste amânări, precum casația cu amânare 
din 12 octombrie 1998 pentru viciu de procedură, sunt 
imputabile autorităților. În ceea ce privește comporta-
mentul autorităților, constatând în același timp cele câ-
teva amânări la o nouă audiere pe care le solicitase în 
special pentru a-și pregăti apărarea, Curtea reiterează 
că nu i-ar putea reproșa că a folosit diverse recursuri 
interne pentru a-și apăra drepturile (Simon împotri-
va franței, nr. 66053/01, alineatul 31, 8 iunie 2004).  
58. Curtea consideră, așadar, că nici complexitatea afa-
cerii, nici comportamentul reclamantului nu explică 
durata procedurii, luată în ansamblul său. 59. Ținând 
cont de cele de mai sus și de jurisprudența sa în materie, 
Curtea consideră că în speță durata procedurii litigioase 
nu răspunde cerinței de „termen rezonabil”. 60. Așadar,  
a existat o încălcare a articolului 6 alineatul 1”. 

2. În Cauza Ispan împotriva României Curtea a 
apreciat: „43. fiind vorba de comportamentul tri-
bunalelor naționale, Curtea constată că importante 
întârzieri în procedură au fost cauzate de casările și 

trimiterile succesive ale cauzei și prin deciziile de de-
clinare de competentă. (...). 47. După ce a examinat 
toate elementele care i-au fost prezentate, ținând sea-
ma de jurisprudența sa în materie, curtea apreciază că 
în speță durata procedurii litigioase este excesivă și nu 
răspunde exigenței „termenului rezonabil”. 48. Pornind 
de aici, a avut loc o încălcare a articolului 6 §1”[11].

3. Tot în această ordine, în Cauza Allenet de Ribe-
mont versus Franța Curtea a concluzionat: „57. Com-
plexitatea cauzei și comportamentul reclamantului 
nu pot justifica singure durata procedurilor, întâr-
zierile acumulate s-au datorat în principal atitudinii 
autorităților naționale, mai ales refuzului de a admite 
cererile repetate ale reclamantului cu privire la admi-
nistrarea unei probe esențiale. (...) Prin urmare, s-a în-
călcat articolul 6 paragraful 1” [12].

4. Totodată considerăm relevante concluziile Curții 
Europene a Drepturilor Omului în următoarele spețe:

„(...) 375. Deși autoritățile naționale nu pot fi con-
siderate responsabile pentru comportamentul unui 
pârât, metodele de tergiversare utilizate de una dintre 
părți nu le exonerează de obligația de a asigura deru-
larea procedurilor într-un termen rezonabil (Minche-
va împotriva bulgariei, pct. 68). (...)

381. În plus, introducerea unei reforme pentru a 
accelera examinarea cauzelor nu justifică întârzie-
rile, deoarece statul trebuie să organizeze momentul 
intrării în vigoare și punerea în aplicare astfel încât 
să nu se prelungească examinarea cauzelor pendinte 
(Fisanotti împotriva Italiei, pct. 22). (...)

384. Deși schimbările repetate ale judecătorilor 
întârzie desfășurarea procedurii, întrucât fiecare 
dintre aceștia trebuie mai întâi să se familiarizeze cu 
cauza, acest lucru nu exonerează statul de obligațiile 
sale în materie de termen rezonabil, pentru că este 
sarcina statului să asigure buna organizare a admi-
nistrării justiției (Lechner și hess împotriva Austriei, 
pct. 58)” [13].

În contextul constituționalității deciziilor de 
„inadmisibilitate” ale Curții Constituționale nu putem 
să nu menționăm o problemă „internă” a Curții – cadrul 
normativ necorespunzător principiilor pe care Curtea 
le aplică la examinarea sesizărilor, la pronunțarea hotă-
rârilor și deciziilor, la emiterea avizelor.

Constituția Republicii Moldova consacră: „Curtea 
Constituțională garantează supremația Constituției, 
asigură realizarea principiului separării puterii de stat 
în putere legislativă, putere executivă și putere jude-
cătorească și garantează responsabilitatea statului față 
de cetățean și a cetățeanului față de stat” [14, art. 134 
alin. (3)]. În acest context Curtea Constituțională „își 
desfășoară activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți 
de Legea cu privire la Curtea Constituțională” și „exer-
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cită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și 
hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui 
Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor gu-
vernului, precum și a tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte” și „rezolvă cazurile 
excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, 
sesizate de Curtea Supremă de Justiție” [14, art. 135 alin. 
(2), alin. (1) lit. a), g)].

Conform art. 140 din Constituție, „Legile și alte 
acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, 
din momentul adoptării hotărârii corespunzătoa-
re a Curții Constituționale”, iar „Hotărârile Curții 
Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate”.

În pofida faptului că, potrivit art. 24 din Le-
gea cu privire la Curtea Constituțională, „Curtea 
Constituțională exercită jurisdicția la sesizarea făcută 
de subiecții stabiliți de prezenta lege, în condițiile Codu-
lui Jurisdicției Constituționale”, care „(...) trebuie să 
fie motivată și să corespundă cerințelor prevăzute în 
Codul Jurisdicției Constituționale”, există discrepanțe 
vădite între normele corespondente ale acestor două 
legi.

Astfel, dacă art. 26 alin. (1) și (5) din Legea cu pri-
vire la Curtea Constituțională introduce noțiunea de 
acte ale Curții Constituționale și prevede că „Curtea 
Constituțională adoptă hotărâri, decizii şi emite avi-
ze” și „Actele Curții Constituționale nu sunt supuse 
nici unei căi de atac, sunt definitive (...)”, apoi potrivit 
art. 61 din Codul jurisdicției constituționale: „Curtea 
Constituțională pronunță hotărâri și decizii și emi-
te avize”, „În cazul soluționării în fond a sesizării se 
pronunță hotărâre sau se emite aviz”, iar „În cazul 
nesoluționării în fond a sesizării se pronunță decizie, 
care se întocmește ca act aparte ori se consemnează în 
procesul-verbal”, însă doar „Hotărârea și avizul Curții 
Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate” 
[15, art. 71]. Deci, deciziile Curții constituționale nu 
sunt definitive și pot fi contestate la Curte (de exem-
plu decizia privind încasarea cheltuielilor de judecată 
[15, art. 78 alin. (7)]).

Mai mult, dispoziția art. 5 lit. g) din Codul 
jurisdicției constituționale prevede că de rând cu exa-
minarea contestațiilor la deciziile luate de judecătorii 
Curţii Constituţionale privind cheltuielile de judecată, 
în competența Curţii Constituţionale intră „examina-
rea contestațiilor la sancțiunile aplicate de Președintele 
Curţii Constituţionale”.

În același timp, potrivit art. 82 din Codul jurisdicției 
constituționale, „Măsurile de asigurare a unor condiții 
normale pentru exercitarea jurisdicției constituţionale 
se întreprind prin decizie a președintelui ședinței, care 
se consemnează în procesul-verbal al ședinței sau se 
anexează la el. (…) Dacă persoana refuză să plăteas-

că amenda ori nu o plătește în termen, decizia Curţii 
Constituţionale se execută în condițiile legii, în temeiul 
extrasului din procesul-verbal al ședinței sau al deciziei 
președintelui ședinței”.

Dacă este clar că hotărârile Curții Constituțio-
nale „se pronunță asupra constituționalității legilor, 
regulamentelor și hotărârilor Parlamentului, decre-
telor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor și 
dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor inter-
naționale la care Republica Moldova este parte”[15, 
art. 62], apoi norma art. 64 din Codul jurisdicției 
constituționale „Deciziile sunt pronunțate de Cur-
tea Constituțională, de Președintele și de judecătorii 
Curții în cazurile prevăzute de procedura jurisdicției 
constituționale, cu excepția celor care necesită hotă-
râri sau avize” [15, art. 64], presupune că acele cazuri 
când Curtea Constituțională, Președintele și judecătorii 
Curții pronunță decizii sunt expres prevăzute de Co-
dul jurisdicției constituționale.

Analiza normelor Codului jurisdicției 
constituționale a scos în evidență următoarele cazuri 
în care Curtea Constituțională, de Președintele și de 
judecătorii Curții pronunță decizii: 

 ▪ examinarea contestațiilor (...) la deciziile luate de 
judecătorii Curții Constituționale privind cheltuielile 
de judecată (art. 5 lit. g));

 ▪ suspendarea acțiunii actelor supuse controlului 
constituționalității, (..) până la soluționarea în fond a 
cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive 
(art. 71 alin. (1));

 ▪ adoptarea deciziei de suspendare a acțiunii actu-
lui contestat de plenul Curții Constituționale cu votul a 
cel puțin 3 judecători sau în caz de imposibilitate a convo-
cării plenului Curții, decizia de suspendare se emite prin-
tr-o dispoziție a Președintelui Curții Constituționale, cu 
confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curții 
Constituționale (art. 71 alin. (1), (4));

 ▪ adoptarea deciziei Curții Constituționale de a 
lua spre examinare sesizarea și de a o include în ordi-
nea de zi (art. 20 alin. (3) lit. a));

 ▪ recuzarea judecătorului Curții Constituționale se 
efectuează, după ascultarea lui, printr-o decizie moti-
vată a Curții (art. 27 alin. (5);

 ▪ dispoziția de efectuare a expertizei este legalizată 
prin cerința nominală a judecătorului raportor ori prin 
decizia Curții Constituționale, cu indicarea termenu-
lui de prezentare în scris a raportului de expertiză (art. 
32 alin. (1);

 ▪ în cazul când sesizarea este inclusă pe ordinea de 
zi ea se restituie prin decizia Curții Constituționale la 
solicitarea retragerii de către subiectul ei (art. 41);

 ▪ în cazul în care Curtea Constituțională a 
pronunțat o decizie privitor la un act normativ 
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(parțial ori în ansamblu), nu se admite o sesizare re-
petată, iar dacă subiectul a retras sesizarea, o sesizare 
repetată se admite doar după 9 luni (art. 42);

 ▪ demersurile participanților la proces prezentate 
în scris sau oral se  soluționează în ședință, prin de-
cizia Curții Constituționale (decizie protocolară 
pronunțată de Curtea Constituțională). La fel prin 
decizia sau dispoziția Curții Constituționale se dispu-
ne citarea la proces a noi persoane (art. 50, art. 52 alin. 
(1) lit. l)); 

 ▪ decizia privind amânarea ședinței se ia cu majo-
ritatea de voturi a judecătorilor Curții Constituționale 
(art. 59 alin. (2));

 ▪ în cazul soluționării în fond a sesizării se pronunță 
hotărâre sau se emite aviz, iar în cazul nesoluționării 
în fond a sesizării se pronunță decizie, care se 
întocmește ca act aparte ori se consemnează în proce-
sul-verbal (art. 61);

 ▪ revizuirea hotărârii și avizului se efectuează nu-
mai la inițiativa Curții Constituționale, prin decizie, 
adoptată cu votul majorității judecătorilor ei (art. 72);

 ▪ corectarea inexactităților și greșelilor de redacție 
se face numai în ședința Curții Constituționale, cu 
pronunțarea deciziei respective (art. 73 alin. (2));

 ▪ măsurile de asigurare a unor condiții normale pen-
tru exercitarea jurisdicției constituționale se întreprind 
prin decizie a președintelui ședinței (art. 82 alin. (2));

 ▪ în cazul în care completul de urmărire disciplinară 
constată că sesizarea nu este întemeiată, cauza se 
clasează printr-o decizie a Președintelui Curții sau a 
Curții (art. 84 alin. (3)).

Potrivit art. 40 alin. (3) din Codul jurisdicției 
constituționale, în cazul dacă forma și conținutul se-
sizării prezentate Președintelui Curții contravine 
cerințelor art. 39 al aceleiași legi Președintele primește 
sesizarea, propunând subiectului să lichideze neajun-
surile, sau o respinge. 

Deși Codul jurisdicției constituționale nu specifi-
că dacă respingerea sesizării se motivează în decizia de 
respingere, considerăm că aceasta trebuie să se efectue-
ze prin decizia motivată a Curții Constituționale, simi-
lar restituirii sesizării (art. 41 alin. (2)).

Pentru moment (04.11.2019), jurisprudența Curții 
Constituționale include 4 decizii de respingere a soli-
citărilor privind suspendarea acțiunii unor acte nor-
mative și 29 de decizii de respingere a sesizărilor. De 
exemplu, Curtea Constituțională a respins prin deci-
zie: sesizarea unui grup de deputați în Parlament în 
temeiul art. 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, art. 6 alin.(2), art. 61 alin.(3) și art. 64 
din Codul jurisdicției constituționale [16], sesizarea  
privind controlul constituționalității prevederilor  
art. 14 alin.(4) din Legea nr. 344-XIII din 23 decem-

brie 1994 privind statutul juridic special al găgăuziei 
(gagauz-Yeri) în temeiul art. 26 din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, art. 61 alin.(3) și 64 din Codul 
jurisdicției constituționale [17] etc.

În schimb, jurisprudența Curții Constituționale 
numără în prezent (04.11.2019) 498 de  decizii 
de inadmisibilitate a sesizărilor privind excepția 
de neconstituționalitate. De exemplu, Curtea 
Constituțională a considerat: inadmisibilă sesizarea  
nr. 130g/2019 privind excepția de neconstituționalitate 
a art. 258 alin. (2) și (3) din Codul administrativ în 
baza articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Cur-
tea Constituțională, precum şi a art. 61 alin.(3) și 64 
din Codul jurisdicției constituționale[18]; nu a accep-
tat spre examinare în fond sesizarea pentru controlul 
constituționalității art. 9 alin. (1) lit. h), lit. l) și lit. o), 
art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2) și alin. (3) și a ultimei 
fraze din art. 23 din Legea nr. 192-XIV din 12 noiem-
brie 1998 privind Comisia Națională a Pieței financia-
re [19] în temeiul art. 26 alin.(1) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, art. 40 alin. (3), 61 alin. (3) și 
64 din Codul jurisdicției constituționale etc.

Dacă analizăm temeiul legal al deciziilor 
menționate supra constatăm că acesta este aproape 
același, adică reprezintă un temei prevăzut de art. 40 
alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale care este 
condiționat de necorespunderea formei și conținutului 
sesizării cerințelor art. 39 din cod. Considerăm incer-
tă emiterea deciziilor de inadmisibilitate atât timp cât 
procedura jurisdicției constituționale nu le prevede ex-
pres.

Invocarea art. 61 alin. (3) din Codul jurisdicției 
constituționale nu este legitimă în cazul când instanța 
nu dă apreciere circumstanțelor de fapt și de drept, 
ignoră spețele din jurisprudența CtEDO relevante ca-
uzei, se pronunță asupra fondului sesizării, fără ca să o 
examineze în fond, lezând dreptul la apărare a subiec-
tului sesizării.

Codul de procedură civilă în art. 121 alin. (2) lit. 
a)-b) și Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 
09.02.2016 consacră expres că „judecătorul ordinar nu 
se pronunță asupra temeiniciei sesizării sau asupra 
conformității cu Constituția a normelor contestate, 
limitându-se exclusiv la verificarea întrunirii urmă-
toarelor condiții: (1) obiectul excepției intră în cate-
goria actelor cuprinse la articolul 135 alin.(1) lit. a) 
din Constituție; (2) excepția este ridicată de către una 
din părți sau reprezentantul acesteia, sau indică fap-
tul că este ridicată de către instanța de judecată din 
oficiu; (3) prevederile contestate urmează a fi aplicate 
la soluționarea cauzei; (4) nu există o hotărâre ante-
rioară a Curții având ca obiect prevederile contesta-
te” [20].
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Astfel, dacă judecătorul ordinar se pronunță doar 
asupra întrunirii în sesizare a condițiilor de admisi-
bilitate prevăzute de Codul de procedură civilă și de 
Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 09.02.2016, 
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asu-
pra temeiniciei sesizării și asupra conformității cu 
Constituția a normelor contestate.

În §15 din Decizia nr. 2 din 12.04.2013 pri-
vind inadmisibilitatea sesizării pentru controlul 
constituționalității unor prevederi din Legea nr. 192-
XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a 
Pieței financiare, Curtea reține: „Potrivit art. 24 alin. (2) 
și alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională 
și art. 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea 
trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împre-
jurările pe care subiectul își întemeiază cerințele, ex-
punerea normelor legale și argumentele care justifică 
că norma contestată contravine Constituției”. 

Mai mult, potrivit Deciziei nr. 98 din 19.12.2016, 
„sesizarea privind excepția de neconstituționalitate 
prezintă o structură care cuprinde trei elemente obli-
gatorii: textul contestat din punctul de vedere al 
constituționalității, textul de referință despre care se 
pretinde că este încălcat şi motivarea de către autorul 
excepției a pretinsei neconformități existente între 
cele două texte”.

Deci, în decizia de respingere a sesizării Curtea 
trebuie să aprecieze dacă sesizarea este motivată, cu-
prinde obiectul și împrejurările pe care subiectul își 
întemeiază cerințele, expunerea normelor legale și ar-
gumentele care justifică că norma contestată contravi-
ne Constituției, însă în §18 din decizia în cauză Curtea 
reiterează că aplicabilitatea și pertinența normei contes-
tate pentru soluționarea litigiului principal reprezintă o 
condiție esențială pentru admisibilitatea sesizării.

„În vederea stabilirii unor reguli de procedură 
specifice examinării sesizărilor depuse la Curtea 
Constituțională, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privi-
re la Curtea Constituțională și Codului jurisdicției 
constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995”, fără 
a specifica expres prevederile legale de rigoare, la 
03.06.2014 Curtea Constituțională a adoptat Deci-
zia nr. Ag-3 prin care a aprobat Regulamentul pri-
vind procedura de examinare a sesizărilor depuse 
la Curtea Constituțională. Aceasta în pofida faptu-
lui că Codul jurisdicției constituţionale nu prevede 
adoptarea unor astfel de decizii, iar art. 64 din Codul 
jurisdicției constituţionale stipulează expres: „Deci-
ziile sunt pronunțate de Curtea Constituțională, de 
Președintele și de judecătorii Curţii în cazurile pre-
văzute de procedura jurisdicției constituţionale, cu 
excepţia celor care necesită hotărâri sau avize”. 

În opinia noastră, Curtea își depășește competențele 
când interpretează prevederile Codului jurisdicției 
constituționale, ba chiar instituie norme primare:

1. Regulamentul privind procedura de examinare 
a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională nu poate 
să instituie „proceduri specifice examinării sesizărilor 
depuse la Curtea Constituțională”, care nu sunt prevă-
zute de Codul jurisdicției constituţionale.

2. Dacă art. 9 din Codul jurisdicției constituționale 
stabilește: „(...) Președintele Curţii dispune transmite-
rea sesizării spre examinare preliminară în termenul 
stabilit: a) unui sau mai multor judecători ai Curţii; 
b) unei subunități a Secretariatului ori unui judecă-
tor-asistent”, apoi pct. 5-6 din Decizia nr. Ag-3 preve-
de: „5. Președintele Curţii, primind sesizarea, printr-o 
rezoluție dispune transmiterea acesteia către Secretari-
atul Curţii spre analiză prealabilă admisibilității”. Mai 
mult, „Secretarul general repartizează sesizarea Secției 
expertiză juridică și coordonează întreaga procedură de 
analiză a sesizării prealabilă admisibilității”. Credem că 
aceste norme sfidează nu doar Codul jurisdicției con-
stituţionale, Legea cu privire la actele normative, dar 
și Constituția Republicii Moldova.

3. În opinia noastră, Curtea a interpretat voluntar 
sintagma „examinare preliminară” din art. 9 al Codu-
lui jurisdicției constituţionale prin „analiză prealabi-
lă admisibilității” în pct. 5 din Decizia nr. Ag-3, atât 
timp cât nici Codul jurisdicției constituţionale, nici Le-
gea cu privire la Curtea Constituțională nu operează cu 
termenul „admisibilitate”.

4. Considerăm că prevederile punctelor 5-13 din 
Decizia nr. Ag-3 lezează principiul independenței jude-
cătorilor Curții (raportori) și art. 8 alin. (1) lit. b, e și g, 
deoarece, potrivit normei legale citate supra, examinarea 
prealabilă a sesizărilor trebuie să se exercite de subunita-
tea Secretariatului sau judecătorului asistent coordonată 
de judecătorului Curții numit de Președintele Curții.

5. Ambiguitatea prevederilor pct. 5-13 din Deci-
zia nr. Ag-3 este evidentă, deoarece în pct. 17-18 se 
menționează că judecătorul-asistent și referentul întoc-
mesc fișa analitică sub conducerea judecătorilor Curții 
(raportori), dar nu a Președintelui Curții și cu atât mai 
mult a secretarului general [15, art. 21]: „17. Primind 
sesizarea și fișa analitică, judecătorul-raportor exami-
nează conținutul acestora și întocmește un aviz asupra 
sesizării. 18. În activitatea sa judecătorul-raportor este 
asistat de către un judecător-asistent și un asistent judi-
ciar (referent), de regulă, care a întocmit fișa analitică”.

În temeiul celor invocate supra conchidem că Cur-
tea Constituțională:

 ▪ nu este abilitată prin lege cu dreptul de a emite 
decizii de inadmisibilitate a sesizărilor, inclusiv a ce-
lor privind excepția de neconstituționalitate; 
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 ▪ este în drept să pronunțe decizii de respingere 
a sesizării în cazul când constată că sesizarea nu este 
motivată, nu cuprinde obiectul și împrejurările pe care 
subiectul își întemeiază cerințele, nu sunt expuse norme-
le legale și argumentele care justifică că norma contesta-
tă contravine Constituției.

În temeiul principiului lex specialis derogat legi 
generali, în caz de divergență între o normă gene-
rală (art. 26 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională) și o normă specială (art. 64 și 71 din 
Codul jurisdicției constituționale), care se conțin în 
acte normative de același nivel, se aplică norma spe-
cială [4, art. 5 alin. (3)], considerăm că toate deciziile 
Curții Constituționale, inclusiv așa-numitele decizii 
de inadmisibilitate a sesizărilor, nu sunt definitive și 
pot fi contestate la Curte.

Considerăm neconforme principiilor clarității 
și previzibilității normelor juridice dispozițiile 
art. 26 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, art. 5 lit. g), art. 78 alin. (7), art. 82 
alin. (2)-(3) din Codul jurisdicției constituționale și 
contrare normei constituționale prevăzute de art. 140 
alin. (2) din Constituție. 
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inTroducere

Crearea și organizarea instituțională a Comi-
sariatului Poporului pentru Securitatea Statului  
(NKgB-ul sovietic)1 în RSS Moldovenească în anii 
1944–1946, precum și rolul său în contextul (re)so-
vietizării acestui spațiu și „construcției socialismu-
lui” este un subiect care suscită interesul public și 
1Abrevierea NKgB (Narodnyj komissariat gosudarstven-
noj bezopasnosti SSSR, în traducere – Comisariatul Po-
porului pentru Securitatea Statului) provine de la denumi-
rea oficială a poliției secrete a uRSS între anii 1943–1946; 
abrevierea MgB se tălmăcește ca Ministerstvo gozbezo-
pasnosti (în traducere – Ministerul Securității de Stat) [1,  
p. 7,  634].

astăzi, dar care în mod paradoxal, după mai bine de 
70 de ani, este prea puțin cunoscut și cercetat în isto-
riografia Republicii Moldova.

Prezentul studiu este focusat pe analiza structurii 
instituționale a NKgB-MgB al RSS Moldovenești în-
tre anii 1944–1946 și face parte dintr-o cercetare mai 
vastă, inițiată de către autor [2, p. 103-110; 3, p. 89-95], 
a procesului (re)sovietizării Basarabiei prin implicarea 
așa-numitei „poliții secrete” sovietice NKgB-MgB în 
primii ani postbelici. Astfel, demersul științific este 
concentrat pe analiza următoarelor aspecte: procesul 
de edificare și reorganizare a „poliției secrete” sovie-
tice – NKgB al RSS Moldovenești, în contextul ocu-
pării Basarabiei în 1944 de către Armata Roșie; rela-
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țiile centru-periferie în cadrul structurilor teritoriale 
ale NKgB al RSS Moldovenești între anii 1944–1946; 
structura organizatorică a NKgB al RSS Moldovenești 
între anii 1944–1946, precum și  transformările par-
curse comparativ cu NKgB-MgB al uRSS.

În consecință, cercetarea acestor aspecte va per-
mite să înțelegem dacă NKgB-MgB al RSS Mol-
dovenești era o instituție veritabilă ce se afla în 
serviciul intereselor populației majoritare din Ba-
sarabia sau era doar o copie mai mică a mașinări-
ei instituției de securitate a uRSS, care avea drept 
sarcină prioritară sovietizarea teritoriului nou  
ocupat și consolidarea regimului sovietic.

Cercetarea se bazează, în mare parte, pe materi-
ale documentare inedite din fondul administrativ al 
Arhivei Serviciului de Informații și Securitate al Re-
publicii Moldova (ASISRM) [4], documente edite  
[5, 1], precum și pe alte surse istoriografice. Sursele do-
cumentare inedite de arhivă cercetate de autor conțin 
numeroase directive, ordine și indicații ale conducerii 
NKgB-MgB al RSS Moldovenești privind organiza-
rea, desfășurarea și neajunsurile activității operative 
de agentură în contextul lichidării elementelor ostile 
consolidării regimului sovietic în Basarabia în primii 
ani postbelici. De asemenea, aceleași surse documen-
tare din ASISRM conțin date și informații valoroase 
referitoare la edificarea și organizarea NKgB-ului 
(MgB) în RSS Moldovenească între anii 1944–1946, 
date importante privind atribuțiile unor subdiviziuni 
ale instituției, precum și alte informații despre efecti-
vul de conducere, de execuție etc.

 istoriografie. Tematica serviciilor secrete create 
în Basarabia reanexată în anul 1944 de către sovietici 
a fost abordată în istoriografia Republicii Moldova 
pentru prima dată după destrămarea uRSS, în 1991. 
Anterior, din motive bine-cunoscute, problema re-
spectivă nu a fost cercetată, pentru că era unul dintre 
cele mai tabuizate subiecte în societatea din RSS Mol-
dovenească, în particular, și în cea sovietică, în ansam-
blu. Problema structurii instituționale a NKgB-MgB 
în RSS Moldovenească în contextul sovietizării terito-
riului basarabean nu a fost reflectată în lucrările scrise 
până în prezent pe tematica serviciilor secrete în RSS 
Moldovenească. Puținele lucrări publicate pe subiec-
tul dat ating doar tangențial unele aspecte cercetate în 
studiul de față.

Astfel, una dintre primele lucrări apărute în spa-
țiul istoriografic din Republica Moldova consacra-
te istoriei serviciilor secrete ale Moldovei și a altor 
state a fost semnată de doi autori – Tudor Botnaru 
și Alexandru ganenco. Ambii au activat și au deți-
nut funcții de conducere în KgB al RSSM, precum 
și în Ministerul Securității Naționale al Republicii 

Moldova. Cu toate că lucrarea a fost intitulată cu-
prinzător – Istoria Serviciilor Secrete (1940–2007) 
[6], autorii s-au concentrat, de fapt, pe prezentarea 
biografiilor conducătorilor serviciilor secrete din 
mai multe state, printre care și Moldova, pe perioa-
da 1940–2007. De menționat că în lucrare lipsesc  
trimiteri la surse documentare, îndeosebi în capitolul 
consacrat conducătorilor serviciilor secrete ale Mol-
dovei în anii 1940-20072. Deși studiul este primul care 
abordează subiectul serviciilor secrete în câmpul isto-
riografic moldovenesc, considerăm că valoarea știin-
țifică a informațiilor expuse de autori referitor la bio-
grafiile conducătorilor serviciilor secrete ale Moldovei 
din 1940–2007 poate fi pusă la îndoială, din moment 
ce nu se raportează la vreun document sau o sursă  
bibliografică. În lucrare nu au fost analizate decât su-
mar aspectele structurii instituționale și atribuțiile 
funcționale ale NKgB al RSS Moldovenești, începând 
cu anul 1944, care constituie obiectul de studiu al pre-
zentului demers științific. 

O lucrare mai amplă, cu caracter de analiză istorică 
a activității serviciilor speciale ale Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești (NKVD-NKgB-MgB-KgB), 
a fost publicată de către istoricul Pavel Moraru [7] în 
anul 2008. Lucrarea reprezintă o primă analiză cu ca-
racter general a activității organelor sovietice de secu-
ritate în spațiul dintre Prut și Nistru, începând cu 1940 
până la destrămarea uRSS în 1991. Autorul, în funcție 
de sursele documentare de care a dispus, s-a concen-
trat pe „evidențierea rolului NKVD-moldovenesc în 
timpul războiului germano-sovietic din 1941–1944” 
[7, p. 1], revenirea organelor sovietice în anul 1944, ro-
lul organelor sovietice de represiune „în lupta cu rezis-
tența antisovietică basarabeană, persecutarea bisericii 
ortodoxe din RSS Moldovenească, deportări, precum 
și activitățile KgB-MAI în perioada post-stalinistă în 
republică până în anul 1991”. În lucrarea respectivă, 
autorul s-a bazat în mare parte pe surse istoriografice, 
însă mai puțin pe surse documentare inedite de arhi-
vă [7, p. 242-253]. El nu abordează însă aspectele ce 
țin de structura instituțională a NKgB-MgB al RSS 
Moldovenești pentru perioada 1944–1946, cu excepția 
unor referințe episodice la instituția în cauză.

În anul 2013, cercetătorul Pavel Moraru revine 
la problema serviciilor secrete sovietice în Basarabia 
cu lucrarea Smerș în basarabia, 1944–1954 [8]. fiind 
un studiu mult mai documentat ca precedentul [7], 
autorul se concentrează prioritar pe analiza activită-
2 În speță de la pagina 88 până la 104 a lucrării în cauză, 
unde sunt expuse date biografice despre conducătorii servi-
ciilor speciale ale Moldovei, începând cu 1940 până în anii 
de după obținerea independenței, nu sunt făcute trimiteri la 
sursele bibliografice consultate [6, p. 88-104]. 
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ții structurilor sovietice de contrainformații militare 
SMERȘ în Europa și în RSS Moldovenească în anii 
celui de-al Doilea Război Mondial, precum și pe orga-
nizarea activității organelor de securitate și de interne 
NKVD-MAI în republică în primul deceniu postbelic. 
Dar nici în această monografie autorul nu abordează 
impactul NKgB decât în mod fragmentar, fiind men-
ționat episodic ca organ de securitate în RSS Moldo-
venească, transformarea instituției din „comisariat al 
poporului” în „minister” MgB în 1946.

Autorii menționați mai sus au fost cu certitudine 
niște „deschizători de drumuri” în problematica isto-
riei serviciilor de securitate din RSS Moldovenească 
în istoriografia moldovenească, însă fără a reflecta 
date mai complete privind constituirea și organiza-
rea etapizată a instituției „poliției secrete” sovietice –  
NKgB(MgB) în Basarabia în anii 1944–1946, direc-
țiile de activitate etc., rolul instituției în procesul de  
(re)sovietizare a spațiului dintre Prut și Nistru în pri-
mii ani postbelici. Accesul limitat la sursele documen-
tare de arhivă a determinat caracterul general al lucră-
rilor, care nu se referă la problema pe care autorul și-o 
propune să o analizeze în studiul de față.  și anume.

sTrucTura organizaTorică  
Și aTriBuțiile nKgB-MgB  
al rss MoldoVeneȘTi (1944–1946)

Edificarea și organizarea NKgB al RSS Moldove-
nești are o legătură indisolubilă cu reorganizările par-
curse de către NKgB al uRSS atât în anii celui de al 
Doilea Război Mondial, cât și în primii ani postbelici. 
Pentru a înțelege mai complet structura organizatorică 
a NKgB al RSS Moldovenești este justificată trecerea 
în revistă în mod succint a datelor ce se referă la trans-
formările instituționale ale NKgB-ului sovietic din 
anii celui de al Doilea Război Mondial.

În această perioadă, poliția secretă sovietică – 
NKgB –, a parcurs câteva reorganizări instituționale. 
Astfel, prin „Ordinul Sovietului Suprem al uRSS din 
14 aprilie 1943 din componența NKVD al uRSS, ia-
răși, ca și în anul 1941, a fost constituit Comisariatul 
Poporului pentru Securitatea Statului al uRSS (NKgB 
al uRSS). Structura NKgB al uRSS a fost determina-
tă de hotărârea Biroului Politic П 40/91 din 14 apri-
lie 1943, „Despre formarea NKgB al uRSS”, anunța-
tă prin decretul Sovietului Comisarilor Poporului al 
uRSS Nr. 393-129сс din 14 aprilie 1943” [9, p. 34]. 
Din această hotărâre prezintă interes prioritar pen-
tru lucrarea de față pct. 6, care stabilea „organizarea 
comisariatelor pentru securitatea statului la nivelul 
republicilor unionale și autonome, iar în regiuni –  
a direcțiilor Comisariatului pentru Securitatea Statu-
lui” [1, p. 622-623].

Pe măsura apropierii frontului germano-sovietic 
de teritoriul basarabean la începutul anului 1944, ocu-
parea Basarabiei de către sovietici devenea iminentă. 
În primăvara anului 1944, în nordul Basarabiei, oda-
tă cu trupele Armatei Roșii au revenit și organele de 
securitate ale uniunii Sovietice. una dintre primele 
instituții sovietice care s-au stabilit inițial cu sediul 
la Soroca a fost Comisariatul Poporului pentru Se-
curitatea Statului – NKgB, începând cu luna martie 
1944. În fruntea NKgB al RSS Moldovenești a fost 
numit ucraineanul Iosif Mordoveț (1944–1955), care 
a avut ca obiectiv edificarea și reorganizarea „poliți-
ei secrete” pe teritoriul RSS Moldovenești în spiritul 
modelului NKgB-ului sovietic. Despre Comisarul po-
porului pentru securitatea statului din RSS Moldove-
nească, Iosif Mordoveț, ziarul „Sovetskaia Moldavia” 
scria, în anul 1946, în mod elogios că de la numirea sa 
în această funcție „tovarășul Mordoveț a făcut multe 
pentru consolidarea puterii sovietice în republică” [10, 
p. 163]. „Conform aprecierilor colegilor de serviciu, 
Iosif Mordoveț era un profesionist de marcă, reușind 
într-o perioadă minimă, în condițiile unei economii 
semi-distruse, secondate de haos și panică, să restabi-
lească3 aparatul organelor securității de stat, în mare 
parte, cu ofițeri aduși din Rusia, ucraina și alte repu-
blici ale uRSS” [10, p. 164].

În baza documentelor cercetate, autorul a con-
statat că din punct de vedere organizatoric structura 
organelor teritoriale ale NKgB al RSS Moldovenești 
era formată din următoarele subunități: direcții jude-
țene, secții raionale și secții orășenești. Astfel, orga-
nele periferice ale NKgB al RSS Moldovenești în te-
ritoriul republicii se ramificau în șase direcții județene 
(Chișinău, Bălți, Soroca, Orhei, Bender, Cahul), secții 
raionale, secții raionale din stânga Nistrului și secții 
orășenești [11, f. 99]. De menționat că materialele de 
arhivă consultate nu reflectă date exacte referitoare la 
numărul secțiilor raionale, secțiilor orășenești și sec-
țiilor raionale din stânga Nistrului ale NKgB-MgB 
al RSS Moldovenești. Totodată, în una dintre lucrările 
sale [8], Pavel Moraru, făcând referință la documente 
3După formarea RSS Moldovenești la 2 august 1940, în 
fruntea securității statului a fost numit Nikolai Sazîkin 
(n. 1910, satul Kolobovka, județul Țarevsk, gubernia As-
trahan). De menționat că numirea lui Sazîkin în fruntea 
NKVD al RSS Moldovenești a avut loc la 7 august 1940, cu 
o zi înainte de formarea NKVD al RSS Moldovenești (înfi-
ințat prin ordinul NKVD al uniunii Sovietice nr. 00961 din 
8 august 1940). După reorganizarea NKVD-ului, când, prin 
dedublarea lui, s-a format NKgB la 26 februarie 1941, el a 
fost numit în fruntea noii structuri de securitatea statului, 
pe care a condus-o până la 18 iulie 1941. Din postul deținut 
de șef al NKVD-NKgB a coordonat acțiunile de consolida-
re a regimului sovietic de ocupație în Basarabia [10, p. 239].



istorie şi Arheologie

Akademos 4/2019| 103

din arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republi-
cii Moldova și la alte surse istoriografice menționează 
că după ce „în lunile mai–iunie 1944, au fost apro-
bate statele de funcțiuni și structura organizatorică a 
secțiilor județene, orășenești și raionale ale NKVD al 
RSS Moldovenești s-au format 6 secții județene (Chi-
șinău, Bălți, Orhei, Bender, Soroca și Cahul) și 52 de 
secții raionale” [8, p. 159], precum și „șapte (7) secții 
raionale NKVD a RSS Moldovenești aflate în stânga 
Nistrului” [8, p. 191]. Deducem astfel că organele teri-
toriale ale NKgB în republică s-au constituit după un 
model similar cu structurile teritoriale ale NKVD al 
RSS Moldovenești, într-o mare măsură corespunzător 
divizării teritorial-administrative a RSS Moldovenești 
în primii ani postbelici.

Aceleași surse documentare arată că o direcție ju-
dețeană a NKgB a RSS Moldovenești era constituită 
din câteva secții raionale. fiecare direcție județeană, 
secție raională și orășenească era condusă de un șef. 
În ordine ierarhică, secțiile raionale se subordonau 
direcțiilor județene din care acestea făceau parte. Di-
recțiile județene, la rândul lor, raportau către NKgB al 
RSS Moldovenești, atât pentru activitatea acestora, cât 
și pentru secțiile raionale pe care le coordonau. Însă 
direcțiile raionale din stânga Nistrului se subordonau 
și raportau nemijlocit NKgB al RSS Moldovenești  
[11, f. 41]. 

Deosebirea dintre modul de raportare și subor-
donare a subunităților teritoriale din dreapta și stân-
ga Nistrului față de centrala de la Chișinău a NKgB 
a RSS Moldovenești dovedește o atitudine privilegi-
ată față de secțiile raionale din stânga Nistrului ale 
NKgB4. Deducem că acest fapt se explică prin par-
cursul istoric diferit al spațiului dintre cele două ma-
luri ale Nistrului. Având în vedere că raioanele din 
stânga Nistrului au constituit nucleul teritorial la for-
marea în 1924 a Republicii Autonome Sovietice So-
cialiste Moldovenești5 în componența uRSS (în RSS 
4 În acest context, este relevantă aprecierea istoricului Du-
mitru Lisnic, precum că la nivelul unităților teritorial-ad-
ministrative, raioanele din stânga Nistrului aveau de aseme-
nea un „statut superior față de raioanele de pe malul drept 
al Nistrului”. Potrivit lui, „regiunea din stânga Nistrului care 
intra în componența RSSM a rămas împărțită în raioane, la 
fel ca restul teritoriului uRSS, raioanele transnistrene fiind 
subordonate direct autorităților de la Chișinău și având deci 
un statut superior față de raioanele de pe malul drept al Nis-
trului, care făceau parte din județe” [12, p. 43].
5 Istoricul sovietic de origine evreiască, Mihail Bruhis, care 
a activat în RSS Moldovenească (emigrat ulterior în Israel) 
constata că sovieticii, în vederea legitimizării pretențiilor 
pentru anexarea Basarabiei, au recurs la crearea RASSM 
în 1924. Astfel, „după eșuarea conferinței sovieto-române 
în problema Basarabiei, la Viena, în martie-aprilie 1924, în 

ucraineană), precum și faptul că teritoriul respectiv 
nu a fost parte a României în anii interbelici, spre de-
osebire de Basarabia, și a parcurs mai devreme eta-
pele „tradiționale” ale sovietizării (deznaționalizare, 
colonizare cu alogeni, colectivizare, deportări, foa-
mete6, represiuni etc.) [14, p. 21-118; 15, p. 41-103; 
16, p. 265-294], raioanele din stânga Nistrului ale 
RSS Moldovenești beneficiau de un tratament pre-
ferențial7 comparativ cu cele din dreapta Nistrului, 
inclusiv la capitolul promovare a cadrelor din rândul 
populației băștinașe care erau privite a fi mai loiale 
față de regimul sovietic.

Studierea și analiza documentelor de arhivă refe-
ritoare la directivele Comisariatului pentru Securita-
tea Statului pentru anul 1944 în RSS Moldovenească 
ne-a permis să constatăm că prima directivă, semnată 
de Iosif Mordoveț la reședința NKgB al RSS Moldo-
venești, transferată la Chișinău, datează din 31 august 
1944 [11, f. 84]. Evidențiem că datarea documentelor 
din dosar [11, f. 84] oferă informații valoroase ce con-
tribuie la reconstituirea itinerarului cronologic al in-
stalării poliției secrete sovietice în RSS Moldoveneas-
că, începând cu primăvara–vara anului 1944.

Sursele de arhivă cercetate în premieră de că-
tre autor dezvăluie că NKgB al RSS Moldovenești se  
subordona entităților ierarhic superioare: Comitetului 
Central al Partidului Comunist (bolșevic) Moldove-
nesc (PC(b)M) și conducerii NKgB al uRSS, infor-
mând constant structurile menționate despre situația 
în republică [11, f. 11].

Structura organizatorică din RSS Moldoveneas-
că a Comisariatului pentru Securitatea Statului re-
prezenta o replică de dimensiuni mai mici a organi-
gramei NKgB-ului uRSS, edificată și organizată 
în conformitate cu mărimea teritorială a republicii 
unionale. Astfel, numărul, denumirea și atribuții-
le subdiviziunilor NKgB al RSS Moldovenești erau 
în mare parte similare cu cele ale NKgB al uRSS.  
uRSS se luau măsuri, în ritm alert, pentru crearea pe terito-
riul ucrainei, a unei amenințări permanente împotriva Sta-
tului Român – Republica Autonomă Moldovenească” [13, 
p. 148-171].
6 un „raport de sinteză nr. 16” a poliției secrete sovieti-
ce – OgPu, ce datează „din 23 iulie anul 1925”, referitor 
la  situația din regiunile uRSS afectate de „recolta preca-
ră”, confirmă foametea în masă în RASS Moldovenească în 
1925 [5,  p. 333, 335]. 
7 „Drept urmare, după 1940 și apoi 1944, RSSM va fi con-
dusă decenii la rând de o elită transnistreană rezultată din 
epurările de cadre din timpul Marii Terori, o elită mult mai 
obedientă față de interesele Kievului și ale Moscovei în re-
giune și mult mai indiferentă față de interesele moldoveni-
lor decât cea care fusese înlăturată în anii 1937–1938” [14,  
p. 117].
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Așadar, structura organizatorică a NKgB al RSS 
Moldovenești în perioada anilor 1944–1945 avea ur-
mătoarea configurație:  

 ▪ „Conducerea (comisarul de stat, adjunctul comi-
sarului de stat, comitetul de partid);

 ▪ Secretariat;
 ▪ Direcția 1 (informații externe);  
 ▪ Direcția 2 (contrainformații și contraspionaj)8;
 ▪ Direcția 4 (informativ-diversionistă)9;
 ▪ Direcția 5 (cifrare-descifrare);
 ▪ Direcția 6 (paza conducătorilor de partid și de 

stat);
 ▪ Direcția operativă;
 ▪ Direcția  de investigații;
 ▪ Secția „A” (evidențe-arhivă);
 ▪ Secția „Б” (utilizarea tehnicii operative);
 ▪ Secția „B” (trierea corespondenței poștale);
 ▪ Direcția cadre;
 ▪ Direcția administrativă, logistică, finanțe” [9,  

p. 34]. 
După cum dezvăluie materialele de arhivă și sur-

sele istoriografice cercetate, structura instituțională a 
NKgB al RSS Moldovenești a suferit schimbări nesem-
nificative în anii 1944–1946. Astfel, în condițiile adap-
tării NKgB-ului sovietic la noile realități postbelice din 
RSS Moldovenească, în anul 1945, Direcția 4 (informa-
tiv-diversionistă), responsabilă de inițierea  acțiunilor 
subversiv-teroriste și diversioniste în spatele liniilor ina-
mice pe teritoriile ocupate de germani în anii războiului 
(organizarea războiului de partizani, crearea rețelelor de 
agenți în teritoriul ocupat, infiltrarea agenților secreți în 
formațiunile de partizani inamici etc.)10, a fost desființa-
tă [ 21]. Având în vedere că specificul atribuțiilor aces-
tei subunități operaționale erau utile pe timp de război, 
odată cu încheierea celui de al Doilea Război Mondial, 
după reanexarea Basarabiei în 1944, Direcția 4 a NKgB 
al RSS Moldovenești a fost desființată. În același con-
8 Contraspionaj – componentă specializată a activității con-
trainformative care presupune identificarea planurilor și 
obiectivelor spionajului și asigurarea prevenirii, contraca-
rării și neutralizării acțiunilor acestuia [17, p. 409]. În lite-
ratura de specialitate pot fi găsite și alte definiții ale noțiunii 
în cauză, dar în esență păstrând același sens.
9 Din 14 aprilie 1943, după ce Comisariatul Poporului pen-
tru Securitatea Statului a fost separat de NKVD, direcția/
directoratul 4 din cadrul NKVD-ului a fost transferat sub 
controlul NKgB [18, p. 35]; Pavel Sudoplatov în perioada 
12.05.1943–15.10.1946 a fost șeful direcției 4 a NKgB- 
MgB al uRSS, subdiviziune specializată în organizarea 
operațiunilor diversioniste și teroriste în spatele inamicului, 
precum și peste hotarele uRSS, pentru detalii vezi: [19, p. 
52, 85; 20, p. 344, 347].
10A se vedea pentru mai multe detalii lucrările din nota de 
subsol cu numărul 8.

text, peste un an de zile, la nivel unional, prin „Ordinul 
MgB al uRSS (succesorul instituțional al NKgB) cu nr. 
00447 din 9 octombrie 1946, Direcția 4 a fost dizolvată”  
[9, p. 35]. 

Pe parcursul anului 1946, uniunea Sovietică 
a cunoscut o restructurare amplă a instituțiilor de 
stat, de la nivelul unional până la nivelul republicilor 
unionale și autonome din componența uRSS. Po-
trivit „Ordinului NKgB al uRSS, nr. 00107 din 22 
martie 1946, în conformitate cu hotărârea Sovietu-
lui Suprem al uRSS din 15 martie 1946, Comisari-
atul Poporului pentru Securitatea Statului (NKgB) 
al uRSS a fost redenumit în Ministerul Securității 
de Stat al uRSS (abreviat ca MgB uRSS). Conform 
pct. 2 al ordinului respectiv, Comisariatele Popo-
rului pentru Securitatea Statului ale republicilor 
unionale și autonome sunt redenumite în Minis-
tere ale Securității de Stat ale republicilor unionale 
și autonome, iar comisarii poporului pentru secu-
ritatea statului – miniștri ai securității statului [1,  
p. 634, 635]. Corespunzător, au fost redenumite di-
recțiile locale și secțiile din cadrul NKgB în direcții 
și secții ale MgB [1, p. 635]. Odată cu metamorfoza 
instituțională, prin care poliția secretă sovietică a fost 
transformată în 1946 din comisariat al poporului în 
minister, adică din NKgB în MgB, instituția a fost 
supusă unui șir de restructurări interne, atât la nivel 
central, cât și la nivelul republicilor unionale.

În măsura în care sursele cercetate au permis elu-
cidarea subiectului privind tranziția NKgB la MgB 
în RSS Moldovenească, autorul a identificat că în 
decursul anului 1946 au fost operate mai multe reor-
ganizări în interiorul instituției. Restructurarea insti-
tuțională a fost făcută în conformitate cu directivele 
Moscovei, așa cum se desprinde din documentele de 
arhivă [22, f. 74]. Potrivit documentului semnat la 
13 aprilie 1946 de către ministrul Securității Statu-
lui al RSS Moldovenești, general-maiorul Iosif Mor-
doveț, „conform indicației nr. 28 a MgB uRSS din  
23 martie 1946, legitimațiile și permisele de acces eli-
berate personalului MgB al RSS Moldovenești pe foile 
cu antetul NKgB, până la următoarea înștiințare să 
fie considerate valabile. De asemenea, organelor peri-
ferice li se permite utilizarea foilor cu antet din po-
sesie cu ștampila NKgB al RSS Moldovenești pentru 
corespondența inter-ministerială” [22, f. 74]. Toto- 
dată, „Direcția 6 a fost transformată în 1946 în Direcția 
„Pază”, iar Direcția 5 și-a schimbat numărul de ordine, 
devenind Direcția 6. De asemenea, au fost create câte-
va subunități: Direcția 4 (investigații), Direcția Inspec-
ția Ministrului, Secția „Д” (confecționarea și expertiza 
documentelor), Secția „O” (clerul) și Secția „P” (con-
trainformații radio). În noiembrie 1946, Direcția ope-



istorie şi Arheologie

Akademos 4/2019| 105

rativă (a NKgB-ului) a fost reorganizat în Direcția 5  
(incluzând secția Politică Secretă și Secția filaj)” [21].

În anul 1946, după ce poliția politică11 sovietică a 
fost transformată din comisariat al poporului în Mi-
nister al Securității Statului, organigrama MgB al RSS 
Moldovenești era structurată în felul următor:

 ▪ „Conducerea (ministrul, adjunctul ministrului, 
comitetul de partid);

 ▪ Secretariat;
 ▪ Direcția 1 Informații externe;  
 ▪ Direcția 2 Contrainformații și contraspionaj;
 ▪ Direcția 4 Investigații12;
 ▪ Direcția 5 Operativă (secțiile „Politică Secretă” 13 

și „filaj”);
 ▪ Direcția 6 (cifrare-descifrare);
 ▪ Secția „A” (evidențe-arhivă);
 ▪ Secția „Б” (utilizarea tehnicii operative);
 ▪ Secția „B” (trierea corespondenței poștale);
 ▪ Secția „Д” (confecționarea și expertiza docu-

mentelor);
 ▪ Secția „P” (contrainformații radio);
 ▪ Secția „O” (lucru operativ asupra clerului tuturor 

cultelor);
 ▪ Direcția paza conducătorilor de partid și de stat;
 ▪ Direcția inspecția ministrului (securitate inter-

nă);
 ▪ Direcția cadre;
 ▪ Direcția administrativă, logistică, finanțe” [9,  

p. 35, 36; 21 ]. 

