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On the behalf of organizers we welcome you in Chisinau, the capital of Republic of Moldova, at the
International Conference of Young Researchers, VIII-th edition, organized by Moldavian Association of Young
Researchers "PRO-Science".
Yearly organization of this multidisciplinary meeting became a good tradition for MAYR "PRO-Science" since
2003 and all scientific community of young researchers, giving us the wonderful opportunity to present research
achievements, exchange ideas and experience, to establish new collaborations and make new friends. We are
convinced that the future of science are in the hands of young researchers and sincerely hope that the enthusiasm,
curiosity and desire to know the unkown will never abandon you.
It was our great pleasure to see the positive response of young scientific community to this event. We would
like to thank all of you for accepting our invitation to participate in this international conference. Also we want to
express special thanks for Moldavian Ministry of Education and Youth and Academy of Science of Moldova for
their support in organization of this event.
For all participants we wish a fruitful participation in conference sessions, pleasant stay in Chisinau and new
scientific achievement in research.
Organizational Committee
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PRODUCTIVITATEA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA
UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI CU(II) CU AZOMETINE, OBŢINUTE PE BAZA DERIVAŢILOR
SALICILALDEHIDEI
BATÎR Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Recenzent: BULIMAGA Valentina, doctor în chimie, Centrul de Cercetări Ştiinţifice ―Ştiinţe ale Vieţii‖, USM
Cuvinte cheie: Productivitate, Spirulina platensis, compuşi coordinativi ai Cu(II), ligand.
În prezent cianobacteria Spirulina platensis este pe larg utilizată ca biotransformator al metalelor din compuşii
anorganici în metale legate organic cu substanţele bioactive din componenţa biomasei ei. Cercetările din ultimii ani
arată că unii compuşi coordinativi ai Cu(II) posedă acţiune anticancerigenă, însă sunt toxici pentru organismul
uman. Astfel, prezintă interes cultivarea spirulinei în prezenţa unor compuşi coordinativi noi ai Cu(II) în vederea
obţinerii biomasei îmbogăţite cu cupru legat organic pentru utilizarea ei în calitate de sursă de obţinere a noilor
biopreparate cu un spectru larg de acţiune.
Scopul acestor cercetări a fost studiul productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis, cultivată în prezenţa
unor compuşi coordinativi ai Cu(II) cu azometine, obţinute pe baza derivaţilor salicilaldehidei.
Materiale şi metode
Obiectul cercetărilor a servit tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 cultivată pe mediul lichid
SP-1, iar în calitate de stimulatori ai creşterii şi dezvoltării au fost utilizaţi compuşii coordinativi ai Cu(II), care
diferă după natura ligandului (Tabelul 1), administraţi în concentraţii de 2, 4 şi 6 mg/l. Productivitatea spirulinei a
fost determinată conform metodei descrise în Rudic (1993).
Tabelul 1
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Rezultate şi discuţii
În literatura de specialitate investigaţiile întreprinse pe cianobacteria Spirulina platensis au demonstrat că la
expunerea culturii unor concentraţii de 0,05-0,2mg/l de Cu(II) se modifică conţinutul intracelular de prolină,
malonildialdehid şi superoxiddismutază ca urmare a stresului oxidativ provocat de prezenţa în mediul de cultivare a
unor concentraţii sporite de cupru fiind astfel activate mecanismele de protecţie celulară. Administrarea unor
concentraţii de 1mg/l de sulfat sau clorură de cupru în mediul de cultivare al algei Scenedesmus obliquus a dus la
diminuarea semnificativă a productivităţii precum şi a conţinutului de proteine, semnalîndu-se distrugeri ale
legăturilor peptidice a proteinelor histonice.
Rezultatele cercetărilor arată că concomitent cu creşterea concentraţiei compuşilor testaţi are loc descreşterea
productivităţii spirulinei cu 8-37,31%, atingînd valori minime la administrarea concentraţiei de 6 mg/l pentru toţi
compuşii. Astfel cele mai înalte valori ale productivităţii, care se menţin la nivelul probei martor sau o depăşesc
nesenţial, au fost obţinute în cazul administrării concentraţiei minime (2mg/l). La administrarea concentraţiei
maxime productivitatea scade cu 19,33-37,31% faţă de proba de referinţă, ceea ce demonstrează că compuşii
coordinativi ai Cu(II) cu mărirea concentraţiei posedă o acţiune toxică asupra creşterii şi dezvoltării cianobacteriei
Spirulina platensis.