11 Cercetătorul Cristina Vățulescu în lucrarea sa Cultură și 
Poliție Secretă în comunism menționează că „literatura de 
specialitate recentă folosește termenii de „poliție politică”, 
„poliție secretă” și „servicii de securitate”, adeseori interșan-
jabil. […] „Poliția politică”, sintagmă care denumește poliția 
însăși, are și ea avantajul că este folosită atât de poliția secre-
tă, cât și de criticii și de specialiștii contemporani. Totuși, 
folosirea ei în mod obișnuit de diferite segmente de public 
este dovada unor confuzii, mai degrabă decât a dialogului –  
regimul politic l-a folosit ca pe un compliment la adresa or-
ganelor lui de securitate, în vreme ce criticii au făcut uz de 
el din perspectiva discursului despre drepturile omului, în 
care se face o distincție clară între delictele de ordin penal și 
cele politice” [23, p. 15].
12 Subunitate ce asigura căutarea agenților ai serviciilor de 
informații străine infiltrați în uRSS, precum și alte elemente 
ostile  [9, p. 35].
13 Secția „Politică Secretă” (отдел секретно-политический), 
asigura „lupta contra activităților ostile ale membrilor par-
tidelor și grupurilor antisovietice, foștilor albgardiști, cle-
rici antisovietici, sectanți, precum și naționaliști care nu 
aveau legături cu organizațiile naționaliste de peste ho-
tare. Din 14 aprilie 1943, subunitatea „Politică Secretă”                                        
a intrat în componența Direcției (2) contrainformații a 
NKgB al uRSS [24]. 

Analiza surselor documentare inedite de arhivă și 
a surselor istoriografice a arătat că lipsesc date comple-
te privind descrierea atribuțiilor funcționale ale fiecă-
rei subunități a NKgB-MgB al RSS Moldovenești. Cu 
toate acestea, datele și informațiile depistate din surse-
le cercetate ne-au permis să întocmim organigramele 
NKgB-MgB al RSS Moldovenești pentru perioada 
1944–1946, fapt ce oferă o claritate și o cunoaștere pri-
mară despre evoluția structurii instituționale a poliției 
secrete edificate de sovietici în RSS Moldovenească în 
perioada anilor 1944–1946. 

Sursele documentare publicate [1, p. 634, 635] 
arată că majoritatea reorganizărilor interne ale subu-
nităților NKgB-MgB la nivel unional se răsfrângeau 
și asupra celor de la nivelul republicilor unionale și 
autonome, însă existau și anumite excepții. În opi-
nia subsemnatului, aceste excepții erau determinate 
de noua conjunctură internațională în care s-a po-
menit uniunea Sovietică după 1945. Iminența unei 
confruntări cu noii adversari în persoana foștilor 
aliați, apărută în contextul începutului Războiului 
Rece, determina necesitatea creării și organizării 
unei subunități specializate în cadrul NKgB al uRSS 
(ulterior MgB) responsabile de spionajul atomic. 
Astfel, în scopul obținerii de către uRSS a datelor și 
informațiilor utile pentru construcția propriei arme 
nucleare, „la 15 noiembrie 1945, în componența  
NKgB-ului a fost organizat departamentul „K” anga-
jat în crearea bombei atomice. De asemenea, prin ordi-
nul comun al NKgB și NKVD al uRSS nr. 0014/0032 
din 10 ianuarie 1946, Departamentul „C” (responsa-
bil de explorarea și prelucrarea materialelor privind 
problema atomică) a fost transferat de la NKVD al 
uRSS la NKgB al uRSS” [9, p. 35]. Prin urmare, 
asemenea subunități ale NKgB-ului uRSS, precum 
departamentele „K” și „C”, nu se regăseau în organi-
grama NKgB (nici a succesorilor instituționali –  
MgB și KgB) al RSS Moldovenești, iar prin extensie, 
cu o doză înaltă de probabilitate, putem estima că nu 
se regăseau nici în celelalte republici unionale din 
componența uRSS. Chestiunile și sarcinile de ordin 
strategic ale uniunii Sovietice erau executate și înde-
plinite de către structurile și subunitățile centrale ale 
serviciilor speciale sovietice, iar la nivelul republici-
lor unionale se realizau obiectivele de ordin republi-
can și local, desigur în consonanță cu cele dictate de 
la Moscova.

Analiza evoluției structurilor organizatorice ale 
NKgB-MgB în perioada anilor 1944–1946 relevă că 
din succesiunea numerică a subunităților instituți-
ei lipsește Direcția 3. Prin urmare, la nivel unional,  
„o schimbare și extindere cardinală a structurii MgB 
al uRSS a avut loc începând cu 4 mai 1946, atunci 
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când în locul lui V. N. Merkulov, ministru al Securită-
ții de Stat al uRSS, a fost numit V. S. Abakumov, care 
conducea până la acea dată Direcția Contrainformații 
„SMERȘ”14 a Ministerului forțelor Armate al uRSS, 
care a fost trecută în structura MgB al uRSS. În teme-
iul acestei hotărâri, în cadrul MgB al uRSS a fost in-
clusă Direcția Contrainformațiile militare în calitate de 
direcție generală autonomă 3” [9, p. 35]. Cu toate aces-
tea, sursele documentare cercetate nu reflectă date ce ar 
atesta eventuala constituire similară a Direcției 3 Con-
trainformații militare în cadrul MgB al RSS Moldove-
nești în anul 1946. În opinia subsemnatului, Direcția 3  
Contrainformații militare este specifică unui stat au-
tentic, independent, în care suveranitatea este deținută 
de popor, liber de a determina politica internă și ex-
ternă a țării, cu structuri de securitate și forțe armate 
proprii, capabile să protejeze siguranța națională și in-
tegritatea teritorială. 

concluzii

 ▪ Cercetarea surselor istoriografice privind struc-
tura organizatorică a NKgB (MgB) al RSS Moldove-
nești și confruntarea cu informațiile din sursele do-
cumentare inedite descoperite în arhiva Serviciului de 
Informații și Securitate al Republicii Moldova, ne-a 
permis să concluzionăm că:

 ▪ NKgB-ul sovietic a fost restabilit în RSS Mol-
dovenească odată cu ocuparea etapizată a teritoriului 
Basarabiei în primăvara–vara anului 1944 de către Ar-
mata Roșie;

 ▪ Din punct de vedere al structurii organizatorice, 
NKgB-MgB al RSS Moldovenești reprezenta o repli-
că de dimensiuni mai mici sau o copie în miniatură 
a „poliției secrete” sovietice a uRSS. Totodată, struc-
tura organizatorică teritorială a NKgB-MgB al RSS 
Moldovenești avea un specific determinat de mărimea 
teritorială, precum și de divizarea teritorial-adminis-

14 Direcția generală de contrainformații SMERȘ îndeplinea 
funcția de contrainformații în sectorul militar și se subor-
dona Comisariatului Poporului pentru Apărare. Atribuțiile 
de bază ale organului de contrainformații militare SMERȘ 
a. uRSS prevedeau: lupta contra activității spionajului ina-
mic, diversionismului, terorismului, precum și a altei acti-
vități subversive a serviciilor străine de spionaj în subuni-
tățile și corpurile Armatei Roșii; lupta contra elementelor 
anti-sovietice, pătrunse în subunitățile și corpurile Armatei 
Roșii; lupa contra trădătorilor de patrie și a dezertorilor din 
rândurile trupelor Armatei Roșii etc. Organele de contrain-
formații SMERȘ sunt o structură centralizată prezentă pe 
fronturi, în secțiile  contrainformații SMERȘ ale armatelor, 
districtelor militare, corpurilor de armată, diviziilor, brigă-
zilor și în alte subunități ale Armatei Roșii, etc, [1, p. 623-
626].

trativă a republicii în perioada anilor 1944–1946, fiind 
compusă din șase direcții județene, secții raionale, oră-
șenești și secții raionale din stânga Nistrului. În ordine 
ierarhică, secțiile raionale se subordonau direcțiilor 
județene din care făceau parte. Direcțiile județene, la 
rândul lor, raportau către NKgB al RSS Moldovenești 
atât despre activitatea sa, cât și despre secțiile raionale 
pe care le coordonau, spre deosebire de direcțiile ra-
ionale din stânga Nistrului care se subordonau și ra-
portau nemijlocit NKgB al RSS Moldoveneștii. Astfel, 
comparând relația dintre centru și periferie în cadrul 
NKgB al RSS Moldovenești constatăm că modelul de 
subordonare aplicat pentru secțiile raionale din dreap-
ta Nistrului este distinct față de tipul de relaționare cu 
secțiile raionale din stânga Nistrului, ultimele având 
privilegiul de a raporta direct centralei NKgB de la 
Chișinău. Această deosebire se explică prin faptul că 
raioanele din stânga Nistrului au făcut parte din te-
ritoriile uRSS moștenite de la Imperiul Țarist și erau 
considerate ca având un grad mai înalt de loialitate 
comparativ cu teritoriul de pe malul drept al Nistru-
lui, care a făcut parte din România, stat adversar uR-
SS-ului în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

 ▪ Numărul, denumirea și atribuțiile subdiviziuni-
lor NKgB (MgB) al RSS Moldovenești erau în mare 
parte similare cu cele ale NKgB(MgB) al uRSS, însă 
cu unele excepții. una dintre diferențele semnificati-
ve dintre NKgB-MgB al uRSS și NKgB-MgB al RSS 
Moldovenești consta în faptul că structura „poliției 
secrete” a RSS Moldovenești nu includea Direcția 3 
de Contrainformații militare. Având în vedere că RSS 
Moldovenească a fost creată ca o entitate statală artifi-
cială la 2 august 1940, din teritoriul basarabean anexat 
de uRSS, care nu dispunea de forțe armate proprii și 
de alte atribute inerente unui stat suveran, prezența 
subunității de contrainformații militare (Direcția 3) în 
structura NKgB-MgB a RSS Moldovenești nu era de-
zirabilă din punctul de vedere al metropolei sovietice.

 ▪ Prima directivă semnată de Iosif Mordoveț la 
reședința NKgB al RSS Moldovenești transferată la 
Chișinău datează din 31 august 1944. Evidențiem că 
datarea documentelor de arhivă ne-a oferit informa-
ții valoroase ce contribuie la reconstituirea itineraru-
lui cronologic al instalării poliției secrete sovietice, 
NKgB, în Basarabia, de la Soroca la Chișinău, în pri-
măvara–vara anului 1944.

 ▪ Structura instituțională a NKgB al RSS Moldove-
nești până în anul 1946 a fost constantă, suferind une-
le schimbări neesențiale, determinate de încheierea 
celui de al Doilea Război Mondial, anume desființarea  
Direcției 4 (informativ-diversionistă) care era nece-
sară doar în timp de război. Începând cu anul 1946, 
NKgB al RSS Moldovenești a suferit reorganizări sub-
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stanțiale, fiind transformat din „Comisariat al Poporu-
lui” în Minister al Securității Statului, adică din NKgB 
în MgB al RSS Moldovenești, condus în continuare de 
Iosif Mordoveț. Restructurarea instituțională a „po-
liției secrete” a RSS Moldovenești a fost determinată 
de directivele Moscovei, precum și de reformarea în-
tregului aparat de stat al uniunii Sovietice începând 
cu martie 1946. Desigur, transformările instituționale 
ale NKgB în MgB în RSS Moldovenească, în confor-
mitate cu cele la nivel unional, erau determinate și de 
provocările noilor realități postbelice. Documentele 
de arhivă cercetate scot în evidență că sarcinile și pri-
oritățile contrainformative ale NKgB (MgB) al RSS 
Moldovenești erau în consonanță cu directivele trasate 
de la Moscova, subiect care va fi dezvoltat într-un stu-
diu de perspectivă.
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1. La finele lunii lui cuptor 2019, redutabilul savant 
Silviu Berejan ar fi împlinit venerabila vârstă de 92 de 
ani. S-au scurs aproape doisprezece ani de la trecerea 
în eternitate a lingvistului, iar noi conștientizăm tot 
mai mult imensa pierdere, deși ne dăm seama că ea 
este irecuperabilă.

2. Pentru regretatul savant rangul era doar inscrip-
ția de pe monedă, iar aurul era omul (ca să-l cităm pe 
poetul scoțian Robert Burns). Anume cetățeanul S. 
Berejan, care a slujit idei și destine, în virtutea faptu-
lui că avea anumite obligații față de neamul pe care îl 
reprezenta, a fost „pur și simplu om. Om de profesie. 
Din pasiune, dacă vreți”, ar fi spus gânditorii lumii. 
Avem de a face, așadar, cu o fericită simbioză a mai 
multe ipostaze ale acad. Silviu Berejan.

3. După cum se știe, la naștere, nimeni nu-și alege 
viitorul, nu-și întrevede posturile, nu-și intuiește titlu-
rile. Și numai cu scurgerea timpului, semantica acestor 
verbe capătă anumite contururi, al căror grad și ritm 
de profilare depind de o serie de circumstanțe.

3.1. Pentru cei cărora le-a fost hărăzit să se „logo-
dească” cu știința,  aceste circumstanțe au fost perce-
pute și exploatate până prin anii ’90 ai secolului trecut 
în mod diferit. Astfel, unii, dorindu-se cu tot dinadin-

sul înscriși în istoria științei, speculau cu detalii din 
biografie (gen: tata a fost „organizator al kolhozului”, 
„primul comsomolist din sat”, „conducător al celulei 
comuniste”, „deputat al Sovietului Suprem” etc.) –  
or aceste detalii nu au niciun rol în devenirea lor ca 
savanți; alții, nu mai puțin ambițioși decât primii, 
aminteau cu infatuare de perioada „școlară”, „univer-
sitară”, „postuniversitară” ș.a. – or au fost atâția care 
au urcat cu îndrăzneală aceste trepte, când însă a venit 
momentul să arate ce și cât au adus în știință, nu s-a 
prea văzut; nu puțini sunt și dintre cei care au consu-
mat în zadar nervi și timp, au risipit inutil energie și 
hârtie, au băgat pile sau au oferit ciubucuri ca, până la 
urmă, muntele să nască un șoarece”.

3.2. A existat însă și o altă categorie de oameni, a 
căror activitate științifică s-a materializat în monogra-
fii, studii, articole, comunicări, recenzii, cronici, teze 
etc., altfel zis, s-a concretizat în idee și expresie vali-
dă, pe baza cărora s-au format, se formează și se vor 
forma generații de alți oameni de știință. Din această 
categorie a făcut parte membrul titular al Academi-
ei noastre republicane Silviu Berejan, savant de talie 
internațională, pilastru de nădejde al științei lingvisti-
ce din republică, sfetnic și îndrumător al novicilor, om 
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de înaltă ținută civică, „filtru” credibil pentru a zădăr-
nici sporirea cu orice preț a deținătorilor diplomei de 
doctor în științe filologice.

4. E în afara oricărui dubiu că Siliviu Berejan a fost 
un remarcabil om de știință, cunoscut în comunitatea 
lingvistică internațională. Suportul unei atare afirmații 
rezidă, în primul rând, în opera-i științifică, diversă 
sub aspectul problematicii abordate, impunătoare sub 
aspectul cantității și profundă sub aspectul calității. 
Cele circa 450 de titluri (inclusiv 18 cărți – mono-
grafii, dicționare, manuale, broșuri) demonstrează cu 
prisosință că cercetătorul, deși neîncercat de ambiții 
vane, dar evitând tentația de a merge pe căi bătăto-
rite, dă preferință chiar din start aporiilor lingvistice, 
manifestă curaj de a se îndepărta de punctele de ve-
dere tradiționale, vădește cutezanță de a emite opinii 
eterodoxe și, nu în ultimă instanță, acribie filologică, 
propunând soluții judicioase privind complicate pro-
bleme de lingvistică generală, romanistică, lingvistică 
comparată, lexicologie, semasiologie, lexicografie, gra-
matică, stilistică, istorie a limbii, sociolingvistică ș.a. 

Contribuția substanțială la studiul fenomenelor 
glotice și individualitatea gândirii lingvistice a prof. Be-
rejan este probată de anumite realități de care nu orice 
lingvist a avut parte: citarea abundentă a lucrărilor edi-
tate (a se vedea cărțile de profil și, cel puțin, „Revistă de 
lingvistică și știință literară” și revista „Limba Română”), 
recenzarea lor în literatura de specialitate, invitarea 
frecventă la diverse întruniri științifice, participarea la 
manifestări naționale și internaționale, aprecierile elo-
gioase ale ideilor sale lansate în lucrări de referință sau 
în vasta corespondență pe care a purtat-o de-a lungul 
anilor, solicitările scrise sau orale de „a-și da părerea” 
sau de a se reține „numai pentru o clipă” în mijlocul 
celor ce au îmbrățișat ca principală preocupare lingvis-
tica (aceștia roind în jurul savantului ca în grădina lui 
Akademos)1. Știa ce știa conaționalul nostru nepere-
che în lumea științei mondiale, prof. E. Coșeriu, care, 
în avizul de susținere a candidaturii lui Silviu Berejan 
la alegerile pentru titlul de membru al Academiei de 
Științe a Moldovei, menționa: „Meritele dlui Berejan 
în domeniul lingvisticii sunt incontestabile și una-
nim recunoscute în știința națională și internațională.  
Dl Berejan este astăzi savantul cel mai de seamă din 
Republica Moldova în acest domeniu, și, anume, atât 
în ce privește lingvistica generală (mai ales semantica), 
cât și în ce privește lingvistica românească, atât sincro-
nică, cât și diacronică” [1, p. 59]. 
1Avea perfectă dreptate regretatul lingvist și publicist Con-
stantin Tănase (unul dintre cei 18 doctoranzi ai academici-
anului) când afirma inspirat că „omul acesta, Silviu Berejan 
[…] a redactat tone de hârtie și a ros vagoane întregi de cre-
ioane” [3, p. 3].

Cu mult timp mai înainte însă, în 1976, cunoscutul 
lingvist rus (ulterior, director al Institutului de Lim-
ba Rusă din Moscova) Iu. Karaulov, membru cores-
pondent al AȘ a uRSS, analizând elaborarea noțiunii 
de sistem lexico-semantic în lingvistica sovietică, 
menționa că, „după lucrările lui Șcerba, Vinogradov, 
Smirnițkiy, Budagov, Ahmanova, următoarea etapă în 
dezvoltarea lexicologiei naționale a fost determinată 
de două circumstanțe: în primul rând, de amploarea și 
succesele importante ale lucrului lexicografic în țară; 
în al doilea rând, de rezultatele considerabile obținute 
în domeniul teoriei (aici și mai departe evidențierile 
ne aparțin – gh. P.) atât în direcția dezvoltării de mai 
departe a noțiunii de sistem lexico-semantic (lucrări-
le semnate de ufimțeva, Șmeliov, Berejan ș.a.), cât și 
în direcția aplicării unor noi metode de cercetare în 
lexicologie” [2, p. 12]. Este o prețuire de care nu s-au 
învrednicit prea mulți lingviști de la periferia ex-uni-
unii Sovietice, căci, precum se poate observa, după ce 
sunt nominalizați șapte lingviști ruși de mare prestigiu 
din Moscova și Sankt-Petersburg, autorul le alătură, ca 
om de știință care a adus un real aport în teoria lexico-
logică națională (adică rusă), și un lingvist român din 
Chișinău! (despre alte aprecieri ale operei științifice a 
acad. S. Berejan, a se vedea [4, p. 33-39]).

5. Pentru cei din afara domeniului, numele lui Sil-
viu Berejan se asociază cu lingvistica, al cărei obiect 
de studiu îl constituie limbajul conceput ca instituție 
socială, și cu politica lingvistică din Republica Mol-
dova, al cărei obiect de studiu îl constituie limbajul 
examinat din perspectiva politicii culturale. În „fron-
tierele” lingvisticii, numele acad. S. Berejan este legat 
de domenii concrete și distincte [5, p. 31].

Explicabilă prin conștientizarea faptului că, dinco-
lo de necesitățile metodologice ale disocierii obiectu-
lui de studiu, limba funcționează unitar, iar faptele ei 
sunt conexe și se implică reciproc, această deschide-
re spre multiple aspecte s-a materializat în studii de 
referință pentru domeniul lingvisticii: menținându-se 
doar în perimetrul discuțiilor despre infinitiv. Referi-
rile la Contribuții la studiul infinitivului, de exemplu, 
sunt inevitabile, după cum este de neimaginat abor-
darea sinonimiei fără referiri la Echivalența semanti-
că a unităților lexicale. Privitor la prima lucrare, prof. 
Anatol Ciobanu menționa că „monografia de primă 
tinerețe a savantului, teza lui de doctor în filologie 
Contribuții la studiul infinitivului rămâne în istoria 
lingvisticii naționale ca un model de profunzime, de 
argumentare teoretică, ilustrativitate, de logică a expu-
nerii celor mai complicate și mai controversate situații 
din istoria infinitivului, în general, și a celui românesc, 
în special” [6, p. 50], iar privitor la cercetările de sino-
nimie berejaniene, profesorul clujean Onufrie Vințeler  
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sublinia următoarele: „Din informațiile pe care le 
deținem nu ne este cunoscut nici un alt lingvist care 
să se fi implicat atât de mult și cu atâta competență în 
sinonimie, cum a făcut-o acad. S. Berejan. Rezultatele 
cercetărilor lui în acest domeniu, ca de altfel și în alte 
domenii, domină în lingvistica românească, precum și 
în lingvistica altor limbi <…>. Silviu  Berejan a egalat 
pe cei mai de seamă sinonimiști și i-a depășit. Ideile 
promovate constituie un aport substanțial în lingvisti-
că, în general, și în limba română, în special, ele rămân 
repere pentru cei ce vor urma” [7, p. 68]2.

6. Majoritatea bibliografilor și/sau recenzenților 
operei științifice berejaniene au remarcat și faptul că 
Silviu Berejan, deși a fost preocupat de fenomene par-
ticulare ale unei limbi concrete, nu a ratat nicio oca-
zie de a se pronunța competent și pe marginea pro-
blematicii de natură pur teoretică. Altfel zis, dacă în 
cazul studiilor sale atestăm o examinare inteligibilă 
și profundă a faptelor glotice concrete, acest lucru se 
datorează anume substanţei teoretice consistente de la 
care pornește. În acest context, cercetătorii ar trebui să 
știe că Silviu Berejan numai atunci când s-a „ocupat de 
lingvistica teoretică, de lingvistica generală”, a simţit 
„adevărata atracţie pentru munca știinţifică, reticen-
ţele pentru cercetare, pentru studiu în genere (fără co-
mandă de sus, fără cenzura celor fricoși de care ești 
dependent și, mai ales, fără care ţi le impui singur, tot 
din lașitate în primul rând, și care sunt și ele extrem de 
împovărătoare)” [8, p. 3].

6.1. un detaliu semnificativ în acest sens: despre 
pasiunea lui Silviu Berejan pentru chestiunile gene-
ral teoretice ne vorbesc nu numai numeroasele studii 
consacrate în mod special problematicii respective 
(pentru confirmare, a se vedea [9; 10; 11; 12]) sau stu-
diile în care se analizează fenomene concrete de limbă 
(înseși titlurile acestor studii trădează această pasiu-
ne), ci și aprecierile pe care le dă activităţii de ansam-
blu a unor lingviști sau scoaterea în evidenţă anume a 
aspectelor teoretice – ca fiind prioritare și decisive –  
în cutare sau cutare studiu examinat de el. Astfel, ana-
lizând moștenirea știinţifică a unor lingviști de no-
torietate, Silviu Berejan reliefează, în mod special, că  
V. Mighirin sau E. Coșeriu au avut predispoziţie „pen-
tru teoretizare, pentru reconsiderarea opiniilor știinţi-
fice existente, referitoare la limbă, la natura, structura 
și funcţionarea ei” 13, p. 13], iar că В. P.-Hasdeu, deși 
2La timpul apariției lor, monografiile Contribuții la studiul in-
finitivului moldovenesc (Chișinău, 1962) și Семантическая 
эквивалентность лексических единиц (Chișinău, 1972) 
s-au bucurat de 29 de recenzii și prezentări favorabile în li-
teratura de specialitate: 22 – în limba „moldovenească” și  
7 în alte limbi (cehă, franceză, germană, română, rusă, 
ucraineană).  

e cunoscut ca „slavist și indo-europeneist cu renume, 
etimologist și lexicograf recunoscut <...>, a fost toto- 
dată și teoretician de mare autoritate în materie de 
lingvistică generală” [14, p. VII]. În această ordine de 
idei, concepând dicţionarul drept o operă lingvistică, 
S. Berejan se vede nemulţumit de faptul că literatura 
critică, ce examina anumite dicţionare concrete, era 
iniţial absolut inconsistentă sub aspect știinţific, deoa-
rece ea se baza „doar pe intuiţie și impresie subiectivă”: 
lexicografii „nu aveau posibilitate să se ocupe conco-
mitent de generalizări și teoretizări, iar lingviștii-te-
oreticieni rareori coborau din sferele înalte pentru a 
examina detaliat și în cunoștinţă de cauză procedeele 
și metodele utilizate la descrierea lexicografică a lim-
bii” [15, p. 15].

6.2. În studiile sale, Silviu Berejan a avut ca punct 
de reper certitudinea că nu numai fiecare lingvist sau 
orice disciplină lingvistică în parte, ci și lingvistica în 
ansamblu nu poate cuprinde limba ca obiect în toată 
integralitatea ei. Pornind de la această premisă, s-a vă-
zut constant pus în situaţia de a persevera în ideea des-
compunerii „nemiloase” a obiectului de studiu și, re-
spectiv, a ramificării permanente a știinţei despre acest 
obiect [16, p. 3]. În legătură cu problematica abordată, 
trebuie reţinută observaţia sa referitoare la faptul că de-
limitarea în cadrul unui obiect unic a diferitor aspecte 
ce pot deveni obiecte de studiu independente ale unor 
ramificaţii lingvistice nu afectează statutul ontologic al 
obiectului integral. Astfel, semantica unităţilor glotice –  
unul dintre compartimentele preferate de cercetare ale 
lui Silviu Berejan – este un domeniu extrem de vast pe 
care lingvistica nu e în stare să-l examineze în toate de-
taliile. Din acest motiv, de studiul semanticii se ocupă 
„semiotica și teoria informaţiei, logica și psihologia, so-
ciologia și filozofia”, lingvisticii revenindu-i doar o parte 
a semanticii, de fapt doar semantica lingvală, ce trebuie 
„delimitată de semantica extralingvală care, deși este re-
dată, de asemenea, prin mijloacele limbii, se află în afara 
conţinutului unităţilor limbii” [12, p. 59]. Lesne putem 
deduce că obiectul lingvisticii – ca realitate gnoseolo-
gică – e conceput în spirit saussurian, adică nu numai 
„că obiectul nu precede punctul de vedere, ci s-ar putea 
spune că punctul de vedere este acela ce creează obiec-
tul” [17, p. 35]3.

6.3. Pornind de la postulatul că întregul mers al ori-
cărei știinţe în evoluţia sa firească se bazează pe efectu-
area progresivă a noi și noi delimitări depistate în însuși 
obiectul de cercetare și fixate în calculele teoretice des-
pre el, Silviu Berejan conchide neezitant că lingvistica 
nu constituie o excepţie în acest sens, deoarece și în 
cadrul ei, conștient sau intuitiv, s-au efectuat asemenea 
3Despre „orizontul semasiologic” al acad. S. Berejan, a se 
vedea [8].
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demarcații [16, p. 3]. Însă nu de puţine ori aceste limite 
stabilite fie că sunt doar recunoscute (fără a se ţine sea-
ma de ele în procesul de analiză concretă a faptelor de 
limbă), fie că sunt concepute doar drept părţi compo-
nente ale unui întreg (fără a pătrunde în esenţa acestor 
părţi ce interacţionează între ele). De aici și îndemnul 
lui Silviu Berejan privind necesitatea evidenţierii unor 
noi demarcaţii, pe de o parte, explicitarea și aprofun-
darea celor deja cunoscute, pe de altă parte. „Oricât ar 
părea de straniu, concluzionează savantul, este necesar 
a se insista asupra ţinerii în evidenţă a delimitărilor deja 
formulate, precum și asupra efectuării unor noi delimi-
tări care nu sunt încă evidenţiate sau care nu sunt încă 
conștient și precis contrapuse în cercetările lingvistice” 
[16, p. 4].

7. Silviu Berejan recunoaște că este greu să ne ima-
ginăm lingvistica în afara unor delimitări care au intrat 
deja temeinic în uz, cum ar fi limbă și vorbire, sincronie 
și diacronie, substanţă și structură, planul conţinutului 
și planul expresiei, paradigmatică și sintagmatică, nivel 
emic și nivel etic ș.a. Totodată, delimitarea planului on-
tologic de cel gnoseologic4 a determinat utilizarea altor 
circumscrieri: lingvistica limbii (lingvistica teoretică) și 
lingvistica vorbirii (stilistica), lingvistica sincronică și 
lingvistica diacronică, lingvistica internă și lingvistica 
externă, fonetica și fonologia, lexicologia și lexemica ș.a.

7.1. Desconsiderarea acestor delimitări, în viziunea 
lui Silviu Berejan, se poate solda doar cu amalgamarea 
faptelor de limbă, cu identificarea eclectică a noţiunilor 
lingvistice de bază ș.a. De exemplu, cunoașterea minu-
ţioasă a teoriei și practicii sinonimiei, opinează cerce-
tătorul, te duce inevitabil la convingerea că numai în 
virtutea „delimitării conștiente și consecvente a limbii 
și a vorbirii devine posibilă eliberarea de interpretări 
subiective și arbitrare ale materialului” [19, p. 126].  
Altfel zis, lexicologii și semasiologii vor avea rezerve 
faţă de includerea în categoria sinonimelor a cuvintelor 
eterogene din punct de vedere al particularităţilor lor 
relaţionale obiective, adică a cuvintelor ce se caracte-
rizează fie prin coincidenţă semantică, fie a celor care 
sunt asemănătoare semantic, fie a celor care accidental 
se aseamănă5.
4În general, acad. S. Berejan a revenit insistent la „necesi-
tatea de a distinge și a diferenţia prin denumiri aparte în 
însăși limba lingvisticii, în metalimbă adică, fenomenele 
studiate, ca esenţe (entităţi) exterioare faţă de știinţă, și 
noţiunile știinţifice cu ajutorul cărora cercetătorul descrie 
esenţele corespunzătoare” [11, p. 64].
5Apropo, referindu-se la principiile de care s-au condus  
V. Mighirin și E. Coșeriu în lucrările lor, S. Berejan se vede 
entuziasmat de faptul că aceste nume de rezonanță în ling-
vistica secolului trecut considerau că abordarea principală 
în lingvistică trebuie s-o constituie descrierea mecanismu-
lui limbii „de la conţinut spre formă, adică de la vorbire spre 

7.2. E important să menţionăm, în legătură cu as-
pectul în discuţie, că S. Berejan, de regulă, nu numai 
recunoaște, pur și simplu, existenţa acestor delimitări 
sau încearcă să le întregească, ci și pledează pentru lu-
area lor în calcul și aplicarea în procesul examinării 
faptelor concrete de limbă. Certitudinea savantului e 
că „paradoxul ce s-a creat de mai mult timp în lingvis-
tică, proclamată întâi știinţă-pilot, <...> pentru ca apoi 
să ajungă la anarhia terminologică”, poate fi surmon-
tat „numai printr-o atenţie sporită faţă de modul cum 
se utilizează noţiunile și termenii știinţifici în studiile 
elaborate în prezent” [15, p. 67].

8. Pornind de la principiu că „în realitatea ambi-
antă, practic, nu există fenomen ce n-ar dispune de 
parametrii sistemicităţii” [20, p. 194], Silviu Berejan a 
insistat de fiecare dată că și limba – ca element inalie-
nabil al acestei realităţi – nu-i un conglomerat de ele-
mente eterogene, disparate în diverse compartimente, 
ci este un „sistem dinamic ce funcţionează și evolu-
ează în condiţii concret istorice” [20, p. 197]. Reiese, 
așadar, că examinarea sistemică și istorică a limbii 
nu trebuie concepută ca o alternativă, ci ca o sinteză 
a particularităţilor sistemice și istorice ale întregului 
(a se vedea și [12, p. 23]). În opinia sa, dicţionarele 
explicative existente, care „sunt realizate în linii mari 
de pe poziţii conceptuale tradiţionale”, urmăresc, „în 
special, funcţionalitatea lexicului”, dar „ignorează 
sistemicitatea lui, care însă într-o lucrare ce prezintă 
vocabularul limbii în tot ansamblul său este o defici-
enţă regretabilă” [21, p. 60]6. Putem deduce, așadar, că 
lingvistica studiază, în concordanţă cu principiile co-
șeriene, „nu obiecte, fapte de limbă luate aparte izolat, 
ci formaţiuni sistemice luate în întregime (în bloc), ce 
s-au substituit și se substituie mereu în procesul evo-
luţiei limbii” [20,  p. 198].

9. faptul că, sub aspect metodologic, se consideră 
mai raţională traiectoria investigaţională de la întreg 
spre parte l-a determinat să insiste asupra necesită-
ţii fragmentării sistemului în părţile lui componen-
te. Drept consecinţă a unei atare secţionări se ajunge 
la evidenţierea substanţei (adică a elementelor) și a 
structurii (adică a relaţiilor), care „nu pot fi contrapu-
se una alteia ca un fel de ceva primar sau secundar” 
[12, p. 24]. „E puţin probabil, opinează în continuare 
savantul, ca cineva să se încumete să afirme, de exem-
plu, că în sistemul biologic (într-un organism animal 
sau vegetal) substanţa (celulele și moleculele) are un 

limbă” [16, p. 15].
6Această opinie l-a și determinat pe Silviu Berejan (în ca-
litate de redactor știinţific special) să recurgă la redactarea 
Dicţionarului explicativ al limbii moldovenești, situând pe 
prim-plan prezentarea unificată a elementelor lexicale (atât 
a formei, cât și, în special, a sensului lor).
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caracter primar, iar structura (relaţiile dintre celulele 
care asigură funcţionarea întregului organism) are un 
caracter secundar” [12, p. 25]. Adevărul e că atât sub-
stanţa (care este perceptibilă), cât și structura (care 
este imperceptibilă) se prezintă drept faţete diferite 
ale realităţii înconjurătoare și doar, la nivel gnoseo-
logic, în funcţie de obiectivele studiului, pot fi puse 
pe prim-plan fie elementele (substanţa), fie relaţiile 
(structura).

10. Limba – ca „sistem de sisteme” – reclamă, fi-
rește, metode și procedee corespunzătoare de cercetare 
(în paranteză fie spus, știinţa despre limbă, tocmai prin 
diversitatea și „ingeniozitatea” utilizării metodelor de 
investigaţie, „a ajuns catalizator metodologic pentru 
știinţele umaniste” [11, p.  64]). un merit incontestabil 
al lui S. Berejan în acest sens e faptul că nu s-a en-
tuziasmat de aplicarea metodelor noi de cercetare pe 
seama metodelor „vechi”. Dimpotrivă, convingerea sa 
era că ceea ce se pare, la prima vedere, drept incompa-
tibil – fie în plan ontologic, fie în plan gnoseologic –  
nu este decât ceva iluzoriu, iar un fenomen glotic și/
sau lingvistic poate fi exhaustiv cercetat numai dacă 
se vor pune în aplicare atât ceea ce este verificat (adică 
ceea ce e „clasic”), cât și noile achiziţii în acest dome-
niu (adică ceea ce e „modem”). Totodată, e important 
să se știe că, de îndată ce măcar una dintre orientările 
metodologice – fie cea istorică, fie cea funcţională, fie 
cea structural-sistemică etc. – „este absolutizată, ea în-
cepe să reflecte realitatea incomplet și unilateral” [10, 
p. 51]. Prin această convingere poate fi explicată de ce 
se utilizează, de exemplu la reinterpretarea fenomenu-
lui sinonimiei, „teoria câmpurilor conceptuale ale lui 
Duchacek, lexematica lui Coșeriu, lexicologia funcţio-
nală și sistemică a lui Pottier, semantica structurală a 
lui greimas și Apresean și alte realizări ale lingvisticii 
contemporane”. În același timp, metodele de cercetare 
trebuie aplicate în așa fel, încât să devină posibilă dez-
văluirea specificului naţional al fiecărei limbi, deoare-
ce „fiecare limbă dispune <...> de o structură seman-
tică proprie, ce corespunde unei modalităţi mai mult 
sau mai puţin particulare de a vedea lumea de către 
purtătorii ei” [22, p. 55]. Silviu Berejan se arăta nedu-
merit de faptul că, deseori, lingviștii pun în opoziţie 
istorismul și sistemicitatea, evoluţia și organizarea, di-
acronia și sincronia, fără însă să-și dea seama „cu toată 
claritatea că din momentul în care unul dintre puncte-
le de vedere aflate în confruntare începe să pretindă la 
exclusivism, el devine unilateral și abstract” [10, p. 51]. 
Totodată, trebuie de avut în vedere faptul că, de regulă, 
se studiază nu mișcarea pură, ci sistemul în mișcare și 
deci „este necesară mai întâi identificarea fenomenu-
lui glotic și dezvăluirea caracterului lui de sistem, adi-
că cunoașterea sistemului și a specificului acestuia și 

numai apoi dezvoltarea istorică a sistemului” [ibidem]. 
Cu alte cuvinte, „tratarea sistemică trebuie să preceadă 
tratarea istorică”, conchide cercetătorul (despre viziu-
nea teoretică de ansamblu a acad. S. Berejan, a se mai 
vedea [23]).

Pătruns de intangibilul sentiment al responsabili-
tăţii morale și știinţifice și, în același timp, evitând os-
tentativ jocurile de culise ale timpului, Silviu Berejan 
se angajează plenar, de la 1989 încoace, în lupta pen-
tru demonstrarea falsităţii teoriei despre două limbi 
romanice de est. Anticipând cele ce vor urma, găsim 
plauzibil de a invoca un detaliu mai mult decât sem-
nificativ: în 1944, el s-a refugiat la Timișoara, unde a 
urmat Liceul „Constantin Diacovici Loga”, ca peste un 
an, după spusele dânsului, să fie „repatriat”, iar aici, în 
Basarabia, după cum era și de așteptat, „s-a refugiat în 
limba română” [24, p. 53].

11.1. Aici se impune o remarcă. Cu mulţi ani în 
urmă, marele N. Iorga vorbea de o „disciplină a con-
vingerilor, una a fricii și alta a lăcomiei”. Nu descope-
rim nimic nou, dacă spunem că în perioada de până 
la 1989 toţi lingviștii basarabeni, în virtutea vicisitu-
dinilor timpului, au adoptat „disciplina fricii” (căci 
adepţii „disciplinei convingerilor” trebuiau, mai de-
vreme sau mai târziu, să plătească tribut regimului, 
chiar cu preţul vieţii). Reprezentanţii „disciplinei lă-
comiei” (cei preocupați orbește de promovarea con-
ceptului de „limbă moldovenească”) au recurs însă la 
toate modalitățile posibile (inclusiv cele mai josnice) 
de a torpila eforturile lingviștilor onești întru apărarea 
adevărului știinţific, incriminându-le acestora, printre 
altele, inconsecvenţa de opinii („Ieri afirmau că e lim-
bă moldovenească, iar astăzi – că e limbă română”).

11.1.1. Explicaţiile de rigoare la această acuza-
re le-a dat însuși „inconsecventul” Silviu Berejan: 
„Atunci (adică ieri – gh. P.) au avut dreptate ei (adică 
incriminatorii – gh. P.), pentru că deţineau puterea, 
iar acum eu, pentru că pot spune adevărul fără a mă 
teme că aș putea fi pus la zid. Atunci însă nu numai 
eu numeam limba în singurul fel admis, ci toţi (fără 
excepţie) lingviștii, toţi cercetătorii-filologi în general, 
toţi scriitorii, toţi ziariștii și publiciștii de aici. Cine e 
temerarul luptător pentru dreptate care atunci, îna-
inte de 1988–1989, ar fi îndrăznit să spună public că 
limba pe care o vorbim este română? Numiţi-mi-l!”  
[1, p. 58].

firește, nimeni nu a afirmat public că limba noas-
tră e română, deși pot fi numiţi mulţi, inclusiv Silviu 
Berejan, care aveau conștiinţa că vorbesc în și despre 
limba română. „Limba cultă de la noi, care e limba 
literară (...), susţine persuasiv S. Berejan, a fost din-
totdeauna și a rămas aceeași – adică literară româ-
nă, chiar și atunci când era înveșmântată în haină de 
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sorginte slavonă. Tot ce s-a făcut în direcţia studierii 
«limbii moldovenești» pe tot parcursul timpului (de 
când a fost pusă în circulaţie această noţiune) a con-
stituit un neîntrerupt proces de cercetare știinţifică a 
limbii române, dar sub denumirea oficial admisă (cea 
adecvată neputând fi utilizată de lingviști sub amenin-
ţarea «excomunicării» lor din tagma cercetătorilor. În 
toate lucrările de lingvistică (gramatici școlare, cursuri 
universitare, dicţionare, monografii, culegeri de studii, 
broșuri de popularizare, articole de cultivare a limbii 
ș. a.) apărute în Republica Moldova (...) au fost întot-
deauna supuse cercetării substanţa, sistemul și structu-
ra (gramaticală, fonetică și lexicală) a aceleiași limbi – 
române, oricare ar fi fost forma ei de manifestare (li-
terară, vorbită, dialectală, regională, zonală) și indife-
rent de ce numiri i s-au dat în trecutul mai apropiat 
sau mai îndepărtat” [25, p. 30].

11.1.2. În realitate, adresa reprezentanţilor fideli ai 
inconsecvenţei e cu totul alta: „Oare nu tot cei ce-mi 
incriminează acum că numeam pe vremea lor limba 
română «moldovenească» ne impuneau această abera-
ţie, insuflându-ne frica de a fi consideraţi în caz con-
trar dușmani ai puterii și ai poporului? Iar acum tot 
acești inși cu mină de mielușei inocenţi fac pe fariseii. 
Ei, care în luările de cuvânt din 1990–1993, numeau, 
ca și mine, limba noastră română! Recitiţi presa tim-
pului și-i veţi găsi numaidecât” [1, p. 58].

Probabil, nu e cazul de a-i „găsi numaidecât”, pentru 
că băștinașii îi cunosc și fără a „reciti presa”. Mai indicat 
ar fi, ni se pare, întârziatul nostru îndemn să „recitească” 
ei materialele semnate de prof. Silviu Berejan (cu privire 
la problema în discuţie), începând cu Raportul prezen-
tat Comisiei interdepartamentale a Prezidiului Sovi-
etului Suprem al R.S.S.M. din 28 decembrie 1988 [26,  
p. 31-31], continuând cu articolele, interviurile apărute 
în diverse periodice [27; 28] și comunicările de la Con-
gresul al V-lea al filologilor Români din iunie 1994 [25, 
p. 29-38], Conferinţa știinţifică „Limba română este nu-
mele corect al limbii noastre” din iulie 1995 [1, p. 20-24] 
și terminând cu intervenţiile prompte din „Rezoluţii-
le...”, „Declaraţiile...”, „Apelurile...”, „Răspunsurile...”, pu-
blicate în presa din perioada 1989–1995. Recitindu-le, 
credem, ei vor conștientiza argumentele savantului ce 
se așază în demersurile sale știinţifice ca piatra de teme-
lie în zidul cetăţii și, poate, în felul acesta, vor găsi și ei, 
„incriminatorii”, curajul să se îndepărteze de ignoranţă 
sau ambiţie și „să-și aplece urechea” la adevărurile apo-
dictice ale celui „incriminat”. E un prilej potrivit pentru 
pocăinţă!

11.1.3. Spre onoarea, nu numai știinţifică, a cer-
cetătorului de bună-credinţă Silviu Berejan, care a 
avut curajul să izgonească, vorba lui Nicolae Mătcaș, 
„sclavul din sine”, ne-a spus suficient de inteligibil 

„până la urmă adevărul în toată puritatea lui: că mol-
dovenii sunt și ei români și că vorbesc o limbă care 
se numește română, faptul acesta nelezând autorita-
tea și nici demnitatea nimănui” [p. 79]. Apropo, pen-
tru această verticalitate, gr. Vieru, în consistentul și 
emoționalul său Discurs de recepție rostit la 30 august 
2007 cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris 
Cauza de către ASM, i-a declarat franc prof. S. Be-
rejan: „Primiți, vă rog, floarea inimii tuturor intelec-
tualilor noștri, Maestre” [1,  p. 64].

11.1.4. Om cu suflet mare, a fost imun față de 
calomnii și suspiciuni, a iertat pe cei ingraţi sau pe 
cei recalcitranţi la adevărul știinţific, pentru că „să 
se ia la harţă meschină cu oamenii neștiutori, rău in-
tenţionaţi sau, pur și simplu, necinstiţi în acţiuni nu 
are niciun rost” [1, p. 59]. Lesne se poate conchide 
că dânsul a însușit de minune preceptul napoleonian: 
„Oamenii pot fi nedrepţi cu mine, îmi este suficient că 
sunt nevinovat”. 

11.2. Trebuie să menţionăm cu toată hotărârea că 
problema identității lingvale moldo-române depășește 
evident cadrul unei abordări înguste, la nivel de feno-
men lingvistic particular sau de simple declaraţii, în-
trucât nu e vorba de o simplă confundare de termeni 
sau de o situaţie susceptibilă de diverse interpretări, 
ci de o problemă de esenţă, care trebuie pusă tranșant 
și de a cărei soluţionare depinde existenţa unui neam 
care are o origine, o istorie și o limbă. Iar consecinţele 
unei abordări superficiale nu se lasă îndelung aștepta-
te: se neglijează geneza limbii și a poporului român; se 
falsifică istoria limbii și a poporului român; se neagă 
romanitatea limbii române din Republica Moldova; se 
contestă unitatea limbii române; se confundă noţiuni-
le de limbă naţională și dialect; se încurajează deznaţi-
onalizarea populaţiei basarabene ș.a.

11.3. Remarcăm în acest context că, după știinţa 
noastră, Silviu Berejan a fost nu numai „un model de 
rectitudine și de etică știinţifică” (E. Coșeriu) în ches-
tiunea limbii naţionale [1, p. 59] sau cel mai productiv 
savant în această perioadă (peste 70 de intervenţii – 
articole, interviuri, emisiuni radiofonice și televizate, 
mese rotunde etc.), dar și cercetătorul cel mai „gene-
ros” în furnizarea celor mai ponderate și convingătoare 
argumente. Astfel, pornind de la conceptele coșeriene 
de unitate a limbii, limbă istorică, limbă comună, lim-
bă funcţională, limbă exemplară, Silviu Berejan ajunge 
la concluzia fermă că unitatea limbii române se pre-
zintă, după cum e și firesc, ca o unitate în diversitate, 
reţinându-se însă menţiunea că „diferenţele dialectale7 
7Silviu Berejan revine de nenumărate ori la aceste diferenţe 
(și nu numai în studiul nominalizat), deoarece, „în Basara-
bia, spre deosebire de alte provincii românești, în virtutea 
unor condiţii special create din interese anume geopolitice, 
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din limbile istorice nu afectează unitatea funcţională 
a limbii poporului care o vorbește, mai cu seamă când 
pe baza varietăţilor locale (dialectale) ale aceleiași  
limbi comune s-a constituit o limbă de cultură – una 
singură, care a fost consacrată printr-un corpus de 
scrieri de mare valoare, anume în această calitate a sa 
de limbă exemplară” [32, p. 15].

11.4. Mai aducem un exemplu. Intenţionând să 
demonstreze de ce limba exemplară din uzul oficial al 
Republicii Moldova nu poate fi numită moldoveneas-
că, Silviu Berejan pornește de la adevărul că noţiunii, 
conţinutului și sensului cuvintelor li se poate da o in-
terpretare logică și alta lingvistică (semantică). Pro-
iectând, în felul acesta, denumirile varietăţilor terito-
riale de vorbire românească din România orientală pe 
fundalul relaţiei dintre gen și specie, devine limpede 
că pentru denumirile de specie moldovenesc, mun-
tenesc, bănăţean ale vorbirii dacoromâne poate să fie 
folosită nestingherit denumirea generică românesc. 
„Invers, conchide univoc S. Berejan, nu se poate fără a 
denatura realitatea: nici crap sau plătică în loc de peș-
te, nici moldovenesc sau bănăţean în loc de românesc” 
[33, p. 153].

12. În literatura de specialitate din Republica Mol-
dova s-a scris și s-a vorbit cu diverse ocazii despre ac-
tivitatea științifică a acad. Silviu Berejan, dar s-a făcut 
acest lucru, preponderent, în baza lucrărilor publicate 
în spațiul autohton (monografii, dicționare, manua-
le, studii din reviste și culegeri, articole de cultivare 
a vorbirii, de popularizare a științei, de publicistică 
etc.). Cu alte cuvinte, s-a scris și s-a vorbit despre o 
activitate ce s-a desfășurat, cum se zice, „în văzul pu-
blicului larg”. Dar, afară de aceasta, a existat și există 
o activitate lingvistică, cunoscută doar unor cercuri 
de specialiști și desfășurată, mai ales, peste hotare – 
a căror rezultate, dacă ar fi scrupulos „adunate”, ar cu-
prinde și ele, indiscutabil, multe sute de pagini. Re-
nunțăm la înșiruirea unor date de ordin cronologic și 
geografic, a unor nume de localități și de personalități, 
dar putem susține, fără exagerare, că Silviu Berejan ar 
fi fost înscris în istoria lingvisticii, și nu numai a celei 
românești, chiar dacă travaliul lingvistic al dumnealui 
s-ar fi constituit doar din articole, teze, rezumate, re-
ferate, rapoarte, comunicări, cronici, luări de cuvânt 
publicate în literatura de specialitate de peste hotare. 
Începând cu primele teze (Литературный язык и его 
лексическое богатство) apărute în limba rusă (Cer-
năuți, 1958) și cu primul articol (Asupra prepoziției a 
cu infinitivul) apărut în limba română în revista „Cer-

problema specificului zonal, adică a regionalismului ca fe-
nomen firesc pentru orice comunitate socială de proporţii, 
a degenerat – în trecut și, din păcate, și în prezent – într-o 
problemă eminamente politică” [31, p. 22].

cetări de lingvistică” (Cluj, 1958) și terminând cu ulti-
ma comunicare ținută în cadrul Conferinței internați-
onale de la Bălți (octombrie 2006), numele lingvistului 
basarabean Silviu Berejan „a poposit” de-a lungul 
anilor pe paginile revistelor «Известия АН СССР», 
«Вопросы языкознания», „Memoriile Academiei 
Române”, «Revue roumaine de linguistique», „Cer-
cetări de lingvistică”, „Philologica Pragensia” sau va 
fi inclus în Проблемы…, Материалы…, Тезисы…, 
Abstracts…, Riassunti…, Actele… și multe alte publi-
cații lingvistice de prestigiu din Est și din Vest. A fost 
un caz unic în republica noastră când un lingvist să fi 
participat la atâtea întruniri științifice (din Moldova  
și din fosta uniune) și la atâtea foruri internaționale 
(congrese, colocvii, simpozioane, conferințe, semina-
re, consilii, sesiuni, ședințe de lucru, „mese rotunde”), 
precum e unică și geografia de desfășurare a acestor 
manifestări (despre această „geografie” ce se referă la 
perioada de până la 1997, a se vedea [34, p. 62-66]). 
Ca atare, Silviu Berejan a detestat starea de repaus (ca 
atribut al octogenarilor: numai în ultimii doi ani ai 
vieții, el a participat la peste 20 de manifestări știin-
țifice naționale și internaționale, fiind concomitent și 
membru a peste 15 consilii, comisii, comitete, birouri 
pe linie științifică și profesională).

13. firește, într-un atare articol nu putem să insis-
tăm asupra tuturor judecăţilor de valoare ale acad. S. 
Berejan, întrucât în cazul dat avem de a face cu o per-
sonalitate neobișnuită, ale cărei dimensiuni urmează 
a fi pe îndelete și în profunzime identificate și evalu-
ate. Ceea ce putem conchide fără ezitare e că acad. . 
Berejan a spus un cuvânt „tare” în chestiuni teoretice 
și/sau concrete de substanţă pentru știinţa limbii și a 
făcut acest lucru cu suficientă competenţă și, pe cât a 
fost posibil, imparţial. Cu siguranţă că multe dintre 
reflecţiile, deducţiile, concluziile emise urmează a mai 
fi disecate și/sau valorificate. Am vrea să mai remar-
căm la capătul acestor rânduri că acad. S. Berejan, din 
respect pentru cei care îi vor citi spusele, nu s-a sfiit, 
vorba lui S. Pușcariu, „să-și arate atitudinea personală” 
faţă de aceste chestiuni și a încercat de fiecare dată, cu 
o impecabilă și exemplară onestitate, „să introducă pe 
cititor în atelierul său de cercetător, vorbindu-i și de 
luptele sufletești prin care a trecut”  [35, p. 3].

14. …A plecat în altă lume, considerându-se fe-
ricit, deoarece, spre deosebire de alţi savanţi, prof. S. 
Berejan și-a pierdut doar anii, nu însă și pe sine însuși: 
„[...] nu regret totuși viaţa trăită, căci, la urma urmei, 
am studiat și mi-am apărat, cât și cum am putut, limba 
neamului. Și asta vreau s-o afirm acum, înspre apusul 
vieţii, deschis: am iubit dintotdeauna limba și neamul, 
și anume aceste sentimente mi-au insuflat energie și 
putere de rezistenţă” [1 ]. Am evidenţiat în mod speci-
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al acest dintotdeauna, întrucât avem ferma certitudine 
că acad. Berejan se simte și se va simţi fericit și în lu-
mea celor drepţi (or atașamentul declarat aproape tes-
tamentar faţă de limbă și neam pe care „le va iubi și în 
continuare cu aceeași intensitate și le va apăra cu ace-
eași perseverenţă” este o dovadă în acest sens), după 
cum nici aici, pe Pământ, n-a pregetat nicio clipă de a 
ne face și pe noi fericiţi pentru totdeauna (or faptul că 
o familie, o Academie, un Neam, o Limbă au rămas 
nu numai îndoliate, dar și mai sărace nu e o dovadă în 
acest sens?).

BiBliograFie

1. Denumirea limbii noastre e cea știută de toată lumea –  
româna / Interviu cu S. Berejan. În: Limba Română, 1995, 
nr. 3, p. 53-60.

2. Karaulov Yu. Obshchaya i russkaya ideografiya. 
Moskva: Izd-vo: Nauka, 1976. 355 p.

3. Tănase C. Omul acesta, Silviu Berejan. În: flux, 31 
iulie 1997.

4. Popa gh. Silviu Berejan: 75. Schiță omagială. În: Lim-
ba Română, 2002, nr. 4-6, p. 23-64.

5. Popa gh., Sainenco A. Silviu Berejan și ființa limbii: 
implicații și explicații. În: filologia modernă: realizări și 
perspective în context european. Chișinău, 2008, p. 31-37.

6. Ciobanu A. Academicianul Silviu Berejan – gramatist 
(în jurul unor probleme controversate de sintaxă). În: Re-
vistă de lingvistică și știință literară, 1997, nr. 3, p. 50-62.

7. Vințeler O. Contribuția academicianului Silviu Be-
rejan la studierea sinonimiei. În: Revistă de lingvistică și 
știință literară, 1997, nr. 3, p. 67-69.

8. Lingvistica nu m-a făcut fericit… / Interviu cu S. Be-
rejan. În: Momentul, 1997.

9. Berejan S., Dumeniuk I., Mătcaș N. Lingvistica gene-
rală. Chișinău: Lumina, 1985. 270 p.

10. Berejan S. Studiul complex al limbii: îmbinarea prin-
cipiului istoric cu cel sistemic. În: Revistă de lingvistică și 
știință literară, 1998, nr.1, p. 50-54.

11. Berejan S. Necesitatea delimitării planului gnoseolo-
gic de cel ontologic la studierea limbii. În: un lingvist pen-
tru secolul XXI. Chișinău: Știința, 2002, p. 64-68

12. Berezhan S. O sootnoshenii principa razvitija i prin-
cipa sistemnosti v jazykoznanii.  In: Izvestija AN SSSR, seri-
ja literatury i jazyka, 1981, tom 40, № 1, p. 20-26.

13. Berezhan S. Osnovnye innovacionnye principy 
v nauchnom nasledii dvuh vydajushhihsja jazykovedov:  
V. N. Migirin i Je. Koseriu. In: Innovacii i pragmatika filo-
logicheskih issledovanij. Materialy Mezhdunarodnoj konfe-
rencii, posvjashhennoj pamjati prof. V. N. Migirina. Bjelc’, 
2006, p. 13-15.

14. Berejan S. Studiul teoretic al lui B. P.-Hasdeu „Prin-
cipii de lingvistică”. În: Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Principii 
de lingvistică. Chișinău: Cartea Moldovei, 1974, p. VII-XXIV.

15. Berejan S. Dicționarul ca operă lingvistică și anti-
nomiile practicii lexicografice. În: Revistă de lingvistică și 
știință literară, 1992, nr. 2,  p. 15-21.

16. Berezhan S. O lingvisticheskoj i otrazhatel’noj se-
mantike. ufa, 1979, p. 3-11.

17. Saussure f. de. Curs de lingvistică generală. Iași: Po-
lirom, 1998. 428 p.

18. Popa gh. „Orizontul semasiologic” al acad. Silviu 
Berejan. În: Revistă de lingvistică și știință literară, 2008,  
nr. 3-4, p. 135-140.

19. Berezhan S. Dihotomija «jazyk-rech’» i izuchenie 
leksiko-semanticheskih otnoshenij. În: Jazyk i rech. Tbilisi: 
Mecniereba, 1977, p. 125-138.

20. Berejan S. Sistemicitate, funcționalism și istorism – 
principii de bază ale lingvisticii integrale coșeriene. În: Aca-
demicianul Silviu Berejan. Bibliografie. Coord.: gh. Popa. 
Bălți-Chișinău, 2005. 284 p.

21. Berejan S. Reinterpretări lexicografice ale unităților 
de vocabular în dicționarul explicativ (cu privire specială 
asupra verbelor). În: Revistă de lingvistică și știință literară, 
1992, nr. 4, p. 60-66.

22. Berejan S. Studierea confruntativ-contractivă a mi-
crostructurilor lexicale. În: Revistă de lingvistică și știință 
literară, 1991, nr. 4, p. 54-60.

23. Popa gh. Academicianul Silviu Berejan – teoretici-
an al limbajului. În: Revistă de lingvistică și știință literară, 
2007, nr. 3-4, p. 23-30.

24. Am căutat să fac din lingvistică un fel de matema-
tică…:/ Interviu cu S. Berejan. În: Semn, 2000, nr. 1-2,  
p. 52-59.

25. Berejan S. Aspecte ale studierii limbii române în Re-
publica Moldova. În: Limba Română, 1994, nr. 3. p. 29-38; 
nr. 4, p. 64-72.

26. Berejan S. Cu privire la statutul lingvistic și social al 
limbii moldovenești. În: Limba și literatura moldovenească, 
1989, nr. 2, p. 20-23.

27. Berejan S. De ce glotonimul moldovenesc nu poate 
rivaliza cu glotonimul român cu aplicare la limba literară? În: 
Revistă de lingvistică și știință literară, 1990, nr. 6, p. 29-37.

28. Berejan S. Limba culturii noastre comune este ro-
mână, nu moldovenească. În: Literatura și arta, 1990.

29. Mătcaș N. Suflet în sufletul neamului. În: Limba Ro-
mână, 1995, nr. 3, p. 76-79.

30. Vieru gr. Limba română, oastea noastră națională. 
Testament. În: Revistă de lingvistică și știință literară, 2007, 
nr. 3-4, p. 62-71.

31. Berejan S. Conștiința națională ca bază pentru de-
numirea limbii și a poporului ce o vorbește. În: Limba Ro-
mână, 2001, nr. 9-12, p. 22-34.

32. Berejan S. unitatea limbii române – funcționarea ei 
în Republica Moldova. În: unitatea limbii române cu privire 
specială la Basarabia și Bucovina. București: Editura Acade-
miei Române, 2004, p. 30-34.

33. Berejan S. De ce limba exemplară din uzul oficial al 
Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească? În: 
Limba Română, 1995, nr. 4, p. 20-24.

34. Popa gh. Nescrisele cărți ale acad. S. Berejan. În: 
Revistă de lingvistică și știință literară, 1997, nr. 3, p. 62-66.

35. Pușcariu S. Limba română. Privire generală. 
București: Minerva, 1976. 539 p.



Filologie

116 |Akademos 4/2019

În ultimele șapte decenii interacțiunile literare ro-
mâno – est-slave au cunoscut un avânt simțitor. În cen-
trul atenţiei literaţilor ruși și, într-o măsură mai mode-
rată, a celor ucraineni s-a aflat opera marilor clasici ai 
literaturii române: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion 
Luca Caragiale și Ioan Slavici. Printre activitățile de re-
ceptare literară se numără în primul rând procesul de 
editare a operei în limbile respective, prioritate acor-
dându-i-se, bineînţeles, poetului nostru naţional.

Între anii 1950 și 2000 la editurile din Moscova au 
fost editate cinci culegeri de poezii și poeme: Стихи  
(1950, 1958), Лирика (1968), Звезды новорожденной 
свет (1989) și Избранное (2000). Placheta din 1968 a 
apărut în serialul „Perle ale poeziei lirice”. zece unităţi 
editoriale au pus la dispoziţia cititorului de limba rusă, 
în segmentul de timp 1963–2015, și editurile chișină-
uiene: Кэлин (1963), Стихи (1971, 1974), Luceafărul 
(1974, 1989, 2015), Избранное (1980), Сказка кодр 
(1985), Unde ești, copilăria mea? – Где ты, детство 

моё? (1986), Лес мой, брат мой (1989). Ediţiile din 
1971, 1974, 1986 și 2015 sunt bilingve.  Se cuvine men-
ţionat faptul că atât cărţile editate în federația Rusă, 
cât și cele tipărite la Chișinău au tiraje care variază în-
tre 10 și 25 de mii de exemplare. Excepţie fac culegerile 
elaborate în 2000 și cele de după acest jalon temporar. 

La propagarea unei anumite părţi a creaţiei poetu-
lui român nepereche și-au adus contribuţia încă două 
acte editoriale solide: Антология румынской поэзии 
(1958), care cuprinde 39 de poezii și poeme eminesci-
ene, și volumul Спел про лист зеленый я... (2009), în 
care aflăm 40 de poezii și poeme și patru proze.

Într-un volum mult mai redus, dar totuși au căutat să 
ofere poezie eminesciană cititorului de limba rusă edituri- 
le din România. Între anii 1971 și 2000 au fost scoase de  
sub tipar patru culegeri bilingve: Poezii – Стихотво- 
рения sau Poezii – Стихи (1971, 1981, 1982, 2000). fi-
ecare dintre acestea este însoţită de o prefaţă sau de un 
studiu introductiv semnat de cunoscuţi literaţi români.
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În ucraina procesul de editare a operei eminesci-
ene a început tot în anii 1950, acesta soldându-se 
cu nouă volume. Culegerile cu titlul Поезiï apar în 
1952, 1974, 2000 și în 2013. Lor li se alătură plachete-
le Din valurile vremii – Iз хвiль часiв (2000), inclusă 
în serialul „Perle ale liricii mondiale”, Floare albastră 
(2001), ediţie multilingvă: română, rusă, ucraineană, 
găgăuză și bulgară, Opera lirică – Лiрика. Antologie 
româno-ucraineană (2010) și placheta bilingvă Lucea-
fărul (2012). Culegerea intitulată Poezii – Поезiï din 
2000 a apărut la București, iar Opera lirică la Cernăuţi.

ultima carte din lista bibliografică anexată studiu-
lui (compartimentul II, nr. 10) poartă un titlu întru-
câtva neobișnuit, dar original – Prin Eminescu… spre 
sine (2012). Ea aparţine poetului Oleh Honcearenko 
și nu este o tălmăcire propriu-zisă, ci sunt interpretări 
poetice calificate de autor drept cântări-recântări. E o 
modalitate nouă de diseminare a poeziei eminescie-
ne în arealul ucrainean. Lucrarea a fost primită cu 
căldură de către cititori și salutată de știinţa litera-
ră pentru câteva caracteristici: legătura de rudenie a 
autorului pe linie maternă cu neamul moldovenilor, 
empatia pentru spiritualitatea românească – ambe-
le calităţi fiind evocate de însuși semnatarul cărții 
și, bineînţeles, măiestria interpretativă care domi-
nă evident paginile volumului, autorul fiind un poet 
de seamă ucrainean. Ca și în cazul proceselor edi-
toriale desfășurate în contextul rusesc, volumul de 
tălmăciri ucrainene din creaţia eminesciană a fost 
completat cu grupaje de opere plasate în culegerile 
colective: Передчуття (1979) – patru poezii și po-
emul Luceafărul; Doina (1985) – șase  poezii, Ecoul –  
Вiдлуння (2015) – șapte poezii. 

A fost binevenit, indiscutabil, volumul de traduceri 
rusești și ucrainene din opera poetului național al ro-
mânilor. Este regretabil totuși faptul că două dimensiuni 
extrem de valoroase ale tezaurului său literar-cultural 
au rămas în afara atenţiei editorilor din federaţia Rusă 
și din ucraina. E vorba despre proza și publicistica emi-
nesciană. Pe drept constată știinţa literară din spaţiul 
românesc și din alte areale că Eminescu reprezintă nu 
numai culmea creaţiei poetice românești, ci și piscul cel 
mai măreţ al publicisticii create în limba română. Reti-
cenţa editurilor din spaţiul est-slav faţă de publicistica 
eminesciană poate fi înţeleasă: poetul nostru național a 
criticat dur politica expansionistă a Imperiului rus. 

Totuși, diapazonul tematic al publicisticii emi-
nesciene este extrem de vast, el abundă în subiecte 
social-politice, filosofice, estetice, economice, teolo-
gice, moral-etice etc. Nu întâmplător pe coperta vo-
lumului cinci de publicistică eminesciană, elaborat de 
Academia Română (București, univers Enciclopedic, 
2000, colecţia „Opere fundamentale”), este reprodus 

următorul fragment din meditaţiile lui N. Iorga –  
personalitate istorică și culturală cu renume mondial: 
„Schimbarea cea mare care se întrupează în Eminescu 
nu e un fenomen de viaţă artificială, teoretică, ce s-ar 
fi coborât într-o realitate disciplinată, ci avem a face cu 
una din acele mari mișcări care iese din adâncul viu al 
unei naţiuni, din tot ce se poate conţinea în prezent, 
ca și dintr-un foarte lung trecut. E unul din momente-
le acelea fericite, cu unul dintre oamenii predestinaţi, 
care rezumă o literatură și o îndreaptă, aruncând pu-
ternice lumini către viitor, deschizând drumuri și mai 
departe generaţiilor care vor veni pe urmă. […] Ceea 
ce admirăm și se va admira atâta vreme cât se va vor-
bi limba românească, cât timp accentele acestei sfinte 
limbi vor fi pe buzele unui om viu, e pătrunderea tutu-
ror acestor elemente în cea mai vastă sinteză făcută de 
vreun suflet de român”.

Editurile din Rusia și ucraina sunt foarte reţinute 
și faţă de proza eminesciană ce întrunește particulari-
tăţi fundamentale ale romantismului european. Același  
N. Iorga găsea în proza clasicului „o imaginaţie de o pu-
tere halucinatorie”, iar george Călinescu este de părerea 
că proiectele epice eminesciene „anticipează sau du-
blează temele sale lirice fundamentale”, că și prin mijlo-
cirea prozei scriitorul intenţiona să creeze „o mitologie 
proprie română”. Proza lui Eminescu, zice M. Cimpoi, 
„este întâi o epică tipic romantică” [1, p. 64-66].

Prin urmare, dacă la poezia tradusă s-ar adăuga o 
bună parte din proza romantică de factură filosofică și 
reflexivă și din marea și uimitor de actuala publicisti-
că, cititorul rus și cel ucrainean ar dispune de o ima-
gine mult mai amplă a personalităţii lui Eminescu –  
scriitor care, alături de V. Hugo, constituie, potrivit sa-
vantului și traducătorului rus Iu. Kojevnikov, „faza fi-
nală a romantismului progresist european” [2, p. 320].

Așadar, în arealul est-slav s-a manifestat o atitudi-
ne diferențiată față de opera eminesciană: un interes 
constant pentru creația poetică pe fundalul unei soli-
citări întârziate și scăzute pentru proza scriitorului și 
ocolirii nejustificate a publicisticii.

Eforturi consistente denotă și actul de traducere 
în limba rusă a operei crengiene. Între anii 1955–1987 
au apărut 12 cărţi pentru maturi (trei la Moscova, 
tot atâtea la București și șase la Chișinău) și 16 vo-
lume pentru copii, majoritatea editate la Chișinău, 
câteva la București. În cadrul ediţiilor pentru ma-
turi prevalează capodopera Amintiri din copilărie, în 
cele destinate copiilor – Povestea lui Arap Alb (corect 
harap – n.n.), Capra cu trei iezi și Punguţa cu doi 
bani. De notat că în cazul ambelor tipuri de ediţii ti-
rajele sunt impresionante – între 15 și 100 de mii de 
exemplare. Luat în ansamblu, acest tezaur pune la 
dispoziţia cititorului mai multe exemple de traduce-
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re inspirată datorită prezenţei active printre tălmă-
citorii de limba rusă a următorilor literaţi de talent:  
A. Sadeţki, gr. Perov, Al. Brodski și Elena zlatova.

În arealul cultural ucrainean procesul de editare a 
operei crengiene prin mijlocirea traducerilor a purces 
pe la mijlocul anilor ‚50 și a durat până în 1984. Primul 
volum elaborat de ucraineni conţine capodopera Amin-
tiri din copilărie, al doilea – un grupaj de povești, iar ur-
mătorul – povestea Punguţa cu doi bani. De notat că în 
1984 Editura pentru copii „Curcubeul” din Kiev scoate 
de sub tipar o culegere de povestiri, legende și povești 
traduse din literatura și folclorul românilor. Intitulată 
Codrii, aceasta inserează câteva fragmente din sus-nu-
mita capodoperă crengiană și povestea Punguţa cu doi 
bani. Tălmăcirile ce conţin un șir de momente inspirate 
aparţin cunoscutului scriitor ucrainean Volodimir Pi-
anov și eminentului om de cultură, savant și traducător 
Stanislav Semcinsky.

Două sunt modalităţile principale prin care ope-
ra eminesciană și cea crengiană pătrund în spaţiul 
cultural est-slav: traducerile artistice și interpretările 
critice. Dacă volumul de tălmăciri din proza lui Ion 
Creangă este unul satisfăcător, atunci interpretarea 
critică prin intermediul unor studii monografice lip-
sește cu desăvârșire. Opera eminesciană s-a bucurat 
de două exegeze de anvergură: studiul monografic al 
savantului Iu. Kojevnikov Mihail Eminescu și proble-
ma romantismului în literatura română din sec. XIX, 
elaborat la Editura „Nauka” din Moscova în 1968, și 
lucrarea eminescologului Constantin Popovici Mihail 
Eminescu. viaţa și creaţia, apărută în limba rusă la 
Editura „Literatura artistică” din Chișinău în 1982. 

Între timp, în spaţiul românesc a fost scos de sub 
tipar studiul Elenei Loghinovski Eminescu în limba lui 
Pușkin  (Iași, Editura „Junimea”, 1979), dar acesta nu 
a fost tradus în limba rusă, deci nu a devenit un bene-
ficiu al cititorilor respectivi. În aceeași situaţie se află 
și ediţia a doua a scrierii respective, apărute cu titlul  
Eminescu universal. Spaţiul culturii ruse (București, 
Editura „Vinea”, 2000).

La interpretările critice rusești privind opera emi-
nesciană s-au referit pe parcursul anilor și cercetătorii 
M. Novicov, Tatiana Nicolescu, C. Popovici, D. Copi-
lu-Coppilin, la cele ucrainene I. Iaţentiuc și N. Bogai-
ciuc. O anumită contribuţie de ordin mai recent, care 
abordează un șir de aspecte ale eforturilor întreprinse de 
câţiva dintre cei mai valoroși tălmăcitori și interpreţi ai 
actelor de preţuire critică, reprezintă studiile subsemna-
tului incluse în două cărți ale sale [3, p. 57-107; 4, p. 6-35].

De o situaţie mai favorabilă decât cea a lui Emi-
nescu în planul interpretărilor critice s-a bucurat per-
sonalitatea și opera lui Ion Luca Caragiale: un studiu 
monografic, o culegere de schiţe știinţifico-populare 

și o lucrare de ordin beletristic-publicistic apărută în 
prestigiosul serial „Viaţa oamenilor iluștri” [5]. Pe acest 
fundal e regretabilă lipsa unor studii monografice pri-
vind opera și viaţa lui Ion Creangă – cel mai valoros 
prozator român, precum și personalitatea lui Ioan Sla-
vici care, de asemenea, face parte din pleiada marilor 
clasici ai literaturii române. Interpretările critice despre 
Creangă și Slavici au rămas la nivelul unor prefeţe sau 
postfeţe ce însoţesc anumite acte editoriale și a unor 
materiale sumare de enciclopedii și dicţionare. 

Cât privește interpretările critice plasate în ediţiile ru-
sești ale operei lui Creangă, e necesar să precizăm că majo-
ritatea preţuirilor se distinge printr-o calitate apreciabilă 
– fapt determinat de prezenţa unor figuri de notorietate 
în domeniul exegezelor literare: T. Vianu, g. Călinescu,  
V. Coroban, M. Cimpoi, ale căror studii au fost tradu-
se și incluse în volumele nominalizate. Și-a adus obo-
lul în această privinţă și articolul semnat de D. Cor-
bea care figurează în ediţia bucureșteană Избранные 
произведения din 1956.

un interes vădit au manifestat editurile din federa-
ţia Rusă și pentru opera dramaturgică și prozastică a lui 
Ion Luca Caragiale. În anii ‚50, Editura de Stat de Litera-
tură Artistică oferă două volume intitulate  Избранные 
произведения: comedii, foiletoane, povestiri și artico-
le, iar în anii ’60–’70 încă două cărţi mai modeste ca 
volum, dar în seriale dintre cele mai prestigioase: „Bi-
blioteca populară” și „Biblioteca literaturii universale”. 
Cartea din primul serial a avut un tiraj de 100 de mii de 
exemplare, cea din al doilea – de 303 mii. Concomitent 
și cititorului de limba rusă din România i s-a pus la dis-
poziţie două ediţii modeste ca volum: în 1986 apare la 
București volumul de proză Цепь слабостей, iar peste 
un an – culegerea 1907. С весны до осени – ambele în 
cadrul publicaţiei periodice „Biblioteca România”.

În privinţa marelui clasic al dramaturgiei româ-
nești, Ion Luca Caragiale, ucrainenii s-au dovedit a fi re-
ticenţi: au editat doar un volum de povestiri și nuvele –  
Triumful talentului (Kiev, 1978), la care a trudit o echi-
pă de tălmăcitori, majoritatea textelor și postfaţa apar-
ţinând distinsului savant lingvist Stanislav Semcinsky, 
cunoscător profund al limbii, culturii și literaturii ro-
mânești și ucrainene.

O atitudine binevoitoare au manifestat edituri-
le din Moscova și pentru opera lui Ioan Slavici. În 
perioada 1954–1988 au văzut lumina tiparului pa-
tru cărţi. Primul volum conţine povestirile Клад 
și Счастливая мельница, al doilea Счастливая 
мельница, ediţie ce făcea parte din prestigiosul se-
rial „Biblioteca literaturii universale”, al treilea, 
Избранное, înserează operele alese, iar ultimul –  
Лесовичка. Toate cele patru volume sunt însoţite de 
prefeţe consistente semnate de cunoscuţi literaţi și tra-
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ducători din federaţia Rusă, tirajul fiind impresionant –  
între 50 și 303 mii de exemplare.  Cu gândul la întregirea 
imaginii despre opera marelui prozator transilvănean 
venim cu o sugestie: să se caute a traduce și memori-
alistica acestuia – o frescă a moravurilor și obiceiurilor 
tradiționale românești, compartiment aflat „la o cotă 
estetică ridicată” și, desigur, să nu se facă abstracție de 
scrierile sale care reprezintă amintiri celebre despre 
Eminescu, Creangă, Caragiale, Coșbuc și Maiorescu, 
prețuite foarte înalt de Academia Română. 

Concluzii. Comentariile din textul de mai sus, pre-
cum și datele de ordin bibliografic sunt o dovadă că edi-
turile din federaţia Rusă și cele din ucraina au mani-
festat un interes vădit pentru tezaurul literar al marilor 
clasici ai literaturii române. Eforturile de editare a unei 
părţi importante din zestrea lor literară sunt sistemati-
ce, cu excepţia unei încetiniri în secolul de faţă, iar tira-
jele numeroase. Câteva dintre ediţii și-au făcut apariţia 
în seriale de prestigiu și au fost însoţite de comentarii 
critice, în linii mari, relevante. Majoritatea covârșitoare 
a cărţilor a dispus de o executare poligrafică bună. Să 
sperăm că încetinirea care a intervenit în ultimele două 
decenii nu va fi de lungă durată și procesul de îmbogă-
ţire spirituală prin intermediul traducerilor, în majori-
tatea cazurilor, artistice, și a interpretărilor critice va fi 
reluat și continuat ca un apanaj al unor nobile tradiţii 
literare deja încetăţenite în spațiul est-slav.                                             

BiBliograFia Traducerilor ruseȘTi 
Și ucrainene din oPera Marilor 
clasici ai liTeraTurii roMÂne

i. Traduceri rusești din poezia și proza lui Mihai 
eminescu

a) în Federaţia rusă – cinci cărţi
1. Стихи. Studiu introductiv de Iuri Kojevnikov.1 

Москва: ГИХЛ, 1950, 131 р., 6,8 с. е.; tiraj 10 000.
2. Стихи. Studiu introductiv de Iuri Kojevnikov. 

Москва: ГИХЛ,1958, 287 p., 14 с. e.; tiraj 20 000.
3. Лирика. Studiu introductiv de Iraklii Andro-

nikov. Москва: Худож. л-ра, 1968, 143 p., 4,25 с. е.;  
tiraj 25 000. (Perle ale poeziei lirice).

4. Звeзды новорождённой свет. Studiu introduc-
tiv de Iuri Kojevnikov. Москва: Худож. л-ра, 1989; 
326 p., 11,96 с. е.; tiraj 25 000. 

5. Избранное. Ediţie bilingvă. Prefaţă de I. Mihai-
liuc. Москва: Русский Раритет, 2000, 304 р. 4,75 с. е. 

b) în republica Moldova – 11 cărţi
1. Кэлин. Traducător N. Verjeiskaia. Chișinău: 

Cartea Moldovenească, 1963, 20 p.; tiraj 10 000.

1   unităţile editoriale care figurează fără vreun nume de tăl-
măcitor sunt realizate de colective de traducători

2. Стихи. Ediţie bilingvă. Chișinău: Cartea Mol-
dovenească, 1971, 243 p. 6,54, c. e. ; tiraj 15 000.

3. Стихи. Ediţie bilingvă. Chișinău: Cartea Mol-
dovenească, 1974, 200 p., 6,59 c. e.; tiraj 15 000.

4. Лучафэрул. Ediţie bilingvă. Traducător grigo-
rii Perov. Chișinău: Lumina, 1974, 60 p., 1,5 c.e.; tiraj  
35 000.                

5. Избранное. Alcătuire, studiu introductiv și 
comentarii C. Popovici. Chișinău: Literatura artisti-
că,1980, 528 p., 27,72 c. e.; tiraj 10 000.  

6. Сказка кодр. Стихи.  Chișinău: Literatura ar-
tistică, 1985, 48 p.; tiraj 30 000.

7. Unde ești, copilărie – Где ты, детство моё. 
Traducător Iuri Kojevnikov. Chișinău: Literatura ar-
tistică, 1986, 96 p. 6,71 c. e.; tiraj 30 000. 

8. Лес мой, брат мой. Стихи. Chișinău, Literatu-
ra artistică, 1989, 40p., 2,93 c. e. ; tiraj 10 000.

9. Лучафэр. Chișinău: Literatura artistică, 1989,  
64 p., 5,60 c. e.; tiraj 50 000. 

10. Floare albastră. Ediţie multilingvă: românește, 
ucrainește, rusește, găgăuză și bulgară. În rusă Iu. Kojev-
nikov, în găgăuză Dionisie Tanasoglu, în ucraineană – co-
lectiv de traducători, în bulgară Niko Stoianov. Precuvinte: 
Eminescu și „inima lumii”, M. Cimpoi; Эминеску –  
моя судьба, Iu. Kojevnikov. Chișinău. Dep. Relaţii Naţi-
onale și funcţionarea Limbilor, 2001, 232 p. 

11. Luceafărul  –  Лучафэр. Ediţie bilingvă. Prefaţă 
acad. Mihai Cimpoi, traducere Miroslava Metleaeva. 
Chișinău: Prut Internațional, 2015, 60 p. 

c) în românia – patru cărţi
1. Poezii – Cтихотворения. Alcătuire și redac-

tor A. Sadeţki. București, Edit. Eminescu, 1971, 490 p.  
Notiţa biografică e anonimă, colile editoriale nu-s in-
dicate.

2. Poezii – Cтихи. Ediţie bilingvă. Prefaţă Aurel 
Martin, traducător Iu. Kojevnikov. București, 1981, 
347 p., 9,80 c. e.

3. Poezii – Стихотворения. Ediţie bilingvă. 
Prefaţă Mircea Braga, traducător Nicolae Malarciuc. 
Cluj-Napoca, Dacia, 1982, 320 p. 20 c. e.

4. Poezii – Стихи. Ediţie îngrijită și repere îna-
inte de lectură de Emil Iordache, Studiu introduc-
tiv de Dan Mănucă. București, Curtea Veche, 2000,  
440 p. 

Prezență consistentă în culegeri colective
1. Антология румынской поэзии. Alcătuire 

A. Sadețki, studiu introductiv M. gafița. Москва: 
ГИХЛ, 1958, 775 р., 48,5 с. е.; 39 de poezii și poeme;  
tiraj 20 000.

2. Вершины. Pagini de poezie clasică moldove-
nească, alcătuire și redactare știinţifică a traducerii  
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I. Pavelciuc. Chișinău: Literatura artistică, 1981, 126 p.;  
tiraj 50 000. 23 de poezii și poeme.

3. Спел про лист зелёный я... Классика литера-
тур СНГ. Фольклор и литературные памятники 
Молдовы. Studiu introductiv de Ion Druță. Москва: 
Художественная литература, 2009, 656 р., 34,44 с. е.;  
tiraj 300; 40 de poezii și poeme și patru proze. 

ii. Traduceri ucrainene din Poezia  
Și Proza lui Mihai eMinescu 

1. Поезiï. Киïв. Держ. вид. худож. л-ри, 1952; 
6,55 с. е.; tiraj 10 000.

2. Поезiï. Киïв. Держ. вид. худож. л-ри «Днiпро», 
1974, 7,46 с. е.; tiraj 8 000. 

3. Poezii – Поезiï. Îngrijire Mihai Mihailiuc, Cuvânt 
înainte de Dan Horia Mazilu. București: Elion, 2000.

4. Зневiренний дух. Повести, новели, казки. 
Precuvînt Stanislav Semcinsky. Киïв, Днiпро, 1989, 
13,4 с. е. (Culmi ale creaţiei universale).

5. Din valurile vremii – Iз хвиль часiв. Selecţie și 
studiu introductiv Stepan Chelar. Киïв, Редакцiя л-ри 
мовами нац. mеншин Украïни, 2000, 223 р.; tiraj 500 
(Perle ale literaturii mondiale).

6. Floare albastră. Ediţie multilingvă. În rusă Iu. 
Kojevnikov, în găgăuză Dionisie Tanasoglu, în ucrai-
neană – colectiv de traducători, în bulgară Niko Sto-
ianov. Precuvinte: Eminescu și „inima lumii”, Mihai 
Cimpoi, Эминеску – моя судьба, Iu. Kojevnikov. 
Chișinău. Dep. Relaţii Naţionale și funcţionarea Lim-
bilor, 2001, 232 p. 

7. Opera lirică – Лiрика. Opera lirică din programa 
școlară. Antologie româno-ucraineană. Ediţie îngrijită 
de gheorghe zernovoi. Cernăuţi, Pro Litera, 2010, 216 
p.; tiraj  100 (160 de ani de la nașterea lui Eminescu).

8. Luceafărul – Лучафер. Trad. Volodimir Пояти. 
Киïв. Edit. universitară Pulsarî, 2012, 72 p. (Perle ale 
clasicii mondiale). 

9. Poezii – Поезiï. Trad. В. Пояти. Киïв: Edit. 
universitară Pulsarî, 2013, 200 p. (Perle ale clasicii 
mondiale).

10. Олег Гончаренко. За Еминеску... до себе. 
Спiви-переспiви. Мелiтополь,  212 p.

Prezenţă în culegeri colective
1. Передчуття: збiрка. Iз свiтовоi поезiï другоï 

половини ХIХ-початку  ХХ сторiччя. Киïв: Весел-
ка, 1979; patru poezii şi poemul Luceafărul.

2. Дойна. Culegere de versuri. Alcătuire C. O. Dra-
gomir, V. O. Romanciuc. Киïв: Веселка, 1985, 164 p.; 
șase poezii.

3. Volodimir Poiata. Ecoul – Вiдлуння. Роезiï. 
Киïв, Pulsarî, 2015. 212 p.; șapte poezii.

iii.  Traduceri  ruseŞTi  din  oPera   
lui ion  creangă

ediţii pentru maturi
1. Ион Крянгэ. Воспоминания детства. Пе-

ревела З. Шишова. Предисловие Илья Френкель. 
Рисунки В. Белова. Москва, Государственное из-
дательство детской литературы Министерства 
Просвещения РСФСР, 1955, 80 p., 5,84 c. e.; tiraj  
30 000. (Для старшего возраста).

2. Избранные произведения: Воспоминания 
детства. Сказки, Повести. Перевод с румынского 
М. Ю. Олсуфьевой. Предисловие Думитру Корбя. 
Иллюстрации А. Демиана. Бухарест: Издательство 
на иностранных языках, 1956, 355 p.

3. Избранное. Вступительная статья анонимна. 
Кишинев: Государственное издательство Молда-
вии, 1957, 216 p., 15,80 c. e.; tiraj 75 000.

4. Дед Ион Роата и объединение. Перевод. Ру-
мынская литература, nr. 1/ 1959.

5. Воспоминания детства. Сказки. Перевод с 
румынского. Предисловие В. Вождаева. Оформ-
ление художника М. Сундарева. Москва: Худо-
жественная литература, 1966, 272 p., 8,5 c. e; tiraj  
50 000.

6. Сказки, Воспоминания детства. Рассказы. 
Перевод с молдавского. Вступительная статья ано-
нимна. Художник А. Врабие. Кишинев: Лумина, 
1966, 324 p. 18,23 c. e.; tiraj 100 000.

7. Сказки, Воспоминания детства. Рас-
сказы. Перевод с молдавского. Вступитель-
ная статья анонимна. Художник А. Врабие. 
Кишинев: Лумина, 1971, 248 с. 13,02 c.e.; tiraj  
100 000. (Для среднего школьного возраста).

8. Избранное: Сказки, Рассказы. Воспоминания 
детства. Нравоучительные сказки, Письма. Пе-
ревод с молдавского. Художник Илья Богдеско. 
Составление и примечания Л. Чобану. Предисло-
вие доктора филологических наук В. П. Короба-
на. Кишинев: Литература артистикэ, 1977, 240 p.,  
21 c.e.; tiraj 50 000.

9. Воспоминания детства. Перевод А. Брод-
ского и В. Рожковского. В антологии: Посиделки 
в кодрах. Составитель и предисловие Спиридон 
Вангели. Кишинев: Литература артистикэ, 1978, 
360 p., 17,55 c.e.; tiraj 65 000.

10. Воспоминания детства (глава из повести). 
Свекровь с тремя невестками, Иван Котомка. Пе-
ревод А. Бродского и В. Рожковского. Предисло-
вие Тудора Виану. Бухарест, Библиотека „Румы-
ния”, nr. 3/ 1984, 48 p.

11. Воспоминания детства. Сказки. Перевод с 
румынского З. Шишовой и Г. Перова. Предисловие 
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В. Вождаева, Оформление художника В. Иванюка. 
Москва: Художественная литература, 1987, 285 p., 
10,5 c. e.; tiraj 100 000.

12. Воспоминания детства. Повести. Перевод 
с молдавского З. Шишовой. Художник Э. Килде-
ску. Кишинев: Литература артистикэ, 1988, 125 p.,  
13,44 c. e.; tiraj 50 000.

ediţii destinate copiilor şi adolescenţilor
1. Кошелек с двумя денежками. Перевод с мол-

давского Е. Златовой. Рисунки Л. Григоращенко. 
Кишинев: Государственное учебно-педагогиче-
ское издательство МССР „Шкоала Советикэ”, 1955,  
24 p., 3 c. e.; tiraj 50 000.

2. Кошелек с двумя денежками. Перевод с мол-
давского Е. Златовой, иллюстрации И. Богдеско. 
Кишинев: Государственное издательство „Картя 
Молдовеняскэ”, 1962, 32 p., 1,4 c. e.; tiraj 50 000.

3. Кошелек с двумя денежками. Перевод с мол-
давского Е. Златовой, иллюстрации И. Богдеско. 
Кишинев: Литература артистикэ, 1977, 44 p.; tiraj 
50 000.

4. Кошелек с двумя денежками. Перевела Е. 
Златова. В антологии: Посиделки в кодрах. Соста-
витель Спиридон Вангели. Кишинев: Литература 
артистикэ, 1978, 360 p.; tiraj 65 000.

5. Сказка о Белом Арапе. С румынского М. Ю. 
Олсуфьева, иллюстрации А. Демиана. Бухарест: 
Издательство литературы на иностранных язы-
ках. 1958, 78 p.

6. Сказка про Белого Арапа. С молдавского Г. 
Перов, иллюстрации Л. Григорашенко. Кишинев: 
Государственное издательство „Картя Молдовеня-
скэ”, 1963, 76 p. (Школьная библиотека).

7. Белый Арап. Сказки. Переводчики Г. Перов, 
Е. Златова, художник Ф. А. Хэмурару. Кишинев: 
Литература артистикэ, 1989, 112 p., 11,76 c.e.; tiraj 
100 000. (Для младшего школьного возраста).

8. Сказка о Белом Арапе. Перевод М. Ю. Ол-
суфьева. Рисунки Василе Соколюка. Бухарест: Би-
блиотека „Румыния”, 9/ 1989.  46 p.

9. Сказка о поросенке. Перевод Г. Перова, ри-
сунки Л. Григорашенко. Кишинев: Государствен-
ное издательство „Картя Молдовеняскэ”, 1959,  
27 p., 2.04 c. e.; tiraj 15 000. (Для младшего школь-
ного возраста).

10. Как лиса медведя обманула. Перевод с мол-
давского Э. Смирнова, рисунки Л. Григорашенко.  
Кишинев, Государственное издательство „Картя 
Молдовеняскэ”, 1961, 20 p., 2,5 c. e.; tiraj 40 000. 
(Для дошкольного возраста).

11. Иван Турбинка. Перевод с молдавского Г. Пе-
рова, художник Л. Беляев. Кишинев: Государствен-

ное издательство „Картя Молдовеняскэ”, 1962, 30 p., 
4,0 c. e.; tiraj 20 000. (Школьная библиотека).

12. Коза и трое козлят. Перевод с молдавского 
Г. Перова, рисунки Л. Домнина. Кишинев: Госу-
дарственное издательство „Картя Молдовенясэ”, 
1965, 21 p., 2,5 c. e.; tiraj 100 000. (Для старшего до-
школьного и младшего школьного возраста).

13. За черешнями. Отрывок из повести Воспо-
минания детства. Перевод с молдавского В. Бал-
таг, Художник Э. Килдеску. Кишинев: Литература 
артистикэ, 1977, 16 p., 1,56 c. e.; tiraj 65 000. (Для 
дошкольного и младшего школьного возраста).

14. Коза с тремя козлятами. Перевели А. Брод-
ский, В. Рожковский. В антологии: Посиделки в код-
рах. Составитель Спиридон Вангели. Кишинев: Ли-
тература артистикэ, 1978, 360 p.; tiraj 65 000.

15. Дочь старухи и дочь старика. Сказка. Пе-
ревод с молдавского Г. Перова, куклы и фотогра-
фии В. Крыловой, Л. Горохова, И. Кацапа. Киши-
нев:  Литература артистикэ, 1984, 32 p., 2,34 c. e.;  
tiraj 100 000. (Для дошкольного возраста).

16. На речке. Отрывок из повести Воспомина-
ния детства. Перевели с молдавского А. Бродский 
и В. Рожковский. Художник Э. Килдеску. Киши-
нев: Литература артистикэ, 1985, 24 p., 2,34 c.e.; tiraj  
150 000. (Для младшего школьного возраста). 

Traduceri ucrainene din opera lui ion creangă
1. Ион Крянге. Спогади про дитинство. Пере-

клад з румунськоï В. П’янова, Малюнки О. Васи-
льева. Киïв: Державне видавництво дитячоï лiте-
ратури УРСР, 1957. 96 p., c. e. 6; tiraj 30 000. (Для 
середнього шкiльного вiку).

2. Казки. З румунськоï переклав Iван Куш-
нiрик, Малювала Зiнаïда Волковинська. Киïв: Ви-
давництво дитячоï лiтературы „Веселка”, 1968,  
94 p., c. e. 7,02; tiraj 30 000. (Для молодшого шкiль-
ного вiку).

3. Гаманець з двома грiшми. Переклад В. П’я-
нова. В книзi: Кодри. Збiрка оповiдань. Киïв: „Ве-
селка”, 1984, 144 p.; tiraj 65 000. (Для молодшого 
шкiльного вiку).

4. Спогади дитинства (Уривки з повiсти). Пе-
реклад В. П’янова. В книзi: Кодри. Збiрка оповiдань. 
Киïв: Веселка, 1984, 144 p.; tiraj 65 000.

iV. Traduceri ruseȘTi din oPera  
lui ion luca caragiale

1. Ион Лука Караджале. Избранные произведе-
ния. Перевод с румынского И. Д. Константинов-
ского. Москва: ГИХЛ, 1951, 176 p., c. e. 9,2; tiraj  
30 000.
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2. Избранное. Комедии, фельетоны, рассказы, 
статьи. Перевод и вступительная статья И. Д. 
Константиновского. Москва: ГИХЛ, 1953, 320 p., c. 
e. 16,4; tiraj 90 000.

4. Комедии, юморески, рассказы. Перевод с 
румынского. Вступительная статья И. Штока. 
Оформление художника Ю. Красного. Москва: 
ГИХЛ, 1963, 390 p., c. e. 20,09; tiraj 30 000.

4. Потерянное письмо. Комедия. Рассказы. Пе-
ревод с румынского. Предисловие И. Д. Констан-
тиновского. Москва: Художественная литература, 
1974, 272 p., c. e. 8,5; tiraj 100 000 (Народная библи-
отека).

5. Потерянное письмо. Перевод И. Константи-
новского. Рассказы. Коллектив переводчиков. În 
serialul: Библиотека всемирной литературы, vol. 
126. Москва: Художественная литература, 1975; 
tiraj 303 000.

6. Цепь слабостей. Предисловие Владимира 
Удреску. Бухарест, Библиотека „Румыния”, № 1/ 
1986, 48 p.

7. 1907. С весны до осени. Предисловие Вален-
тин Ф. Михэеску. Бухарест, Библиотека «Румы-
ния», № 2 / 1987.

 V. Traduceri ucrainene

1. Трiумф таланту. Оповiдання. Переклад з 
румуньськоï Станiслава Семчинського. Упорядку-
вання i пiслямова Станiслава Семчинського. Киïв, 
Видавництво художньоï лiтератури „Днiпро”, 
1978, 272 p., c. e. 9,945; tiraj 50 000 (Зарубiжна сати-
ра i гумор, № 9).

Vi. Traduceri ruseȘTi din oPera  
lui ioan slaVici

1. Иоан Славич. Клад. Счастливая мельница. 
Перевод с румынского Е. С. Покрамович. Пре-
дисловие А. Сироткина. Художник Л. Кравчен-
ко. Москва: ГИХЛ, 1954, 224 p., c. e. 11,48; tiraj  
150 000.

2. Счастливая мельница. Перевод Е. Покрамо-
вич. В книге: Библиотека всемирной литературы, 
том. 126. Москва: Художественная литература, 
1975; tiraj 303 000.

3. Избранное. Перевод с румынского Е. С. По-
крамович, Ю. Кожевникова, Предисловие М. Фри-
дмана. Художник С. Гераскевич. Москва: Художе-
ственная литература, 1980, 464 p., c. e. 26,337; tiraj 
50 000.

4. Лесовичка. Перевод с румынского М. Ланд-
мана, Ю. Кожевникова. Предисловие Н. Осиповой. 
Художник В. Харламов. Москва: Художественная 
литература, 1988, 527 p., c. e. 27,72; tiraj 75 000.
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un element cu valoare arhetipală în creația lui 
Vladimir Beșleagă este imaginea apei. Acest „element 
cosmogonic principal, învestit cu semnificații simbo-
lice multiple” [1, p. 8] în basmul popular românesc, re-
prezintă și pentru romanele Zbor frânt (1966) și viața 
și moartea nefericitului Filimon (scris în 1969–1970 
și publicat abia în 1988) un simbol cu valoare arhe-
tipală. Aceste opere literare basarabene depășesc cu 
siguranță limitele unor romane psihologice și se înca-
drează în tipologia romanelor de introspecție., în care 
se află inserată structura de profunzime și interogația 
existențială. De aceea, pentru decodificarea mesajului 
acestora se impune nevoia unei cercetări atente a ima-

ginilor arhetipale, numite de Mircea Eliade 1instru-
ment de cunoaștere”.

Râul din Zbor frânt constituie un topos narativ 
important în aventura protagonistului. O lectură psi-
ho-arhetipală ne oferă o serie de semnificații simboli-
ce ale relațiilor intime dintre apă și personajele mas-
culine ale scrierilor lui Beșleagă. 

Încercăm în rândurile următoare să deslușim me-
sajul lor latent sub aspectul tiparului de idei exprimat 
de imaginea simbolică și al experienței emoționale a 
personajului literar. În acest sens, cercetătoarea jungi-
ană, specialist în interpretarea basmelor și a manus-
criselor alchimice, Marie-Louise von franz, precizea-

REPREZENTĂRI ȘI EXPERIENȚE  
ARhETIPALE ALE APEI ÎN ROMANELE  

LUI VLADIMIR bEȘLEAGĂ
DOI: 10.5281/zenodo.3631431

Czu: 821.135.1-3(478).09

Doctor în filologie nadejda iVanoV
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Institutul de filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

REPRESENTATIONS AND ARCHETYPAL EXPERIENCES OF WATER IN THE VLADIMIR bEȘLEAGĂ’S NOVEL
Summary. This article analyzes a series of symbolic meanings of the intimate relations between water and 

the masculine characters of Beșleagă’s writings, exponential personality of the 1960s generation of Bessarabi-
an writers. The being of the protagonist Isai, like that of Filimon from Viața și moartea nefericitului Filimon the, 
has been uprooted and broken by the violence of the history. But water offers the possibility of ontological regen-
eration. The fact of reporting the characters of Isai and Filimon to the river, expresses their urgent need for search, 
an indication of a certain mythological and folkloric source. In exploring his consciousness, water comes with 
a double manifestation in the protagonist’s destiny: the first as a symbolic death of the hero and the second-one –  
as a spiritual rebirth. It is important to underline that the water invested with the meaning of death, the flood, is invoked 
in the minds of the characters whenever they feel that the ordeal of the confrontations with themselves is no longer 
available. The respective symbol reveals an ineffable dimension of the character’s being. It is located beyond reason and 
its limits, felt only in the fusion phase of the individual’s fractures, signaling the recovery of the primordial state of the 
child separated from the mother. The terrifying death returns, in particular to Filimon, things which were taken by life 
unfairly: the eternal feminine, foreseen in the female characters mother-sister-grandmother.