În rezultatul cercetărilor putem concluziona că productivitatea spirulinei scade concomitent cu creşterea
concentraţiei de compus coordinativ administrată la mediul de cultivare.
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MODIFICAREA CONŢINUTULUI DE PROTEINE ŞI PEPTIDE LA CIANOBACTERIA SPIRULINA
PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI CU(II)
BATÎR Ludmila *, ELENCIUC Daniela *, ZOSIM Liliana **, RUDIC Valeriu *, EFREMOVA Nadejda *, DJUR
Svetlana **, GULEA Aurelian **, ŢAPCOV Victor **
*Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
**Centrul de Cercetări Ştiinţifice “Ştiinţe ale Vieţii”, USM
Recenzent: BULIMAGA Valentina, dr. în biologie
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, compuşi coordinativi, conţinut proteic
Printre speciile de cianobacterii şi microalge poate fi distinsă cianobacteria Spirulina platensis drept obiect de
studiu a ficologiei şi biotehnologiei. În spirulină se conţine un procent de proteină care este mult mai mare decât în
orice alt produs alimentar de origine animală sau vegetală pe care organismul uman le poate asimila în proporţie de
până la 90%, proteinele fiind principalele molecule funcţionale din celule. Din punct de vedere calitativ proteina din
spirulină este completă, deoarece conţine toţi aminoacizii esenţiali în cantităţi mult mai mari decît în alte produse
alimentare de origine animală sau vegetală. Conţinutul de proteine este strict determinat de parametrii fizico-chimici
de cultivare, precum şi de starea fiziologică a culturii algale. O cantitate sporită de proteină este înregistrată în faza
de creştere a culturii, iar odată cu îmbătrânirea ei calitatea şi cantitatea proteinei scade.
Mecanismele de reglare a sintezei proteinelor sunt determinate de diverşi factori, inclusiv şi de adaptabilitatea
înaltă a cianobacteriilor la modificările componenţei chimice a mediilor de cultivare.
Avînd în vedere că cupru este un metal foarte toxic pentru cele mai multe microorganisme, unele din ele pot
supravieţui în prezenţa unor niveluri ridicate de cupru prin utilizarea mecanismelor de detoxifiere, incluzînd
complexele intracelulare, şi cele extracelulare. O formă majoră de toxicitate a cuprului în soluţiile oxigenate sunt
ionii de cupru (Cu2+) pe cînd cuprul complexat organic, nu este atît de toxic pentru microorganisme. Studiul rolului
biologic al cuprului prezintă interes atît din punct de vedere structural, cît şi funcţional deoarece acest element intră
în componenţa proteinelor şi a unor enzime ca citocromooxidaza, uricaza, aldolaza, catalaza, succidehidrogenaza.
De asemenea este demonstrată şi acţiunea antiinflamatoare a cuprului şi unii compuşi ai lui.
Prin urmare, prezintă interes studiul unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra modificării conţinutului de
proteine şi peptide la cianobacteria Spirulina platensis.
Obiectul cercetărilor a servit tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 cultivată pe mediul lichid
SP-1. În calitate de stimulatori ai conţinutului de proteine au fost utilizaţi unii compuşi coordinativi ai Cu(II) cu
azometine, administraţi la mediul de cultivare în concentraţie de 2 – 6mg/l.
În urma cercetărilor efectuate asupra componenţei biochimice a spirulinei cultivată în prezenţa unor compuşi
coorrdinativi ai Cu(II), s-a constatat că în cazul utilizării compuşilor coordinativi cercetaţi în concentraţie de 2,0mg/l
conţinutul de proteine rămîne practic la nivelul martorului sau îl depăşesc neesenţial cu 10%. Concomitent cu
creşterea concentraţiei compuşilor coordinativi are loc o diminuare a conţinutului de proteine faţă de proba martor.
În cazul administrării concentraţiei maxime utilizate (6,0mg/l) conţinutul de proteine scade cu 17% faţă de proba de
referinţă. Studiind influenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra conţinutului de peptide observăm că odată cu
creşterea concentraţiei complexelor are loc diminuarea conţinutului de peptide din biomasa de spirulină. Un spor
maxim al conţinutului de peptide se observă la administrarea compuşilor în concentraţie de 2,0mg/l şi este de pînă la
1,58 ori mai majorat faţă de proba martor.