Keywords: symbol, archetypal experiences, primordial state, suffering, mystical rebirth.

Rezumat. În acest articol se analizează o serie de semnificații simbolice ale relațiilor intime dintre apă și personajele 
masculine ale prozei lui Vladimir Beșleagă, personalitate exponențială a generației șaizeciste de scriitori basarabeni. Fi-
ința protagonistului Isai, ca și cea a lui Filimon din Viața și moartea nefericitului Filimon, a fost dezrădăcinată și fracturată 
prin violența istoriei. Apa însă le oferă posibilitatea regenerării ontologice. Raportarea personajelor Isai și Filimon la râu, 
exprimă nevoia lor stringentă de căutare, un indiciu de o certă sorginte mitofolclorică. În explorarea conștiinței sale, 
apa survine cu o dublă manifestare în destinul protagonistului: prima dată ca o moarte simbolică a eroului și a doua –  
ca renaștere spirituală. E de menționat că apa, învestită cu semnificație de moarte, potop, este invocată în mintea per-
sonajelor de fiecare dată când simt că nu mai rezistă calvarul confruntărilor cu sine însuși. Simbolul respectiv dezvăluie 
o dimensiune inefabilă a ființei personajului situată dincolo de rațiune și limitele ei, resimțită doar în etapa de fuziune 
a fracturilor individualității, semnalând recuperarea stării primordiale a copilului desprins de mama. Moartea terifian-
tă restituie, în deosebi lui Filimon, ceea ce i-a luat pe nedrept viața: eternul feminin, întrezărit în personajele feminine  
mama-sora-bunica.

Cuvinte-cheie: simbol, experiență arhetipală, stare primordial, suferință, renaștere mistică.
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ză că: „Arhetipurile nu pot fi descrise adecvat dacă se 
lasă deoparte de legătura lor cu omul. (...) Chiar dacă 
miturile au o natură colectivă, ele sunt conectate cu 
individul în toate privințele. Orice teorie care omite să 
ia în calcul individul, structurile și nevoile sale psiho-
logice, va naște o colecție haotică de semnificații ale-
atorii și o sărăcire a conținutului” [2, p. 27]. Așadar, 
ceea ne propunem este să întreprindem o hermeneuti-
că a imaginii apei ca reflecție a experienței interioare a 
personajului din narațiune.

Copilul-Isai trece înot Nistrul fără dificulta-
te. Recunoaște cu ușurință locurile de pe maluri și 
folosește această experiență personală în realizarea mi-
siunilor de spionaj (misiuni impuse băiatului de arma-
ta sovietică, apoi de cea germană). ulterior pățaniile 
copilului vor deveni amintiri devoratoare pentru ființa 
acestuia. Dar pe lângă experiența tragică personală, 
la care vom reveni în paginile ce urmează, este im-
portant să menționăm că Isai moștenește de la bunic 
„memoria culturală” cu toate „funcțiile și valorile date 
imaginarul tradițional apei” [1, p. 8] și experiența bu-
nelului cu râul, ce l-a întărit în toate încercările: „... po-
vestea [bunelul] câte a tras și a pătimit pe drum, (…) 
și cum erau să-l omoare niște tâlhari când treceau prin 
niște păduri, și cum era să se înece într-o apă, dar a 
scăpat de toate și a venit acasă, și numai dorul de casă 
l-a adus și l-a ajutat – dorul de casă. Iar când era acolo 
departe, uneori prin trăsnetul împușcăturilor și asur-
zenia tunurilor i se năzărea că aude cum curge Nistrul, 
cum fâșâie și grăiește apa lui…” [3, p. 47]. Depozitul 
acesta de experiențe spirituale, moștenite din tată în 
fiu, va deveni ulterior pentru Isai forța sa enigmatică 
de rezistență, de vivacitate și demnitate umană. Nistru 
ca reprezentare geografică poate fi înțeles drept un loc 
binecuvântat, care, indiferent de evenimentele nefaste 
din cuprinsul geografiei sale, rămâne un model măreț 
de dăinuire și continuitate în timp. Este un axis mundi 
al basarabeanului, un loc sacru de împăcare cu sine –  
„punctul prin care se poate transcende lumea sensi-
bilului” [4, p. 93]. Bunelul și nepotul Isai revin la apa 
acestuia de fiecare dată, în momentele de maximă 
intensitate ale destinului, ca să trăiască experiența 
relației interioare cu vocea abisală a neamului supri-
mată de ororile istoriei, într-o contemplație a sacrului  
din Om.

În acest sens, personajul simbolic, Nistru, din Zbor 
frânt, are în țesătura narativă a romanului semnificația 
de vox populi. O voce integrală a unui popor fractu-
rat. Omul, singur, nu poate să cuprindă și să înțeleagă 
în totalitate drama neamului său, fără o mediere a 
subiectivității sale într-o proiecție obiectivă, o trans-
cendere a acesteia într-un element sacru integrator cu 
funcție simbolică de ocrotire și reazem în timp. Cele-

lalte imago-uri ale individualității lui Isai sunt reflexe 
exclusive ale memoriei involuntare a eroului constitu-
indu-se într-un algoritm artistic în funcție de structu-
ra personalității și devenirile ființiale ale personajului. 
Imaginea Nistrului însă ține de memoria colectivă și 
se subordonează unor factori externi de sorginte abi-
sală. Doinirea zguduitoare și tânguitoare a râului ex-
primă deliberat „teribila conflictualitate a istoriei”. În 
fața răului istoric dezlănțuit, Nistrul, „instrument al 
ordaliei” [4, p. 84], face apel – într-o rugă litanică – 
la rațiunea omenească, la omenia din om: „S-ar răz-
vrăti Nistrul… Ar țipa Nistrul: ce faceți voi, oameni-
lor? De ce vă căsăpiți unii pe alții? De ce vărsați atâta 
sânge? De ce lăsați să bântuie focul ista, care mă arde 
și mă pârjolește și pe mine, și livezile puse de moșii-
strămoșii voștri…” (p. 65). 

Într-o lectură mitico-arhetipală a romanului Zbor 
frânt, întrezărim perspectiva de reorganizare a lumii 
„sărite din țâțâni”, dezumanizate, pornind de la exem-
plul valorilor arhetipale păstrate de „memoria apei”. 
ființa protagonistului Isai, ca și cea a lui filimon din 
celălalt roman al lui Beșleagă, a fost dezrădăcinată și 
fracturată prin violența istoriei. Apa le oferă posibi-
litatea regenerării ontologice. În mod convențional, 
personajul Isai trebuie doar să se supună nevoii im-
perioase de purificare și „să pornească” spre râu, pe 
calea inițiatică de recuperare a Sinelui. Se îndreaptă 
spre o altă dimensiune ontogenetică, deoarece po-
trivit Dicționarului de simboluri al lui Jean Chevali-
er și Alain gheerbrant, apa „este simbolul energiilor 
inconștiente, al puterilor nedeslușite ale sufletului, al 
motivațiilor secrete și necunoscute” [5, p. 87]. După 
C. g. Jung, aventurile eroilor din miturile grecești, 
porniți în călătorii pe mare, oceane, într-o pădure pe-
riculoasă, neexplorată sau în locuri pustii, semnifică 
o experiență a individuației umane, la capătul căreia 
eroul suferă o renaștere interioară, o „conjuncție a 
conștiinței și a inconștientului a părților antagoniste 
a aparatului psihic (eul și anima, persona și umbra)” 
[6, p. 132]. 

Raportarea personajelor Isai și filimon la râu, la 
apă, și nevoia lor stringentă de căutare, indică o cer-
tă sorginte mitofolclorică. În basmul fantastic româ-
nesc, apa-hotar, apa regenerativă „rar se pot disocia de 
acțiunile eroului, de cele mai multe ori punându-l pe 
acesta în opoziție drastică cu principiul răului și defi-
nindu-i acestuia caracterul moral” [1, p.  9]. În explo-
rarea conștiinței, apa survine cu o dublă manifestare în 
destinul protagonistului: prima dată ca o moarte sim-
bolică a eroului și a doua – ca renaștere spirituală. Po-
trivit lui Vasile Lovinescu, „Moartea și reînvierea sunt 
cele două feţe solidare, complementare și consecutive 
al aceluiași fenomen, regentat de legea fundamentală a 
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universului” [7, p. 9]. Scopul acestei metamorfizări este 
„schimbarea fundamentală a condiției existențiale; 
la capătul încercărilor sale neofitul se bucură de cu 
totul altă existență decât cea dinaintea inițierii: el a 
devenit altul” [8, p. 8]. În această notă interpretativă 
mitoezoterică, constatăm cu referire la Zbor frânt că 
devenirea ființială a protagonistului a început odată 
cu trecerea abuzivă pe celălalt mal, interzis, al Nis-
trului, care egalează cu moartea lui spirituală. Copilul 
Isai pornește din propria inițiativă în căutarea lui Ile.  
El acționează hotărât în toate cazurile fiind „ghidat” 
de instinctele moștenite de la tată și bunel, axa vitală a 
ființei băiatului. 

Însă calitatea cea mai importantă care-i certifică 
cu adevărat condiția de erou este înverșunarea copi-
lului de a continua traseul său categoric ireversibil. 
Râul desemnează aici linia de marcare a interzisului, 
apa-hotar, și, ca urmare, pierderea irecuperabilă a stă-
rii paradisiace: „Și-ndată vede-n faţa ochilor lăstunii 
zburând pe deasupra și ţipând. Râul Nistru întrerupe 
mersul firesc al vieții lui Isai. Poate că ziceau: «Nu te 
băga, băiete, că mare primejdie te așteaptă!» Nu i-a 
ascultat … și a trecut” (p. 94). Tot ce i se întâmplă pe 
celălalt mal al Nistrului înseamnă rupere de spațiul 
mitic al păcii și armoniei universale a copilăriei, acesta 
fiind înlocuit de violența războiului. Nistru desparte 
celula familială: bunelul este răzlețit de fiică, mama de 
soră, Isai de fratele Ile. Trauma de familie fracturată 
este adânc refulată în inconștientul protagonistului cu 
reculul psihic recuperator. unica soluție de conecta-
re la energia vitalității plenare o reprezintă aderența 
conștiinței la sursele inconștientului personal, aspect 
analizat pe larg în articolele anterioare [9, p. 80-91]. 

În această apă cu un depozitar existențial și sim-
bolic malefic, Isai-adultul se întoarce pentru o reîn-
tâlnire cu sinele „înghițit” cândva de apele Nistrului. 
De altfel, râul are în structura psihică a personajelor 
o expresie preponderent thanatică. Dar, la Vladimir 
Beșleagă, pulsiunile morții sunt în strânsă coeziune cu 
cele ale vieții. În mod evident, Isai și filimon nu se 
„trezesc” din starea lor de somnambulism colectiv de-
cât atunci când sunt amenințați de presimțirile morții. 
Și nu ne referim aici la sensul prim al morții – „înce-
tare a vieții, oprire a tuturor funcțiilor vitale, răposa-
re” [10], ci la misterul „care tulbură adânc conștiința 
umană” (Eliade) – o etapă esențială în procesul de 
recuperare a integrității ființei. Conform scenariului 
ritualic mitico-arhetipal, tentativa lui Isai de a se îneca 
în apele Nistrului are înțelesul de coborâre în abisul 
Hadesului pentru a se „întâlni” față în față cu umbra, 
imaginea copilului eșuat în misiunea sa, imaginea copi-
lului suferind. Nistrul simbolizează chemarea thanati-
că, văzută și ca o nevoie de disoluție a straturilor psihi-

ce într-o coeziune dintre eu și umbra. În apele râului se 
întoarce la moartea de la care a fost salvat doar pentru 
a se mântui printr-o expediție regresivă a spiritului în 
abisul său înfricoșător. Astfel, punctului de maximă 
tensiune din romanul Zbor frânt îi revine funcția de 
purificare a eroului nostru. „Coborârea în Infern, scrie 
Vasile Lovinescu, are o asemănare, până la un anumit 
punct, cu acel «regressum in utero» de care se vorbeș-
te în psihanaliză, regres urmărind sleirea reziduuri-
lor nocive din subliminal, prin punerea lor în lumina 
conștientului. Rezultatul însă este aducerea la supra-
faţă a monștrilor al căror habitat normal este bezna” 
[7, p. 19]. Acest topos al imaginarului literar reprezintă 
oglinda în care se transpune interioritatea sa deplină, 
anulând, prin urmare, barierele cenzurii conștiinței, 
care-l despărțeau până atunci de adevărata sa natură, 
refulată: „… că somnul și uitarea sunt cele mai plăcute 
lucruri pe lume, și dacă poți să dormi și să uiți de tine, 
să uiți de lume, să uiți de oameni, să uiți de dureri, ești 
cel mai fericit om de pe pământ”, meditează protago-
nistul romanul Zbor frânt, Isai. Vom fi de acord deci cu 
viziunea cercetătorului Andrei Țurcanu, că aruncarea 
lui Isai în apă simbolizează „o confruntare la limită 
dintre o pornire inițială, confuză, de regressus ad ute-
rum și un examen psihanalitic al conștiinței, un flux al 
rememorării, o încercare de a clarifica și a scoate la lu-
mină mobilurile ascunse ale îndemnului thanatic” [11, 
p. 150]. Întâlnirea cu umbra personalității constituie, 
prin urmare, o etapă esențială și imperativă în actul 
de reconstituire a ființei sfărâmate a personajului Isai.

Cea de-a doua etapă a devenirii ființiale o repre-
zintă renașterea simbolică din apa râului. Spre fina-
lul romanului, apa obține alte conotații simbolice, 
de nuanță folclorică, și anume cea de apă învietoare. 
„zborul frânt” al lui Isai cu tot ce presupune el, cu în-
cercările recurente de a ieși din „cămașa lui Nessus”, 
ia sfârșit odată cu acceptarea Sinelui proiectat asupra 
fiului. Isai, simțindu-se înfrânt, se întoarce în apele 
morții și se lasă în deriva răzbunării lor și a amintiri-
lor funeste. Dar așa cum imersiunea personajului este 
înțeleasă de noi drept o coborâre în sine, protagonistul 
își fortifică existența din puterile obscure și interzise 
ale thanatos-ului. Or, contactul cu moartea suprimă 
autonegarea ființei și accelerează „constelarea” tuturor 
fracturilor individualității într-un tot unitar, apa vie 
nefiind niciodată opusul apei moarte. În imaginarul 
tradițional din basme, apa moartă are proprietăți de 
magie terapeutică, în timp ce apa vie restabilește sau 
reconstituie funcțiile vitale pierdute de corpul eroului 
[1, p. 15]: „… și umbrele lor se rupeau în două, Isai și-a 
zis: «De ce oare trebuie să ne rupem și noi în două? De 
ce oare?», a întors capul, și a auzit lăstunii, de dincolo, 
de peste apă (…) Iar când s-a aruncat în apă, și apa s-a 
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desfăcut și apoi s-a închis deasupra lui, a auzit parcă 
un strigăt din afară, din aer, de deasupra apei, l-a au-
zit dincolo, din apă. Strigătul a ajuns până la dânsul:  
«Ta-ta-tă-ă!», și i-a săgetat inima, că era strigătul plin 
de spaimă, strigăt de copil. […] și a vrut Isai să răz-
bească la suprafață, dar n-a putut, că mergea cu viteză 
mare la adâncime… [….] Iar țipătul îi tot răsună în 
urechi, se amestecă cu vâjâitul apei, țipătul i se face 
mai tare, apa-i clocotește în urechi, și atunci Isai își 
dă seama că acela nu-i alt țipăt, nici al treilea, nici al 
patrulea, răzbătut din afara apelor, ci e țipătul care 
răsună în urechile lui, care vine din adâncurile ființei 
lui, e țipătul vieții lui: «Ta-tă!»” (p. 131-133). gândul 
despre „divorțul acesta dintre om și viața sa” (Camus) 
excavează copilul interior „uitat” printre ruinele psiho-
logice ale războiului și-l ridică instantaneu prin strigăt 
la conștiință, anulând în așa mod „ruptura dintre ni-
velurile profunzimii și acela al falsei conștiințe” [12, 
p. 106]. 

Spre surprinderea noastră, descoperim în roma-
nul Siddhartha (o poemă indiană) al lui Hermann 
Hesse, un romancier de care Jung s-a atașat foarte 
mult, un episod în care se întrezărește o „comunicare” 
dintre om și Sine. Protagonistul, un fiu de brahman, 
renunță la diversitatea filosofiilor și la învățăturile 
marilor gânditori despre desăvârșirea spirituală și 
pornește de unul singur într-un pelerinaj să desco-
pere cea mai mare taină – cunoașterea de sine: „Nici 
Yoga-veda, nici Atharva-veda nu mă vor învăța, nici 
asceții, nici o altă învățătură. Vreau să învăț de la mine 
însumi, vreau să-mi fiu mie însumi discipol, vreau să 
mă cunosc pe mine însumi…” [13, p. 42-43]. Aventura 
de autocunoaștere, de self-eliberation a lui Siddhart-
ha întrece orice așteptare a prietenului său govida, 
condrumețul în pelerinajul spiritual, renunțând  la 
postura de yogin, de ascet, în favoarea desfrâului 
și bogățiilor lumești, ca o posibilă cale de a pătrun-
de în „cele mai adânci cotloane ale sinelui său” [13, 
p. 40]. Însă expediția aceasta l-a aruncat într-o sta-
re de disperare, pentru că între timp pierduse darul 
comunicării cu adâncurile ființei. Deznădăjduit, se 
aruncă în apele unui râu din pădure. Vom da un ci-
tat din romanul respectiv, cu intenția de a ilustra în-
trepătrunderea semnificațiilor imaginii arhetipale a 
râului, simbol ce se perpetuează prin epoci și spații, 
dar care reliefează aceeași problemă ontologică –  
reconectarea la sursele vitale ale ființei din adâncime: 
„…privi apa verde care curgea, curgea mereu sub el, 
privi în jos, simțind cum întreaga lui făptură era cu-
prinsă de dorința de a-și da drumul și a se scufunda în 
apa ceea. În apă, într-un gol înfiorător, i se oglindea în-
grozitorul gol din suflet. Da, ajunse la capăt. Nu-i mai 
rămânea nimic altceva de făcut decât să se distrugă, să 

nimicească viața lui nereușită… [….] Cu ochii închiși 
se lăsă să cadă în brațele morții. Dar din cele mai înde-
părtate cotloane ale sufletului său, din vremurile odi-
nioară ale unei vieți obosite auzi un sunet. (...) Iar în 
momentul în care sunetul Om ajunsese la urechea lui 
Sddhartha, spiritul său adormit se trezi dintr-odată... 
(...) Iată că ceea ce nu reușise să facă tot chinul din ul-
tima vreme, toate deziluziile, toată disperarea, reușise 
clipa ceea în care Om pătrunse în conștiința sa: atunci 
își dădu seama de mizeria și de rătăcirile sale”. [13, p. 
84-85]. 

Ca și în cazul lui Siddhartha, procesul de individu-
alizare a lui Isai se încheie cu o nouă naștere simbolică. 
goliciunea protagonistului simbolizează eliberarea de 
teroarea psihică, ascensiunea ființială. Dezgolirea de 
toate formele pământești, decodifică, în același timp, și 
transcenderea dintr-o lume interioară defectă în una 
superioară, total re-organizată ontologic. „Cufundarea 
în apă, explică mitologul Mircea Eliade, simbolizează 
în preformal, reintegrarea în modul nediferențiat al 
preexistenței. Ieșirea din apă repetă actul cosmogonic 
al manifestării formale; imersiunea echivalează cu o 
disoluție a formelor. De aceea simbolismul Apelor im-
plică atât Moartea, cât și Renașterea. Contactul cu apa 
comportă totdeauna o regenerare: pe de o parte, pen-
tru că disoluția este urmată de o «nouă naștere», pe de 
altă parte, pentru că imersiunea fertilizează și amplifi-
că potențialul vieții” [4, p. 177-178]. Intrat astfel într-o  
altă dimensiune valorică de cunoaștere, se eliberează 
de drama copilului interior, făcut acum scrum. Copilul 
divin, numit de noi și copil interior, apare în literatură, 
mituri, sau în vise ca o entitate supremă ce „se înalţă 
din ape sau din haos, (…) iese din pântecul matern 
al pământului sau din oul cosmic, simbolizează emer-
genţa spiritului din materie, nașterea individului dotat 
cu conștiinţă” [6, p. 132]: „Și băiatul se întreabă: cum o 
să se ducă ei acasă dacă tata-i gol? Când se uită – tata-i 
încins cu o cămașă. Vreau să-l întreb a cui e cămașa, 
că a tatei nu-i, a lui a ars – când a pus mâna pe grămă-
joara care credea că-s hainele lui, ale tatei, a văzut că în 
locul lor a rămas numai niște scrum ce a zburat printre 
degete și s-a împrăștiat peste tot cerul…” (p. 272).

Altă semnificație a apei se relevă în raport cu ima-
ginea mamei și cea a casei părintești. În această cone-
xiune sensurile ei trec într-un registru pozitiv de viață, 
lăsând să se întrevadă experiența plină de candoare 
a copilului și a copilăriei. Dorința lui Isai de a recu-
pera măcar o parte din grădina mamei în care „să-și 
clădească și el casa lui (...) lângă casa bătrânească, în 
vale, mai aproape de apă” (p. 9), are în subtextul ei 
nostalgiile unității primordiale și este ca o promisiune 
de ocrotire maternă. Simbolul apa/râul îndeplinește 
o funcție de mediere, reunește într-un centru psihic 
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toate fracturile individualității: copilul de mamă, ta-
tăl de copil, inconștientul de conștiință. Isai regăsește 
alinarea sufletească în natura feminină a apei. E o 
constantă universală, după observația lui gaston Ba-
chelard: „Natura este pentru omul adult ca o «mamă 
atoatecuprinzătoare, eternă și proiectată în infinit». 
Sentimental, natura este o proiecţie a mamei. În mod 
special, «Marea este pentru toţi oamenii unul dintre 
cele mai mari și mai constante simboluri ale materni-
tăţii»” [14].

În romanul viața și moartea nefericitului Filimon, 
apa păstrează funcția simbolică de regenerare spiritu-
ală într-o lume „violent clădită pe temelii iluzorii în 
care au loc crime și sălbăticii îngrozitoare” [15, p. 69].  
Pentru a ajunge la Apa Vremii, filimon străbate tărâ-
mul morților, în lumile de dincolo, ca să o roage să-i 
întoarcă ultimele trei zile din viață necesare pentru 
descifrarea tainei destinului. Apa Vremii nu per-
turbă ordinea cosmică a Timpului. Cele trei zile ale 
„cunoașterii de sine” au un rol decisiv în devenirea 
eroului, nu-i spulberă ultimele speranțe, îi oferă o 
șansă, unică, de a coborî în infernul abisal al psihicu-
lui său. Aici, filimon se lasă în deriva devenirii ființei 
sale profunde, e captat în întregime de învolburările 
memoriei involuntare reprimate până atunci și reface, 
din infinitezimale fragmente recuperate, adevărul tra-
gic al destinului său și al familiei sale. Din adâncimile 
inconștientului erup imagini atroce. E „demonismul 
psihic” latent, dialectica căruia nu poate fi pătrunsă cu 
rațiunea, ci doar sugerat prin energiile dezlănțuite ale 
presentimentului și intuiției. În circumstanțele ne-cla-
rului, ne-înțelesului și ambiguității, lunecând pe fluxul 
memoriei inconștiente, personajul transcende timpul 
curent și preia o nouă formă de „gândire”, una arheti-
pală, prin care tot ce i se părea neînțeles și neverosimil, 
ajunge să i se reveleze ca regăsiri substanțiale ale eului 
și ale destinului.  

Astfel, prin trecerea lui filimon în lumea de dincolo 
el repetă un act mistic de catharsis care se regăsește în 
mitul clasic despre Persefona. zeița Hadesului se ridică 
o parte a anului în Olimp pentru a-și reînnoi forțele la 
izvor, iar când se întoarce în Infern, se legitimează cu 
Creanga de Aur – „firul de aur al Continuității (…), atunci 
și numai atunci «îngrozitoarea Persefona», cum îi spune 
Homer, devine Eleustina, Prea Milostiva, iar purtătorul 
ramurii de aur devine fiul ei adoptiv” [7, p. 21]. filimon, 
așadar, privilegiat, pătrunde pe celălalt tărâm existențial 
doar pentru a avea acces la Sine, pentru a-și lămuri ne-
dumeririle, frământările, suspiciunile, într-o disperată 
nevoie a „cunoașterii de sine”. Pe parcurs, locul acesta 
sumbru al tărâmului morților îi asigură nefericitului 
filimon, într-o apoteoză de strălucire, precum cândva 
sufletelor în expediția spre Hades din miturile grecești,  

„o soartă fericită, obținută prin grația divinităților care 
domneau în lumea subterană” [16, p. 88]. Așadar, prota-
gonistului i se propune o cale de revindecare interioară, 
semnalată de Mircea Eliade drept „o revenire la matri-
ce, «întoarcerea la origine», ce pregătește o nouă naște-
re, (…) o renaștere mistică, de ordin spiritual, cu alte 
cuvinte, accesul la un nou mod de existență” [17, p. 77]. 
filimon „coboară” în „infernul” ființei, până la copilul 
interior, unde „resimte” prezența mamei, chiar dacă 
rațiunea nu-i oferă indici pentru a o recunoaște. După 
această experiență, puterea animei devine dominantă.

Conchidem că în cele două romane ale lui Vla-
dimir Beșleagă, imaginea apei se asociază unei mari 
suferințe. Momentele de viață șocante cu urmările lor 
depresive îi aduc pe Isai și filimon la un paroxism al 
ființării. Doar umbra morții îi poate salva de colap-
sul psihic și degringolada spirituală. E de remarcat că 
apa învestită cu semnificație de moarte, potop1, este 
invocată în mintea personajelor de fiecare dată când 
simt că nu mai rezistă calvarului confruntărilor cu 
sine însuși. Simbolul respectiv dezvăluie o dimensi-
une inefabilă a ființei personajului situată dincolo de 
rațiune și limitele ei, resimțită doar în etapa de fuziune 
a fracturilor individualității, semnalând recuperarea 
„stării primordiale, embrionare” [5, p. 81] a copilului 
desprins de mama. Moartea terifiantă restituie lui fi-
limon ceea ce i-a luat pe nedrept viața: eternul feminin 
întrezărit în personajele feminine mama-sora-bunica. 
feminitatea reprimată de-a lungul vieții lui filimon, 
este resuscitată din adâncurile ființei sale. În cele din 
urmă, entitatea interioară este regăsită și reintegrată în 
identitatea sa, potrivit modelelor arhetipale de redo-
bândire a unității și plinătății ființiale.  

1 Într-un interviu oferit revistei „Contrafort”, Vladimir 
Beșleagă mărturisește că „una din marile minuni ale copi-
lăriei mele a fost apa. Nu aceea pe care o beam sau din care, 
după cum am aflat ulterior, a apărut viaţa pe pământ, – toate 
astea au venit mai târziu... Ci: apa revărsată peste maluri, apa  
inundând toată valea noastră, în fine apa galbenă clocoti-
toare, purtând buturugi și chiar copaci întregi pe nisipul 
umflat,  gata să înece grădinile... Dar, mai întâi, a fost acea 
apă care s-a iscat din cuvintele spuse de bunica Tecla a vă-
rului meu – despre potop. O stare de nepovestit, o viziune 
halucinatorie, grandioasă, teribilă, dar în același timp cal-
mă, liniștitoare, în afara oricărui pericol... Pentru că: de ce? 
Și cam ce-ar fi să însemne asta: teribil, dar calm? grandioa-
să, dar liniștitoare? un paradox, adevărat, dar așa s-a sedi-
mentat în amintirea mea.. (...) Mai exact: potopul. Mă văd, 
așadar, în curtea lui văru-meu, acolo, anume acolo unde a 
luat naștere imaginea potopului, iscată din cele povestite cu 
o voce (poate chiar) ameninţătoare, ca să ne sperie pe noi, 
neastâmpăraţii și pușii pe pozne copleși”. [on-line] http://
www.contrafort.md/old/2002/87-89/310.html (vizitat la 
28.11.2019).
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Este bine cunoscută, în cazul poeților aparținând 
unor cuvinte literare și direcții estetice diferite, prac-
tica proiectării într-un personaj-simbol sau chiar în 
mai multe. Acesta este de obicei o figură mitologică. 
Criticul Mihai Cimpoi demonstra, într-un studiu des-
pre personalitatea lui Eminescu, că ea se relevă într-un 
complex întreg de măști, personaje sau voci. Proiecția 
aliterativă poate fi distinsă în ipostazele Poetului-Bard 
din poeziile de tinerețe, în chipul Călugărului sau al 
Monarhului (al Poetului-Rege) și, bineînțeles, în figu-
ra lui Hyperion, simbol al geniului. 

Lucian Blaga credea că autorul Luceafărului s-a 
identificat cu un ideal subconștient, cu totul particu-
lar, acela al „tânărului Voievod”, dovadă fiind evocarea 
obsesivă a epocii voievodale, în special a lui Ștefan cel 
Mare (în Doină și Scrisori) și viziunea sacrală despre 
natură („Împărat slăvit e codrul...”) [1, p. 250].

Ioana Em. Petrescu observa că Bardul din înce-
puturile poetice eminesciene „reîncarnează” Poe-
tul-Profet al pașoptiștilor [2, p. 25]. gisèle Vanhese e 
de părere că dominante sunt „măștile dorinței”, prin 
care se cristalizează figurile masculine: marile figuri 
ale Demonului, fiului nopții, zburătorului și figuri-
le mai minore ale lui Cupidon, Kamadeva și Sylphul  
[3, p. 215].

„Oricum am aborda personalitatea, glosează Mi-
hai Cimpoi, în sens pozitiv sau per a contrario – și 
chiar negatio nem –, ea se impune constant ca o valoa-
re absolută, asemenea fenomenului în cazul lui Heide-

gger, un fir conducător, o linie directoare, un etalon, 
niște puncte de reper fundamentale în cercetare. Ne 
asigură, astfel, o cale de acces ferită de curse și primej-
dii spre opera lui, privită ca unicitate” [4, p. 4].

Luând în considerare importanța capitală a perso-
nalității unui poet și modalitățile de a se transfigura în 
anumite chipuri simbolice sau alegorice, în personaje 
mitologice sau create de propria fantezie – toate însă 
reprezentând ființa lui, experiența de viață, idealurile 
sale – putem vorbi, în cazul lui Ion Minulescu, despre 
prezența unui singur personaj, cel al Poetului-itine-
rant. Acesta se prezintă, firește, și ca un mitem cu mai 
multe atribuții simbolice. Autorul Romanțelor pentru 
mai târziu se vrea la 1908, după cum precizează în 
ultimul vers al Romanței noului-venit înveșmântat în 
toga lui Apollo, deci un trimis sub chip de nou-venit 
al zeului armoniei, artei, zilei, luminii, soarelui. Des-
cendența din familia spirituală a acestuia e și în spiri-
tul poeticii simboliste, deoarece era protectorul celor 
care prevestesc viitorul. Noul-venit, parcurgând o cale 
lungă, i-a întâlnit pe toți cei „câți vrură să vă vândă  
(ce spune el celor din preajma sa) podoabe noi ce nu se 
vând”, pe cei ce vrură să (vă) cânte romanțe noi și pe cei 
ce vrură să (vă) îndrume spre mai bine și spre-acel fru-
mos întrezărit „în armoniile eterne /Dintr-un sfârșit/ și-
un infinit...” Noul-venit i-a mai întâlnit pe cei ce (v-au) 
adus lumini, pe cei ce au fost primiți cu ură și au fost 
goniți cu pietre – „Pietre ce s-or preface-n piedestale/ 
În clipa când vă va cuprinde beția altor ideale” [5, p. 2].
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Poetul nou-venit este însă dintr-o „lume creată 
dincolo de zare”, adică o lume care nu seamănă deloc 
cu lumea celor cărora se adresează sub nominalizarea 
impersonală „voi”. Anume pe aceștia îi îndeamnă să 
vină să cânte împreună sub acompaniamentul lirelor 
de aur: „Veniţi!... / Veniţi, să vă aprind în suflet lumi-
na stinselor făclii/ Și-n versuri fantasmagoria și vraja 
noilor magii! / Iar cânturile voastre – /Cânturi cu care 
azi cerșiţi o pâine –/ Să le-ncunun cu strălucire aure-
olelor de mâine!...” [5, p. 2-3]. Poetul rămâne disperat 
în frenezia aceasta a avânturilor romantice marcate de 
mesianism: „Dar poarta a rămas închisă la glasul ar-
tei viitoare” și după un rând de puncte vine ultimul 
acord liric cu un accent ironic: „Era prin anul una mie 
și nouă sute opt  – îmi pare” [5, p. 3].

Mitemul Poetului-itinerant se completează în cea 
de-a doua romanță cu ipostaza cântărețului obosit, 
„sărman cercetător prin stele” ce-a bătătorit drumuri 
prăfuite „de frumuseți bizare și armonii smintite”. 
Acesta e invitat, după ce a bătut la multe porți care nu 
i s-au deschis să intre în grădina sa sub aleile căreia 
zac părerile de rău, iar pământul e hrănit de morți.  
E invitat la serbarea „orgiilor de seară”, ce amintesc de 
faptul că „cei morți sunt înăuntru, iar vii, sunt pe-afa-
ră” [5, p. 4].

urmează un șir de îndemnuri de a porni spre 
tărâmuri enigmatice (Romanța noastră, Spre insula 
enigmă), spre întâlnirile cu marii dispăruți în ale căror 
visuri retrăiește „câte un vers ciudat din marele Poem 
(„pe care voi nu l-ați plătit cu bulgări de noroi!...”), – 
întâlniri ce transformă pe cei morți în vii și pe cei vii 
în morți (Romanța marilor dispăruți).

Obsesia Marelui Poem se particularizează în visul 
de a scrie trei romanțe – una în gustul florentin, „așa 
cum ar fi scris-o Dante”, cea de-a doua „sculptată în 
ritmul eroticelor lesbiene” și scrise cu „carmin din bu-
zele acelor neasemănate curtezane” ce o sărbătoreau 
pe blonda Venus și ce-a de-a treia să fie pătrunsă de 
tristețea nopților polare scrisă cu „un verde mocir-
los, în care/ Și-or îngropa pe veci iubirea cei ce n-o 
vor mai cânta”. Dorința sa neantizează în final, din 
culorile cu care urmau să fie scrise romanțele rămâ-
nând doar o pată verde ce apasă ca o piatră funerară:  
„Mi-am zis:/ Voi scrie trei romanţe... / Dar azi, din aurul  
de-alt’ dată/ Și din carminul de pe buze/ Nu mi-a ră-
mas decât o pată –/ O pată verde, ce m-apasă ca și o 
piatră funerară/ Sub care dorm, ca-n trei sicriuri,/ Trei 
stinse-acorduri de chitară!... [5, p. 10-11].

Parcurgând rând pe rând Romanțele pentru mai târ-
ziu, constatăm o intensificare progresivă a viziunii mor-
ții, în prim-plan apărând imaginile tanatice, cadavericul, 
putreziciunea, muzica funebră, tânguirile mortuare. Am 
putea spune că poezia minulesciană se bacovianizează, 

valorifică un cadrul pluvial autumnal, străbătut de sen-
zația pustiului, dispariției, necunoscutului, neînțele-
sului. Numai că spre deosebire de autorul Plumb-ului, 
Minulescu nu se simte aflat într-un cavou, ci înafara lui, 
rămas în ploaie, plimbându-și scheletul pe sub sălcile 
ude: „Paznicul mi-a-nchis cavoul și-am rămas în ploa-
ie-afară./ Și-am rămas să-mi plimb scheletul printre al-
bele cavouri/ unde-ai noștri dorm în paza lumânărilor 
de ceară/ Și-am rămas să-mi plimb scheletul pe potecile 
pustii/ Și pe crucile de piatră să citesc ce-au scris cei vii.”   
[5, p. 13].

În această atmosferă generală dezolantă apar to-
tuși acorduri senine, în ciuda destinului pe care i 
l-au hărăzit Parcele. Poetul este prizonierul unor stări 
contrastante, polarizate. Rămânând în castelul go-
tic, deoarece a pierdut cheia de la poartă, și căzând a 
stins lumina, el se crede în Turnul celor trei blazoane:  
„Al Iubirii,/ Al Speranţei,/ Și-al Credinţei viitoare.../
Și-am rămas în turnul gotic/ Domn pe-ntinsele impe-
rii/ Ale negrului haotic.”  [5, p. 11]. găsind cheia care 
se preface într-o cupă, vede însă în fundul ei „naufra-
giul ce-l așteaptă” [5, p. 12]. E. Lovinescu remarca toc-
mai această conjugare a „senzației morții și a periciu-
nii universale, împinsă până la tragic” (și care cere o 
sensibilitate mai profundă decât cea minulesciană) cu 
„o neliniște ce e dreptul, nu e de ordin metafizic și deci 
superioară, ci o liniște legată de timp și de loc, un in-
stinct de migrație, o dorință neraționată de orizonturi 
noi, care i-au populat poezia cu atâtea „țări enigme”, 
cu atâtea „galere” și „corăbii” ce pleacă sau sosesc, cu 
atâția pelerini și berze călătoare...” [6, p. 704].

Pelerinul nu e un personaj ca oricare din cadrul 
geografic concret sau imaginar (venit adică din necu-
noscut, din zări îndepărtate) el e un specimen, e mo-
delul ideal de călător ce străbate spațiile enigmatice. 
Poetul i se identifică lui, devenind Poetul – itinerant 
căutător de sensuri ale existenței, spărgător de tai-
ne. Este cel ce se mișcă sau vine dintr-o altă lume ce 
simbolizează idealitatea, armonia. E, cu alte cuvinte, 
trimisul lui Apollo, înzestrat cu darul profeției. Poetul 
recunoaște proiecția aliterativă a sa în pelerinul care, 
rămas unul singur și părând îndurerat ca Prometeu,  
e „mort de mult și... tot nu moare”: „și acest biet pele-
rin sunt eu” [5, p. 17].

Pe parcurs dăm și de altă ipostază imaginară a Po-
etului, încercat de puternice sentimente față de „cea 
mai frumoasă și mai nebună dintre fete...”. Poetul nu 
e numai pornit pătimaș să scrie „trei ode,/ Trei ro-
manțe, / Trei elegii/ Și trei sonete”, el se vede Cavalerul 
ce făgăduiește, ca în basme, înfruntând obstacole, să 
aducă iubitei smaralde prețioase din țara palmierilor: 
„Din ţara-n care dorm de veacuri vestiţii faraoni,/ 
Din ţara/ În care Sfincșii stau de vorbă cu Nilul sfânt/  
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Și cu Sahara,/ Din ţara-n care palmierii/ Vestesc ara-
bilor furtuna/ Și caravanelor pierdute/ Că nu se mai 
întorc nici una,/ Din ţara asta minunată,/ Tăcută,/ 
Tristă/ Și bizară,/ Îţi voi aduce trei smaralde nemaivă-
zute-n altă ţară,/ Trei perle blonde, pescuite de Negri-n  
golful de Aden,/ Și trei rubine-nsângerate, ascunse 
toate-ntr-un refren/ De Triolet,/ Pe care nimeni nu-l 
va înţelege,/ fiindcă nu-i/ Pe lume nimeni să-nţeleagă 
simbolul Trioletului!...” [5, p. 12].

Cavalerismul de natură medievală europeană se 
preschimbă, apoi, într-o altă atitudine față de femeia 
iubită/ femeile iubite ale unui rege asiat. Poetul care 
aduce perle prețioase din „țara palmierilor” și-i cântă 
fetei „celei mai frumoase și mai nebune dintre femei” 
un  triolet, al cărui înțeles nu-l știe nimeni, se erijea-
ză acum în postură regală. Se transfigurează într-un 
Rege asiat care nu doar cântă, nu-și mărturisește doar 
dragostea în cântec în care codifică muzical perle-
le aduse. El eternizează dragostea sub formă de artă; 
femeile iubite devin statui. Statuile sunt sculptate de 
meșteri aduși din alte țări care le-au eternizat ,,în mas-
ca supremei nepăsări”. femeile au fost iubite ,,Cu-atâta 
frenezie,/ Că-n spasmele dorinței/ În fiecare noapte 
sfârșeam printr-un cuțit/ Poemele-ncepute cu buzele 
și dinții” [5, p. 77].

Poetul – Rege asiatic – coboară în parcul său de-a 
lungul aleilor pătate de lacrimi și de sânge cu buzele 
arse și dorința de a cerși o sărutare „pe rând la fieca-
re”: „Și-n parcul meu/ de-a lungul albelor pătate/ De 
lacrimi/ Și de sânge, / La ora când amurgul colorile-și 
răsfrânge/ Pe goalele și albele statui imaculate;/ Cobor,/ 
Cobor eu singur din vastul meu palat,/ Și buzele-mi 
aprinse cerșesc o sărutare,/ Pe rând/ La fiecare.” [5,  
p. 148].

Regele asiatic, care se vrea mântuit de păcate și de 
regretele postume, reînvie trecutul turnat în bronz pe 
aleile parcului său și face gestul regal de a le îngenun-
chea și a săruta „statuiele-nvinse” – gest de o superbie 
rară, simbolizând cu o putere expresivă deosebită ar-
doarea dragostei și măreția poemelor sale încrustate 
pe statui: „Da.../ Eu – un rege care se roagă-a fi ier-
tat – /Cutreier ca fantoma regretelor postume/ Tăcu-
tul parc cu șapte alei, întretăiate/ De-alte șapte-alei,/ 
În care stau de pază o sută de femei –/ Și corpurile 
albe de piatră, nemișcate,/ Le-ngenunchez cu gestul;/ 
Iar buzele-mi aprinse/ Le-ngheț cu sărutarea statuielor 
învinse” [5, p. 77-78].

Poetul nu se cantonează însă în această iposta-
ză maiestoasă de Rege asiatic. El se dorește a fi altfel 
de cum a fost și adresează Celui-de-Sus ruga ca să 
fie dezlegat de păcatul de a fi încercat să facă „granit 
din cărămidă/ Și bronz din băligar,/ colan de pietre 
scumpe din sâmburi de dovleac/ Și-un Pegas cu-aripi 

duble din clasicul măgar...” [5, p. 120]. Într-o pornire 
irepresibilă a fost tentat să fie ca Cel-de-Sus, să fie De-
miurgul creator de lume nouă prin transformarea – în 
chip arghezian – a cărămizii în granit, a bălegarului în 
bronz și a măgarului în Pegas. Dialogul cu Dumnezeu 
e patetic, familiar și deosebit de sincer și ruga stărui-
toare de a-l face să uite de încercarea de a semăna cu 
El e un gest superb de analiză morală:

„Și iartă-mă că-n viață n-am fost decât așa/ Cum 
te-am văzut pe tine – /C-așa credeam că-i bine!.../ 
Dar azi, când văd că-i altfel de cum am vrut să fie,/ 
Stropește-mi ochii, Doamne, cu stropi de apă vie,/ 
Retează-mi mâna dreaptă/ Și pune-mi strajă gurii,/ 
Alungă-mi nebunia din scoarțele Scripturii/ Ș-apoi 
desprinde-mi chipul de pe icoana Ta/ Și fă să uit  
c-odată am fost și eu ca Tine” [5, p. 120].

unii istorici literari au presupus că versurile din 
ciclul De vorbă cu Cel-de-Sus ar constitui o parodie la 
adresa Psalmilor lui Tudor Arghezi. Emil Manu con-
sidera că ipoteza insinuării parodice a lui Arghezi în 
Rugă pentru ziua mea onomastică n-ar fi hazardată [7, 
p. 164].

Părerea noastră este că, indiferent de sursa de in-
formație, Rugă pentru duminica Floriilor, aduce note 
întregitoare la mitemul Poetului – itinerant care a ți-
nut pragmatic să scrie o poezie a viitorului, plăsmuind 
o altă lume decât cea înconjurătoare.

Drept dovadă slujește și Rugă pentru altă rugă, în 
care se vrea binecuvântat de Dumnezeu ca să poată 
intra cândva în Ierusalim ca și Cristos călare pe un 
măgar și să fie trădat ca fiul Său: „Dă-mi, Doamne, 
binecuvântarea Ta,/ Să pot intra-n Ierusalim și eu, 
cândva,/ Ca și Cristos, calare pe măgar,/ în înflorită 
lună-a a lui florar !.../ Dă-mi bucuria să mă văd tră-
dat/ Ca fiul Tău/ De Iuda sărutat/ Și, ca să-mi pot în-
depărta sfiala,/ Dă-mi buzele Mariei din Magdala...” 
[5, p. 124].

În concluzie trebuie de menționat că această do-
rință este de asemenea a unui Poet al viitorului, în-
zestrat cu puteri demiurgice de a modela o altă lume 
sub semnul idealului și de a depăși calitatea modestă 
și umilitoare pe care o are ca scrib cărturar. El vrea să 
fie legat numai de Dumnezeu și, în cazul în care nu 
va fi înțeles să moară ca și Cristos, pe golgota: „Cum 
nu sunt decât scribul cărturar,/ Dă-mi, Doamne, spor 
la minte/ Nu lipsă la cântar.../ Ia-mi inima și-aruncă-
mi-o la câini,/ Și-n locul ei dă-mi patru ochi/ Și zece 
mâini...” [5, p. 124]. Poetul viitorului roagă în continu-
are  să i se sporească mintea, să aibă zborul rândunicii 
ca să ducă scrisul său peste zări, să poată preface, la be-
ție, apa în vin. Suprema rugă e să fie binecuvântat pen-
tru a lega viața numai de Dumnezeu – rugă într-un  
fel hyperionică, a poetului-geniu din Luceafărul emi-
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nescian: „Dă-mi învierea morţilor din mine/ Să-mi 
pot lega viaţa, prin ea, numai de Tine/ Nu să-mi re-
neg stăpânul, ca Petre-n sărbători./ Când va cânta-n 
ogradă cocoșul de trei ori./ Iar dac-o fi să mor și eu, 
ucis/ De cei care n-au înţeles încă ce-am scris,/ Dă-mi, 
Doamne, binecuvântarea Ta,/ Să pot muri, ca și Cris-
tos, pe golgota !...” [5, p. 125].

Sunt versuri care traduc în fond programul expus 
în manifestele simboliste ale poetului, în ambițiile lui 
de a asigura „o evoluție a artei, ultima ei expresie” [8] 
și „de a nu da atenție decât actelor prin care un om se 
deosebește de altul” [9].
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Cu a zecea carte de versuri, Numele tău (1968), 
apărută la vârsta de 33 de ani, grigore Vieru e con-
sacrat „poet cu nume, cu o creație aproape închegată” 
(Ion Druță). La data lansării acestui excepțional vo-
lum, atenționările maestrului s-au dovedit a fi pro-
fetice, Numele tău rămâne un volum emblematic nu 
numai pentru poezia lui Vieru, dar și pentru genera-
ția șaizecistă. De acum încolo multe poezii din acest 
volum vor „migra” (vorba lui Adrian Dinu Rachieru) 
în  Aproape (1974), Un verde ne vede (1976), Steaua 
de vineri. Iași (1978), Fiindcă iubesc (1980), Izvorul și 
clipa. București (1981), Cel care sunt (1987), Rădăcina 
de foc. București (1989) ș.a., în hristos nu are nici o 
vină (1991), Strigat-am către tine (2002), Acum și în 
veac (2004), Taina care mă apără. Iași (2008), etalând 
conștiința lucidă a unui mare poet în „efortul uriaș” 
(Theodor Codreanu) de a scrie Marea Carte, „o singu-
ră carte, dar arată adânc și semănată bine”.

Poetul, interpret al ființei. Tot ceea ce este sau 
poate fi inventat, tot ce se află în afara eului, orice lu-
cru/ obiect asupra căruia poetul își îndreaptă gândirea, 
tot, dar absolut tot, în poezia lui Vieru, prinde viață, 
chiar și moartea, Neființa e animată: „Nu am, moarte, 
cu tine nimic./ Eu nici măcar nu te urăsc/ Cum te bles-
temă unii, vreau să zic,/ La fel cum lumina pârăsc.// 
Dar ce-ai face tu și cum ai trăi/ De-ai avea mamă și-ar 
muri./ Ce-ai face tu și cum ar fi/ De-ai avea copii și-ar 
muri?!// Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar 
nu te urăsc./ Vei fi mare tu, eu voi fi mic,/ Dar numai 
din propria-mi viață trăiesc.// Nu frică, nu teamă –/ 
Milă de tine mi-i,/ Că na-i avut niciodată mamă,/ Că 
na-ai avut niciodată copii” („*** Nu am moarte cu tine 

nimic”). Viziunea dihotomică domină peste viață și 
moarte, peste cer și pământ într-o încăierare de con-
trarii: „Năruitor, nemernic/ În noi un verde foc/ Arde/ 
Și sângeră țărâna/ Cu cerul la un loc” (Nemernicul 
foc). Poetul plasticizează/ revelează partea invizibilă a 
unor imagini de o admirabilă prospețime: „izvoare –  
limpezi zăvoare”; „rădăcina de foc”; „un verde ne 
vede”; „Toate se schimbă în viață,/ Numai izvorul nu”  
(Izvorul). 

grigore Vieru este cel mai important poet al 
generației „copiii anilor treizeci”. În spațiul pruto-
nistrean, poezia lui contribuie temeinic la afirmarea 
identității spirituale, a conștiinței de neam; în procesul 
acerb de deznaționalizare brutală, poetul devine un 
„mesager al Basarabiei victimizate”, un exponent au-
tentic al „neamului”, mai exact, un interpret al „vocii 
poporului”.

Poezia, în înțeles heideggerian, este „rostire des-
pre lume și pământ, rostire despre spațiul în care se 
petrece disputa dintre ele” [1, p. 101], iar poetul, un 
interpret al ființei. Clarificatoare, în acest sens, sunt 
câteva criterii relaționate de Martin Heidegger în 
poezia lui Hölderlin: „Ctitoria ființei este legată de 
semnele zeilor. Iar cuvântul poetic nu este totodată 
decât interpretarea «vocii poporului». Acesta este 
numele pe care Hölderlin îl dă legendelor prin care 
un popor își amintește de apartenența sa la ființare 
în totalitatea ei. Dar această voce se scufundă ade-
sea în tăcere și ostenește în sine însăși. Ea nici nu are 
de fapt putința să spună, prin ea însăși doar, ceea ce 
este autentic, ci are nevoie de cel care o interpretează”  
[1, p. 235-236].
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Identificat cu Basarabia, cu vocea ei, Vieru e, 
cum afirmă Constantin Ciopraga, o „conștiință răspi-
cat-constructivă”, un „destin re-întemeietor”; și aceasta 
pentru că tribunul social „și-a luat în serios misiunea 
de poet al neamului” [2, p. 264]. Cu adevărat, Vieru 
continuă, în condiții noi, misiunea de re-întemeiere, 
„demersul lui Alexei Mateevici și Ion Inculeț”, celor 
din „generația unirii”. 

Ctitorirea universului artistic al poeziei lui Vieru 
stă sub semnul continuității spirituale, iată de ce, vo-
cea lui se contopește cu vocile predecesorilor: cu cele 
ale poetului anonim, a lui Eminescu, Arghezi, Blaga, 
Bacovia, Stănescu, Sorescu etc. Nu întâmplător, ima-
ginea obsesivă a casei (ca axis mundi) implică în mod 
firesc, într-o formă esențializată, memoria poetică în 
expresii ca acestea: „E-atâta tăcere/ În casa mumei/ 
Cât se-aude în jur murmurând/ Plânsetul humei”; sau: 
„Ești apa lină/ Din care-și „bea ființa” al/ Speranței 
curcubeu”; sau: „Mai întâi să fii sămânță” etc.

Cel mai îndrăgit poet din Basarabia poate fi înțe-
les mult mai profund dacă stăruim asupra aforismelor 
sale, majoritatea dintre ele adunate în Mișcarea în in-
finit din Taina care mă apără [3, p. 351-420], acestea, 
raportate la afirmațiile sale poetice, făcute mai înainte, 
la axiomele de la care își ia ființă poezia, pun într-o 
altă lumină misterul invizibil al universului vierean. Se 
știe că poemele lui consacrate limbii române sunt ad-
mirabile în exprimarea inexprimabilului: „În aceeași 
limbă/ Toată lumea plânge,/ În aceeași limbă/ Râde un 
pământ./ Ci doar în limba ta/ Durerea poți s-o mân-
gâi,/ Iar bucuria/ S-o preschimbi în cânt.// În limba 
ta/ Ți-e dor de mama,/ Și vinul e mai vin,/ Și prânzul 
e mai prânz./ Și doar în limba ta/ Poți râde singur,/ Și 
doar în limba ta/ Te poți opri din plâns.// Iar când nu 
poți/ Nici plânge și nici râde,/ Când nu poți mângâia/ 
Și nici cânta,/ Cu-al tău pământ,/ Cu cerul tău în față,/ 
Tu taci atuncea/ Tot în limba ta” (În limba ta). E un 
poem care se află în dialog continuu, intertextual cu o 
tradiție vie de elogiere a „limbii noastre, cea română”.

Aserțiunea heideggeriană „Limba este locul de 
adăpost al ființei” își află reflecții poetice, definiții 
sclipitoare. La Vieru, poeziile consacrate limbii au un 
imaginar original, un substrat cu conotații polemice. 
Ideea privind limba ca oglindă a ființei se deschide 
grațios: „Privește în ochii Limbii Române până când 
te va recunoaște și va izbucni în plâns”; limba, matrice, 
destin al ființei în ființare, poetul, discipol al Limbii 
Române: „Din mila, din dragostea și dărnicia Lim-
bii  Române am răsărit ca poet. Limba Română este 
destinul meu agitat. Poate că și osteneala mea este o 
parte din norocul ei în Basarabia”; „Partea cu adevă-
rat misterioasă  ființei mele este Limba Română”; „un 
scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit”;  

limba, spațiu existențial securizat: „Nu există o caze-
mată mai sigură în fața dușmanului decât cea săpată 
adânc în limba neamului tău”; „Viețuiesc în limba mea, 
acționez în limba mea; de la un cuvânt până la altul se 
întâmplă toate minunile universului în limba mea”. 
Chintesențe rezonează nu numai cu poemele consa-
crate limbii, ci și cu concepția poetului despre viață și 
arta poetică, exemplară/admirabilă prin simplitate și 
prospețime, în tipare ca acestea. Tematica aforismelor 
reconfigurează reperele, „semnele și nodurile” operei 
poetice: „Dreptatea mea cea dintâi este Limba Ro-
mână în care lucrează iubirea de Dumnezeu”; „După 
temnița de piatră, cea mai grea este ocna unei limbi în 
care ești aruncat și nu o cunoști”; „Limba unui popor 
este chiar sângele acestui popor” etc. 

Alteori, aceste „mici poeme în proză”, dezlănțuite 
„nuclear” – („S-ar putea crede că întreaga natură a 
trudit la zidirea Limbii Române”; „Nu cred că există 
vreun popor fără de geniu, de vreme ce fiecare popor 
are limba sa”; „Natura și Limba Română: două lucruri 
pe care le-am găsit făcute de alții?”; „Stilul este sluga 
școlită a sentimentelor, care are curajul să le trezeas-
că din somn”; „Stilul este Limba Română cutreierată 
de bunul-simț”) – sunt principii ale artei sale poetice 
cu temeiuri heideggeriene: „Limba însăși este Poezie 
într-un sens esențial. Însă deoarece abia limba este 
acea survenire în care omului i se deschide ființarea ca 
ființare, poezia ca Poezie în sens restrâns este Poezia 
originară prin excelență, Poezie în sens esențial. fap-
tul că limba este Poezie (Dichtung) nu se explică prin 
aceea că ea este poezie originară (urpoesie), ci poe-
zia survine în limbă deoarece aceasta păstrează esența 
originară a Poeziei” [1, p. 102].  

un prim principiu al poeziei lui Vieru este cel cu 
referire la „re-întemeierea ființei”, la revenirea la în-
ceputurile originarului, la miturile, simbolurile esen-
țiale ale poporului român. Poetul are dreptul deplin 
de a se simte fericit că n-a „cântat păunii”, care con-
sună cu  gândul aforistic: „Mă simt fericit când spun 
adevărul, e ca și cum ar fi pentru ultima oară când îl 
poți rosti”. Criteriul de bază al poeticității în descen-
dența eminesciană a poeziei lui Vieru este căutarea cu-
vântului „ce exprimă adevărul”. După Heidegger: „... 
Esența Poeziei este ctitorirea (Stiftung) adevărului” [1,  
p. 102], iată o teză ce poate fi probată pe opera unui 
mare poet.

În condițiile „omniprezentei cenzuri” adevărul nu 
putea fi exprimat direct, în configurații prea-pline; de 
regulă, el era sugerat într-o formă indirectă, în latențe 
revelatorii sau, de cele mai multe ori, imaginile „ade-
vărului adevărat” erau refulate, respinse în subconști-
ent. Exemplar pentru modul de manifestare a „liber-
tății de creație” sub regim totalitar este emblematicul 
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poem Mamă, tu ești... care inaugurează volumul Nu-
mele tău, poem cu statut de artă poetică, în care se ple-
dează grațios pentru valorile/simbolurile identitare. 
Poemul are, în subtext, un mesaj „subversiv”, definind 
patria poetic, cu elemente ale stemei României de 
atunci. Sugestiv în acest sens e un gând al poetului –  
„Imaginația trebuie să aibă, ca și Patria, niște hotare. 
Dincolo de aceste granițe ești un străin” –, prin care se 
exprimă subtil/reticent nostalgia originilor, lăsând să 
se înțeleagă, pentru cine are ochi să vadă, esența sim-
bolică a însemnelor trecute sub tăcere („muntele”, „ma-
rea”, semne de hotare, pe care „patria mică” nu le avea): 
„Mamă,/ tu ești patria mea!// Creștetul tău –/ vârful 
muntelui/ acoperit cu nea./ Ochii tăi –/ mări albas-
tre./ Palmele tale –/ arăturile noastre./ Respirația ta –/  
nori/ din care curg ploi/ peste câmp și oraș./ Inelul/ din 
degetul tău –/ cătare/ prin care ochesc/ în dușman./ 
Basmaua –/ steag,/ zvâcnind ca inima.../ Mamă,/ tu 
ești patria mea!”. În legătură directă cu această defi-
nire metaforică a patriei un raționament – „Dacă este 
posibil să nu se vorbească de Patrie în poezie, atunci 
este și mai posibil să nu se vorbească de poezie în Pa-
trie” – din care deducem „surplusul de realitate” (Jean 
Burgos), obișnuitul neobișnuit, insolitul adevărului, în 
cazul dat, exprimat cu multă ingeniozitate, a dus de 
nas cenzura. 

Pentru perspectiva fenomenologică de tratare 
a „poeziei originilor” [4, p. 17-28] sunt revelatoare 
observațiile referitoare la darul/ harul „ctitoriei”/ în-
temeierii „prea-pline”: „Punerea-în-operă-a-adevă-
rului deschide accesul la neobișnuit și în același timp 
anulează obișnuitul și ceea ce este considerat ca atare. 
Adevărul care se deschide în operă nu poate fi nicio-
dată confirmat și dedus din ceea ce ne-am deprins să 
considerăm a fi real. Opera contrazice ceea ce ne-am 
deprins să considerăm a fi real în realitatea sa exclu-
sivă. Realitatea nemijlocită și care se află la dispoziția 
noastră nu poate niciodată să compenseze sau să țină 
locul a ceea ce arta ctitorește. Ctitorirea este un prea-
plin, un dar” [1, p. 102-103]. 

formula „preaplinului”, lansată de Mihai Cimpoi, 
s-a dovedit a fi o „găselniță” care face carieră în exe-
geza românească. „Dăruirea și întemeierea au în sine 
acea nemijlocire pe care o numim început. Dar aceas-
tă nemijlocire a începutului, specificitatea saltului din 
ceea ce nu poate fi mijlocit, nu exclude, ci, dimpotrivă, 
reclamă faptul că începutul este pregătit cel mai înde-
lung, rămânând să treacă cu totul neobservat. Adevă-
ratul început, ca salt (Sprung), este întotdeauna un salt 
anticipator (Vorsprung)” [1, p. 104]; „Arta este pune-
rea-în-operă-a-adevărului” [1, p. 105]. 

Cum se raportează Vieru la „punerea-în-ope-
ră-a-adevărului”, la rostirea românească a ființei, la 

timpul istoric, la spațiul mioritic rămâne un subiect 
reluat insistent în vreo douăzeci de monografii și o 
puzderie de studii și analize critice, portrete, medali-
oane, dedicații, evocări și mărturii. Toate acestea, cu 
excepția exegezelor lui Mihai Cimpoi și Theodor Co-
dreanu, nu modifică esențial imaginea pe care ne-a 
creat-o scrisul lui Vieru. Pentru cititorul, interpre-
tul, criticul de astăzi, poetul este „purtător de lacri-
mă colectivă” (Mihai ungheanu); „un poet cu lira-n 
lacrimi” (Eugen Simion); „apologet al vieții” (Mihai 
Cimpoi); „tristețea Basarabiei” (fănuș Neagu); „poet 
al amiezii” (Constantin Ciopraga); „omul duminicii” 
(Theodor Codreanu); dar, dacă se poate spune așa, 
în „inconștientul colectiv” (C. g. Jung) poetul e un 
„pașoptist”, „pășunist”, „poetastru de mâna a șaptea” 
(Mircea Mihăieș); scrie „versuri idioate” (Marius 
Chivu) etc. Inspirat, Theodor Codreanu aduce „zece 
argumente pentru intrarea lui Vieru în <<canonul  
literar>>”.

Preaplinul expresiei. Critica literară a efectu-
at câteva delimitări de perspective exegetice, astăzi 
deja „clasicizate”. Poezia de după „sârma ghimpată” 
e una marcată de „preaplinul expresiei” (gheorghe 
grigurcu), de „simplitate ermetică” (Mihai Cimpoi), 
de „imagistică limpidă” (Adrian Dinu Rachieru), de 
„simplitatea aparentă” (Theodor Codreanu). În nuan-
țarea artei sale poetice, Vieru subliniază: „Excesul de 
claritate ucide misterul, știu bine asta, de aceea în mul-
te din poemele mele las ceva ascuns pe care-l înțeleg, 
poate, numai eu”; „Cuvântul este centrul universului, 
după cum sămânța și sâmburele sunt centrul fructu-
lui”, la fel e raportul dintre poet și opera de artă, unul 
fără alta nu pot exista.    

Specificul poeticii lui Vieru stă în „texistențe”, în 
„trăirile intense”: „Am cunoscut durerea./ Nu am ce 
mai cunoaște”. E o trăire sub semnul „deschiderii fiin-
ței” în/prin poezie: „Vieru rămâne ființă întru Poezie. 
Între Text și Viață se pune un semn de identitate ab-
solută; textul e trăit („construit”) ca viață sublimată, în 
timp ce postmoderniștii „trăiesc” textul ca Text (con-
struit)” [4, p. 10-11]. grăitoare sub acest aspect sunt 
aforismele despre statutul poetului și al poeziei: „Scriu 
pentru că vreau să-l văd pe Dumnezeu de aproape”; 
„O poezie trebuie să fie multă. Dacă-i multă e și fru-
moasă”;  „O poezie frumoasă se așază pe marginea ini-
mii la om, nu i se vâră în suflet”; el aspiră la „o singură 
carte, dar arată adânc și semănată bine”; „În literatură 
fiecare își are moșia sa. Pe moșia aceea o cultiv ani la 
rând”; „Poezia este un miracol pământesc, muzica este 
un miracol ceresc”; „Poezia, ca și religia este coborârea 
minții curate în inimă”; „Ceea ce nu înțelegem într-o 
poezie este sau cu totul real sau cu totul ireal”; „Poezia 
pe care o simți este ca și înțeleasă”; „Dacă un cântec e 



Filologie

136 |Akademos 4/2019

cu totul neînțeles – ori cititorul, ori poetul trebuie să-și 
caute alte preocupări și pasiuni”; „Poți face un dicțio-
nar cu ajutorul poeziei, nu poți face poezie cu ajutorul 
dicționarului”; „Din trei sute de cuvinte poate țâșni un 
geniu ca Bacovia, și treizeci de mii de cuvinte nu pot 
acoperi goliciunea unei mediocrități”; „Vorbesc sim-
plu pentru că n-am ce ascunde”; „Excesul de claritate 
ucide misterul”; „Poezia alambicată – ochiul de sticlă 
care nu se umezește niciodată”; „În arta ermetică ade-
vărul, de obicei, nu are nici pe unde intra, nici pe unde 
ieși”; „Poemul trebuie să aibă scurtimea unui epitaf. 
Trebuie să scriem în piatră, nu pe hârtie”; „Clasic se 
numește cel care se naște mereu, ca izvorul. Clasicii nu 
sunt moderni, ci sunt din toate timpurile...” – iată doar 
câteva principii care fundamentează mitopo(i)tica  
viereană: „În substanța poeziei lui Vieru este un spirit 
clasicist” [4, p. 7]. 

Poetul fundamentează insistent o poetică a esențe-
lor ființării: „Întâi să lucească pe vârful peniței stropul 
cel roșu al sângelui meu, pe urmă roua de iarbă”; „Scriu 
pentru că vreau să-l văd pe Dumnezeu de aproape”. 
De aici și sacralitatea actului de creație/ de ctitorie, de 
aici, în poezie, și predilecția deosebită pentru „valori-
le simple ale vieții” (Andrei Țurcanu). În fuzionarea 
eului cu lumea se încearcă stări existențiale antinomi-
ce, instituindu-se pe o viziune a inițierii participative: 
„M-am amestecat cu viața/ Ca noaptea cu dimineața./ 
M-am amestecat cu cântul/ Ca mormântul cu pămân-
tul./ M-am amestecat cu dorul/ Ca sângele cu izvorul,/ 
M-am amestecat cu tine/ Ca ce-așteaptă cu ce vine” 
(Cu viața, cu dorul).

Ideea este amplificată și reluată obsesiv în metafore 
explicite: „Și sunt dat cuvântului/ Ca grâul – pământu-
lui/ Lângă ram ce s-a-nvelit/ în strai alb de fericit./ Și 
sunt dat și dorului/ Ca frunza – izvorului/ Lângă stea 
ce-a răsărit/ În trenă de nesfârșit./ Și sunt dat și locu-
lui/ Ca lumina – focului/ Lângă mac ce-a înflorit/ În 
cămașă de rănit” (Doina). Eul poetic își trăiește, dure-
ros și extatic, ipostazele sale definitorii. Reiterată per-
petuu, ideea legământului cu „cuvântul”, cu „dorul”, 
cu „locul” este desfășurată în paralela dintre seria de 
simboluri tradiționale: „grâu” – „frunză” – „lumină” 
sau: „ram” – „stea” – „mac” cu altă serie de simboluri: 
„pământul” – „izvorul” – „focul”. Sugerând ipostazele 
tranzitorii ale creației, simbolurile exprimă o deplină 
și intimă înrudire cu existențele germinative, cosmice, 
fragile. El se asociază „chipului de aur mut” al florii- 
soarelui, ascultă mierla ca să nu mintă. 

Liviu Damian se autodeclară verb, grigore Vieru 
se vede, întâi de toate, înrudit cu izvorul, cu sămânța, 
cu natura, proiectându-se în elementele lumii încon-
jurătoare. De aici și imperativele: „Dar mai întâi/ să fii 
sămânță./ Trăsnet să fii./ Ploaie să fii./ Lumină să fii./ 

Să fii os/ de-al fratelui tău/ retezat de sabia dușmană./ 
Brăzdar să fii./ Duminică să fii./ Doină să fii./ Ca să 
ai dreptul/ a săruta/ acest pământ/ îndurerat/ de-atâta 
rod” (Dar mai întâi...). Rodul, ca supremă împlinire 
vitală, este o expresie a triumfului „verdelui care ne 
vede”. O intuiție a rodului o aflăm și în „mărul înflo-
rit”: „Voi răzbi? Am să scapăt?/ Voi răzbi negreșit:/ Mă 
așteaptă la capăt/ un măr înflorit” (Doctore, iată cum 
mă simt).

În prefața „Sub semnul teiului” la volumul Aproa-
pe Liviu Damian evidenția concentrația extraordinară 
a simbolurilor, claritatea, limpezimea, restrângerea, 
comprimarea, capacitatea poetului de a se exprima 
prin câteva motive-cheie. „Locuiesc la marginea/ unei 
iubiri,/ La mijlocul ei/ Trăiește credința mea” (Locu-
iesc); sau: „Într-o pită/ mierla cânta:/ în miezul ei./ 
Afară cântul nu răzbătea./ Să cânți într-o pâine/ nu e 
ușor./ Nu e ușor să cânți/ în ceața ei albă/ <<Ah, unde 
ești, margine?!>>” (Într-o pită mierla); sau: „Toate cân-
tecele mele neînțelese/ Sunt rugăciuni pentru ploaie” 
(Aer, verde, matern). 

grigore Vieru îi apare lui Th. Codreanu ca un Ba-
covia de semn întors, „un Bacovia à rebours”. Vieru nu 
acceptă „apocalipsul continuu”, ca Bacovia, „extraor-
dinar poet al morții, al vidului existențial, al neputinței 
de a muri... Vieru, prin revers, privește moartea cu o 
nesăvârșită milă, căci este un mare poet al vieții, al bu-
curiei de a trăi...” [5, p. 161]. 

gheorghe grigurcu intuia că formele mai vechi 
(folclorice, pașoptiste, eminesciene și caracteristice tri-
bunilor ardeleni) „sunt subordonate unei sensibilități 
moderne, nervoase și foarte subtile” și „sunt pipăite de 
antenele unui spirit scăldat în atmosfera marii lirici a 
veacului XX, tratate, intuitiv, în consens cu așa-zisul 
postmodernism intertextualist”; „nu de o insuficiență 
expresivă e vorba, ci de un preaplin al expresiei ce se re-
varsă peste marginea tiparelor” [6, p. 56]. Drept expre-
sie a sensibilității moderne e dat poemul Ce tânără ești: 
„Curând/ Va răsări soarele/ Și va fi ca trupul tău/ gol, 
rourat./ Spice l-or înveli,/ Ramuri l-or coperi./ Curând/ 
Va asfinți soarele/ Și va avea îndureratul/ Meu chip./ 
Ape îl vor sorbi,/ Pământul l-o coperi”.

În spațiul mitic al poeziei lui Vieru ploaia vizuali-
zează plastic un anotimp veșnic al iubirii. Nu întâm-
plător iubita e chemată să vină din ploaie, iar iubirea 
își dezvăluie, în ultimă instanță, valoarea de principiu 
primordial. Remarcăm în acest sens sugestiile de mare 
spontaneitate inspirate de proiecțiile feminității, ma-
ternității, creativității. 

Într-o lume a forțelor generatoare, ploaia deșteap-
tă elanurile vitaliste, sacralizează sentimentul consub-
stanțialității ființă-univers. De aici, abundentele stări 
simpatetice, sugerate de parabola seminței care, mu-
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rind, dă rod îmbelșugat: „ușoară, maică, ușoară,/ C-ai 
putea să mergi călcând/ Pe semințele ce zboară/ între 
ceruri și pământ!// În priviri c-un fel de teamă./ feri-
cită totuși ești –/ Iarba știe cum te cheamă,/ Steaua știe 
ce gândești” (Făptura mamei). ființa mamei este aso-
ciată mai multor stări ale genezei cosmice. Mama este 
sinonimă cu un „fluture” – „fragilă emblemă a frumu-
seții și zborului”. „Mamă: fluture fericit,/ Soare/ în ace-
eași clipă/ Răsărit și-asfințit?!”. De aici, starea confuză 
a eului poetic: „Nu pot până la capăt/ Cântecul dulce/ 
Scriind,/ Parcă-aș ara cu o cruce” (Stare).

„făptura mamei” este unul dintre cele mai profun-
de poeme întru afirmarea simplității și modernității 
clasice a poeziei lui Vieru și se pretează la diverse lec-
turi. De regulă, cu acest poem se deschid mai multe 
cicluri și volume antologice, pentru care fapt poemul 
ar putea fi încadrat în seria artelor poetice. Conștiința 
deplină de poet al neamului îl face să fie tranșant în 
idei, clasic în expresie: „Noros ori clar ca o amiază,/
Eu sunt poetu-acestui neam:/ Și-atunci când lira îmi 
vibrează,/ Și-atunci când cântece nu am”.

Vieru se resimte identificat totalmente cu poezia: 
„De fapt,/ nici nu sunt om,/ ci pur și simplu/ poezie./ 
Părul meu –/ versuri albe/ fruntea –/ un fel de măsu-
ră./ Sprâncenele –/ două versuri/ tăiate cu negru, pen-
tru că/ nu pot merge./ Ochii –/ două metafore albas-
tre/ Buzele –/ rime străvechi./ Inima –/ ritm modern,/ 
neregulat./ Mâinile/ mângâind pletele femeii –/ com-
parație/ cu mâinile altor bărbați./ Talpa mea/ coperi-
tă cu țarină/ și frunze sângerii de stejar –/ repetiție/ a 
tălpii tatălui meu./ Iată că plouă,/ și poate că/ nici nu 
trec prin ploaie,/ ci printre versuri,/ sau poate că/ nici 
nu plouă,/ ci așa vreau eu:/ să ploaie./ Mă gândesc me-
reu/ la poezie,/ pentru că mi-e frică grozav/ de golul 
dintre poezii –/ cavou/ în care-aș putea să mă prăbuș.” 
(Poezia). Acest portret al Omului-Poezie, scrie Th. 
Codreanu, „îmi evocă celebrul Om-Bibliotecă al lui 
Arcimboldo și mă miră că postmoderniștii n-au sesi-
zat aceasta” [5 p. 38].

Cel mai adesea poetul, în concepția lui Vieru, e un 
nou Orfeu sau un Mesia, arta lui poetică se află între 
tentația orfică și cea mesianică, două dimensiuni ine-
rente artei lui grigore Vieru. Ipostaza fundamentală a 
mitologiei poetului este cea orfică. Poetul, nu arareori, 
face cântece cu un număr restrâns de cuvinte, simbo-
luri, embleme, lucrând într-un mod aparte în matricea 
tradiției. Eul poetic e conștient de puterea orfică a cân-
tului său: „Aș vrea asemeni ploii/ eu cântul să-mi fră-
mânt:/ când voi cânta să iasă/ secara din pământ”. Oda-
tă cu aceste atitudini eul poetic e cuprins de angoasa 
dispariției: „Mă gândesc mereu/ la poezie,/ pentru că 
mi-e frică grozav/ de golul dintre poezii — / cavou/ în 
care-aș putea să mă prăbuș.”. Cântecul sinonim cu po-

ezia poate însemna o punte peste prăpastia primejdiei, 
a primejdiei dispariției: „Strig și îmi răspunde/ Primej-
dia – gură de leu./ Peste ea o singură punte:/ Acest cân-
tec al meu” (Doctore, iată cum mă simt).

unul dintre cele mai frumoase poeme ale lui Vieru 
este o ilustrare poetică a statutului modern de poet: 
„Ciudată-alcătuire –/ Tribunul și ascetul – / Acest, ah, 
duh al vieții./ Ce îl numim poetul.// El are-un fel de 
harpă/ Cu strune luminoase/ Din raza dimineții/ Și 
din străbune oase.// Și-o mângâie-n iubire/ Cu degete 
ce-i sânger,/ Ori zice că de ziduri/ Va sparge-o el sin-
gur// (...) la suflet și-adevăruri/ îmi umblă, la mistere,/ 
La moarte dânsul umblă,/ Dar zice că la miere”.

Cântărețul care umblă la moarte caută o altă ar-
monie, descoperind o strânsă înrudire între frumuse-
țe și moartea tranzitorie a seminței. Trezirea din vise 
echivalează cu instituirea adevărului. În acest context, 
o nouă strălucire capătă afirmația poetului: „Ascult 
mierla/ Ca să nu mint”. Poetul s-a „trezit din vise” îna-
intea multor confrați de condei și are dreptul deplin 
să declare franc: „Sânt fericit,/ Că n-am cântat pău-
nii./ Cântat-am mărul înflorit/ Cel rușinându-se/ De 
trupul gol al Lunii”. De aceea cântecele neînțelese ale 
poetului „Sunt rugăciuni pentru ploaie” (Aer verde, 
matern).

reactivarea modelului idilic. Criteriul idealizării. 
În general, poezia generației lui Vieru din anii ’60–’80  
trebuie examinată, lecturată, în mod obligatoriu, în-
tr-un anumit „cod”. Numai într-un context concret, 
raportat la o seamă de împrejurări în care au putut 
vedea lumina tiparului o serie de poeme (din așa-zisa 
literatură subversivă, în formula lui Ion Simuț, „disi-
dentă pe jumătate sau pe sfert”, adică „atât cât per-
mitea cenzura”) pot lua o cu totul altă configurație/ 
conotație. 

„Într-un univers al utopiei ideologizante și de-
dublării, notează Andrei Țurcanu, poezia lui grigore 
Vieru vine, pe urmele lui Nichita Stănescu, cu ade-
vărul etosului național, probat de istorie, regăsit în 
folclor, vibrând la modul imperativ într-un prezent 
concentraționar” [7 p. 73]. utopiilor comuniste li se 
opune modelul idilic, cu adevărat, un „construct ima-
ginar anacronic”, care însă, reactivat în perioadele de 
cotitură, de ruptură în continuitatea tradiției, își are 
rațiuni polemice, mai cu seamă, într-o literatură ruptă 
de la matricea stilistică, aflată la început de afirmare a 
paradigmei identitare. 

Vârsta paradisiacă a neamului, imaginile spațiului 
fericit, glorificarea originii, valorile simple ale vieții, 
candoarea senzorială, simularea naivității artistice, 
blândețea omului adamic și alte date ale imaginarului 
i-au adus celui care se declară: „Sunt un om al nemâni-
ei,/ Lumii astea nestrăin”, cele mai acerbe acuze de poet  
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„desuet”, „pășunist” sau „sămănătorist”, „pașoptist”, 
„tradiționalist” etc. Profilul de creație al poetului îl 
precizăm în mai multe poeme, interviuri, mărturisiri, 
probante pentru perspectiva psihocritică de abordare. 

Într-o confesiune (Rădăcina de foc. București: uni-
vers, 1988. p. 337) grigore Vieru se destăinuia: „Pomul 
schilodit de explozii, pământul ucis de secetă mi-au în-
tipărit sentimentul naturii, sentiment ce-am moștenit 
din moși-strămoși cu toții. Mă urmărește de-atunci, 
din copilărie, un fel de teamă în fața neploii, a nezăpe-
zii, în fața înghețului din primăvară sau a frigului căzut 
în plină vară. Iată de ce, alături de poemele de pură bu-
curie sau reflecție, unele din cântecele mele sunt un fel 
de litanii pentru firul de grâu și de iarbă, sunt neliniști 
interioare sau acuzații. Slăvesc ploaia care întinerește 
pământul. Ploaia care strânge acasă pe-ai mei grămă-
joară, – pe cei de la muncile câmpului”. 

Nostalgia după latura festivă a vieții are altă spe-
cificare polemică. În „obsedantul deceniu” s-au culti-
vat, cu multă râvnă și la scară largă, utopiile golemice, 
pentru a fi inoculate în mentalitatea românului ba-
sarabean. O replică la cultul nonvalorilor de import 
sovietic e conceput elogiul plugarului: „Am nevoie de 
pâine –/ Vin la el: la plugar./ Am nevoie de cântece bă-
trâne –/ Vin la el: la plugar./ Am nevoie de bunătate –/  
Vin la el: la plugar./ De dârzenie, de sănătate –/ Vin 
la el: la plugar./ Am nevoie de mahnă un pic –/ Vin la 
el: la plugar/ Și de voie bună, ca de bobul din spic –/  
Vin la el: la plugar./ Am nevoie/ De-a strămoșilor mei 
amintire –/ Vin la el: la plugar/ Și de-o fărâmă de ne-
murire –/ Vin la el: la plugar,/ Am nevoie de cer larg, 
înstelat –/ Vin la el: la plugar,/ Am nevoie versu-mi să 
fie ascultat –/ Vin la el: la plugar”. 

Într-o „ramă sămănătoristă” se idealizează condiția 
existențială a plugarului: „...Sub soarele amiezii greu/ 
Plugarul odihnește ca răstignit./ Cu spicul rourat al 
versului meu,/ Am îndrăznit de l-am trezit./ Mulțu-
mescu-ți, plugare iubite,/ Că nu te superi. Durut,/ Lu-
tul de pe mâinile-ți trudite/ Dăm voie să-l sărut” (Că-
tre plugar). Tot așa în cadru idilic e idealizată mama, 
iubita, lumea, pământul. Inadaptarea la condițiile de 
viață socială și politică ia forma unui „eticism ardent”, 
sfidând „formele noi”, dogmele și canoanele artificioa-
se, care totuși pe ici-colo îi afectează trăirea intimă.  

Întâmplător sau nu, chiar și într-un poem pe o 
temă tabu, redescoperim „spioni”: „Când eram mic,/ 
cineva îmi dădu un ochean./ Cu el/ toate/ eu le mă-
ream./ Măream fărâma de azimă/ în patruzeci și șap-
te,/ până când/ puteam să rup din ea/ jumătate./ Mă-
ream și adânceam/ valurile Prutului,/ până când/ mă 
temeam să intru în ele./ Măream pe cartinci/ oameni 
cu mustăți,/ până când vedeam grădine/ umplându-se 
de spice/ de mustața lor./ Măream vorbele, până când 

sunau/ ca un clopot bisericesc./ Măream tăcerea,/ 
până când în căpița de paie/ auzeam cum respiră spi-
onii” (Ocheanul). 

Mult mai târziu, după „podul de flori”, poetul își 
face mea culpa: „Cu vorba-mi strâmbă și pripită/ Eu 
știu că te-am rănit spunând/ Că mi-au luat și grai, și 
pită/ Și-au năvălit pe-al meu pământ.// În vremea pu-
tredă și goală/ Pe mine, frate, cum să-ți spun,/ Pe mine 
m-au mințit la școală/ Că-mi ești dușman, nu frate 
bun” (Scrisoare din basarabia). Poezia lui Vieru, une-
ori în dezacord cu conștiința lui morală, e marcată de 
refularea unor imagini obsesive, adevăruri, idei, idea-
luri, care după 1989 încoace sunt defulate în „strigăte 
existențiale”. 

spațiul mioritic, în „eclipsă”. Vieru nu este ceea 
ce pare a fi la prima vedere, un poet idilic, cantabil, 
sămănătorist, defazat etc. Echilibrul eului poetic cu lu-
mea este într-o armonie continuă, dar liniștea de la su-
prafața apei e tulburată de simțirile adânci. Ca poet al 
cetății, el răbufnește în versuri aproape irecognoscibile: 
„Domni din țări depărtate/ Vin la noi să vadă/ Eclip-
sa de soare./ Sunt multe azi de văzut./ Tați sărind ca 
armăsarii/ Pe fiicele lor./ Nepoți violându-și bunicile./ 
Copii româno-arabi, fără tată,/ Negrișori cârlionțați, 
fără părinți,/ Luând la Română zece,/ Căpătând pre-
mii/ Cu doinele noastre./ Adolescente pierdute/ Prin 
pustiul cel sur/ Al bărbilor moșnegești./ Iepe bine hră-
nite/ În baruri de noapte/ Întinse/ Pe genunchii/ Poli-
trucilor comerciali./ Muieri de generali, plictisite,/ Îm-
preunate/ Cu dulăii care/ Casa le-o străjuiesc./ Medici 
care lungesc penisul,/ Măresc/ Sânii domnișoarelor./ 
Cântece leșinate/ Moțăind în vagin./ Eclipsă de soa-
re/ Popor blestemat.// M-am săturat de simboluri –/  
Pictează-mi o miriște./ Mi-e dor de copilărie./ De 
Prut. De liniște”. 

„Eclipsa de soare” este urmată de „eclipsa de 
pâine” într-o țară în care lumea migrează de sărăcie: 
„Actori cerșind. Poeți/ Care scriu franțuzește. Aezi/ 
Englezește cântând./ Învățătoare și doctorițe, care,/ 
Plecate din satele noastre,/ Trimit din Italia și Israel/ 
Scrisori de iubire soților –/ Se câștigă bine acolo,/ Vor 
avea copiii la toamnă/ Cu ce merge la școală./ Bătrâ-
nii care se roagă să moară./ Eclipsă de pâine./ Popor 
blestemat”.

După „eclipsa de îngeri” în care sunt evocate figu-
rile lui Nicolai Costenco, Nicolae Labiș, Nicolae Tes-
temițanu, Anatol E. Baconsky, Toma Caragiu, Doina 
Badea, Dumitru Matcovschi, Doina și Ion Aldea-Te-
odorovici, Ion Dumeniuk, ovreul Bruchis și neamțul 
Heitmann, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Petre 
Teodorovici, Ioan Alexandru etc., urmează „eclipsa 
a toate”: „Ilașcu aruncat în cușca de fier./ Optzeciști 
geniali.../ Pașoptiști retrograzi.../ Decrete, Simpozi-
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oane./ Mafii și droguri. Țărăniști. Liberali./ Comu-
niști. SIDA. Interfrontiști./ Asasinări. Rusia. NATO. 
găgăuzia.? Turci care ne coc pâinea./ Stele pe care fo-
iesc păduchii./ Călugări și pustnici/ Care se apără de 
viitor./ Lupte nedate. Nici nu/ Se mai plânge măcar./ 
Bărbați de nimic,/ Voind să strige,/ Se udă pe ei./ Țară 
scoasă la licitație./ Dorul de veșnic repaos/ Al marti-
rilor./ Eclipsă a toate./ Popor blestemat” (Pictează-mi 
o miriște). Peisajele campestre, sugerând altădată 
bucuria de a trăi, puterea vitală a naturii, acum sunt 
schimbate brusc. Lumea ce se scălda într-o imagisti-
că plină de lumină, de dimensiuni mitice, e acoperită 
de noapte, de „somnul rațiunii”.

O treierare simbolică pune stăpânire pe „moșia 
poetului”. Tabloul deprimant al miriștii sufletești este 
în deplină izomorfie cu tabloul deprimant al lunecării 
în Neființă. În Epitaf pentru mine însumi poetul scria: 
„Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”.
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Alcătuit, tradițional, din 14 versuri repartizate în 
două catrene cu rimă îmbrățișată și două terține cu 
rimă liberă, fiecare vers având câte 10, 11 sau 12 si-
labe, sonetul (fr. sonnet, it. sonetto), ca specie cu for-
mă fixă, a supraviețuit de-a lungul timpului, numeroși 
autori preferându-l până în prezent altor specii. Anu-
me în cazul sonetului, rima joacă un rol primordial 
în elaborarea formei mult râvnite. Schema clasică de 
rimare a versurilor e următoarea: a-b-b-a, b-a-a-b,  
c-d-c, c-d-c sau a-b-b-a, b-a-a-b, c-d-e, c-d-e (pen-
tru sonetul petrarchist, italian) și a-b-a-b, c-d-c-d,  
e-f-e-f, g-g (pentru sonetul shakespearian, englezesc). 
De exemplu: 

De câte ori suspinul meu te cheamă
pe numele ce-n piept mi-a scris iubirea,
cu LAu1de i-ascult dintâi rostirea,
în șoapte moi și dulci fără de seamă.

REgină aud apoi și nu mi-e teamă
să-mi întăresc, cântându-te, simțirea,
dar TAci strigă sfârșitul, căci slăvirea
nu-i pe puterea ta ce se destramă.

Numele tău el însuși ne-nvață
cu LAude și cu REspect a-l spune
când nit e-arăți, mărită doamnă,-n față.

Dar poate Apollo-n vrerea-i îndrăzneață
nu-ngăduie ca frunza lui pe strune
s-o proslăvești cu inimă semeață

               (f. Petrarca, Sonetul v [1, p. 7])

Au toate-un jind, tu-l ai pe-al tău, pe Will2,
și-alt WILL, de pofte prisosit, te cere,
e-un WILL pentru oricare și ostil
preadulcei liniști, el e numai vrere.

Ai vrea în jindul tău nemărginit
s-adaugi jindul meu, cu-mbelșugare,
ori jindul altora îngăduit
îmi lasă jindul fără îndurare?

Cum mările-s sporite de furtuni, 
primind și ploaia-n matcă, revărsată, 
și tu, atâția WILL în WILL i-aduni,

visezi să fii în WILL și mai bogată.
Toți câți sunt WILL tu jinduie-i mereu
c-un singur WILL pentru-al tău WILL, doar eu… 

(W. Shakespeare, Sonetul 135 [2, p. 147])
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THE WREATH OF SONNETS IN THE CREATION OF NICOLAE MATCAS
Summary. Both the sonnet (a variety of fixed poetry), and especially the ”wreath of sonnets” (the corollary of the 

given species), require considerable efforts in seeking the perfect compatibility between form and content. Among 
the few Romanian poets who practiced the crown of sonnets there can be listed Nicolae Matcas, with two specimens: 
În ziua-n care-om da de-acea comoară (On the day in which the man finds that treasure) and Pe ceruri stea, sidef pe fund de 
mare (A star on the sky, a mother-of-pearl on the seabed). The first wreath of sonnets is a manifestation of the country love, 
while the second is a hymn dedicated to the beloved woman, both of which are evidence of the self-discipline of poetic 
thinking and feeling.
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Rezumat. Atât sonetul (specie de poezie fixă), dar mai cu seamă „coroana de sonete”, (corolar al speciei în cauză), 
solicită eforturi considerabile în căutarea compatibilității perfecte între formă și fond. Printre puținii poeți români care 
au practicat coroana de sonete se numără și Nicolae Mătcaș, cu două specimene: În ziua-n care-om da de-acea comoară 
și Pe ceruri stea, sidef pe fund de mare. Prima coroană de sonete este un manifest al iubirii de țară, cea de-a doua e un imn 
dedicat femeii iubite, ambele constituind dovezi ale autodisciplinării gândirii și simțirii poetice.
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2Notă: WILL – diminutiv de la numele WILLIAM.

1Notă: LAuRA (diminutiv: LAuRETA) – numele iubitei lui 
Petrarca. După moda timpului, silabele din numele respec-
tiv sunt invocate pentru a o elogia. 
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Într-un volum de sinteză dedicat variatelor tipuri ale 
poeziei cu formă fixă, semnat de Nicolae Leahu [3], cea 
mai mare parte e dedicată anume sonetului și varietăților 
acestuia, numite derivate sonetice: sonet inversat (sem-
nat de Mihai Codreanu), sonet dublu (Mircea Deme-
triade, Panait Cerna, Mircea Cărtărescu), sonet în dialog 
(Mihai Codreanu, Păstorel-Al. O. Theodoreanu), ciob 
de sonet (Nichita Stănescu), sonet ludic (Ion Hadârcă), 
sonet neterminat (Emil Brumaru, Emilian galaicu-Pă-
un), „ultimul” sonet, alcătuit din doar semne de punctu-
ație (Dumitru Crudu). Varietatea lor nu se oprește însă 
aici, sonetul cunoscând o mulțime de alte derivate: so-
net caudat (cu coadă), redus, înjumătățit, șchiop, minor, 
continuu, mixt, dublu, răsturnat, fără cap etc., dar și for-
me absolut noi, singulare, precum sonetul „estrambot” 
(„strâmb”, extravagant, încălcător de reguli) [4]. Lista au-
torilor care au cunoscut cazna sonetului se completează 
cu autori de generaţie nouă, intrând pe teren, cum era de 
așteptat, sonetul electronic sau cyber-sonetul [5].

Metamorfozele la care este supus continuu sone-
tul au marcat întreaga istorie a poeziei, a literaturii 
universale în general, „moartea și resurecția sa” con-
stituind până în prezent obiect de discuție al criticii 
și teoriei literare [6]. fascinația acestei specii vine 
din constrângerile pe care le impune poetica sone-
tului. forma rigidă este confruntată cu condiția unei 
izbucniri gramaticale, care poate veni doar din cu-
noaștere profundă a posibilităților latente ale limbii. 
Preferința pentru scrierea sonetelor și, în special, 
a laborioaselor coroane de sonete, este, de fapt, „o 
superfină replică la proliferarea unui verslibrism tot 
mai trăncănitor, dar și un răspuns inteligent la pro-
vocările hedoniste ale postmodernității” [7, p. 21], 
un exercițiu dificil, la care autorul s-a înhămat de bu-
năvoie. În câteva studii anterioare [8-10], am remar-
cat simboluri și motive care definesc creația poetică 
a lui Nicolae Mătcaș, jocul intertextual al acestora, 
abundența de procedee și figuri stilistice etc. 

coroana de sonete (it. corona di sonetti, fr. couron-
ne des sonnets, engl. wreath/crown of sonnets, rus. венок/
венец сонетов), numită și cunună de sonete, este o su-
praspecie a sonetului și a apărut în secolul al XIII-lea, în 
Italia, impunând o deosebită rigoare și măiestrie. E acea  
la noblesse qui oblige, deci ridicarea obligatorie a sone-
tului la pretinsa perfecțiune. „Piatră de încercare pentru 
orice sonetist, coroana/cununa de sonete descurajează 
improvizația facilă, foarte puțini autori aventurându-se 
să-i escaladeze culmile” [3, p. 219], afirmă criticul în 
postfața bine îngrijitei antologii de poezie cu formă 
fixă. Expandată dintr-un sonet obișnuit, „coroana” re-
prezintă o construcție asamblată din 15 sonete (uneori 
16), care descifrează textul cel mai important, cel care 
dă tonul, numit sonet-maestru (sau magistral) (fr. 

sonnet-maître). Această concatenare de versuri care au 
lăsat urme în celelalte 14 sonete poate fi plasată la înce-
putul sau la finalul întregului eșafodaj, după preferința 
autorului, constituind culminația formei, dar și o esență 
a esențelor (fondului/conținutului). Deși încoronează, 
încheind ciclic/sferic întregul poem, sonetul-maestru 
este elaborat, de regulă, înaintea tuturor sonetelor com-
ponente ale coroanei, abia după care începe adevărata 
trudă poetică (cu redactări intermitente și obositoare). 
Într-un final, sonetul-maestru (care trebuie să iasă per-
fect, desăvârșit!) este alcătuit din toate versurile „limi-
nare” (adică de la începutul și de la sfârșitul fiecărui din-
tre cele 14 sonete) ale pieselor precedente: primul sonet 
începe cu primul vers al sonetului-maestru, închein-
du-se cu cel de-al doilea vers al aceluiași. La rândul său, 
primul vers al celui de-al doilea sonet repetă versul final 
al primului sonet și încheie acest sonet (al 2-lea) cu ver-
sul al treilea al sonetului-maestru, care va fi reluat ca 
vers inaugural al strofei a treia ș.a.m.d. „Enunțarea și 
reluarea succesivă, în aceeași manieră, a celorlalte ver-
suri ale sonetului-maestru sfârșește cu versul al 14-lea, 
care, debutând cu ultimul vers al sonetului-maestru, 
sfârșește cu versul liminar al aceluiași sonet. Sugerând 
„regenerarea” comprimată a întregului ciclu, sonetul al 
15-lea se constituie, corespunzător, din versurile limi-
nare și finale rulate în sonetele anterioare” [3, p. 219].

Nicolae Mătcaș se declară un împătimit al so-
netului, considerat una dintre cele mai fascinante și 
mai longevive specii în istoria universală a poeziei. 
Două volume dintre cele patru ale colecției „Opera 
Omnia. Poezie contemporană” semnate de poet [11-
14] se încheie, programatic, cu câte o „coroană de 
sonete”: În ziua-n care-om da de-acea comoară [11,  
p. 405-423] și Pe ceruri stea, sidef pe fund de mare [14, 
p. 385-400].

Bun cunoscător al sonetului din toate timpuri-
le, Nicolae Mătcaș nu a ezitat să-și încerce puterile și 
la această „categorie grea”.  Deși total diferite ca tema-
tică, în ambele coroane întrezărim un simbol comun:  
comoara (= dragostea), aceasta fiind, după Ivan Evseev, 
în simbolistică, „un dar al cerului, ce se descoperă în 
urma unor intense căutări și a numeroase sacrificii. 
Toate obstacolele în calea căutării simbolizează greută-
țile de ordin moral” [15, p. 45-46]. 

Coroana cu titlul În ziua-n care-om da de-acea co-
moară reia o tematică patriotică, pentru unii nemaifi-
ind la fel de actuală ca acum 30 de ani. Din cauza că 
patriotismul exprimat poetic a eșuat de multe ori, criti-
ca se ferește să-i mai dea creditul de altădată. Dar dra-
gostea de țară rămâne la fel de puternică ca dragostea 
față de persoana iubită. În acest sens, putem afirma că 
roata de olar, așa cum e intitulat un volum anterior al 
poetului [16], e obiect al muncii lui sufletești, la ori-
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care fel de dragoste s-ar referi: de țară, de familie, de 
divinitate etc. Raportată la dragostea față de femeie, se 
poate constata că acea comoară e chiar corpul iubitei.  
„Prima și cea mai veche linie simbolică e aceea care 
unește vasul (oala, urciorul) și corpul uman, cel feminin 
în speță: precum orice vas conține ceva prețios sau de 
importanță vitală, tot așa corpul omului (sau numai ini-
ma sa) conține „sufletul”. (…) Vasul simbolic închide în 
sine un „elixir al vieții” și este un rezervor de viață. Oala 
tradițională e făcută din argilă amestecată cu apă și apoi 
arsă la foc sau uscată la soare; ea este deci o sinteză a 
elementelor și un simbol cosmic. Munca olarului a fost 
asociată actului cosmogonic” [15, p. 121]. Dumnezeu 
a fost și el olar, tot așa cum olar se vede poetul. Nu în 
ultimul rând, îndemnul acestuia se referă la căutare, că-
utarea (dinamismul, energeia, în sens coșerian) însem-
nând rostul vieții: Să tot săpăm pân’ n-om găsi ulciorul 
trimite la simbolul fântânii (izvorului), care este asociat 
„apei vii, ce țâșnea de lângă rădăcinile pomului vieții 
din paradis… Ea unește lumea diurnă cu adâncurile 
pământului și, totodată, poate fi un ochi deschis spre 
cer. fântâna săpată în pământ se asociază principiului 
feminin” [15, p. 59]. Motivul ulciorului revine de câte-
va ori în prima coroană de sonete, păstrând clară linia 
ideatică: În ziua-n care-om da de-acea comoară – Să nu 
cedăm pân’ n-om găsi ulciorul. Dorul (înalt!) de liberta-
te, dorința nemărginită de a vedea în-fapt-uită reunirea 
neamului românesc cu toate teritoriile înstrăinate este 
cel mai important mesaj. Comoara este, așadar, idealul 
întrupat în teritoriul românesc reîntregit. O nevoie si-
milară, de reîntregire, deci de în-fapt-uire, exprimă și 
actul iubirii, energiile opuse yin și yang. 

Mai jos prezentăm, din prima coroană de sonete 
(patriotică) – doar Sonetul I (sonetul-matrice) și Sone-

tul XVI (magistralul inversat) (a se vedea figura 1), care, 
alăturate, iau forma unei clepsidre.