Astfel, în rezultatul cercetărilor efectuate putem concluziona că compuşii coordinativi ai Cu(II) nu se manifestă
ca stimulatori ai sitezei proteinelor şi peptidelor dar nici ca inhibitori, valorile conţinutului de proteine şi peptide
variind în limita probei martor, cu excepţia utilizării concentraţiei de 6mg/l, unde conţinutul lor scade neesenţial.
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ROLUL IMP3 (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-II MRNA BINDING PROTEIN 3) ÎN
EMBRIOGENEZA UMANĂ
CÂMPEAN Roxana-Cristina, LOGHIN Andrada, MAREŞ Răzvan-Gheorghiţă,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş
Recenzent : BORDA Angela, prof. univ., PhD, MD; NECHIFOR-BOILA Adela, PhD student, MD.
Cuvinte cheie: IMP3, embrion, imunohistochimie
Introducere: IMP3 face parte din familia proteinelor de legătură ARNm, împreună cu IMP1 şi IMP2. Multe
studii au demonstrat că această proteină îndeplineşte roluri importante în embriogeneza umană, reglează transcripţia
factorului de creştere insulin-like II, este implicată în reglarea transportului şi stabilizării ARNm, creşterea şi
migrarea celulelor în fazele timpurii ale embriogenezei.
Scopul lucrarii noastre a fost de a evalua expresia IMP3 in ţesuturile embrionare şi la nivelul placentei.
Lucrarea este un studiu preliminar care face parte dintr-o lucrare mai amplă privind expresia acestui marker în
diferite tipuri de ţesuturi normale embrionare şi adulte, precum şi ţesuturi tumorale.
Materiale şi metode: Am evaluat expresia imunohistochimică a IMP3 la nivelul ţesuturilor embrionare
provenite de la doi embrioni cu vârsta gestaţională de 7 si respectiv 12 săptamâni, precum şi la nivelul placentei.
Embrionii au fost obţinuţi prin avort legal, la cerere şi cu consimţământul pacientelor. Piesele au fost prelucrate
conform tehnicilor standard de imunohistochimie, după ce anterior am realizat standardizarea şi punerea la punct a
protocolului de imunohistochimie pe ţesut ovarian normal. Am considerat reacţie pozitivă prezenţa imunomarcajului
la nivelul citoplasmei. Controlul extern pozitiv a fost reprezentat de ţesutul ovarian normal.
Rezultate: Am observat un imunomarcaj IMP3 intens pozitiv în majoritatea ţesuturilor embrionare epiteliale şi
mezechimale, incluzând ţesuturile musculare. Expresia acestui marker a fost intens pozitivă la nivelul ficatului, la
nivelul epiteliului intestinului primitiv şi al vezicii biliare (structuri derivate din endoderm). Pozitivitate slabă, înspre
moderată a fost de asemenea observată la nivelul miocardului primitiv, precum şi în epiteliul bronhiilor primitive.
Expresia acestui marker a fost intens pozitivă şi la nivelul structurilor derivate din mezoderm (rinichi, ţesut muscular
scheletic, celulele tinere mezechimale), dar şi la nivelul structurilor cu origine ectodermală (epiteliu care tapetează
plexurile coroide, ţesutul nervos). La nivelul placentei, imunomarcajul a fost intens pozitiv la nivelul
sinciţiotrofoblastului, citotrofoblastului, dar şi la nivelul celulelor mezenchimale tinere din axul conjunctiv al
vilozităţilor coriale. Celulele deciduale au prezentat de asemenea pozitivitate moderată.
Discuţii şi concluzii: Am demonstrat expresia intensă şi timpurie a acestui marker în majoritatea ţesuturilor
embrionare, dar şi extraembrionare, la nivelul placentei. Aceste rezultate reflectă rolurile complexe şi ―ubiquitare‖,
încă necunoscute în totalitate, pe care acest marker le îndeplineşte în diferite etape ale embriogenezei umane.
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DINAMICA ABSORBŢIEI GLUCOZEI ÎN INTESTINUL SUBŢIRE SUB INFLUENŢA FACTORILOR
ALIMENTARI
CEBAN Larisa, MAZUR Liubovi, POPANU Lucia, ŞEPTIŢCHI Vladimir
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Recenzent: STRUTINSCHI Tudor, dr.hab.biol.