Surprizele lexicale vin totuși din interiorul sone-
telor (II-XV): câteva motive străbat coroana de sone-
te de la început până la capăt: Țara, unirea/Reunirea, 
Munții, Marea, Codrii și peste tot întâlnim simboluri 
ale românismului: Coloana infinitului (Coloană-n ce-
ruri în regal veșmânt); culorile tricolorului (În soare, 
mare, sânge, Tricolorul); credința în Dumnezeu (prin 
lexeme ca sfinți, icoană, răstignit, Iisus, Ziditorul); ele-
mente distinctive ale folclorului românesc (Dainează a 
baladă și-o mioară). Antonimele dau greutate discur-
sului: (neam) răznit/  răzlețit (=despărțit, separat) –  
împlinit; munte – mare (Își vor desface brațele Car-
pații,/ Măicuța mare ne-a lua în brață; Tresare marea, 
codrii se-nfioară,/ Își tremur’ munții crestele ușor; Ni-s 
munții blânzi gravizi de zăcământ/ Și marea – neagră –  
corn de aur alb (negru – alb); frac – zeche (În frac să 
fiu ori, rob, în simplă zeche) etc. Printre cuvintele neo-
logice care mențin discursul poetic în zona actualității 
(inefabil, avuabil, recurabil etc.) își fac loc și cuvinte 
din generația Y, cum ar fi pokemon (o serie de jocuri 
video cu personaje inventate care trebuie prinse – as-
pect și el legat de plăcerea pe care o oferă într-un mod 
incredibil tehnologiile). Poetul înnobilează textul cu o 
avalanșă de cuvinte populare, rare, familiare sau înve-
chite, valorificând sensuri prezente doar în dicționa-
re: asúd (reg. sudoare, transpirație), eremit (=pustnic, 
sihastru), armoarii (=stemă), chinovie (=mănăstire), 
fruntarii (=frontieră), flamă (=flacără), drughineață 
(=drug de lemn), fort (=zidărie), sânurile alpine (aici: 
creste ale munților; dintre cele șapte sensuri ale lexemu-
lui sân, doar unul are forma de plural sâni, în timp ce 
alte șase – sânuri); zornic (=nerăbdător); șteamăt (aici: 

i 
 
Ne leagă de strămoși nu numai dorul. 
Un vis măreț și-un falnic legământ 
Ni-i idealul nostru-augúst și sfânt.  
Să le-ntregim, dar: Țara și poporul. 
 
N-a fost un alt – mai mare – jurământ: 
cum nu-și închide pleoapele izvorul, 
Să tot săpăm pân’ n-om găsi ulciorul.  
Sublim tablou cum rare-s pe pământ! 
 
Văd îngeri cum fac horă la hotară, 
Pe Dumnezeu îl văd cum se pogoară, 
Că nu-n zadar săpatu-am o viață. 
 
În ziua-n care-om da de-acea comoară, 
Ne-om împlini-o, Țara, dodoloață, 
Răznitul neam l-om strânge grămăjoară. 

XVi 

Răznitul neam l-om strânge grămăjoară,  
Ne-om împlini și Țara, dodoloață, 
În ziua-n care-om da de-acea comoară,  
 
Că nu-n zadar săpatu-am o viață. 
Pe Dumnezeu îl văd cum se pogoară, 
Văd îngeri cum fac horă la hotară. 
 
Sublim tablou cum rare-s pe pământ! 
Să nu cedăm pân’ n-om găsi ulciorul 
cum nu-și închide pleoapele izvorul. 
N-a fost un alt – mai mare – jurământ. 
 
Să le-ntregim, dar: Țara și poporul, 
Ni-i idealul nostru-augúst și sfânt, 
Un vis măreț și-un falnic legământ. 
Ne leagă de strămoși nu numai dorul…

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Strofele liminare ale coroanei de sonete În ziua-n care-om da de-acea comoară.
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motiv, pretext), dăruință (=dăruire, nu: donație), re-
simțământ, left (=podoabă), (a) destruca (=a dezveli, a 
descoperi), odor, făgadă, apărământ, restriște, urgisire, 
vărsământ, astrucământ, hălci, sămași, cerbicie, târlie…

Așadar, construcția hypertextuală, riguroasă și ci-
clică a coroanei de sonete necesită imperios vizuali-
za¬rea acesteia. figura 2 prezintă Sonetul XV și Sone-
tul XVI, din finalul celei de-a doua coroane de sonete 
(de dragoste), cu același efect imaginar de clepsidră.

În coroana de sonete de dragoste iubita e „pe ce-
ruri stea” (imagine mai mult decât uzată în literatura 
română, pe care însă aici o salvează pluralul biblic ce-
ruri – Al Domnului tău este cerul și cerurile cerurilor, 
pământul și toate cele de pe el (Cap. 10:13; a se comp.:  
o stea pe cer – o stea pe ceruri). Tot ea, iubita, printr-o 
superbă antiteză topografică, e „sidef  pe fund de mare”. 
utilizarea lor fără articol enclitic (o stea, un sidef) prin 
juxtapunerea celor două metafore actualizează ima-
gini care sugerează legătura dintre cer și pământ, ideal 
descrisă de Mircea Eliade [17]. 

,,Cerul este un simbol cvasiuniversal prin care 
se exprimă credința într-o forță divină, creatoare a 
universului ce garantează fecunditatea pământului, 
însușirile sale observabile: îndepărtarea, imuabilita-
tea, grandoarea, frumusețea sublimă – s-au contopit 
în conștiința mitopoetică și religioasă cu o seamă de 
caracteristici axiologice: transcendență, superioritate, 
forță, creativitate, perenitate, sacralitate etc. Cerul și 
pământul formează diada sau polaritatea primordială 
în sistemul gândirii mitologice și cosmologice. Cerul 
e un principiu activ, de regulă masculin, spiritualizat; 
e un fel de „suflet al universului”. (…) cerul și pă-
mântul au fost despărțite fie prin actul cosmogonic, 

fie prin răutatea și greșelile oamenilor. (…) Cerul e 
un simbol al conștiinței și al absolutului aspirațiilor 
și sediul paradisului” [15, p. 35]. Este mai mult decât 
evidentă asemănarea celor două elemente universale 
(steaua și scoica). Deși sidef e un lexem ieșit din uz, 
spun unele dicționare, oricum, rar, aici – o metonimie 
pentru perla scoicii, steaua care luminează poate fi și 
ea văzută ca un sidef cu irizații, cum și scoica poate fi 
asemuită unei stele sidefate. 

Înfățișând energia descătușată, în poem apare 
intermitent imaginea leului, întruchipare a poetului 
îndrăgostit nebunește de jertfa sa și, totodată, de iu-
bire ca stare stăpânitoare și sfâșietoare (amintind, bi-
neînțeles, de stănesciana leoaică tânără, iubirea): fiori 
de fiară carnivoră; pradă, sete leonină, leu himeric; Cu 
ochi de leu te devorez pe tine; În cușca strâmtă îmblân-
zi-mi-ai leul. Poetul se întrece pe sine atunci când gă-
sește rime neologice unor arhaisme sau dimpotrivă, 
aliniind vechiul cu noul sau contrapunându-le. Înțesat 
de cuvinte din straturile puțin frecventate de cititorul 
cu pregătire medie, de exemplu, neologisme și cuvin-
te livrești,  discursul poetic devine învigorat: sagace, 
vorace,  diaforă, pleu, carenă, indoloră, scap, pasifloră, 
biforă, exhibă, stenahorie, monastic, iconoclastic, rateu, 
aparteu, acalmie, avenă, panaceu, releu, carenă, defi-
leu, voleu, solitar, dantesc, ondină etc. Mâncat de ge-
lozie din cauza căldurii pe care i-o oferă iubitei astrul 
ceresc (aici: soarele), iubitul aruncă acesteia reproșuri 
că ființa dragă lui ar aparține întregului univers, în 
loc să-i aparțină exclusiv lui: Scrutându-te pătrunză-
tor, sagace,/ Cum doar röntgenograful te exploră (este 
vorba de soarele, ale cărui mii de raze grele, ghilotine,/ 
Pătrund în gleznă, umăr, beregată, beregata fiind un 

XV 
 
Mă trec fiori de fiară carnivoră. 
Captiv rămân al setei șeoline 
de ce se-ascunde-n minele marine, 
De ce viază-n faună și floră. 
 
Precum un leu himeric prada-și ține 
În lumea asta vag multicoloră, 
Din orice colț de gând, la orice oră, 
cu ochi de leu te devorez pe tine. 
 
c-un zâmbet de ți-ai tinde decolteul,  
În piept mi-ai stinge setea leonină, 
În cușca strâmtă îmblânzi-mi-ai leul. 
 
Pe ceruri stea, sidef pe fund de mare, 
Al tău surâs întunecu-nlumină, 
De dragul tău chiar soarele răsare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVi 
 
De dragul tău chiar soarele răsare. 
Al tău surâs întunecu-nlumină, 
Pe ceruri stea, sidef pe fund de mare. 
 
În cușca strâmtă îmblânzi-mi-ai leul, 
În piept mi-ai stinge setea leonină 
c-un zâmbet de ți-ai tinde decolteul. 
 
cu ochi de leu te devorez pe tine 
În orice colț de gând, la orice oră 
În lumea asta vag multicoloră 
Precum un leu himeric prada-și ține. 
 
De ce viază-n faună și floră, 
de ce se-ascunde-n minele marine 
Captiv rămân al setei șeoline, 
Mă trec fiori de fiară carnivoră 

Figura 2. Strofele finale ale coroanei de sonete Pe ceruri stea, sidef pe fund de mare.
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sinonim nu doar al gâtlejului sau traheii, ci chiar al 
vocii iubitei). 

Traduse în limbaj eminescian, aceste versuri sunt 
o replică la ruga fierbinte a fetei de împărat: Cobori în 
jos, luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază,/ Pătrunde-n 
casă și în gând/ Și viața-mi luminează! (Eminescu, Lu-
ceafărul). Recitită cu multă atenție, coroana de sonete 
preia o serie de imagini eminesciene, de pe care șterge 
praful prin antrenarea de cuvinte noi, risipind, sha-
kespearian, „ce alții risipiră”. un intertext admirabil 
lucrat este cel din versurile: Un univers pe-o oră de 
iubire/ L-am preschimba. Un stih pe-o anafóră, care 
ne aduce imediat în minte: Reia-mi al nemuririi nimb/ 
Și focul din privire,/ Si pentru toate dă-mi în schimb/ 
O oră de iubire (Eminescu, Luceafărul). În acest con-
text, un stih pe-o anafóră e deosebit de relevant, stihul 
(=versul, poezia) echivalând în acest context cu între-
gul univers, poate chiar inspirația, iar anafora (figură 
poetică constând în repetiția aceluiași cuvânt la înce-
putul versuri) semnificând frământul poetului, truda 
lui zilnică, repetitivă. 

Poetul readuce la viață regionalisme azi uitate:  
a murseca (= a mușca, a sfașia), bairac (= steag turcesc; 
aici: steag), darac (= unealtă de scărmănat lâna); a se 
îmburda (= a se rostogoli, a cădea): Când valuri se îm-
burdă peste valuri. Cu același succes animă cuvintele 
populare și rare, punându-le în slujba limbii poetice:  
pică,  moaște, (a) fereca, relictă, (chipul) băl (= blond), 
smârd (= murdar), răime (= răutate), marmorean  
(= ca de marmură), prosforă (= prescură), brăzdar  
(= fier de plug), mahnă (= tristețe), îndarn (= în za-
dar), murg (aici: amurg). Verbe arhaice precum a via  
(De ce viază-n faună și floră) sau a găta (Nu că nu-mi 
place chipul cum ți-l gată), dar și perechi de antoni-
me învechite (De mi se-mbeznă inima de tină – Al tău 
surâs întúnecu-nlumină) fac deliciul lecturii. Atrage 
atenția frecvența formelor inversate ale verbelor prin 
reluarea complementului direct: geaba-l mai țesălu-l; 
voalul nu-l mai spălu-l; smulsu-i-l-am, vălul, precum și 
reluarea complementului indirect: La cât de dragă-mi 
ești tu, dragă, mie. Jocul cu infinitivele lungi e și el 
unul din procedeele pe care le stăpânește bine autorul: 
Să prindem clipa? Câte vor mai fire?; Și un sărut, în 
gând doar, de mi-i dare. 

Între normă (restricție) și libertate, între inova-
ție și clișeu, între reverență și protest, între imitație și 
transgresiune, sonetistul Nicolae Mătcaș demonstrea-
ză că forma fixă e, de fapt, un act de autodisciplinare 
a gândirii și, am zice, chiar a simțirii, care au un rol 
covârșitor în procesul hedonist al lecturii: ţin atenţia 
cititorului trează. 
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gestionarea datelor de cercetare ca domeniu de 
studiu ştiinţific este în continuă evoluţie. fiind o pa-
radigmă emergentă a e-ştiinţei, managementul datelor 
de cercetare atrage din ce în ce mai mult atenţia guver-
nelor, organismelor de finanţare, universităţilor, insti-
tuţiilor ştiinţifice şi cercetătorilor datorită importanței 
sale şi perspectivelor de a impulsiona investigația 
ştiinţifică. 

gestionarea datelor de cercetare a devenit o pro-
blemă primordială pentru savanți în condiţiile în 
care tot mai multe agenţii de finanţare și consilii de 
cercetare, în scopul eficientizării investigațiilor pe 
care le sponsorizează, le solicită oamenilor de știință 
să depună cererile de grant împreună cu un plan de 
management al datelor și să aplice standarde speci-
fice de gestionare și partajare a acestora. De aseme-
nea, PLOS ONE, Nature și alte reviste ştiinţifice au 
început să utilizeze schimbul de date drept una din-
tre condițiile de publicare [1]. Concomitent, tot mai 
mulți oameni își dau seama că datele fundamentale 
pe care se clădesc cunoștințele noi ar trebui să bene-
ficieze de aceeași atenție ca și articolele științifice ce 
sintetizează și interpretează aceste materiale origina-
le [2]. 

gestionarea datelor de cercetare cuprinde o se-
rie de activităţi şi procese asociate ciclului de viaţă al 
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datelor: proiectarea şi crearea de date, organizarea, 
stocarea, securitatea, conservarea [3] şi tratarea lor 
corespunzătoare, astfel încât acestea să fie disponibi-
le pentru acces, utilizare, partajare şi reutilizare ori de 
câte ori apare necesitatea, toate ţinând cont de capaci-
tăţile tehnice, considerentele etice, legale şi cadrul de 
guvernare. Astfel, nevoia adaptării cercetătorilor la ri-
gorile erei digitale în vederea desfășurării unor cerce-
tări de înaltă calitate, precum și gestionării volumului 
de informații științifice a devenit un imperativ.

Numeroasele reglementări, tehnici şi instrumen-
te care alcătuiesc peisajul managementului datelor de 
cercetare îi împiedică pe savanți să-și identifice și să-și 
dezvolte de unii singuri nișa investigativă. De aceea se 
impune antrenarea în procesul de gestionare a datelor 
a unor părţi interesate atât din   cadrul comunităţii uni-
versitare, instituţiilor de cercetare, cât şi din afara aces-
tora. Este necesar de identificat modul în care părţile 
interesate se raportează între ele, priorităţile strategice 
şi felul în care sistemele socio-tehnice ar trebui să fie cel 
mai bine concepute pentru a oferi valoare organizaţiei 
în particular şi comunităţii de cercetare în general [3].

Dezvoltarea managementului datelor de cercetare 
se bazează pe activitatea de colaborare şi coordonare a 
mai multor parteneri implicaţi. Spectrul părţilor intere-
sate din domeniul gestionării datelor de cercetare a fost 
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clasificat în literatura de specialitate de un șir de autori. 
Relevantă în acest context este următoarea clasificare a 
părților interesate realizată de Erway [4]:

 ▪ Administraţia universităţii, prin elaborarea unei 
politici la nivel universitar care să abordeze modul de 
gestionare a datelor de cercetare şi disponibilitatea de 
a face accesibile publicului datele de cercetare (atunci 
când este posibil).

 ▪ birouri de cercetare, responsabile de administra-
rea cercetării sponsorizate, a politicilor şi serviciilor 
conexe, implicate în advocacy universitar şi consorţial 
privind problemele legislative şi de reglementare care 
afectează finanţarea pentru cercetare şi desfăşurarea 
cercetării, de asemenea, pot purta şi responsabilita-
tea transferului de tehnologie, a brevetelor şi a altor 
administrări de proprietate intelectuală, integritatea 
cercetării, comisia de revizuire instituţională, monito-
rizarea centrelor de cercetare şi administrarea subven-
ţiilor. Personalul biroului de cercetare va fi preocupat 
de finanţarea, politica şi guvernanţa programelor de 
gestionare a datelor, atât pentru a menţine relaţii bune 
cu finanţatorii, cât şi pentru a contribui la gestionarea 
responsabilă a informațiilor științifice.

 ▪ Oficiul pentru Conformitatea Cercetării, care se 
asigură că politicile instituţionale sunt în conformitate 
cu politicile şi reglementările sponsorilor şi examinea-
ză cu atenţie politicile instituţionale propuse privind 
problemele practice şi procedurale ale conformităţii, 
cântărind atât beneficiile, cât şi riscurile. 

 ▪ Departamentele Tehnologia informaţiei, respon-
sabile de consolidarea serviciilor universitare pentru a 
sprijini în mod adecvat la diferite etape activitatea de 
cercetare şi, în special, modul în care trebuie gestiona-
te seturile de date de cercetare de-a lungul existenţei 
lor. O preocupare în acest sens este administrarea in-
frastructurii ce include sisteme de documentare, de-
pozitare, gestionare, arhivare şi conservare a datelor, 
de facilitare a căutării şi regăsirii eficiente şi asigurarea 
accesului la date.

 ▪ Cercetătorii, care sunt atât producători ai datelor 
de cercetare care trebuie gestionate şi păstrate, cât şi 
părţi interesate centrale. 

 ▪ Unităţile academice, care reprezintă personalul 
de sprijin academic, au relaţii strânse cu cercetătorii 
din departamente şi pot servi astfel drept conducte 
bune pentru comunicare.

 ▪ biblioteca, care este bine situată pentru a fi un 
jucător-cheie în gestionarea, custodia şi conservarea 
datelor, având în vedere experienţa sa vastă în dome-
niul meta-datelor, colecţiilor, depozitelor instituţio-
nale, conservării, custodiei şi asigurării accesului la 
informaţii. De fapt, biblioteca poate fi cel mai potrivit 
loc în universitate pentru o administrare sigură, susţi-

nută şi de încredere a datelor de cercetare. Biblioteca 
nu trebuie neapărat să deţină toate funcţiile, respon-
sabilităţile sau sistemele în domeniul managementu-
lui datelor de cercetare, dar prin iniţierea conversaţiei 
la nivelul universităţii poate contribuie la expertiza  
acesteia. 

O altă clasificare este propusă de cercetătorii Jodi 
Reeves flores, Jason J. Brodeur, Morgan g. Daniels, 
Natsuko Nicholls şi Ece Turnator și constă din patru 
categorii principale: guverne şi agenţii de finanţare a 
cercetărilor, administraţia universităţii, cercetătorii şi 
unităţile de suport ale cercetării [4]. Toate aceste părţi 
au ca scop să se alinieze în funcţie de interese, roluri 
şi responsabilităţi similare în cadrul managementului 
datelor de cercetare. 

Dezvoltarea managementului datelor de cercetare 
se desfăşoară pe mai multe niveluri, de la colaborări 
internaţionale la elaborarea de politici naţionale şi in-
stituţionale, la eforturi în cadrul grupurilor de cerce-
tare individuale. Deşi fiecare dintre grupurile de părţi 
interesate joacă un rol semnificativ în activităţile de 
dezvoltare a managementului datelor de cercetare, in-
teresele, implicarea şi contribuţiile lor variază în func-
ţie de nivel. Mai mult, interesele şi divergenţele dintre 
grupurile respective prezintă obstacole în calea creării 
unui sistem complet de coordonare şi a unui sistem 
de partajare a datelor. În cazul în care aceste diferenţe 
amenință procese și practici, este necesar ca unul sau 
mai multe dintre grupurile partenere să-şi asume rolul 
de coordonare şi de mediere în dezvoltarea manage-
mentului datelor de cercetare. 

În ultimii ani se discută tot mai insistent ideea 
că biblioteca academică ar fi cea mai oportună şi re-
levantă în coordonarea managementului datelor de 
cercetare. Ea este deosebit de importantă, deoare-
ce ocupă o poziţie unică, reprezintă o instituție cu 
personal capabilă să expertizeze multe probleme ce 
ţin de gestionarea datelor de cercetare, un serviciu 
neutru la nivel de universitate relaţionând cu nume-
roase părţi interesate, ceea ce îi atribuie o poziţionare 
favorabilă în centrul managementului datelor de cer-
cetare [6].  

Biblioteca ar fi un factor imperios în peisajul ma-
nagementului datelor de cercetare [5]. Mulţi cercetă-
tori s-au pronunțat asupra bibliotecii ca dispunând de 
o gamă largă de posibile roluri. Martin Lewis afirmă 
că datele din proiectele de cercetare academice repre-
zintă o parte integrantă a bazei globale de cunoștin-
ţe de cercetare și, prin urmare, gestionarea datelor ar 
trebui să fie o extensie naturală a rolului actual al bi-
bliotecii [9] în asigurarea accesului la partea publicată 
a acestei baze de cunoştinţe, dar totodată amploarea 
provocării privind schimbarea infrastructurii, culturii 
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şi competenţelor necesită o acţiune concertată cu o 
serie de părţi interesate şi nu doar de biblioteci. 

Liz Lyon reiterează nevoia urgentă ca biblioteca-
rii și comunitatea știinţifică să conlucreze pentru a 
clarifica rolurile și responsabilităţile actorilor-cheie 
în gestionarea datelor atât la nivel instituțional, cât 
și la cel naţional [8]. Bibliotecile academice au exer-
citat funcţii de gestionare a informaţiei și în trecut, 
însă acum este momentul de a examina critic struc-
tura bibliotecilor, funcţia și portofoliul lor de servicii, 
pentru a se asigura că acestea sunt adecvate scopului 
de a susţine managementul datelor de cercetare în 
mod eficient.

unii cercetători (Jodi Reeves flores, Jason J. Bro-
deur etc.) consideră că bibliotecile tind să se situeze 
într-un peisaj mai larg al managementului datelor de 
cercetare, astfel încât să poată lua decizii strategice pri-
vind dezvoltarea suportului ce-l oferă în gestionarea 
datelor de cercetare, colaborarea cu părţi din afara bi-
bliotecii potrivite să răspundă nevoilor de cercetare. În 
acest fel, bibliotecile pot utiliza atât relaţia lor cu con-
ducerea universităţii şi unităţile de sprijin pentru cer-
cetare, cât şi capacitatea lor de a disemina cunoştinţe 
cu privire la cerinţe, standarde şi instrumente, pentru 
a-şi asuma un rol de lider în promovarea unui peisaj 
de gestionare a datelor de cercetare mai colaborativ şi 
navigabil pentru cercetători [5]. 

De asemenea, pentru a identifica rolurile și res-
ponsabilităţile actorilor în gestionarea datelor de cer-
cetare este necesară studierea și identificarea compo-
nentelor unui program instituţional de management 
al datelor de cercetare [3; 8]. În acest context, cercetă-
torii S. Pinfield, A. M. Cox, J. Smith au identificat un 
șir de componente-cheie ale unui program instituţi-
onal de gestionare a datelor:

 ▪ Strategii: definirea viziunii globale pentru ges-
tionarea datelor de cercetare în cadrul instituţiei şi 
modul în care aceasta se raportează la misiunea şi pri-
orităţile instituţionale şi evidenţierea obiectivelor şi 
principiilor de dezvoltare a managementului datelor 
de cercetare.

 ▪ Politici: specificarea modului în care strategiile 
vor fi operaţionalizate prin proceduri regulate, inclu-
siv nu doar o politică în domeniul managementului 
datelor de cercetare, ci şi un set de politici comple-
mentare care acoperă probleme precum drepturile de 
proprietate intelectuală, accesul deschis la date etc.

 ▪ Linii directoare: furnizarea de detalii despre mo-
dul în care politicile vor fi implementate, deseori scrise 
din punctul de vedere al unui anumit grup de utiliza-
tori (cum ar fi cele dintr-o anumită arie disciplinară) 
şi definirea activităţilor specifice, rolurilor şi respon-
sabilităţilor.

 ▪ Procese: specificarea şi reglementarea activităţi-
lor din ciclul de viaţă al datelor de cercetare, inclusiv 
planificarea gestionării datelor de cercetare pentru 
proiecte individuale, prelucrarea datelor, integrarea 
datelor în sistemele centrale, selectarea datelor pentru 
conservare, depozitarea datelor etc.

 ▪ Tehnologii: fundamentarea proceselor cu imple-
mentări tehnice, inclusiv depozite de date şi infra-
structuri de reţea care permit stocarea şi transferul 
datelor.

 ▪ Servicii: asigurarea accesului utilizatorilor finali 
la sisteme şi furnizarea de suport pentru activităţile de 
cercetare a ciclului de viaţă a datelor (inclusiv susţinerea 
creării de planuri de gestionare a datelor, formarea şi 
dezvoltarea abilităţilor de lucru cu datele de cercetare 
şi furnizarea serviciilor de consultanță) [3]. 

În baza cercetărilor ce ţin de modelele ciclului de 
viaţă a datelor de cercetare, analiza părţilor interesate în 
gestionarea informațiilor științifice, precum şi a com-
ponentelor unui program instituţional de gestionare 
a datelor poate fi identificată oferta de servicii privind 
managementul datelor de cercetare. Astfel, în continu-
are propunem câteva servicii care pot constitui ofertele 
managementului datelor de cercetare în cadrul unei in-
stituţii academice, părţile interesate în raport cu fiecare 
ofertă și activităţile potenţial întreprinse de biblioteci 
pentru coordonarea acestor servicii (tabelul 1). Această 
listă nu este nici exhaustivă, nici prescriptivă. Nu sur-
prinde întreaga gamă de servicii privind managementul 
datelor de cercetare. Se va extinde şi se va modifica pe 
măsură ce peisajul datelor de cercetare se schimbă. 

Și alți cercetători au identificat diverse modalități 
prin care bibliotecarii ar putea juca un rol în susținerea 
cercetării. Bunăoară, Auckland a propus următoarele 
[10]:

 ▪ consultarea cu privire la sursele de finanțare;
 ▪ roluri încorporate sau de susținere prin elabo-

rarea sintezelor documentare sau informarea (alerte) 
curentă pentru proiecte sau grupuri de cercetare;

 ▪ servicii bibliometrice și de măsurare a impactului;
 ▪ sprijin pentru cadrul de excelență în cercetare;
 ▪ instruire privind utilizarea softwarelor bibliogra-

fice;
 ▪ advocacy pentru accesul deschis/repozitorii 

instituționale;
 ▪ consultanță privind analiza datelor;
 ▪ consultanță cu privire la problemele de copyright;
 ▪ consultanță ce ține de arhivarea înregistrărilor de 

cercetare.
O asemenea expansiune creează însă provocări 

majore. Aceasta implică, de exemplu, solicitări sem-
nificative privind timpul personalului într-un context 
în care serviciile de bibliotecă sunt deja exagerate [3].
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servicii actori-cheie rolul coordonator al bibliotecii
Politici și strategii Administrația universității,  

unităţile de cercetare
Implicații în elaborarea  politicilor, strategiilor, 

procedurilor de gestionare a datelor  
de cercetare

Informare și sensibilizare Administraţia universităţii,  
cercetătorii,  

unităţile de cercetare

Sensibilizarea comunității academice  privind 
necesitatea gestionării datelor de cercetare; 

acțiuni de promovare a serviciilor  
de management al datelor 

Citarea datelor de cercetare Cercetătorii,  
unităţile de cercetare

Elaborarea recomandărilor de citare a datelor 
de cercetare,   furnizarea de identificatori per-
sistenţi digitali unici pentru seturile de date

Documentarea datelor Cercetătorii,  
unităţile de  cercetare

Ajutor cercetătorilor în determinarea modu-
lui în care  să-și documenteze eficient datele 

(structurarea datelor, denumirea,  
organizarea fișierelor)

Planuri de management  
al datelor de cercetare

Agenţiile de finanţare, adminis-
traţia universităţii, cercetătorii, 

unităţile de  cercetare

Asistenţă în elaborarea planurilor de gesti-
onare a datelor; conectarea cercetătorilor la 
resursele, cerinţele agenţiilor de finanţare  

a cercetărilor
Proprietatea intelectuală  

și dreptul de autor
Cercetătorii,  

unităţile de cercetare
Îndrumări cu privire la aspectele etice și lega-
le,  proprietatea intelectuală și dreptul de autor 

asupra datelor de cercetare
Confidenţialitate Cercetătorii,

unităţile de cercetare
Asistenţă în problemele datelor personale,  

confidenţiale și sensibile
Stocarea datelor Cercetătorii,  

unităţile de cercetare
Dezvoltarea infrastructurii pentru stocarea 
datelor (depozite digitale instituţionale de 

date); conectarea cercetătorilor cu alte infra-
structuri disponibile (arhive disciplinare) pen-

tru păstrarea seturilor de date; descrierea și 
arhivarea seturilor de date în depozite digitale

Conservarea datelor Cercetătorii,  
unităţile de cercetare

Sfaturi privind suporturile de stocare a date-
lor, formatele pentru conservarea datelor pe 

termen lung
Instruire Cercetătorii,  

unităţile de cercetare
Organizarea trainingurilor în scopul formării 
și dezvoltării abilităților cercetătorilor privind 

gestionarea datelor;
Elaborarea ghidurilor, tutorialelor în ajutorul 

cercetătorilor
Investigarea datelor de cercetare Cercetătorii,  

unităţile de cercetare
Consultații referitoare la  strategiile de căutare 
a seturilor de date în diverse depozite digitale

Impactul datelor de cercetare Cercetătorii,  
unităţile de cercetare

Promovarea instrumentelor de  monitorizare 
a impactului schimbului de date – descărcări, 

referinţe, citări etc.
Rezultate academice Cercetătorii,  

unităţile de cercetare
Ajutor în conectarea seturilor de date la alte 

rezultate academice prin mecanisme de citare 
și linkuri la date

Sursa: Elaborat în baza ofertei de servicii de gestionare a datelor propusă de autorii  
Jodi Reeves flores, Jason J. Brodeur et al. (2015) [5].

Tabelul 1 
servicii privind managementul datelor de cercetare 
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Cu toate acestea, în toată lumea universitățile și 
bibliotecile au inițiat dezvoltarea serviciilor de date 
de cercetare, încercând chiar să acopere întregul ciclu 
de viață al cercetării: suport în vederea redactării de 
propuneri și planuri de gestionare a informațiilor 
științifice, elaborarea infrastructurilor de depozita-
re și stocare a datelor; asistență în publicarea date-
lor; atribuirea de identificatori persistenți; instruirea 
și acordarea consultanței în materie de gestionare a 
informațiilor etc. 

gestionarea datelor de cercetare este o problemă 
complexă care implică activități multiple desfășurate 
de diverși actori. Pentru a furniza servicii eficiente de 
gestionare a datelor de cercetare este necesară conso-
lidarea eforturilor tuturor părților, organizarea aces-
tora într-un parteneriat ce ar realiza de comun acord 
acțiunile definite. 

Valoarea din ce în ce mai proeminentă a date-
lor de cercetare, transformarea paradigmelor cerce-
tării științifice, dezvoltarea mișcării de Acces Des-
chis și cererea din ce în ce mai mare de gestionare a 
informațiilor științifice deschise oferă oportunități 
bibliotecilor și altor instituții de a inova serviciile și de 
a se integra în noile tendinţe și reforme din domeniul 
cercetării. 

universitățile și bibliotecile trebuie să studieze și să 
aibă o înțelegere profundă a proceselor operaționale, 
a celor mai bune practici și a factorilor de influență. 
În combinație cu propria dezvoltare, să stabilească un 
sistem continuu și eficient de management al datelor 
de cercetare pentru a promova dezvoltarea ulterioară 
a mișcării Accesului Deschis. În acest context, trebuie 
să se concentreze pe elaborarea de politici, crearea de 
infrastructuri, instrumente, delegarea responsabilită-
ţilor, precum și proiectarea conținutului de servicii de 
gestionare a datelor de cercetare. 
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zenaida Pally, cântăreaţă de operă, născută la  
10 iunie 1919 la Soroca, a învățat concomitent la Aca-
demia de Arte frumoase, secţia pictură, și la Acade-
mia de Comerţ din București. În 1940 se înscrie la 
Conservatorul din capitala României, unde studiază 
canto cu Elena Saghin. Tot în acea perioadă apare în 
calitate de solistă în concertele susţinute de Corul Ra-
diodifuziunii Române [1; 2]. 

În 1945, mezzo-soprana zenaida Pally, un talent 
remarcabil și promiţător, devine solistă a Operei Na-
ționale din București, unde obţine succese deosebite 
cu rolurile: Amneris (Aida); Eboli (Don Carlo); Azu-

cena (Il Trovatore); Carmen (Carmen); ulrica (Un 
ballo in Maschera); Mrs. Quickly (Falstaff); Dalila 
(Samson și Dalila); Adalgise (Norma); Octavian (Der 
Rosenkavalier); Ortrude (Lohengrin); Marina (boris 
Godunov); Sphinxul (Oedipus), precum și cu multe 
alte roluri care au consacrat-o și i-au adus celebritate. 
Totodată, zenaida Pally este angrenată în numeroase 
concerte la radio, emisiuni TV și înregistrări, toate 
aducându-i, în scurt timp, o faimă de adevărată ve-
detă [3; 4]. 

Mezzo-soprana este o colaboratoare permanentă a 
filarmonicii „george Enescu”, fiind invitată de aseme-
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Summary. This year marks one hundred years since the birth of a great artist, born 

in Bessarabia, the one who carried the fame of the Romanian nation beyond the borders 
of the native place. A name covered with glory both in Romania, where she was first so-
loist for almost thirty years at the National Opera House in Bucharest, as well as abroad, 
achieving important successes in big musical centers. Highly appreciated in Romania, the 
mezzo-soprano Zenaida Pally proudly represents the talent of this people on big stages 
of the world. Through the prism of her talent, she has won the sympathy of even the most 
demanding audience, her performance always bursting with applause and admiration, 
praises that we find in various chronicles appeared after the extraordinary shows with 
her participation. 

This article is intended to be a tribute, and at the same time a commemoration, for 
the one who has been and will remain in the history of opera theater a true divas of the 
lyrical scene, a special artist, born on our mioritic lands. The one who delighted the whole 
world with her talent and charm. Artist and creator, whose life was definitely one dedicat-
ed to the service of art.
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Rezumat. În 2019, se împlinesc o sută de ani de la nașterea unei mari artiste originare din Basarabia, Zenaida Pally, 
care a dus faima neamului românesc dincolo de granițele locului de baștină. Un nume acoperit de glorie atât în Româ-
nia, unde este prim-solistă timp de aproape trei decenii la Opera Națională din București, cât și în străinătate, obținând 
succese memorabile în importante centre muzicale. Mult apreciată în România, mezzo-soprana Zenaida Pally reprezintă 
cu mândrie talentul acestui popor pe mari scene ale mapamondului. Prin prisma talentului său ea a cucerit simpatia 
chiar și a celui mai pretențios public, prestația sa stârnind de fiecare dată ropote de aplauze și admirație, elogii pe care le 
regăsim în diverse cronici apărute după spectacolele extraordinare cu participarea sa.

Acest articol se dorește a fi un omagiu și, totodată, o comemorare pentru cea care a fost și va rămâne în istoria tea-
trului de operă o adevărată divă a scenei lirice, o artistă desăvârșită, născută pe meleagurile noastre mioritice. Cea care a 
încântat o lume întreagă cu talentul și farmecul său. Artist și creator, a cărei viaţă a fost, cu siguranță, una dăruită slujirii 
artei.

Cuvintele-cheie: mezzo-soprană, teatrul de operă, cântăreți basarabeni, tradiția lirică românească, Opera Națională 
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nea să susţină spectacole și concerte în compania altor 
teatre de operă și a filarmonicilor din toată România.

Primadonă a Operei bucureștene, zenaida Pally 
se bucură de un larg renume internaţional, fiind so-
licitată de multe instituţii culturale de peste hotare. 
Ea reprezintă cu succes talentul poporului român pe 
mari scene ale lumii, precum: grande-Opera de Paris,  
Théâtre Royal de Mons, Opera din Sarajevo, Opera 
Naţională din Belgrad, Opera Naţională din Monte-
video, Teatro Politeamo greco, Teatro Petruzelli etc. 
Prin prisma talentului său, mezzo-soprana zenaida 
Pally a cucerit simpatia publicului în germania, fran-
ţa, Belgia, Danemarca, ungaria, Iugoslavia, Cehoslo-
vacia, Polonia, uruguay ș. a. Prestația sa artistică a 
fost aplaudată la Berlin, Leipzig, Dresda, Copenhaga, 
Leningrad, Moscova, Tbilisi, Odessa, Dublin, Cairo, 
Mexico, precum și în multe alte centre muzicale inter-
naționale [5; 6]. Mezzo-soprana Pally susține concerte 
memorabile alături de mari orchestre filarmonice, sub 
bagheta unor dirijori celebri ca: Herbert Kegel, Heinz 
Bongartz, Edgar Doneux, francesco Molinari-Prade-
lli, Kurt Adler, Carol Litvin și mulți alții [7].

Cronicari de pe întreg mapamondul au elogiat cre-
ația zenaidei Pally, solista beneficiind de cele mai în-
alte aprecieri din partea criticii de specialitate pentru 
calităţile sale artistice excepţionale. un ziar românesc 
scria că, mezzo-soprana „avea o voce pătrunzătoare și 
amplă, a cărei forţă artistică era amplificată de un joc 
totdeauna intens și pătimaș”, totodată, „interpretările 
sale conturează în imagini sculptate și de neuitat fi-
zionomiile eroinelor clasice” [8]. zenaida Pally, avea 
„o voce splendidă și catifelată, amplă și egală în toa-
te registrele, un somptuos contralto de o generozitate 
și sensibilitate extraordinară, se adapta cu ușurinţă la 
multitudinea de roluri abordate și se plia pe cele mai 
diverse caractere, fiind la fel de strălucitoare și simţin-
du-se la fel de comod în: prinţesa Amneris; bătrâna și 
tragica Azucena; dar și în șarmanta Carmen sau tână-

rul Octavian. O voce și o artistă complexă! Eroinele 
rolurilor jucate de zenaida Pally au avut întotdeauna 
un amestec de veselie generoasă și graţie tristă, în care 
publicului îi era permis să ghicească propria sensibi-
litate a artistei” [8]. O astfel de caracterizare îi făcea 
zenaidei Pally cronicarul ziarului „Contemporanul” 
în anul 1962, o descriere ce remarcă și accentuează nu 
doar calitățile vocale excepționale ale cântăreței, ci și 
talentul său actoricesc, întotdeauna pus în valoare cu 
multă știință de faimoasa artistă.

În aceeași odine de idei, Nicolae Miu, un renumit 
doctor de la Cluj, un fin cunoscător și un mare melo-
man al genului liric, își amintește în cartea sa despre 
celebra mezzo-soprană: „Primul spectacol în care am 
urmărit-o pe zenaida Pally la Cluj a fost Carmen de Bi-
zet, rol pregătit în cele mai mici amănunte, inclusiv ca 
mișcare și dans, cu o pasiune și un efort fantastic. ze-
naida Pally a strălucit în acest fascinant și solicitant rol, 
iar publicul clujean a răsplătit-o cu aplauze frenetice. 
Rolul Azucenei, din Trubadurul de Verdi, a fost o altă 
realizare deosebită a cântăreţei, în care primau frumu-
seţea vocii și inteligenţa frazării. Însă, după mine, cel 
mai frumos rol al său – atât muzical, cât și scenic, a fost 
cel al lui Amneris din Aida de Verdi. Ea cânta această 
partitură extrem de nuanţat, cu o interiorizare aparte și 
reușea să-și caracterizeze perfect personajul prin inter-
pretarea muzicală. Amneris a fost cea mai mare izbân-
dă a artistei, iar eu nu am văzut o interpretare mai bună 
a acestui rol, nici la Paris și nici la Milano” [9]. 

Astfel, putem vedea ce norocos a fost publicul ace-
lor timpuri, de a o putea urmări pe zenaida Pally în 
diverse roluri, realizând diverse personaje. O mărtu-
rie legată de evoluția zenaidei Pally este și cea a lui 
Stephan Poen1: „cine a văzut-o interpretând pe scenă, 
are sentimentul că a cunoscut-o de aproape, că a stat 
1 Medic foniatru, muzicolog şi bariton român. Stabilit în 
Italia din 1986. Membru al Academiei de Ştiinţe din New 
York.

Foto 1. zenaida Pally în cronica timpului.
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de vorbă cu ea, căci teatrul și viaţa erau atât de strâns 
legate pentru această artistă, încât a juca un rol a fost 
un fel de a se destăinui pe sine însăși. Jocul ei era întot-
deauna impecabil, susţinut de vastele cunoștinţe des-
pre rolurile abordate, și o extraordinară sensibilitate 
capabilă de a reda cele mai subtile nuanţe” [10].

 În urma unui spectacol la Opera Naţională din 
București cu Oedip-ul enescian, revista „Muzica” con-
stata: „Deși susţine un rol mic, al Sfinxului și numai din 
culise, zenaida Pally are o creaţie impresionantă. Vo-
cea amplă și generoasă în decursul unei singure scene 
ne dezvăluie multiple stări sufletești” [11]. Tot despre 
partitura în cauză, de această dată înregistrată pe disc, 
renumitul muzicolog român, Anca florea, scria că ze-
naida Pally a conturat un incredibil Sfinx, cu o forţă 
telurică [12]. Or, un mare artist, chiar și fără să apară 
în faţa publicului, într-o scenă destul de scurtă, reușea 
să se remarce și să obţină toată admiraţia spectatorilor. 

un capitol aparte alcătuiesc piesele de recital și 
în special lied-urile, pe care zenaida Pally reușea să 
le interpreteze cu o sensibilitate aparte. O varietate de 
stiluri, epoci și compozitori, de la preclasici la clasici și 
mai apoi la muzica contemporană, totul a fost studiat 
cu deosebită atenţie în detaliu. Totul a fost tratat cu 
maximă seriozitate, deoarece artista considera că, in-
diferent dacă interpretezi o arie într-un recital sau un 
rol mai mic sau mai mare într-o operă, responsabilita-
tea actului de creaţie artistic și respectul pentru public 
trebuie să fie același. Scena a fost viaţa sa, iar aplauzele 
au fost hrana sufletului. Tot repertoriul de operă a fost 
interpretat de artistă în original, unele lucrări chiar în 
mai multe limbi, reușind astfel să cânte celebra parti-
tură de Carmen în franceză, germană, italiană și româ-
nă, dând dovadă de o mare adaptabilitate și un spirit 
artistic complex [6].

Pe lângă un repertoriu amplu, imprimat cu di-
verse personaje din operele lui g. Verdi, A. Borodin,  
M. glinka, P. I. Ceaikovsky, A. Dargomâjsky, g. 
Enescu sau g. Bizet, mezzo-soprana a interpretat un 
palmares impresionant de lucrări vocal-simfonice, 
printre care: Carmina burana de C. Orff, Requiem, 
Motet, Missa în do minor de W. A. Mozart, Simfonia a 
IX-a și Missa Solemnis de L. van Beethoven, Simfonia 
fantastică și Simfonia dramatică Romeo și Julieta de  
H. Berlioz, Das Lied von der Erde de g. Mahler, Re- 
quiem de g. Verdi, Stabat Matter de g. B. Pergole-
se, Amorul vrăjitor de M. de falla, Große Messe în si 
minor de J. S. Bach, 5 cântece de R. Wagner, Rapsodie 
pentru mezzo-soprană de J. Brahms, precum și mul-
te alte lucrări din creația universală. Astfel, regăsim o 
dexteritate remarcabilă, dar și o abilitate deosebită pe 
care le-a avut zenaida Pally în abordarea diferitor ge-
nuri muzicale. Prestanța sa, cu care a reușit să aborde-

ze această paletă repertorială diversă, este dovada unui 
ilustru cântăreț și muzician.

zenaida Pally a colaborat cu mai multe case de 
discuri, printre care: „Melodia” (uniunea Sovietică), 
„Eterna” (germania), „Supraphon” (Cehoslovacia), 
„Pathe Marconi” (franța), „Electrecord” (România), 
studiouri de înregistrări din Polonia, ungaria etc. un 
fapt interesant descoperim într-o publicație germană 
din anul 1967, în care editorul de la Berlin făcea anun-
țul: „următorii artiști internaționali importanți sunt 
auziți pe discurile „Eterna” pentru prima dată în 1967: 
Isaac Stern, grace Bumbry, Lisa Della Casa, zenaida 
Pally și georg Solty. De asemenea, avem noi versiuni 
discografice cu Yehudy Menuhin, Svjatoslav Richter, 
David Oistrach, Vladimir Horowitz, Hermann Prey, 
Wolfgang Sawallisch, Maria Calas, Herbert von Kara-
jan, Dietrich fischer-Dieskau și Hilde guden” [13]. 
Această paletă de nume importante din lumea muzi-
cii, printre care se regăsește și mezzo-soprana origi-
nară din Basarabia, zenaida Pally, nu poate decât să 
demonstreze valoarea și aprecierea de care se bucura 
cântăreața noastră de operă.  

Pe parcursul carierei sale i-a avut parteneri de 
scenă pe: V. Martinoiu, E. Dima, D. Ohanesian,  
V. Tretiak, N. Rossi-Lemeni, N. Herlea, C. Stavru,  
L. Spiess, E. Tumageanean, M. Mirea, O. Enigarescu,  
E. Marinescu, P. Harasteanu, M. Ianculescu, g. Papp, 
C. ujeicu, R. Nemet, M. Bakatchek, T. Kostor, A. Lance,  
Mario del Monaco, P. Ștefănescu-goangă, g. zobian și 
alţi interpreţi legendari, care au recunoscut-o ca pe un 
nume important al scenei lirice internaţionale.

Din frânturile de cronici, acele documente ramase 
în timp ca dovadă incontestabilă a unui parcurs artis-
tic prodigios, putem desprinde imaginea unei perso-
nalități de excepție din lumea muzicii. Despre potenți-
alul său vocal, precum și despre jocul său în scenă, s-a 
scris: „Minunata cântăreață și artistă, zenaida Pally, a 
cucerit publicul cu măiestria ei vocală și bogăția into-
nației în habanera. Virtutea din Seguidilla, dramatis-
mul din scena de poveste, a fost exprimată de artistă 
cu o forță impresionantă” [14]; „D-na zenaida Pally 
are un contralto excepțional pe care îl folosește cu o 
ușurință neobișnuită. Ea trece fără efort, într-un mod 
remarcabil, de la agilitățile în registrul acut la agilități 
în registrul grav” [15]; „Stăpânirea vocală a interpre-
tării artistei este atât de mare, încât este greu să poți 
să-ți imaginezi pe altcineva interpretând rolul lui Car-
men într-un mod mai bun” [16]; „Ceea ce caracteri-
zează melodia lui z. Pally este un ton foarte plăcut, o 
muzicalitate fină și o interpretare artistică superioară” 
[17]; „z. Pally are o voce frumoasă de mezzo-sopra-
nă cu un timbru catifelat de o mare frumusețe” [18];  
„z. Pally a obținut un succes răsunător în Carmen pe 
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scena din Budapesta. Vocea tinerei mezzo-soprane 
este una dintre cele mai frumoase voci pe care le-am 
auzit vreodată. Artista are o voce arzătoare, în același 
timp catifelată și bine cultivată. Aceste caracteristici se 
interconectează cu un joc excepțional. Rolul dificil al 
lui Carmen a fost realizat cu un temperament aprins și 
cu o artă scenică rar întâlnită” [19]; „zenaida Pally are 
o voce minunat de frumoasă. Ea cucerește din prima 
notă, cu forța, modularea și bogăția timbrului ei” [20]; 
„Lucrările vocal-simfonice interpretate de z. Pally au 
făcut o impresie grozavă. Vocea ei amplă și profundă, 
egală în toate registrele, este impresionantă. Înzestrată 
cu calități vocale excepționale, ea le poate folosi pentru 
a sublinia nuanțele cele mai delicate ale operei muzi-
cale, interpretate de ea” [21]; „zenaida Pally are o voce 
magnifică, sonoră și cu o paletă vocală impresionantă” 
[22]; „z. Pally în Amneris din Aida a dezvăluit un ta-
lent remarcabil. O mezzo-soprană cu o voce frumoasă 
și pură a fost răsplătită cu aplauze binemeritate” [23].

Vorbind despre personalitatea zenaidei Pally, tre-
buie spus că a fost unul dintre primii artiști din Ro-
mânia onorați cu înaltul titlu de Artist al Poporului 
(1962) și Laureat al Premiului de Stat (în 1953 și 1960). 
zenaida Pally a fost membră a juriului la Concursul 
„george Enescu”, ediţia anului 1961, iar din 1971 se 
mută în germania, unde își desfășoară activitatea la 
Teatrul de Operă de Stat din Saarbrücken, fiind mem-
bră a acestei instituţii până în anul 1977.

Care ar fi secretul ascensiunii excepționalei ze-
naida Pally? Nici calitatea vocii, nici pasiunea în sine 
pentru muzică nu valorează mare lucru dacă nu sunt 
dublate de aspiraţia către perfecţiune, pe care un ar-
tist adevărat o are în sânge. În muzică au reușit numai 
cei care au fost conștienţi că scena nu e un loc pen-
tru compromisuri, numai cei care s-au dedicat slujirii 
ei într-un mod exemplar. zenaida Pally s-a născut și 
a trăit pentru muzică. Artista a reușit să poarte spre 
eternitate valorile profunde ale umanităţii prin prisma 
talentului și dăruirii de sine. 

george Enescu spunea că artistul trebuie să se 
odihnească prin muncă. Pe scenă sunt importante, 
ca și în viaţă de altfel, câteva lucruri: autenticitatea, 
rigoarea, sinceritatea, degajarea și naturaleţea. Orice 
gest nefiresc, orice comportare artificială, chiar și un 
pas făcut la întâmplare, sunt falsuri pe care publicul 
le sesizează și le amendează drastic. zenaida Pally a 
fost artistul liric complex, plină de pasiune, seriozi-
tate, cultură profundă, talent sau har divin, valorifi-
cat și dăruit publicului meloman! Cântăreața a reușit 
să transforme fiecare spectacol în care a participat  
într-un eveniment. 
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Summary. Eudochia Robu (30.12.1958, Borosenii-Noi village, Râşcani) established 
in the village Mitocul-Vechi of Orhei. Graduate of the Republican College of Fine Arts 
"Alexandru Plamadeala" (1974–1978) and of the Institute of Architecture, Sculpture and 
Painting in Saint Petersburg (1978–1986). Between 1986-1993 he works as a painting 
teacher at the School of Fine Arts for Children in Orhei. Member of the Union of Plastic 
Artists of the Republic of Moldova (1997). Personal exhibitions: Municipal Library "Bo-
gdan-Petriceicu Hasdeu" (2003); the Exhibition Center of the Union of Plastic Artists of 
Moldova "Constantin Brancusi" (2004; 2009); Chisinau Organ Hall (2005); Organization 
for Security and Cooperation in Europe, Chisinau (2011); “Three Generations” Contempo-
rary Art Exhibition (2016); National Museum of Ethnography and Natural History (2019). 
Between 1992–2019 he participates in national and international collective exhibitions 
organized by the Union of Plastic Artists of Moldova. She is present with works in the 
collections of museums in the Republic of Moldova and Romania.

Keywords: painting, color, exhibitions, time, rustic motif, metaphor, landscape.

Rezumat. Eudochia Robu (n. 30.12.1958, în satul Borosenii-Noi, Râşcani), stabilită în comuna Mitocul-Vechi, Orhei. 
Absolventă a  Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (1974–1978) şi a Institutului de Arhitectură, 
Sculptură şi Pictură din Sankt Petersburg (1978–1986). În anii 1986–1993 activează în calitate de pedagog de pictură 
la Şcoala de Arte Plastice pentru Copii din Orhei. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (1997). 
Expoziţii personale: Biblioteca Municipală „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” (2003); Centrul Expoziţional al Uniunii Artiştilor 
Plastici din Moldova  „Constantin Brâncuşi” (2004; 2009); Sala cu Orgă din Chişinău  (2005);  Organizația pentru Securitate 
și Cooperare în Europa, Chişinău (2011); Expoziția de Artă Contemporană „Trei Generații” (2016); Muzeul Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală (2019). În anii 1992–2019 participă la expoziţiile colective naţionale şi internaţionale orga-
nizate de Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova. Este prezentă cu lucrări în colecţiile muzeelor din Republica Moldova 
şi România.

Cuvinte-cheie: pictură, culoare, expoziţii, timp, motiv rustic, metaforă, peisaj.

Fata cu baloane de săpun. 2014, u. p., 520 × 670 mm
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La graniţele dintre milenii și-a făcut apariţia un 
nume nou și original pe simezele artelor plastice con-
temporane de la noi – Eudochia Robu, ale cărei pânze, 
odată expuse la Saloanele Moldovei, s-au făcut imediat 
remarcate de public și experții în materie. 

Având o formație clasică, Eudochia Robu și-a 
edificat de-a lungul anilor propria manieră stilistică. 
Personalitatea sa creatoare, constituită în urma unor 
studii academice, oferă, în cel mai firesc mod posibil, 
o realitate în imagini artistice bidimensionale  care o 
definesc ca pe un artist autentic. În lucrările sale ideea 
face corp comun cu expresia, iar forma clasică a me-
taforei picturale pare să devină în timp emblematică.

Școlită în copilărie la lecțiile de broderie ale ma-
mei, martoră a eforturilor oamenilor din satul în care 
s-a născut, Borosenii-Noi, Râșcani, de a-și face viața 
frumoasă la propriu, prin felul de a cinsti și promova 
arta populară, și-a clădit destinul artistic pe amintirile 
din copilărie de neuitat care au prins culoare și contur 
la Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală”, în clasa profesorului Ion Serbinov. Stu-
diile la Institutul de Arhitectură, Sculptură și Pictură 
din Sankt Petersburg, în atelierul profesorului Evgheni 
Moiseenko, au conferit sens și profunzime înțelegerii 
sale a sensului creației. Mediul academic, dragostea ju-
venilă pentru marea Pictură Olandeză și arta Renaște-
rii italiene, pentru impresioniști pe care o poartă de-a 
lungul vieții, renumitele muzee din Sankt  Petersburg –  
Ermitajul și Muzeul Rus, în care i-a contemplat înde-
lung pe K. Korovin, V. Serov și M. Vrubel, mai târziu 
pe Modigliani, giotto, El greco aveau să influențeze 
ireversibil universul subconștientului său aflat în cău-
tarea propriei identități artistice.

Revenirea la baștină a fost benefică. Mitocul-Vechi 
din vecinătatea bătrânului Orhei, unde s-a stabilit cu 
traiul împreună cu familia, i-a oferit imensul laborator 
al naturii de care avea nevoie, iar arta populară a con-
tinuat s-o inspire la nesfârșit.

Trei forme ale creaţiei o definesc plenar pe Eu-
dochia Robu: natura statică, peisajul și tablourile 

Spulber. 2003, u. p., 680 × 805 mm Oraș provincial. 2003, u. p., 580 × 620 mm

 Înger cu flori albastre. 2015, u. p., 580 × 780 mm
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tematice, toate având tangenţe cu realitatea înconju-
rătoare. Motivele și personajele din picturile sale (oa-
menii, păsările, arborii, plantele, pietrele), capătă sem-
nificație de simboluri ancestrale.   

unicitatea meleagului natal o fascinează. Seria 
Buchete de duminică armonizează perfect cu condiția 
propriei feminități. „Pentru mine florile așa au și ră-
mas, un nod care leagă sufletul omului de tot ce e fru-
mos”. Motivele rurale, satul cu arhitectura lui simplă 
dar copleșitoare au intrat irevocabil în aria intereselor 
sale profesionale. 

Lucrările Eudochiei Robu oferă un cifru al trecu-
tului conectat la prezent și viitor. Pentru ea, „timpul 
este material” – el trăiește într-un nor, o pasăre, un 
stâlp sau o floare. Orheiul Vechi, leagănul unor civ-
ilizații rurale străvechi, locul la care revine mereu, 
transpare ca o personificare a timpului, iar piatra ca 
o expresie relevantă a acestuia. „Ador piatra, excla-
mă artista, și mai ales ce a putut făuri omul din ea!” –  
garduri, stâlpi de poartă, coloane de casă, hogea-
guri. Arta omului de la ţară, mâna omului – atotedi- 
ficatoare, dar și atotdistrugătoare, văzută prin prisma 
scurgerii timpului, durerea pentru frumusețile trecă-
toare ale satului palpită în seria de tablouri Butuceni. 

Creația Eudochiei Robu, un imn pietrei, purtătoare 
de mesaje spirituale, consună în acest sens cu creația 
marelui Mihail grecu. Este și un act civic, o încercare 
de a depozita în arhiva memoriei colective imaginile de 
altădată ale satelor din zona Orheiului – stradele, porţi, 
case văruite, prispe și coloane din piatră, folosind un 
limbaj metaforic. „Pictura are menirea de a îmbogăţi 
realitatea cu niște plăsmuiri ale imaginaţiei,  dar poate 
avea și darul de a păstra frumuseţea unor locuri sau 
obiecte care dispar, se sting, pier odată cu trecerea tim-
pului”. Anume așa a fost realizată lucrarea Stâlp de casă  
– după ce văzuse cum în câteva clipe s-a risipit pridvo-
rul unei case bătrânești părăsite. Și mai e ceva, spune 
autoarea: oricât de tare ar fi piatra, sufletul omului se 
dovedește a fi deseori mai tare ca ea, dăinuind în timp.

O visătoare. Visele sale, alimentate de lecturi, mu-
zică și meditații despre viață, artă și timp ajung tocmai 
în spațiul îngerilor, cărora le oferă, cu drag și pietate, 
întinderea suavă a pânzelor sale. Lectura Apocalipsei 
s-a soldat cu tablourile intitulate Îngerii trâmbiţând, 
iar lectura Bibliei – cu Cina cea de taină, o lucrare de 
proporţii, elucidând freamătul așteptării unui miracol 
ce ar schimba destinul lumii. Totuși, îngerii săi de cele 
mai multe ori sunt întruchiparea oamenilor de alături, 
indispensabili vieții sale. Nimic exagerat. Armonie 
materie-spirit. Dragoste ca sentiment desăvârșit.

Își pune mereu imaginația la încercare. O joacă în 
hora unor culori frumoase și nuanțe fine. A încercat 
și non-figurativul, dar a renunțat. face ceea ce simte. 
Experimentează cu sine însăși, pornind lucrarea prin 
a acoperi pânza albă cu tușe de culoare ce-i exprimă 
pe moment dispoziția și starea sufletească, finalitatea, 
deseori, conturându-i-se pe parcurs.  De la acest joc de 
culori, treptat, se zămislește și prinde contur tabloul 
pe care îl finalizează după mai multe reveniri și cău-
tări, procesul adoptând transmiterea unui mesaj cu 
imagini clare, limpezi, prin tușe sigure, existând o po-
trivire între limbajul liniilor și cel al emoţiilor.

Conceptului său despre artă ca un tezaur al me-
moriei, dar totodată generator de frumos și promo-
tor de esențe, care trece ca un fir roșu prin creția Eu-
dochiei Robu, subscrie și seria de altădată Personaje. 
Ideea de a picta chipuri de oameni de pe fotografiile 
de epocă i-a venit după ce a tot adunat poze ale oa-
menilor plecați în lumea celor drepți, prezenți însă 
prin trăitorii de astăzi care le perpetuează suferințele 
și aspirațiile.  

Așa se face că într-o epocă a dominaţiei artei și cre-
aţiilor digitale cu stiluri și tendinţe post-avangardiste 
Eudochia Robu revine la originile picturii care operea-
ză cu mesaje preluate din lumea copilăriei, transpuse 
într-o viziune contemporană cu o ancorare profundă 
în tradiţiile artelor naţionale. O abordare care face tri-
mitere la operele regretatului plastician Igor Vieru. 

Reflecție, 2008, u. p., 900 × 780 mm Pământ străbun, 2014, u.p.,  520 × 670 mm
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Metafora ca figură de stil (în literatură), prin care 
sensul obișnuit al unui cuvânt obţine o altă semnifica-
ţie, în artele plastice prinde contur prin intermediul 
comparaţiei vizuale aflate uneori în opoziţie, cum ar 
fi cea de concret-abstract. Tendinţele actuale încear-
că o marginalizare a tuturor formelor de artă „clasice”, 
mai ales de către tinerii creatori care le cred desuete, în 
contradicţie cu ceea ce ei consideră performanţă. Eu-
dochia Robu intră în polemica „clasic-modern” fără a 
polemiza. Ea își urmează, temerar, vocația și-și înmul-
țește „talantul” cel hărăzit de la naștere – a da expresie 
vizuală esenței umane.

Creaţia autoarei sfidează compromisurile și falsu-
rile. Ea crede cu tot dinadinsul în mersul firesc al lu-
crurilor. Ca și arta fotografică a maestrului Mihai Po-

târniche, cu alte mijloace artistice dar în același limbaj 
al creaţiei, lucrările sale se constituie într-un portret al 
timpurilor noastre, 

Până și titlurile se citesc ca o poezie și detalii la 
portret: Să nu uităm, Stogul de fân, Cireșul copilăriei, 
Melodie de iarnă, Flori albastre, binecuvântare, Adân-
curi, Dor, Suspendare în neant, Îngerul cu cireșe albe, 
Inima pământului, Nor călător, Gheață și foc…
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Monografia Time-reversal Symmetry – Seven Ti-
me-Revrsal Operators in Spin Containing Systems, apă-
rută în anul 2018 la Editura „Springer”, Secția Sprin-
ger Tracts in Modern Physics, Vol. 281, și semnată de  
Ion I. geru, membru corespondent al Academiei de 
Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe fizico-ma-
tematice, profesor universitar, este dedicată uneia 
dintre cele mai importante simetrii în fizică. Autorul 
prezintă rezultatele cercetărilor pe plan mondial în 
domeniul simetriei inversării timpului în fizica new-
toniană și relativistă (Capitolul 1), în mecanica cuan-
tică și teoria câmpurilor cuantificate (Capitolul 2). De 
asemenea, sunt puse în evidență cazurile de violare a 
acestei simetrii în fizica mezonilor, nucleelor atomice, 
atomilor, moleculelor, supraconductorilor ș.a. (Capi-
tolul 10. violarea simetriei inversării timpului).

În dinamica și electrodinamica clasică ecuațiile de 
mișcare nu-și schimbă forma (rămân invariante) la in-
versarea timpului, se schimbă numai direcția mișcării, 
fiind vorba de reversibilitatea dinamică a timpului. Pe 
de altă parte, se atestă ireversibilitatea statistică a tim-
pului, cauzată de creșterea entropiei unui sistem ter-
modinamic în procesele ireversibile. 

Cu totul alta este situația în fizica cuantică. În ca-
zul acesteia, hamiltonianul sistemului cuantic este in-
variant în raport cu așa-numitul operator de inversare 
a timpului T cu proprietăți antiunitare și, ca urmare, se 
poate produce o degenerare suplimentară a niveluri-
lor energetice cauzată de simetria inversării timpului.  
E. Wigner, care în anul 1932 a introdus operatorul in-
versării timpului în mecanica cuantică, a stabilit când 
are sau nu are loc degenerarea suplimentară a nive-
lurilor energetice sub influența simetriei inversării 
timpului în sisteme moleculare (criteriile lui Wigner 
a, b și c). Peste cinci ani, aceste criterii au fost genera-
lizate de către K. Herring pentru sisteme periodice cu 
simetrie de translare în spațiu (criteriile a, b și c ale lui 
Herring).

Monografia conține și un șir de rezultate noi 
obținute de către autor privind rolul simetriei inver-
sării timpului. În Capitolul 3, Grupuri punctiforme de 
simetrie magnetică, au fost construite în premieră gru-
puri punctiforme noi de simetrie magnetică în patru 
culori care se referă la sistemele cu degenerare Kra-

mers a nivelurilor energetice. Datorită proprietăților 
de simetrie ale acestor grupuri, în clusteri magnetici 
trihomonucleari trei ioni paramagnetici echivalenți 
cu spin semiîntreg nu pot ocupa vârfurile unui tri-
unghi echilateral. Deoarece grupurile punctiforme 
de simetrie magnetică în patru culori au fost obținute 
prin extinderea a 32 de grupuri clasice punctiforme 
de simetrie cu implicarea operatorului de inversare a 
timpului T, distorsiunile structurale respective sunt o 
consecință a simetriei inversării timpului. Monografia 
oferă date experimentale care confirmă această con-
cluzie (Capitolul 4. Clusteri trimerici cu degenerare 
Kramers și simetria inversării timpului).

În Capitolul 5, Simetria inversării timpului în sis-
teme cu spectrul de cvasi-energie, pentru prima dată 
s-a demonstrat teoretic existența unui tip nou de de-
generare a nivelurilor de cvasi-energie în cazurile în 
care operatorul de inversare a timpului nu comută 
cu operatorul de translare în timp, însă fiecare din-
tre acești doi operatori comută separat cu operatorul 
cvasi-energiei. Operatorul de inversare a timpului 
nu comuta cu operatorul de translare în timp atunci 
când raportul dintre cvasi-energie și energia cuantei 
de radiație a câmpului monocromatic cu amplitudine 
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înaltă nu este un număr întreg sau semiîntreg. În aces-
te condiții nivelurile de cvasi-energie sunt degenerate 
(dublete de cvasi-energie), chiar dacă teorema Kra-
mers nu are loc. În cazul dat, degenerarea nivelurilor 
de cvasi-energie se datorează parțial simetriei inversă-
rii timpului și parțial simetriei translării în timp. 

În Capitolul 6, Transformarea interacțiunii de 
schimb de tip antiferomagnetic în interacțiune de 
schimb de tip feromagnetic în clusteri dimerici, s-a in-
trodus noțiunea de inversare combinată a timpului. 
Pe baza acestei noțiuni s-a demonstrat cum poate fi 
schimbat semnul constantei interacțiunii de schimb 
în clusteri magnetici binucleari și, respectiv, cum pot 
fi inversate nivelurile de spin ale acestora. Schimbarea 
semnului constantei interacțiunii de schimb în clus-
teri magnetici binucleari este echivalentă cu substi-
tuirea unuia dintre ionii clusterului cu „ion inversat 
in timp”, ceea ce înseamnă că funcțiile de undă ale 
acestui ion sunt inversate în timp în comparație cu 
funcțiile de undă ale ionului nesubstituit. Important 
este că hamiltonianul sistemului este invariant în ra-
port cu transformarea de inversare combinată a tim-
pului. Astfel, în particular, clusterul binuclear 3d9-3d9 
cu interacțiune de schimb de tip antiferomagnetic 
poate fi transformat în cluster 3d9-3d1 cu interacțiu-
ne de schimb de tip feromagnetic și viceversa, ceea ce 
este confirmat experimental. Ca urmare, s-a propus 
o metodă de sintetizare a compușilor coordinativi bi-
nucleari, ale căror proprietăți magnetice pot fi prezise 
în prealabil.

În Capitolul 7, Există oare analogie intre efectul  
Jahn-Teller și instabilitatea populațiilor nivelurilor de 
spin in clusteri cu degenerare Kramers și număr impar 
de atomi?, s-a demonstrat teoretic că în cazul clusterilor 
trihomonucleari formați din ioni cu spin semiîntreg, o 
asemenea analogie există numai atunci, când simetria 
inversării timpului este violată în mod specific, astfel 
încât sub acțiunea operatorului inversării timpului să-și  
schimbe semnul numai operatorul proiecției spinului 
pe axa z a fiecăruia dintre ionii clusterului magnetic.

În Capitolul 8, Grupuri neabeliane și abeliane de 
simetrie, care conțin operatori de inversare a timpului, 
autorul a construit grupuri neabeliane și abeliane de 
simetrie (pentru sisteme cu și, respectiv, fără dege-
nerare Kramers a nivelurilor energetice) de ordinul 8 
și 16 cu operatorul T în calitate de element al acestor 
grupuri. S-a demonstrat că există încă șase operatori 
de inversare a timpului. Sub acțiunea fiecăruia dintre 

aceștia nu toți trei operatori ai proiecțiilor spinului își 
schimbă semnul, ci  numai doi sau numai unul (în to-
tal șase variante). Acești operatori noi au fost numiți 
operatori de inversare parțială a timpului, operatorul 
T în contextul dat fiind operator de inversare totală a 
timpului.

În Capitolul 9, Factorizarea operatorului Wigner 
de inversare a timpului și reducerea simetriei inversă-
rii timpului, s-a demonstrat că operatorul T poate fi 
prezentat în formă de produs a doi sau trei operatori 
de inversare parțială a timpului (în total există cinci 
forme echivalente de factorizare a operatorului T). În 
literatura de specialitate se considera că dacă hamilto-
nianul sistemului cuantic nu este invariant în raport 
cu operatorul T, atunci are loc violarea T-simetriei cu 
dispariția acestei simetrii. Însă, după cum s-a demon-
strat în capitolul 9, există șase posibilități de reducere 
a T-simetriei pană la una din șase simetrii de inversa-
re parțială a timpului. S-a demonstrat, de asemenea, 
că în fiecare din șase cazuri de reducere a T-simetriei 
această simetrie poate fi restabilită dacă se postulează 
că fiecărei particule cu spin îi corespunde o metapar-
ticulă cu metaspin, după analogie cu restabilirea legii 
conservării parității prin introducerea antiparticulelor 
(1957). Concepția de metaparticule și metamaterie a 
fost lansată de către E. Wigner în anul 1970 ca o va-
riantă de restabilire în principiu a T-simetriei violate. 
Însă atunci nu erau cunoscuți operatorii de inversare 
parțială a timpului și nu era clar cum de introdus aces-
te metaparticule.

Deoarece fiecărei particule cu spin din univers îi 
corespund șase tipuri de metaparticule cu metaspin, 
din punct de vedere teoretic aceasta înseamnă că, pe 
lângă univers și Antiunivers, există șase metauni-
versuri. Această concluzie importantă cu conținut 
cosmologic urmează să fie confirmată prin date ex-
perimentale și, în primul rând, prin descoperirea me-
taparticulelor.

un alt rezultat valoros, prezentat în Secția 10.7 a 
monografiei, este metoda de inversare virtuală a tim-
pului propusă de autor pentru testarea spectroscopică 
a simetriei inversării timpului în orice domeniu spec-
tral și confirmată experimental prin datele spectrosco-
piei RES în Laboratorul de Chimie Cuantică, Cataliză 
și Metode fizice al Institutului de Chimie. 

Lucrarea este accesibilă on-line, pe https://link.sprin-
ger.com/book/10.1007/978-3-030-01210-6 (linkul Edi-
turii „Springer”). 
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În mireasma îmbătătoare a teiului înflorit s-a năs-
cut, pe 25 iunie 1939, o distinsă personalitate a nea-
mului – prima femeie academician din Republica 
Moldova, Tatiana Constantinov, care și-a consacrat 
întreaga viaţă activităţii știinţifice, fiind pilonul menţi-
nerii, dezvoltării și modernizării geografiei ca știinţă. 
La 14 septembrie 2010, boala și timpul necruțător o 
rup din rândurile noastre, despărțindu-ne fizic, dar nu 
și spiritual. 

Sunt sugestive, în acest context, spusele filosofului 
german Artur Schopenhauer, care menţiona că printre 
cele trei personalităţi, de care depinde destinul omu-
lui, un loc aparte îl are Profesorul. Astăzi, mulţi din-
tre cei care ne numim discipoli, recunoaștem că de-a 
lungul anilor am avut norocul să avem alături, în per-
soana Tatianei Constantinov, un dascăl adevărat, un 
exemplu demn de urmat, un profesionist de excepţie, 
un remarcabil conducător și organizator, dar poate că, 
mai întâi de toate, un om de mare omenie.

Anii 1970–1980 ai secolului precedent sunt mar-
cați în știința geografică autohtonă prin faptul că sub 
conducerea Tatianei Constantinov se desfășoară ob-
servaţii microclimatice unice în spaţiul URSS. unice în 
sensul că au servit model de cercetare nu numai pen-
tru spaţiul ex-sovietic, dar și pentru unele ţări din Eu-
ropa, cum ar fi Polonia și germania. Poligoanele eco-
logice organizate pe teritoriul Republicii Moldova au 
fost puncte de reper în „descifrarea” imaginilor obţi-
nute prin teledetecţie privind starea ecologică a semă-
năturilor agricole, iar echipa de savanţi străini care lua 
parte la acest experiment era diversificată, incluzând 
și câţiva cosmonauţi. Pentru noi, climatologii, coefi-
cienţii de recalcul al parametrilor climatici obţinuţi în 
diferite forme de relief au fost decisivi în estimarea gra-
dului de veridicitate a modelelor cartografice elaborate 
mai târziu prin tehnicile de calcul.

În această perioadă trece în eternitate șeful Secto-
rului de geografie, doctorul în știinţe geografice Vasile 
Proca. Era nevoie de o personalitate puternică pentru 
a putea demonstra că bătrâna geografie poate benefi-
cia de noi oportunități într-o Moldovă independentă. 
O povară grea cade pe umerele Tatianei Constantinov, 
care reușește nu numai să păstreze echipa de cercetă-
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tori, ci și să întemeieze Institutul de geografie (1992), 
devenind astfel prima femeie director într-o instituţie 
academică.

Anii 1990 formează cea de-a doua etapă, fiind și 
cei mai dificili în menţinerea și dezvoltarea comunită-
ții știinţifice. În pofida grelelor încercări ale timpului, 
sub conducerea Tatianei Constantinov se elaborează și 
implementează conceptul de „Sisteme Informaţiona-
le geografice Regionale”. Astfel, anul 1993 semnifică 
începutul unei colaborări fructuoase a geografilor de 
pe ambele maluri ale Prutului. Prin efortul Tatianei 
Constantinov a fost pusă baza utilizării sistemelor 
informaţionale ca instrument de cercetare, fapt care a 
impulsionat cercetarea geografică, a ridicat-o la un alt 
nivel fundamental și aplicativ, făcând posibilă elabo-
rarea unei metodologii noi în geografie – cea geoinfor-
maţională. Aceasta prevede analiza componentelor 
de mediu cu ajutorul calculatorului, prin vizualizarea 
unor informaţii complexe referenţiate spaţial faţă de 
coordonatele geografice reale, creând posibilităţi de 
efectuare a unor studii și corelaţii de mare complexi-
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tate, imposibil de realizat eficient cu tehnicile clasice. 
Prin aportul neobosit al academicianului Constanti-
nov, această etapă marchează începutul unei noi cali-
ficări a specialiștilor în domeniu, iar de atunci încoa-
ce tezele de doctor și doctor habilitat sunt concepute 
doar cu utilizarea eficientă a Sistemelor Informaţio-
nale geografice. Rezultatele cercetărilor în baza aces-
tui instrument sunt raportate anual la simpozioanele 
internaţionale geografice care se desfășoară cu regu-
laritate în Republica Moldova, ajungând astăzi la cea 
de-a XXVII-a ediție. Astfel, Tatiana Constantinov este 
considerată pe drept cuvânt fondatorul Sistemelor In-
formaţionale Geografice Regionale.

În cea de-a treia etapă, 2000–2010, odată cu evolua-
rea sistemului de cercetare-inovare, ea reușește să orien-
teze și să antreneze personalul Institutului de Ecologie 
și geografie în abordarea și rezolvarea unor importante 
probleme geoecologice. Din investiţiile obţinute în ca-
drul Programelor de Stat și ale proiectelor de cercetare 
internaționale consolidează baza materială, în special 
prin echipamentul de calculatoare și softuri licenţiate. 
Actualmente, multe dintre cercetările efectuate pot asi-
gura în mod operativ consumatorul (instituții de stat și 
persoane private) cu informaţia despre mediu necesară 
la luarea deciziilor cu caracter aplicativ.

Trăsătura principală de caracter a academicianu-
lui Tatiana Constantinov era de a vedea ceea ce încă 
nu se întrezărea la orizontul științific, de a-și motiva și 
convinge echipa să persevereze, de a căuta cărări nebă-
tătorite în știință. Iată de ce și-a meritat pe deplin titlul 
de „Om Emerit”, calificativele de prima femeie acade-
mician, prima femeie director de instituţie academică, 
fondator al Sistemelor Informaţionale geografice Re-
gionale, fondator al școlii climatologice moldovenești.

Dezvoltarea climatologiei în Republica Moldova 
sub tutela acad. Constantinov ar putea fi comparată 
cu viaţa unui om. În „copilăria” sa această știinţă avea 
nevoie de multe date colectate în teren pentru a evi-
denţia particularităţile climatice specifice teritoriului 
republicii, știinţa la acel moment dezvoltându-se în 
mod tradiţional și având preponderent un caracter 
aplicativ. Apoi, trecând de vârsta „adolescenţei”, clima-
tologia și-a asumat studierea resurselor climatice prin 
intermediul tehnicilor de calcul. Drept rezultat, sunt 
restituite câmpurile climatice și obţinute modele car-
tografice care plasează investigaţiile autohtone printre 
cercetările climatice de pionierat în lume.

Actualmente, în contextul schimbărilor globa-
le ale climei, asociate în mare parte cu manifestarea 
diverselor riscuri naturale, climatologia intră în peri-
oada maturității, fiind capabilă să realizeze obiective 
tot mai complexe, una dintre priorități fiind studiul 
riscurilor de producere a unor evenimente extreme, 

în special a celor meteo-climatice. Atlasul tematic Fac-
torii naturali și antropici de risc, primul în Republica 
Moldova, apărut în anul curent sub egida Institutului 
de Ecologie și geografie, este rodul unui studiu fun-
damental ce sintetizează riscurile geomorfologice, 
riscurile meteo-climatice și starea actuală a peisajelor 
autohtone, elaborat în baza Sistemelor Informaționale 
geografice (SIg). 

Noţiunea de risc nu poate fi tratată izolat de cea de 
frecvenţă și probabilitate, din care, în mod firesc, de-
rivă. De asemenea, noţiunea de risc nu poate fi tratată 
izolat nici de cea de timp (sau perioadă) de retur a unui 
eveniment extrem, sursa lor comună și logică fiind tot 
probabilităţile de producere a evenimentelor extreme. 
Și, în sfârșit, noţiunea de risc nu poate fi tratată izolat 
fără o delimitare în spațiu a arealelor vulnerabile către 
manifestarea acestora. O altă abordare decât cea canti-
tativă a riscurilor geografice dintr-un anumit teritoriu 
nu este posibilă. Cunoașterea manifestării spațio-tem-
porale a riscurilor naturale și antropice este extrem de 
importantă, ca factor de care depind în mare măsură 
posibilitățile de atenuare a consecințelor acestora în di-
ferite domenii de activitate umană.

Totodată, trebuie subliniat faptul că nu toate fe-
nomenele naturii sunt purtătoare de risc și nici toa-
te fenomenele de risc nu prezintă aceeași intensitate. 
Riscul poate fi însoțit de pierderi materiale și de vieţi 
omenești în diferite proporţii, creând mari dezastre. 
Riscul situat la limita extremă de manifestare și deci, de 
variaţie, poartă un caracter singular, de unicat, cuanti-
ficabil, fiind extras dintr-un șir lung de date statistice. 
Extrapolările acestor fenomene nefavorabile în timp 
și spațiu necesită prelucrarea unui volum impunător 
de date, greu de realizat fără instrumente moderne de 
cercetare. În același timp, echipa abilitată cu aplicarea 
Sistemelor Informaționale geografice, formată din 
specialiști climatologi, geomorfologi, pedologi, hidro-
logi etc., poate evalua riscul producerii fenomenelor 
extreme în toate componentele de mediu. 

Autorii Atlasului tematic Factorii naturali și antro-
pici de risc, și-au consacrat lucrarea academicianului 
Tatiana Constantinov, cea care a dezvoltat inclusiv 
teoria riscurilor climatice. Cu toate că nu a ajuns la 
aniversarea sa de 80 de ani, prezența distinsei Doamne 
Academician s-a regăsit în luările de cuvânt ale cole-
gilor și discipolilor săi la lansarea atlasului. Prin tot ce 
a realizat în cercetare, în administrarea și coordonarea 
știinţei geografice, prin modul cum și-a gestionat suc-
cesul, prin demnitate, omenie, modestie, dar și curaj 
academicianul Tatiana Constantinov ne-a oferit exem-
plul unei vieți trăite cu rost. Rămâne să ne apropiem 
pe cât e posibil de acest exemplu, de a ne făuri destinul 
cu demnitate și dragoste pentru acest pământul natal.
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Plantele-parazite, inclusiv cele cu flori (antofite), 
devin o constrângere severă pentru agricultura mo-
dernă. Speciile din genul Orobanche sunt unele dintre 
cele mai dăunătoare plante superioare. Aceste specii 
au fost semnalate în 58 de țări, în special în Europa de 
Est, în țările din bazinul Mării Mediterane, în Orientul 
Mijlociu, în Africa de Nord și de Est, Asia de Vest și 
de Sud. Astfel, O. crenata cauzează pagube imense în 
recoltele leguminoaselor (fasole, linte, mazăre și mă-
zăriche comună) în Europa de Sud, O. ramosa prezintă 
pericol pentru culturile de cartof, tutun, roșii și cânepă 
în întreaga lume, iar Orobanche cumana Wallr. (lupoa-
ia) este principalul parazit care atacă floarea-soarelui 
la nivelul sistemului radicular, fiind răspândită în Tur-
cia, România, ucraina, Bulgaria, China, ungaria, Isra-
el, Spania, franța, Republica Moldova, federația Rusă, 
Kazahstan etc.

În România actualmente există trei zone mari 
infestate cu diferite populații ale parazitului, caracte-
rizate printr-o virulență variată: zona I-a – Tulcea și 
Constanța; zona a II-a – Brăila–Ialomița–Călărași și 
cea de-a III-a zonă cuprinzând sud-estul Moldovei și 
partea de sud Muntenia–Bărăgan.

În Republica Moldova, conform datelor analizei 
fitocenozelor de floarea-soarelui din diverse zone 
geografice, realizate în anul 2014, infecția cu lupoaie 
este răspândită preponderent în partea centrală și cea 
sudică a țării, populațiile din zonele respective având 
un caracter mai virulent.

Schimbările globale de mediu determină atât 
extinderea arealelor agricole în noi zone geografice 
și modificarea modelelor agrotehnice de cultivare a 
plantelor, cât și răspândirea rapidă a plantelor-parazi-
te. În acest context, se atestă un interes multidiscipli-
nar privind plantele-parazite în aspect practic – efica-
citatea metodelor de prevenire, control și combatere, 
precum și în aspect teoretic – structura populaţiilor, 
originea, căile de evoluţie și apariția noilor rase, in-
clusiv aspectele moleculare, structurale, funcţionale, 
ontogenetice și ecologice. 

O atenție deosebită se acordă screenig-ului geno-
tipurilor de floarea-soarelui utilizate în procesul de 

creare a hibrizilor înalt productivi și rezistenți la lu-
poaie, precum și elucidării mecanismelor complexe de 
interacțiune gazdă-parazit (recunoașterea semnalelor 
gazdelor, rezistența specifică și nespecifică etc.).

Prezenta lucrare, care însumează date privind 
statutul actual al patogenului Orobanche cumana în 
Republica Moldova, impactul economic al acestuia, 
evoluția raselor, progresele cercetării în domeniul 
biologiei și geneticii parazitului, relația gazdă–
patogen, precum și strategia de control și management 
al infestării cu lupoaie, este inedită sub aspect de 
concepție și conținut, fiind utilă pentru cercetătorii 
din domeniu, studenți, amelioratori, producători de 
semințe de floarea-soarelui. 

În lucrare sunt prezentate fotografii și date ori-
ginale obținute în urma cercetărilor desfășurate 
în perioada 2006–2019 la Centrul de genetică 
funcțională a universității de Stat „Dimitrie Cante-
mir” din Chișinău.

Atlasul se înscrie în arealul intereselor științifice 
și practice internaționale privind lupoaia, un parazit 
al florii-soarelui, fiind parte integrantă a activităţii de 
cercetare și diseminare a studiilor realizate în cadrul 
Centrului de genetică funcțională a universității de 
Stat „Dimitrie Cantemir”.
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Au trecut peste 200 de ani de la introducerea flo-
rii-soarelui în agricultura mondială și circa 150 de ani 
de când această plantă, cunoscută pentru larga sa utili-
zare alimentară, se cultivă în Republica Moldova. 

Pe parcursul a mai bine de șase decenii, în Repu-
blica Moldova, cu implicarea savanților din diverse 
institute, universități și companii private, s-au publi-
cat peste 1 000 de lucrări științifice, s-au susținut peste 
35 de teze de doctor și doctor habilitat, s-au patentat 
12 brevete de invenții, având drept obiect de studiu 
floarea-soarelui. Cercetările vizate au integrat studi-
ile fundamentale cu ameliorarea, iar crearea noilor 
varietăți – cu stabilirea condițiilor optime de creștere 
și dezvoltare. Astfel, s-au creat și omologat peste 100 
de hibrizi care se comercializează în Republica Moldo-
va, federația Rusă, Belarus, uzbekistan, ucraina etc. și 
elaborate tehnologii intensive de cultivare  care asigu-
ră obținerea recoltelor performante.

Volumul de față trece în revistă rezultatele cerce-
tării științifice din Republica Moldova, bazată pe cele 
mai importante lucrări care au contribuit la crearea și 
dezvoltarea ramurii de utilizare a florii-soarelui la sca-
ră industrială, ramură cu un randament economic pe 
potriva așteptărilor savanților, oamenilor de afaceri și 
consumatorilor. 

Structura cărții s-a conturat pornind de la di-
mensiunea cercetărilor efectuate, relevate prin statis-
tica bibliografică a titlurilor de lucrări publicate și a 
direcțiilor de investigare la anumite etape, precum și 
valoarea rezultatelor, reflectată în hibrizi, tehnologii și 
metode elaborate și implementate în Republica Mol-
dova și în țările vecine.

Primul capitol pune în evidență istoriografia in-
troducerii florii-soarelui în cultură în baza docume-
telor de arhivă. Studiul a fost realizat in colaborare cu 
specialiștii de la Institutul de Cercetări Enciclopedice. 

Celelalte capitole inserează studii de sinteză selec-
tivă bibliografică ale monografiilor, culegerilor, arti-
colelor publicate în reviste naționale și internaționale, 
comunicărilor la conferințe și simpozioane, recoman-
dărilor practice etc., incluse la finalul fiecărui paragraf.

 La sfârșitul cărții sunt prezentate brevetele de 
invenție, tezele de doctor și de doctor habilitat având 
ca obiect de studiu floarea-soarelui. Astfel, elaborarea 
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ediției a fost posibilă grație cercetătorilor din Republi-
ca Moldova, consemnați ca autori, puși în valoare și 
aducându-li-se un omagiu pentru abnegația și pasiu-
nea cu care au slujit cercetarea florii-soarelui. 

Lucrarea le oferă tinerilor cercetători experiența 
câtorva generații de savanți care și-au dedicat viața 
și activitatea acestei deosebite și miraculoase plan-
te. Toți cei privilegiați să lucreze cu floarea-soarelui, 
menționează autoarea, acad. Maria Duca, își doresc ca 
această știință să fie privită cu respect de contempo-
rani și de generațiile viitoare, să fie cunoscută în toată 
lumea științifică din domeniu.

Totodată, informația expusă în conținuturi, de 
rând cu bibliografia și rezumatul fiecărui capitol tra-
dus în limba engleză, urmează să faciliteze accesul 
specialiștilor străini la studiile realizate în țara noastră.

Lucrarea va fi utilă pentru specialiștii din ramura 
respectivă, stimulându-i în alegerea unor noi teme de 
cercetare și aplicarea de metodologii și tehnici de in-
vestigare moderne, în măsură să aducă performanțe 
excepționale în actualul context al globalizării.

La realizarea publicației și-au adus contribuția 
colaboratorii Centrului de genetică funcțională a 
universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, care au con-
sultat bibliografii, reviste, fișiere ale bibliotecilor, do-
cumente din arhive etc., facilitând apariția cărții.

Maria DUCA. Cercetări privind floarea-soarelui 
în Republica Moldova / Studies of sunflower in the Repu-

blic of Moldova. Universitatea de Stat „Dimitrie  
Cantemir”, Chișinău, 2018. 122 p.
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Cartea etnografului. Colecții muzeale, obiceiuri și 
tradiții populare, semnată de etnograful și muzeogra-
ful Maria Ciocanu, este o lucrare în care sunt supuse 
analizei realități, manifestări și practici culturale spe-
cifice colectivității românești de la est de Prut. Cerce-
tarea utilizează date furnizate de fondurile arhivistice, 
note etnografice de teren, fișele de inventar ale fondu-
rilor muzeale, o bogată trimitere bibliografică la dis-
ciplinele antropologiei culturale și la alte discipline 
sociale etc.

Demersul autorului este important datorită 
complexității temelor abordate și valorii științifice, 
teoretice, metodologice, didactice ce le dețin. Cerce-
tarea posedă aplicabilitate în diverse domenii în care 
patrimoniul etnografic constituie un element de co-
nexiune. Textul este organizat conform unei structu-
rări și sintetizări etnografice calitative, iar cursul ex-
punerii e captivant și consistent sub aspect științific și 
documentar. Subiectele studiilor subscriu la principa-
lele tendințe de cercetare în etnologia și muzeografia  
actuală. 

Prin analiza Colecțiilor muzeale din patrimoniul 
MNEIN este scoasă în evidență valoarea patrimonială, 
documentară, științifică și de autenticitate a acestora. 
Autoarea expune și analizează, în mod algoritmic, 
procesele de cercetare științifică, de administrare, con-
servare și valorificare a colecțiilor muzeale, printre ele 
numărându-se colecțiile de mărțișoare, mobilier, cu-
sături, piese de port ș.a. Pe același principiu metodolo-
gic sunt oglindite practicile etnografice de cultivare a 
viței de vie. Cu ajutorul datelor din fișele analitice și de 
inventar, a studiilor de specialitate, etnograful recon-
stituie trăsăturile utilitare și contextuale esențiale ale 
bunurilor și realităților culturale active într-un trecut 
etnografic recent. 

 Capitolul Obiceiuri și tradiții privind habitatul 
rural se centrează pe restabilirea tiparului autentic al 
spațiului construit și osmoza locuirii colectivității lo-
cale alături de apele Nistrului și ale Prutului. Cercetă-
toarea, cu precădere în baza studiilor etnografice de 
teren, tranzitează analitic subiecte precum credințele 
și imaginarul arhaic cu privire la reprezentările mi-
tice acvatice, semnele de locuire legendară în vetre-
le așezărilor, ocupațiile specifice și locuința, locurile  
sacre ș.a.

În capitolul Portul popular – meșteșug și artă, se 
examinează, descriu și interpretează tehnicile și pro-
cedeele tehnologice de cultivare și prelucrare a fibre-
lor vegetale și animale, torsul și țesutul, precum  și 
credințele, obiceiurile, practicile și ritualurile magice 
conexe industriei casnice textile. un studiu științific 
consistent este consacrat portului popular, acesta 
evidențiind materia primă, tehnicile de confecționare, 
croiul, piesele componente, cromatica, însemnele 
sociale. Cu aceeași responsabilitate științifică, în baza 
pieselor din colecțiile muzeale și fișelor de evidență ale 
acestora, sunt analizate transformările structurale ale 
cămășii cu platcă (cu petic). Complexitatea abordării 
atinge și subiectul prezenței pieselor de port popular 
în creația literară orală ca element de comunicare ju-
venilă în diferite culturi. Compartimentul relevă un 
înalt nivel de interdisciplinaritate, deoarece se operea-
ză cu termeni specifici, se consemnează principalele 
trăsături tehnice ale torsului și țesutului, sistemele de 
întrajutorare în muncă și instituțiile sociale specifice, 
referințele folclorice și reprezentările mitice, obiceiu-
rile și credințele, uneltele ca recuzită rituală și magică. 
Discursul științific al capitolului este construit cu o 
mare exactitate, datele denotă validitate și sunt inte-
gratoare pentru prezentarea unei imagini de ansamblu 
a portului popular. Apreciem ideea de a analiza mani-

UN DEMERS ȘTIINȚIFIC PRObATORIU

Doctor în istorie dorina onică 
E-mail: dorinaonica@yahoo.com 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

Maria CIOCANu. Cartea Etnografului. Colecții muzeale, 
obiceiuri și tradiții populare. Chișinău: Cartdidact, 2019. 

528 p.
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era de a purta piesele vestimentare în concordanță cu 
principalele praguri de trecere din viața omului.

Obiceiurile și sărbătorile de familie vizează riturile 
și ceremonialurile de integrare a copilului și a lăuzei, 
practicile magice de mediere și atragere a unui destin 
fast, interdicțiile și credințele asociate nașterii. De o 
analiză complexă beneficiază tradiția nunții în satele 
din raionul Rezina, prin descrierea ceremonialului 
nupțial, practicile simbolice și atribuțiile actanților, 
obiceiurile corelate cu riturile de trecere și de fertilitate. 

Consecvent, autoarea își îndreaptă atenția spre săr-
bătorile calendaristice, în special ciclul sărbătorilor de 
iarnă, reliefând preponderent obiceiurile și tradițiile 
sărbătorii de Sfântul Andrei și practicile magice de ur-
sit, bucatele ritualice și consumarea lor sacramentală, 
ospețele tinerilor din această zi. Sunt reconstituite și 
prezentate practicile apotropaice, ofrandele alimenta-
re și gesturile ritualice, instituția colindatului, focuri-
le ritualice performate în timpul sacru al sărbătorilor 
de iarnă. Cu același interes sunt abordate subiecte 
precum uzitarea plantelor în practicile legate de cul-
tivarea pământului, prognozarea vremii și a recoltei, 
de fertilitate și fecunditate în corelație cu calendarul 
popular.

Capitolul Lumea imaginarului evocă diverse 
credințe și cunoștințe legate de prezența florilor în 
tradiția populară, ornamentică, viață spirituală. În 
mod egal este supusă discuției lumea vegetalului în 
obiceiurile privitoare la naștere, nuntă și înmormântare 
în scopuri augurale, de propiţiere, premaritale și apo-
tropaice. Autoarea oferă un material inedit cu privire 
la practicile de medicină populară. 

Așa cum îi stă bine unui descendent al satului, Ma-
ria Ciocanu face curs studiului de etnografie locală și 
aduce un elogiu satului natal boldurești. Autoarea ela-

borează o schiță monografică acordând credit științific 
analizei cu referire la prezentarea patrimoniului etno-
grafic al comunității.

Prețioase și indispensabile pentru o cercetare et-
nografică modernă sunt înregistrările de teren pe care 
le-a documentat și textualizat autoarea. Acestea sunt 
incluse sub formatul unui corpus de documente etno-
grafice în capitolul intitulat Material de teren. Mărturii 
și descrieri. Aspectul dat, util și indispensabil, merită 
o înaltă apreciere a specialiștilor, deoarece cartea de-
vine astfel o sursă de referință pentru realizarea altor 
lucrări în domeniu. un caracter inedit comportă in-
formațiile, nepublicate până acum, privind obiceiurile 
de nuntă din satul Crasna, regiunea Cernăuți, satul 
goian, raionul Dubăsari, diverse realități etnografice 
din localitățile rurale basarabene, vii încă la momentul 
înregistrării lor în teren. Includerea chestionarelor et-
nografice, adaptate la terminologia și specificul local, 
sunt de o reală contribuție pentru tinerii specialiști din 
domeniu. Textul conceput meticulos este completat 
într-un mod firesc de un bogat material de fotografie 
etnografică, fapt ce legitimează și îmbogățește studiul 
științific.

Textul volumului este formulat precis, subiectele 
puse în discuție se pliază pe noile abordări și redi-
mensionări în cercetare. Teoretizarea problemelor 
științifice este sincronizată cu soluțiile și aplicabilitatea 
oferită de patrimoniul etnografic contemporaneității. 
Patrimoniul muzeal, documentat și promovat în pa-
ginile cărții, încununează un parcurs de decenii pro-
bator pentru o cercetare muzeografică calitativă. Stu-
diile sunt elaborate cu profesionalism și pertinență 
științifică, însumând calități care recomandă cartea 
diferitor categorii de cititori în vederea cunoașterii și 
înțelegerii culturii tradiționale a colectivității locale. 

Casă cu parapet și stâlpi din piatră, cu motivele decora-
tive: coarnele berbecului și laleaua. Înc. sec. al XX-lea,  

satul Horodiște, Rezina.

Sărbătorirea Blajinilor la Duminica Mare  
în cimitirul vechi, satul Boldurești, Nisporeni, 

anul 2009.
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PATRIMONIUL NAȚIONAL DIN PERIOADA 
INTERbELICĂ ȘI LEGĂTURILE  LUI   

CU ARTA OCCIDENTALĂ 

Doctor habilitat în studiul artelor constantin i. ciobaNu 
E-mail: constantinicioabanu@yahoo.ro
Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”
al Academiei Române

În contextul culturii naţionale arta basarabeană a 
ocupat totdeauna un loc aparte. Admirată și prețuită 
în ambianţa artistică românească din perioada in-
terbelică, ignorată și exclusă din circuit în perioada 
sovietică, ea abia începe să fie cunoscută la începutul 
secolului al XXI-lea.

Monografia lui Tudor Stavilă, prin cele șase ca-
pitole, suplinite de subcapitole, urmărește pas cu pas 
începuturile și evoluţia artei basarabene moderne pe 
parcursul secolului al XX-lea. De la Chișinău și Ode-
sa, la Sankt Petersburg și Moscova, unde au studiat 
și activat basarabenii, urmând traseul la Paris, Bucu-
rești și Iași, în Belgia, germania și Olanda, SuA și 
Canada. Este o carte despre pictorii basarabeni și o 
analiză comparativă a destinelor celor care s-au în-
tors în 1940 în „viitorul luminos” din „rss moldove-
nească” și ale celor care și-au continuat activitatea în 
patriile lor adoptive.

Terinte zubcu și Nicolae gumalic la Sankt Pe-
tersburg și în Basarabia, soarta dramatică a trei fraţi –  
Rodion, Toma și Policarp Răilean –, Eugenia Maleșe-
vschi, Auguste Baillayre și Lidia Arionescu, viaţa și 
activitatea lui Ion Croitoru la Moscova și Paris, re-
stauratorul operei lui Alexandr Ivanov Apariţia lui 
hristos în faţa poporului, sunt laitmotivele capitolelor 
monografiei.

Având în vedere circumstanţele apariţiei și con-
stituirii artei plastice basarabene, în capitolul doi, au-
torul se transferă în mediul cultural al Basarabiei din 
prima jumătate a secolului al XX-lea, prin activităţile 
Școlii de Desen a lui Vladimir Ocușco (1891), a Școlii 
de Belle-Arte a lui Alexandru Plămădeală (1919), a 
Societăţii Amatorilor de Arte frumoase (1903) și a 
Societăţii de Belle-Arte din Basarabia (1921), reflec-
tând tangenţele celor două faţete ale influenţelor ruse 
și occidentale care au marcat creaţiile plasticienilor. 
Alexandru Plămădeală, August și Lidia Arionescu-
Baillayre, Pavel Șilingovschi și Eugenia Maleșevschi, 
grigore fiurer și Pavel Piscariov, Șneer Cogan și 
Alexandr Climașevschi ș.a., au marcat prin operele 
lor tendinţele principale ale dezvoltării artei plasti-

ce basarabene până la sfârșitul anilor ‚40 ai secolului 
trecut, constituind o mărturie elocventă a evoluţiei 
procesului artistic din ţinut. În operele pictorilor se 
conturează distinct căutările unor noi mijloace artis-
tice de expresie, caracteristice pentru postimpresio-
nism, Art Nouveau, expresionism etc., care au existat 
în paralel cu tendinţele „realismului democratic”.

Capitolele următoare fac referinţă la creaţiile ar-
tiștilor plastici care s-au remarcat cu operele lor în 
ambianţa artistică a Bucureștiului și Iașului, fiind 
vorba, în primul rând, de Auguste și Tanea Baillayre, 
gravorul gheorghe Ceglocoff, scenografii Victor  
fiodoroff și Elena Barlo, personalităţi redescoperite 
recent.

un important compartiment al lucrării reprezin-
tă capitolul IV, intitulat Pictori basarabeni și Școala 
de la Paris, care face referinţă la studiile artiștilor 
plastici basarabeni în capitalele Europei Occidentale 
din prima jumătate a secolului al XX-lea și la creaţia 
lor care a evoluat departe de graniţele Basarabiei. În 
acest sens un rol important 1-a avut Bruxellesul, Am-
sterdamul, Munchenul, dar mai ales Parisul, unde s-a 
constituit cea mai numeroasă colonie de pictori basa-

Tudor STAVILĂ. Artele Frumoase din Basarabia  
în secolul al XX-lea. Chișinău: ARC, 2019.  

420 p.
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rabeni, franţa revendicându-și dreptul de a-i consi-
dera oameni de creaţie francezi. Printre școlile artis-
tice în care și-au făcut studiile studenţii basarabeni în 
Paris un rol aparte 1-a jucat La grand Chaumiиre, 
unde studiază Isaac Antcher (1920), Olga Hrschano-
vskaia (Olby, 1923), Lydia Luzanowsky (1923–1927), 
Antoine Irisse (1926), Alexandre Hinkis (1933), care 
urmează și École Nationale Superieure des Arts 
Decoratifs, pe care o absolvește în 1939, zelman 
Otciacovsky – la École Nationale Superieure 
des Arts Decoratifs (1923–1926) și la Academie 
Ranson (1935), Samson flexor (1924–1926), care își 
continuă studiile și La grand Chaumiиre. În 1925 
la Academie Julian își începe studiile Sașa Moldovan, 
continuându-le apoi în La grande Chaumiere, iar la 
Academie Ransson, în calitate de studenţi figurea-
ză Numa Patlajean și Pertz Vaxman (anii 1910). Cei 
mai mulţi dintre basarabeni își fac studiile la École 
Nationale Superieure des Arts Decoratifs în diverse 
perioade ale anilor 1920–30. Printre primii stabiliţi 
aici sunt felix Roitman (1925), grégoire Michonze 
(1923), Joseph Bronstein (1924), Elena Barlo (1932–
1934), Natalia Brăgalia (1928–1931), Tatiana Sen-
kevici-Bulaviţchi (1929–1932) ș.a.

un alt compartiment al monografiei reflectă cre-
aţia pictorilor basarabeni în Belgia și acasă (Elizabeth 
Ivanovsky, Nina Jascinsky, Ida Ianchelevici, Moisei 

gamburd, Claudia Cobizev, Lazăr Dubinovschi), 
în SuA (Irina Szandrovsky, Sașa Moldovan, Boris 
Anisfeld, Adolf Milman) sau Canada (Tatiana Sen-
kevici-Bulaviţchi), numele uitate ale basarabenilor 
din București, analizând și cele două colecţii basara-
bene de artă ale lui Andrei Drăgoiu și Ion Croitoru, 
care se află astăzi la Odesa, ultima fiind parţial donată 
Chișinăului.

Creaţia mai multor artiști plastici din Basarabia 
s-a dezvoltat departe de graniţele regiunii. Pentru unii 
ca Theodor Kiriacoff, gheorghe Ceglocov, Elena Bar-
lo, Natalia Brăgalia sau Tanea Baillayre, Bucureștiul 
a devenit orașul unde s-au integrat, pentru alţii cea 
de-a doua patrie devine franţa (Moissey Kogan, Olga 
Olby, grégoire Michonze, Lydia Luzanowsky, Antoi-
ne Irisse, Joseph Bronstein, Numa Patlagean), Belgia  
(Ida Ianchelevici, Elizabeth Ivanovsky), Brazilia (Sam-
son flexor), Statele unite al Americii (Irina Szandro-
vsky, Sașa Moldovan, Boris Anisfeld, Adolf Milman) 
sau Canada (Tatiana Senkevici-Bulaviţchi) ș.a.

Acoperind una dintre principalele lacune în cer-
cetarea culturii românești din perioada contempora-
nă, cartea Artele Frumoase din basarabia în secolul al 
XX-lea identifică și valorifică patrimoniul naţional, 
legăturile lui inerente cu arta occidentală. Ea merită a 
fi promovată și cunoscută atât în Republica Moldova, 
cât și în afara graniţelor ei.

 grégoire Michonze. Dansatoare cu mingea. 1934, Musee d’Art Moderne de Troyes.
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născută la 22 octombrie 1949, în comuna limbenii Vechi, Bălți.
Filolog, domeniile de cercetare: traducere, stilistică și cultivarea lim-

bii, sociolingvistică, pragmatică, semiotică, gramatică.
doctor habilitat în filologie (2003), profesor universitar (2016).

Printre personalitățile notorii ale mediului acade-
mic autohton se înscrie, indubitabil, profesorul uni-
versitar, doctorul habilitat Irina Condrea, un nume de 
referință în domeniul filologiei românești din spațiul 
lingvistic basarabean. Discipolă a regretatului acade-
mician Nicolae Corlăteanu, a obținut, pe parcursul ca-
rierei sale științifico-didactice, succese remarcabile în 
toate activitățile în care s-a implicat. 

un merit aparte al profesorului Irina Condrea 
ține de funcția de decan al facultății de Litere a uni-
versității de Stat din Moldova (1993–2004). Manda-
tul său a coincis cu o perioadă extrem de dificilă –  
trecerea învățământului universitar autohton la siste-
mul Bologna, care a impus schimbări fundamentale 
într-un răstimp nepermis de scurt. Totul urma să fie 
modificat și restructurat din mers: planuri de studii, 
curricula disciplinelor, concepția de management al 
facultății etc. 

Irina Condrea a dovedit o capacitate uimitoare de 
a face față acestui „tăvălug” al istoriei contemporane: 
ajustarea planurilor de studii la noile cerințe, elabo-
rarea pachetelor de discipline opționale (un aspect 
complet nou pe atunci), gestionarea conflictelor dintre 
generații, depășirea mentalității perimate, care opunea 
rezistență, încercarea de a menține un climat agreabil 
și civilizat în cadrul facultății etc. 

Nu mai puțin importantă a fost funcția, obținută 
imediat după munca la decanat, de șef de catedră, care, 
de asemenea, a solicitat mult efort și sacrificiu, anii ce 
urmau fiind tot mai imprevizibili sub diverse aspec-
te: numărul studenților în descreștere, disciplinele din 

planul de studii trunchiate, profesorii din generația 
veche tot mai nemulțumiți de penuria de ore etc.  
A fost nevoie de voință pentru a menține prestigiul 
studiilor și al mediului academic, fără a aluneca într-
un pragmatism incoerent și scandalos.

Pe măsura activității sale didactice consistente 
s-a dovedit a fi și munca de cercetare, care reclamă 
studii continue, transpuse în lucrări publicate, par-
ticiparea cu diverse comunicări la conferințe și sim-
pozioane științifice, coordonarea și activitatea în 
proiecte științifice etc. În acest sens, savantul Irina 
Condrea este mereu în avangardă, acumulând și va-
lorificând tot ce apare nou în domeniul științei ling-
vistice, diseminând generos rezultatele muncii sale 
printre studenți, în primul rând, dar și printre toți cei 
care tind spre cunoaștere. 

Cele două teze de doctorat, Modul condițional: 
studiu semantico-stilistic și Aspecte semiotice ale tra-
ducerii, susținute cu succes, datorită cărora a obținut 
titlurile științifice de doctor, apoi de doctor habili-
tat în filologie, demonstrează acest lucru. În același 
timp, a realizat numeroasele cercetări cu acribie și 
competență, materializate în monografii, manuale, 
suporturi de curs, lucrări de popularizare, în spe-
cial, de cultivarea limbii, articole etc. Preocupările 
sale de bază sunt determinate atât de proiectele de 
cercetare la doctorat, pe care le-a gestionat ono-
rabil, cât și de necesitatea elaborării de noi cursuri 
universitare, precum traducerea, stilistica și culti-
varea limbii, sociolingvistica, sintaxa limbii româ-
ne, semiotica, pragmatica ș.a. În toate domeniile 

UN SPIRIT ACADEMIC LAbORIOS ȘI INOVATIV 
Doctorul habilitat în filologie,  

profesorul universitar Irina CONDREA  
la 70 de ani
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științifice enumerate, multe dintre ele fiind noi, puțin 
explorate, profesorul  Irina Condrea, dispunând de o 
deschidere nevisată de foștii noștri dascăli spre alte 
orizonturi științifice, a lărgit, printre primele, arealul 
cercetărilor, îmbogățind și diversificând semnificativ 
conținutul cursurilor sale. 

Stilistica predată până atunci, bunăoară, avea în-
semnele filologiei ruse, din care s-au inspirat mai cu 
seamă profesorii în perioada sovietică, iar Irina Con-
drea îi acordă un aspect nou prin împrumutul unor 
teorii din stilistici din vest, din franceză, în primul 
rând. Toate materialele studiate au fost probate în ca-
drul cursului universitar Stilistică și cultivarea limbii și 
au constituit, mai târziu, baza pentru manualul de Sti-
listică, apărut în 2008. De asemenea, suportul de curs, 
editat recent (2018), Sociolingvistica, este elaborat în 
baza proiectului instituțional Evoluţia situaţiei socio-
lingvistice în Republica Moldova în condiţiile integrării 
europene, gestionat de Irina Condrea, care presupune 
un bogat și inedit material, fiind predat studenților 
deja de mai mulți ani. 

Definitorie sub aspectul angajării civice și didacti-
ce este preocuparea sa pentru combaterea exprimării 
defectuoase a vorbitorilor din spațiul lingvistic autoh-
ton, cu numeroase probleme de divers ordin, în speci-
al, cele care țin de influența limbii ruse. A realizat un 
șir de acțiuni în acest sens: participarea frecventă la 
emisiuni radiofonice și televizate cu tablete de cultiva-
rea limbii, publicarea, în reviste și ziare, a articolelor 
cu tematica respectivă, monitorizarea permanentă a 
ținutei lingvistice în mass-media, organizarea, împre-
ună cu Secția cultură a Primăriei municipiului Chi-
șinău, a unor activități de amploare, precum Dictare 
pentru fiecare sau Testare pentru fiecare – proiecte de 
mare rezonanță în societate ș.a.. Tabletele de cultiva-
rea limbii, în special cele care apăreau săptămânal în 
ziarul „Timpul”, au fost înmănuncheate în lucrarea  
E Timpul să vorbim corect, utilă atât pentru filologi, cât 
și pentru toți cei interesaţi de cultura comunicării.     

De activitatea de cercetare ține și funcția de 
redactor-șef al revistei „Studia universitatis”, pe care 
a onorat-o de-a lungul anilor cu exigență, principia-
litate și responsabilitate. Mulți autori de articole care 
au publicat în această revistă vor recunoaște că nu a 
fost deloc ușor să treacă prin filiera spiritului critic al 
doamnei redactor-șef. 

Remarcăm, în acest context, și activitatea în cadrul 
Școlii doctorale de la facultatea de Litere, ea fiind, de 

fapt, fondatoarea acestei școli, pe care a constituit-o 
pas cu pas. 

În calitate de cadru didactic, a avut dintotdeauna 
o relație civilizată, autentică, bazată pe respect și cole-
gialitate cu studenții, care au apreciat atât ținuta aca-
demică ireproșabilă, cât și atitudinea umană corectă, 
imparțială a profesorului. Cursurile sale universita-
re presupun competență, responsabilitate și dăruire. 
Multe generații de studenți au audiat prelegerile care 
au marcat cariera academică a profesorului Irina Con-
drea: Sintaxa limbii române, Stilistica și cultivarea limbii 
române, Sociolingvistica, Semiotică și pragmatică (mas-
terat), Identitate simbolică și comunicare interculturală 
(masterat); cursuri speciale, opționale: Introducere în 
semiotică, Semiotica numelui propriu în opera literară 
ș.a. Cursurile sale sunt apreciate atât de studenți, cât și 
de profesori pentru noutatea și accesibilitatea lor, pen-
tru coerența și eleganța limbajului utilizat, precum și 
pentru importanța și oportunitatea aspectelor aborda-
te. Mulți au preluat modelul de curs, dar și de predare, 
al profesorului Irina Condrea, care își împărtășește tu-
turor cu mărinimie experiența bogată. 

Se distinge printr-o impresionantă rezistenţă inte-
lectuală, fiind o adevărată luptătoare pentru valori ge-
neral-umane și patriotice. Am surprins-o de multe ori 
susţinând cu ardoare și fermitate proiecte edificatoare 
de minte și suflet atât în cadrul facultăţii, în perioada 
în care și-a onorat funcţia de decan, cât și în alte cir-
cumstanţe și ipostaze (de invitată la emisiuni televiza-
te, participantă la numeroase conferinţe de specialita-
te, dar și de altă natură, în discuţii cu colegii ș.a.). Prin 
perseverenţa și punctualitatea-i specifică, prin spiritul 
laborios și responsabil și-a căpătat un renume și o au-
toritate de invidiat.

Multă muncă, tenacitate, responsabilitate, punctu-
alitate sunt doar câteva calităţi, dar și principii de viaţă 
ale doamnei Irina Condrea.  

fire curajoasă, optimistă, cu un pronunţat simţ 
al dreptăţii și echităţii, având și o calitate mai rar în-
tâlnită, aceea de a motiva necondiţionat pe cineva în 
diverse acţiuni nobile, edificatoare, se înscrie printre 
personalităţile de valoare ale culturii noastre. 

În contextul unui bilanț omagial al doctorului ha-
bilitat, profesor universitar Irina Condrea, îi dorim vi-
goare fizică și intelectuală,  realizări importante în toate 
activitățile pe care le desfășoară, discipoli inteligenți, 
sentimente de satisfacție și de împliniri spirituale.

Conf. univ., dr. hab. Viorica MOLEA



Aniversări

170 |Akademos 4/2019

Lingvist remarcabil, unul dintre ardenții luptători 
pentru limba română și trecerea la alfabetul latin în 
Basarabia la sfârșitul anilor 1980 ai secolului trecut, 
militant de vază al Mișcării de Eliberare Națională, 
Vasile Bahnaru a știut să conjuge de-a lungul vieții 
într-un mod rezonabil și fericit activitatea științifică 
și didactică cu cea publică. Printr-o serie de articole 
publicate în ultimii ani ai puterii sovietice, a contribu-
it la spargerea tabuurilor impuse de uRSS în ceea ce 
privește denumirea corectă a limbii române. 

Născut la 24 octombrie 1949 în familia lui Ion Bah- 
naru din Micleușeni, Nisporeni, a făcut studiile pri-
mare în satul natal (1958–1965), cele medii la Școala 
nr. 1 din Nisporeni (1965–1967). După satisfacerea 
serviciului militar, devine student la universitatea Pe-
dagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, faculta-
tea de Litere, pe care o absolvă în anul (1971–1976). 

Își începe activitatea ca profesor de limbă și lite-
ratură la Școala nr. 29 din Chișinău, unde muncește 
până în anul 1977. În același an se angajează la Insti-
tutul de Lingvistică (astăzi Institutul de filologie Ro-
mână „B. P.-Hasdeu”), unde activează până în prezent, 
urcând toate treptele ierarhiei știinţifice. În 1982 a 
obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Mutaţii de 
sens: cauze, modalităţi, efecte, iar în anul 2008 susţine 
teza de doctor habilitat bazele lingvistice pentru o teo-
rie generală a lexicografiei românești. 

Publică singur și în colaborare peste 200 de studii 
și articole, inclusiv monografii, manuale, dicţionare, 
culegeri de studii și articole știinţifice, recenzii, rezu-
mate, articole de popularizare etc. Discipol al acad. 
Silviu Berejan, filolog de profil larg, semnează un șir 

OMUL CARE  ȘTIE SĂ CONJUGE INTERESUL PUbLIC  
CU RIGOAREA ȘTIINȚIFICĂ

Doctorul habilitat în filologie Vasile bAhNARU
la 70 de ani

de cercetări, diverse sub aspectul problematicii abor-
date, adevărul științific fiind crezul vieții sale. Reţinem 
în această perspectivă studiile privind: a) lexicologia 
și lexicografia; b) gramatica; c) probleme generale de 
lingvistică; d) semasiologia ș.a. A abordat și o serie de  
probleme de ordin stilistic și gramatical al vocabularu-
lui românesc și anume, antonimia ocazională, valorile 
stilistice ale ocazionalismelor lexicale și norma literară.

un domeniu preferat al său au fost și rămân dicţi-
onarele. A publicat Dicţionarul explicativ pentru elevi, 
Mic dicţionar de neologisme, Dicţionar de omonime, 
Dicţionar de antonime etc. Autorul pornește de la ide-
ea că un dicţionar cuprinde cunoștinţe variate, dar 
precise, interpretări sintetic exprimate și logic prezen-
tate. Criteriul semantic este acela care primează în al-
cătuirea unei lucrări lexicografice. Acesta însă trebuie 
îmbinat cu cel gramatical în așa fel încât să se reflec-
te realitatea limbii în complexitatea sa. Prin lucrările 
sale Vasile Bahnaru stabilește și propune lexicografilor 
principii și metode de elaborare a diferitelor tipuri de 
dicţionare, abordează probleme ale vocabularului cu-
rent, analizează aspectele sincronice privind  studierea 
în sistem a semanticii lexicale, toate interpretate prin 
prisma teoriei sale. 

fidel activității didactice, Vasile Bahnaru ține cur-
suri la universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, cur-
suri care sunt adevărate ore de revelaţie spirituală pen-
tru studenţi, având un accentuat caracter enciclopedic. 
A participat, în calitate de coautor și redactor respon-
sabil, la elaborarea și publicarea manualului de Lexico-
logie practică a limbii române (Chișinău, 2013), lucrare 
de stringentă necesitate pentru procesul de instruire a 

născut la 24 octombrie 1949 în satul Micleușeni,  nisporeni.
Filolog, domeniile de cercetare: lexicologia și lexicografia, 

gramatica, probleme generale de lingvistică, semasiologia. 
doctor habilitat în filologie (2008), profesor universitar (2016).
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studenţilor. Este o contribuţie teoretică și practică sub-
stanţială la studierea vocabularului românesc prin fili-
era realizărilor lingvistice de ultimă oră, constituind, 
simultan, și un important vademecum empiric. 

 La propunerea lui Vasile Bahnaru, în 2011 a fost 
iniţiat proiectul baza de Date a limbii române (lexicul 
actual). Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibli-
ografic, având ca scop înregistrarea, sistematizarea și 
valorificarea textelor românești de până la sfârșitul se-
colului al XIX-lea, în continuare a fost selectată riguros 
literatura artistică, științifică, publicistica din secolul 
al XX-lea, urmând să fie colectate textele din secolul 
al XXI-lea. Baza de date ajută la rezolvarea problemei  
registrului de cuvinte în dicţionare în funcţie de tipul, 
scopul și destinaţia lor, caracteristica stilistică. Indicele 
bibliografic elaborat în cadrul proiectului cuprinde su-
marul apariţiilor semnate de cercetătorii de la Centrul 
de Lingvistică și Centrul de Terminologie, de profeso-
rii universitari de la facultăţile de filologie, datând cu 
anii 1991–2011. 

ultimii ani sunt marcați de câteva cărți esențiale. 
Studiul sociolingvistic Calvarul limbii române în timpul 
dominaţiei sovietice (studiu și documente de arhivă (Chi-
șinău, 2015) relevă că sub ocupația uRSS limba română 
din dreapta Pru tului s-a confruntat cu politici mult mai 
dure decât în perioada țaristă. Volumul inserează steno-
gramele istoricei sesiuni comune a Institutului de Ling-
vistică al AȘ a uRSS și a Institutului de Istorie, Limbă și 
Literatură al filialei Moldovenești a AȘ a uRSS din anul 
1951, precum și ale ședinței sectorului de specialitate 
din cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură 
din 1954, unde au fost puse în discuţie problemele lim-
bii literare, originea ei, structura gramaticală și lexicul 
de bază, direcţiile de dezvoltare și de îmbogăţire a lexi-
cului, moștenirea literară clasică etc. 

În coautorat cu gheorghe Cojocaru, Vasile Bahna-
ru semnează volumul Congresul al III-lea al Uniunii 
Scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 
1965), Chișinău, 2018. După cum menţionează au-
torii, la acest congres s-a manifestat plenar rezistenţa 
conștiinţei naţionale a românilor basarabeni împotri-
va unui regim opresor totalitar. Reacţia conducerii de 
partid la suflul profund naţional al Congresului Scri-
itorilor a fost promptă, rapidă și dură și, ca urmare, 
unii participanţi la această adunare, în special cei care 
au fost în dezacord cu poziţia partidului, au fost supuși 
reeducării ideologice.

Tot în coautorat cu gheorghe Cojocaru apare volu-
mul Cazul revistelor „Zvezda” și „Leningrad” și ecourile 
lui la Chișinău (Chișinău, 2018). Este abordată proble-
ma raportului dintre oamenii de litere și artă, pe de o 
parte, conducerea de partid și puterea de stat, pe de alta, 
dintre tendinţa firească spre libera creaţie și controlul 

ideologic. Această carte avertizează asupra pericolului 
repetării rătăcirilor din trecut, mai ales că în politica de 
astăzi din Republica Moldova se atestă suficiente idei 
vetuste cu miros de naftalină proletcultistă.

Activitatea publicistică de la sfârșitul anilor 1980, 
în toiul luptei pentru independență și desprindere de 
uRSS, când a reedificat și deșteptat mentalități prin ar-
ticolele „Mai adevărat ca adevărul”, „Alfabet pe banca 
acuzaţilor” ș.a., pe care le-a semnat împreună cu pu-
blicistul Constantin Tănase, și-a găsit transpunere în 
volumul Miscellanea basarabensia (Iași, 2012). Volu-
mul cuprinde articole și studii care tratează probleme 
de politică, de istorie, de morală și psihologie socială, 
de cultură, de lingvistică, de literatură și de existenţă 
în general. 

Cu certitudine, lingvistica noastră este dominată 
de numele lui Vasile Bahnaru: a fost director general 
al Departamentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie 
și Difuzare a Cărţilor al Republicii Moldova (1990–
1992), director adjunct al Centrului Naţional pentru 
Standarde de Limbă (1992–1993), director executiv  
al Asociaţiei Naţionale de Terminologie (1993–1998), 
director interimar al Institutului de filologie al AȘM 
(2009–2010), director al Institutului de filologie Ro-
mână „B.P.-Hasdeu” al AȘM  (2010–2018). Obligaţiile 
profesionale au fost suplimentate de numeroase anga-
jamente sociale, activând concomitent ca: președinte 
al Seminarului știinţific de profil, specialitatea „Limba 
română” (2008–2014), conducător de doctorat, con-
tribuind la pregătirea de noi cercetători în domeniul 
lingvisticii. A fost „consultant știinţific la 2 postdocto-
ranzi și conducător știinţific la  6 doctoranzi; este pre-
ședinte al Consiliului Știinţific al Institutului, membru 
al comisiei de admitere la doctorantură și de susţinere 
a examenului de specialitate, membru al consiliului 
de susţinere a tezelor de doctor în filologie etc. Cu 
consacrare deplină activează și în sfera redacţională, 
muncind ca redactor coordonator al Editurii „Știinţa” 
(1998–2006), redactor-șef al revistei „Buletin de ling-
vistică”, redactor-șef al revistei „Philologia”. 

Activitatea știinţifică și didactică a prof. Vasile Ba-
hnaru este apreciată la înalta-i valoare, el fiind distins 
cu Ordinul Republicii (2010), titlul onorific de Om 
Emerit (2009), Premiul AȘM „grigore Vieru” (2009), 
Premiul „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Academiei 
Române (2018), titlul de Cetăţean de Onoare al comu-
nei Dumbrăveni, Suceava  ș.a.

Se spune că omul nu are un cuvânt mai nobil pen-
tru a demonstra cine este, decât numele pe care și l-a 
făcut prin muncă. La împlinirea vârstei de 70 de ani, îi 
aducem în dar lui Vasile Bahnaru florile recunoștinţei. 

Dr. Maria ONOFRAș
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Arta cinematografică din Republica Moldova dis-
pune de un palmares artistic bogat, relevant mai ales la 
începuturi (deceniul șapte al secolului douăzeci). Pro-
dusele sale reclamau o analiză și valorizare cu argu-
mente solide și raționamente logice, prin juxtapunerea 
unui eșafodaj interpretativ exemplar pentru a-i con-
feri „conștiința de sine” a lucrului bine făcut sau ratat. 

Când a venit în cercetarea filmologică de la noi, 
Ana-Maria Plămădeală, tânără absolventă a Institutu-
lui unional de Cinematografie din Moscova (prestigi-
osul VgIK, 1972), a găsit aici un sol arid, problematic 
și incert, cu aproape toate subiectele de investigare 
într-o fază incipientă. În plus, a descoperit o acerbă 
ideologizare a cinematografiei naționale și a criticii de 
film, altfel zis lipsa unor tradiții temeinice în domeniul 
respectiv, a unor criterii axiologice și estetice bine de-
finite și funcţionale. 

A contat, pesemne, temperamentul și structura in-
terioară a exegetei: felul ei tranșant de a diseca realită-
țile artistice ale vremii, de a spune lucrurilor pe nume 
fără niciun fel de concesii de ordin valoric, un lucru 
care, într-o primă perioadă, adeseori nu a fost înțeles și 
acceptat de către cineaștii autohtoni, darămite de diri-
guitorii de atunci ai cinematografului naţional. 

Însă exegeza filmică reflectă doar o fațetă a per-
sonalității sale creatoare. Dincolo de disocierile critice 
pertinente pe tărâmul celei de a șaptea arte, Ana-Maria 
Plămădeală este un important teoretician și istoric de 
cinema. Astfel, pornind de la modesta „zestre filmolo-
gică” autohtonă, timp de câteva decenii, cercetătoarea 
se impune – prin profesionalism și probitate morală, 
idei și viziuni înnoitoare asupra fenomenului cinema-
tografic național și universal – drept unul dintre cei 
mai autorizați critici și teoreticieni de film din întregul 

O PREZENȚĂ REMARCAbILĂ 
ÎN FILMOLOGIA CONTEMPORANĂ 

Doctorul habilitat în studiul artelor  
Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ la 70 de ani

spațiu cultural românesc, publicând zeci de articole, 
studii și lucrări cu caracter monografic, contribuind 
astfel, în mod exemplar, la afirmarea filmologiei basa-
rabene într-un circuit larg de valori culturale.

Deja în primul său studiu monografic Cinemato-
graful, folclorul și literatura (1985), etalează un discurs 
cinematografic original, fundamentat pe motivele mi-
tologice ancestrale și tradițiile etnofolclorice ale popo-
rului nostru întru perpetuarea identității sale naționale. 

Al doilea studiu monografic, Mitul și filmul 
(2001), în care autoarea, beneficiind de posibilitatea 
de a accede, după o perioadă de cenzură comunistă 
acerbă, la operele marilor filosofi și gânditori ai cultu-
rii românești, relevă o facultate distinctă de a vedea lu-
crurile în ansamblu și din interior. Ea denotă o viziune 
profund analitică asupra universului cinematografic, 
certificând plenar gradul de maturitate a viziunilor 
cercetătoarei despre viață și film (sau viceversa). Mo-
nografia are la bază teza sa de doctor habilitat Mitul și 
filmul: interferențe ideatico-estetice, susținută cu brio 
în 2000. Caracterul inedit al acestei lucrări, conținu-
tul ei absolut remarcabil constituie rodul unei munci 
migăloase de cercetare, precum și al unei maniere ori-
ginale de abordare a conexiunilor mit-film, specifică 
demersului științific multi- și interdisciplinar. Autoa-
rea și-a centrat discursul pe noile achiziții teoretice de 
ordin filmologic, ca și pe solide concepte operaționale 
descinse din varii domenii, precum istoria și teoria 
culturii, mitologia, filosofia, estetica, etnopsihologia, 
teoria literaturii etc. Paradigmele de cercetare nova-
toare și dimensiunile interdisciplinare prin care „res-
piră” această valoroasă lucrare i-au permis să disocie-
ze filmele și realitățile cinematografice în profunzime, 
să-și articuleze demonstrațiile într-un discurs consis-

născută la 9 noiembrie 1949 la Moscova, rusia.
Filmolog, domeniul de cercetare: istorie, teorie și critică de film.
conferențiar cercetător (1996), doctor habilitat în studiul artelor (2000).
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tent și convingător, care a trezit interesul oamenilor de 
știință, artă și cultură. 

Poetul și cineastul gheorghe Vodă afirma pe bună 
dreptate la susținerea tezei: „Cinematografia, filmul 
moldovenesc a închis ochii acum zece ani. A rămas, ca 
un paradox, Centrul Naţional de Cinematografie și o 
singură instituţie viabilă care se numește Ana-Maria 
Plămădeală, ce ne aduce în actualitate epoca de aur a 
filmului naţional, epocă apusă la o vârstă a tinereţii 
fără bătrâneţe... Originalitatea filmului basarabean, 
care a venit din cultura, filosofia, antichitatea și mora-
la creștină a neamului românesc, este demonstrată cu 
mult lux, profunzime și vaste cunoștinţe în domeniu. 
Studiul, axat pe o idee originală – mitul și filmul, con-
ţine o analiză nemaiîntâlnită vreodată”. 

Ca un corolar la explorările științifice din ultime-
le două decenii ale mileniului 3 sunt cele două lucrări 
de sinteză: Arta cinematografică din Republica Moldova 
(Chișinău: grafema Libris, 2014) și volumul de autor 
Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic 
(Chișinău: Epigraf, 2017). 

La prima istorie a filmului autohton, dis-
tinsa cercetătoare semnează Introducerea, re-
dactează un substanțial compartiment –  
Filmul de ficțiune (16 coli de autor), fiind totoda-
tă autoarea conceptului și coordonatoare de proiect  
editorial). În acest volum fundamental se regăsește o 
demitizare complexă a așa-numitului fenomen de „în-
florire” a cinematografiei din fosta uRSS („națională 
după formă și socialistă după conținut”), în care se 
cimentase o conexiune indestructibilă între ideologie, 
propagandă și artă. În al doilea rând, studiul intrin-
sec (imanent, lăuntric) al creației filmice se află într-o 
interpenetrare permanentă cu abordarea extrinsecă a 
fenomenului cinematografic (sociologică, psihologică, 
biografică etc.) sau, după cum se specifică în Introduce-
re, în studiul respectiv sunt asimilate „practici inedite 
de interpretare a raportului dintre text și context”. Ast-
fel, în urma substituirii criteriilor ideologice cu cele de 
natură estetică, a fost posibilă o reevaluare a trecutului  
nostru istoric prin intermediul relației „artist – pu-
tere”, un binom de primă importanță pentru evoluția 
oricărei culturi cinematografice, inclusiv dintr-un stat 
totalitar. În acest sens, dramele creației au căpătat sub-
stanța și conturul unor psihobiografii în miniatură, 
din care pot fi decelate complexele stări de spirit ale 
artistului bântuit de „teroarea istoriei” sovietice.

Într-un foarte interesant și edificator Preambul 
al studiului monografic consacrat cineastului Emil 
Loteanu, intitulat sugestiv hermeneutica artei – her-
meneutica vieții, Ana-Maria Plămădeală punctează 
traiectul creator al regizorului, dezvăluind totodată 
stările de spirit ale artistului nostru în diverse epoci 

cinematografice: împlinirea (anii ’60), nostalgia pa-
radisului pierdut (anii ’70), criza identității artistice  
(anii ’80) și, în fine, drama marelui singuratic  
(anii ’90). În acest studiu de pionierat, autoarea conju-
gă nu numai metodologii, ci și genuri inedite ale cri-
ticii de artă, ceea ce-i permite să elaboreze o structură 
ambivalentă, în care artistul apare în aureola multitu-
dinii trăirilor spirituale și artistice. După cum a spus 
dr. Emanuela Ilie: „Nu am nicio îndoială că Ana-Ma-
ria Plămădeală este un fericit receptor al miracolului 
filmic, care nu uită niciodată să transforme această 
mirabilă developare a vieții într-un spectacol critic de 
savurat în tihnă, dar cu un cert profit intelectual”.

Apelând la categoriile filosofice și sociopsiholo-
gice moderne, elaborează în premieră psihobiogra-
fiile unora dintre cei mai valoroși oameni de cultură 
basarabeni (Eugen Doga, Emil Loteanu, Vlad Ioviță, 
Nicolae Esinencu, Ion Druță și Mihai Volontir). Iar în 
ultimii ani, în centrul preocupărilor sale științifice se 
află o tematică/problematică a filmologiei mai puțin 
sau chiar deloc explorată, precum ar fi psihologia criti-
cii de film, neoromantismul cinematografic, dialectica 
relației refugiu-exil și dimensiunile etnoculturale ale 
creației romantice.

Monografiile și studiile științifice, articolele și cro-
nicile cinematografice (circa 300) publicate pe par-
cursul vremii sunt o dovadă grăitoare că Ana-Maria 
Plămădeală, Om Emerit al Republicii Moldova (2000), 
Cavaler al Ordinului „gloria Muncii” (2012), Laure-
at al Premiului Național (2015), distinsă cu medaliile 
AȘM „Dimitrie Cantemir” (2016), „Nicolae Milescu 
Spătarul” (2019) a fost și este mereu „conectată” la 
procesul viu și dinamic al celei de a șaptea arte. Colegii 
de breaslă și cinefilii apreciază modul sincer, deschis 
și tranșant în care disociază problemele stringente ce 
țin de estetica cinematografică și praxis-ul filmic (din 
păcate, starea actuală de lucruri din cinematografia 
noastră este dezolantă și această situație nu-i mai oferă 
incitantul prilej de a fi „o conștiință estetică la zi”, cum 
ar trebui să fie, în fond, orice tip de critică artistică).

Personalitatea spirituală a cercetătoarei se prolife-
rează prin îmbinarea energiei intelectuale a unui teo-
retician de vocaţie cu spiritul noncoformist de istoric 
și atașamentul său pentru dimensiunile filosofice și 
psihologice ale culturii. Îmbinarea tuturor ipostazelor 
ale demersului filmologic, precum și extinderea ariei 
de cercetare în sferele artelor limitrofe venite din dife-
rite epoci (mitologie, folclor, teatru, muzică, literatură), 
culminează prin edificarea atât a concepţiei personale 
referitoare la importanţa și mesajul celei de-a șaptea 
arte, cât și a viziunii panoramice și nuanţate asupra 
particularităţilor distincte ale culturii românești. 

Dr. Alexandru LUPAșCU-BOHANŢOV
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La 20 decembrie 2019 se împlinesc 90 de ani din 
ziua nașterii și 70 de ani de activitate știinţifică, peda-
gogică și publică a distinsului pedolog Andrei ursu, 
doctor habilitat în știinţe biologice, profesor universi-
tar, membru al Academiei de Știinţe a Moldovei, aca-
demician de onoare al Academiei de Știinţe Agricole și 
Silvice din România. 

La aniversarea sa de 90 de ani, academicianul An-
drei ursu vine cu vaste realizări în domeniul știinţific, 
didactic și organizatoric. Este autor a circa 660 de lu-
crări știinţifice, inclusiv 25 de monografii și peste 30 
de hărţi tematice. Meritul său deosebit îl constituie 
rezultatele cercetărilor în domeniul clasificării și raio-
nării solurilor republicii. Monografiile Microraionarea 
pedoecologică a Moldovei, Raioanele pedogeografice și 
particularităţile regionale de utilizare și protejare a so-
lurilor, Solurile Moldovei au devenit lucrări clasice, „de 
căpătâi”, pentru specialiști.

graţie rezultatelor știinţifice de mare valoare, a ap-
titudinilor sale creative și organizatorice, capacităţilor 
intelectuale și morale alese, acad. Andrei ursu s-a pla-
sat în pleiada personalităţilor de vază ale ţării. În ideea 
că a fi director înseamnă în primul rând a fi onest și 
devotat până la sacrificiu cauzei științei, a condus timp 
îndelungat Institutul de Pedologie și Agrochimie „Ni-
colae Dimo”, determinând bazele dezvoltării lui. De 
menţionat că tratatul în trei volume Solurile Moldovei 
(Почвы Молдавии, 1984–1986) a fost distins cu Pre-
miul de Stat. A coordonat timp îndelungat activitatea 
celei mai mari secţii de știinţe a Academiei – Secţia de 
Știinţe Biologice și Chimice.

Andrei ursu face parte din talentata generaţie 
de studenţi de după război, alături de V. Anestiadi, 

PATRIARhUL ȘTIINȚEI SOLULUI  
Academicianul Andrei URSU  

la 90 de ani 

născut la 20 decembrie 1929, la strășeni.
Biolog, domeniile de cercetare: pedologie, geografia solurilor,  

ecologie.
doctor habilitat în științe biologice (1979), profesor universi-

tar (1992), membru corespondent (1984) și membru titular (1989)  
al academiei de Științe a Moldovei.

V. Andrunachievici, B. Matienco, A. Simașchevici,  
S. Berejan, S. Rădăuţanu, V. Paladi ș.a., care, în condiţii 
extrem de dificile, graţie muncii fără preget și dorinţei 
arzătoare de a scoate ţara din sărăcie, s-au afirmat ca 
specialiști remarcabili și au adus o contribuţie substan-
ţială la dezvoltarea știinţei și economiei autohtone.

Andrei ursu s-a născut în anul 1929, la Strășeni, 
în familia lui Teodor şi Eudochia ursu. Două 
priorități aveau să i se formeze în sufletul său –  
omul și solul. Astfel că după absolvirea școlii, Andrei 
ursu s-a pomenit în fața dilemei: să devină medic pen-
tru a proteja sănătatea oamenilor ori să devină pedolog 
ca să promoveze o explorare gospodărească a solului –  
principala bogăție a unei țări. Inițial aplică la Institutul 
de Medicină din Chișinău, însă în scurt timp se transfe-
ră la facultatea de Biologie și Pedologie a universităţii 
de Stat din Moldova. Or îndoielile sale s-au spulberat 
datorită întâlnirii în 1948 cu renumitul pedolog, aca-
demicianul Nicolaie Dimo, discipol al marelui savant 
Vasili Dokuceaev, care l-a fascinat cu pledoariile sale 
pedologice. Și tot academicianul Dimo a fost cel care 
l-a invitat pe Andrei ursu să lucreze ca laborant în In-
stitutul de Pedologie, Agrochimie și Ameliorarea So-
lurilor al filialei din Moldova a Academiei de Știinţe a 
fostei uniuni Sovietice, deschis în același an 1953 când 
acesta a absolvit universitatea de Stat din Chișinău. 

Academicianul Dimo n-a dat greș. În persoana 
lui Andrei ursu el a găsit un continuator strălucit al 
cauzei sale, care asimila din mers experiența pleiadei 
remarcabile de pedologi care activa la institut. Tânărul 
cercetător a avut privilegiul să colaboreze nu numai cu 
academicianul Nicolaie Dimo, ci și cu eruditul profe-
sor Igor Krupenicov. Incluzându-se activ în procesul 
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de studiu al solurilor republicii, obţine date de o mare 
valoare științifică privind compoziţia și proprietăţile 
solurilor, elaborează principiile de regionare și grupa-
re a solurilor după gradul acestora de a fi exploatate ca 
terenuri agricole, ceea ce i-a permis să susţină în anul 
1964 teza de doctor în știinţe geografice, iar în 1979 –  
teza de doctor habilitat în știinţe biologice în două 
dintre cele mai prestigioase centre știinţifice de profil –  
Institutul de geografie al Academiei de Știinţe din 
Moscova și universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” 
din Moscova.

De o deosebită importanţă practică se bucură lu-
crarea știinţifică Resursele naturale și geografia soluri-
lor Moldovei (1977), în care autorul a descris detaliat 
căile eficace de utilizare, procedeele de ameliorare a 
solurilor și sporire a fertilităţii lor.

Apreciată în mod deosebit în literatura de specia-
litate, monografia Regionarea agropedologică a Moldo-
vei (1980) este o lucrare știinţifică de pionierat, în care 
au fost generalizate datele privitor la compoziţia și 
proprietăţile solurilor, legităţile repartiţiei lor și prin-
cipiile regionării pedologice.

În monografia Microregionarea pedologică (1980), 
distinsă cu cel mai înalt premiu în pedologie (Premiul 
V. R. Viliams), sunt generalizate rezultatele elaborării 
bazelor folosirii raţionale ale solurilor, principiilor și 
metodelor microregionării pedologice.

În 1988 vede lumina tiparului lucrarea Conserva-
rea solurilor în condiţiile agriculturii intensive, în care 
sunt analizaţi factorii ce provoacă poluarea și degra-
darea solului, argumentându-se măsurile de prevenire 
și diminuare a acestor fenomene. Concomitent, aca-
demicianul Andrei ursu a iniţiat studierea solurilor 
tehnogen-transformate și a elaborat metode de dia-
gnosticare, de cartografiere, procedee de omogenizare 
și ameliorare a lor.

Academicianul Andrei ursu a adus o contribuție 
importantă în domeniul clasificării și raionării solu-
rilor republicii. Înalta erudiţie, capacităţile deosebite 
de a analiza și generaliza cunoștinţele contemporane 
despre geneza, particularităţile și legităţile geografice 
ale solului i-au permis prodigiosului pedolog să ela-
boreze o nouă clasificare a solului, bazată pe conceptul 
contemporan al pedologiei genetice. Diagnosticarea și 
clasificarea solurilor este efectuată pe baza unor carac-
tere specifice ale orizonturilor care în integru (A+B)  
condiţionează particularităţile iniţiale genetice. 

În domeniul pretabilității solului, academicianul 
Andrei ursu cu colaboratorii, au evidenţiat și stabilit 
limitele admisibile ale particularităţilor nefavorabile 
ale solurilor (salinizare, soloneţizare, carbonatice, ero-
date). În baza cercetărilor au fost elaborate recoman-
dări, instrucţiuni și îndrumări metodice importante.

În anul 2011, academicianul A. ursu a finalizat 
ciclul de cercetări fundamentale efectuate în anii pre-
cedenţi, încununate cu editarea monografiei Solurile 
Moldovei în cadrul colecţiei Academica și harta so-
lurilor Republicii Moldova la scara 1:750 000 (coautor  
A. Overcenco). Aceste lucrări prezintă o nouă viziune 
a rolului solului în biosferă, o caracteristică amplă a ge-
nezei și geografiei solurilor, o nouă clasificare bazată pe 
un principiu original – interdependenţa orizonturilor 
genetice. A fost revizuită și actualizată regionarea pe-
dogeografică, au fost argumentate măsurile stringente 
de ameliorare a stării resurselor de sol, complexele re-
gionale de utilizare eficientă și protecție a solurilor.

Este un popularizator înflăcărat al știinţei despre 
sol. A creat Muzeul Solurilor în Institutul de Pedologie 
și Agrochimie „Nicolae Dimo”, institut căruia i-a con-
sacrat 33 de ani de viață și pe care l-a lansat pe orbita 
colaborărilor internaționale cu savanţi din România, 
ucraina, Kazahstan, Azerbaidjan, Rusia, germania, 
Polonia s.a.

Personalitate proeminentă, în anul 1996 academi-
cianul Andrei ursu a fost ales președinte al Societăţii 
Naţionale a Moldovei de Știinţa Solului. S-a învrednicit 
de distincția „Om Emerit al Republicii Moldova”, este 
Laureat al Premiului unional în domeniul pedologiei 
„V. R. Williams”, Cavaler al Ordinului „gloria Muncii” 
și al „Ordinului de Onoare”, laureat al Premiului AȘM 
„Savantul Anului 2011”. 

Energic, optimist și creator, actualmente continuă 
să participe activ în viaţa știinţifică a Academiei, în 
pregătirea cadrelor de înaltă calificare. 

În legătură cu jubileul de 90 de ani, echipa Insti-
tutului de Ecologie și geografie îl felicită cordial, cu 
mare dragoste și cu respect profund, pe academicianul 
Andrei ursu, dorindu-i multă sănătate, ani fericiţi și 
plini de elan creator!

Acad. Boris GAINA
M. c. Maria NEDEALCOV

Dr. Gheorghe TUDORACHE
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insTrucțiune   
cu PriVire la PuBlicarea arTicolelor ȘTiințiFice în reVisTa „aKadeMos”

1. Sunt pasibile pentru publicare articolele știinţifice ale autorilor din Republica Moldova și din alte ţări, din domeniul 
știinţelor vieţii, exacte și inginerești, sociale și economice, umanistice și arte, axate pe probleme știinţifice de o importantă 
rezonanţă fundamentală și aplicativă, consistente sub aspectul noutăţii știinţifice.

2. Identificarea autorilor se va face prin nume, prenume, titlul știinţific și gradul didactic, afilierea instituţională și 
adresa electronică.

3. Autorii articolelor știinţifice vor respecta următoarele cerinţe:
a) Volumul articolului – circa 15-30 de mii de caractere fără spaţii (Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere 

rânduri 1,5, format pagină margini: sus, jos, stânga, dreapta 30 mm, antet și subsol 20 mm). Ca excepţie, Colegiul de redac-
ţie poate autoriza depășirea volumului articolului sau publicarea acestuia în numerele consecutive ale revistei;

b) Structura articolului: titlul articolului, rezumate în română și engleză, cuvintele-cheie, introducere, metodele și ma-
terialele aplicate (pentru știinţele vieţii, exacte și inginerești, sociale și economice), gradul de cercetare a problemei la nivel 
naţional și internaţional, în raport cu contribuţia proprie, concluzii, referinţe bibliografice. Pentru articole cu tematică 
socio-umanistă, structura articolului este opţională, obligatorii fiind rezumatele, cuvintele-cheie, concluziile și referinţele 
bibliografice;

c) titlurile articolelor și rezumatele vor fi concise, clare, informative, relevante;
d) titlurile, rezumatele și cuvintele-cheie ale articolelor se prezintă în limbile română și engleză.
e) referinţele bibliografice se prezintă în baza Standardului ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice.
f) sursele bibliografice cu caractere chirilice vor fi transliterate;
g) într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri, tabele și alte elemente foto și grafice. Componentele grafice sunt însoţite 

de denumire sau legende (deasupra tabelului, sub figură), număr de ordine (sub element) și informaţie suplimentară (note, 
surse). Componentele grafice vor fi prezentate separat de articol, în original – format JPg, Excel etc.

4. Se recomandă spre utilizare normele ortografice de scriere cu „â” și „sunt” conform regulilor „Sextil Pușcariu” (ho-
tărârea CSȘDT al AȘM din 25.07.2016). 

recenzare colegială
 Revista „Akademos” respectă procedura de recenzare colegială anonimă menită să asigure evaluarea obiectivă a ma-

nuscriselor sub aspectul originalităţii și calităţii cercetărilor efectuate.
 ▪  Editorul își asumă organizarea recenzării fiecărui articol în baza criteriului de colegialitate. În acest scop, pentru 

fiecare articol sunt desemnaţi câte doi experţi de rigoare, din Baza de experţi a revistei, pe numele cărora în variantă elec-
tronică este trimis articolul.

 ▪  Editorul asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experţilor, iar experţii nu cunosc 
identitatea autorilor.

 ▪  Cu toate că numele recenzenţilor nu sunt dezvăluite, opiniile acestora le sunt transmise autorilor de către editor spre 
examinare.

 ▪  În baza unor recenzii obiective și competente, recenzenţii îl ajută atât pe editor să ia decizii editoriale corecte, cât și 
pe autori să-și îmbunătăţească calitatea articolelor.

 ▪  Recenzenţii vor da dovadă de exigenţă în evaluarea manuscriselor, contribuind astfel la o calitate știinţifică înaltă a 
fiecăruia dintre acestea și a revistei în ansamblu.

 ▪  Articolul este acceptat în cazul în care ambii recenzenţi dau un aviz pozitiv. Dacă cei doi referenţii au opinii diferite 
asupra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. Dacă ambii recenzenţi dau un aviz negativ, articolul este respins.

 ▪  Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătăţită a articolului 
respins în numărul următor al revistei.

 ▪  Pentru o evaluare complexă, a fost elaborată fișa pentru recenzent. fișa oferă recenzenţilor posibilitatea de a se ex-
pune pe toate criteriile standard înaintate faţă de un articol știinţific.

 ▪  Astfel, recenzenţii urmează să se expună și să-și argumenteze poziţia pe un șir de criterii de ordin formal (structura 
inerentă unui articol știinţific, stilul de exprimare, prezentarea grafică etc.), precum și sub aspectul calităţii știinţifice a ar-
ticolului, caracterului său original, a surselor bibliografice utilizate. Expertul va atenţiona asupra erorilor știinţifice comise 
de autor, va identifica surse bibliografice relevante pe care ar trebui să le ia în seamă autorul.

 ▪  fiecare manuscris depus la redacţie va fi tratat ca un document confidenţial. Recenzenţii vor păstra caracterul con-
fidenţial al rezultatelor știinţifice și ideilor conţinute în manuscrisele pe care le expertizează și nu le vor utiliza în interes 
propriu.

 ▪  Recenzenţii vor evita să recenzeze manuscrisele dacă se află într-un conflict de interese cu autorul, rezultat din relaţii 
de competitivitate, colaborare ș.a.

 ▪  Editorul și recenzenţii își rezervă dreptul de a respinge, fără a recenza, articolele în care s-a depistat plagiat și autopla-
giat sau care nu respectă cerinţele tehnice cuprinse în Instrucţiunea cu privire la publicarea articolelor științifice în revista 
„Akademos”.