Cuvinte cheie: intestinul subţire, absorbţia, factori alimentari
Una din legităţile biologice fundamentale în activităţile sistemelor de transport în intestinul subţire se referă la
adaptarea acestora la calitatea hranei şi regimul de alimentaţie. În majoritatea cazurilor, datele despre adaptările
sistemelor de absorbţie ale intestinului subţire la dietă şi, respectiv, la regimul de alimentare sunt destul de
contradictorii. De aceea, scopul cercetărilor a fost studierea particularităţilor modificărilor adaptive ale sistemelor de
transport în intestinul subţire sub influenţa factorilor alimentari.
Experienţele au fost efectuate pe şobolani albi tineri din linia Wistar, care au fost divizaţi în 3 grupe şi
alimentaţi timp de 6 luni, respectiv: I grupa- grupa de control, alimentaţie mixtă, a II-a grupă - raţie alimentară de
origine animală, a III-a grupă – raţie alimentară vegetală. Izolarea segmentului intestinului subţire a fost efectuată
conform metodei Tiri-Vella modificată de către A.M. Ugolev.
În rezultat a fost stabilit că intensitatea absorbţiei glucozei libere (25 şi 50 mM) în intestinul subţire la
şobolanii albi de laborator, întreţinuţi cu raţia alimentară de origine animală (grupa a II-a) este cu mult mai mică
decît la animalele ce au avut un raţion alimentar mixt (grupa I) şi vegetal (grupa a III-a). În plus, viteza de absorbţie
a glucozei (50mM) la animalele care s-au aflat în grupa cu raţie alimentară mixtă a fost chiar veridic mai înaltă,
decît la şobolanii care au primit numai hrană vegetală. Posibil, nivelul mai scăzut al absorbţiei glucozei la şobolanii
întreţinuţi cu hrană animală se datorează dezvoltării insuficiente a sistemelor de transport ale glucozei în intestinul
acestor animale.
Pe parcursul primelor 7 perfuzii experimentale (ziua a 14-a a experimentului) s-a observat o dinamică pozitivă
a absorbţiei glucozei la animalele cu raţie alimentară animalieră, care a atins parţial nivelul de control. Aceasta ar
putea adeveri prezenţa restructurărilor adaptive încetinite în dependenţă de caracterul alimentar, la nivelul înnoirii
structurilor celulare ale intestinului subţire.
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STUDIUL ACŢIUNII UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI CU(II) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI
COMPONENŢEI BIOCHIMICE A BIOMASEI CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS
CIBOTARI Andrei, BULIMAGA Valentina, BIVOL Cezara
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: LEŞANU M., dr. hab., prof. univ.
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, compuşi coordinativi ai Cu(II), productivitate, substanţe bioactive
Cuprul este considerat unul din elementele esenţiale pentru organismele vii datorită includerii sale într-o gamă
largă de procese metabolice. Ionii de cupru formează prototipuri funcţionale în sistemele biologice. Ei sunt asociaţi
cu o serie de enzime ce posedă importanţă vitală: asigură transportul transmembranar al electronilor, reprezintă parte
componentă a sistemelor antioxidante. Deoarece nivelul ridicat de ioni de cupru poate fi în detrimentul
organismelor, este foarte importantă utilizarea raţională şi echilibrată a acestui metal.
Doza zilnică recomandată de cupru pentru om este estimată la 2-3mg/zi, aceasta putând însă varia în cazul
malnutriţiei, anemiei, intoxicaţiei. Este demonstrat efectul antagonist al cuprului cu unele metale, în special, cu
fierul. Carenţa cuprului împiedică absorbţia şi metabolismul fierului la animale. Deşi în mediul extern (în sol) cuprul
se află în exces, formele organice, inofensive ale cuprului sunt într-o cantitate redusă. O metodă eficientă de
biotransformare a metalelor cu grad divers de toxicitate este cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa
metalelor respective, care pot stimula productivitatea spirulinei, dar şi atribui biomasei obţinute proprietăţi calitative
noi: imunostimulatoare, regeneratoare, citoprotectoare etc.
Astfel, scopul investigaţiilor efectuate au fost orientate spre studiul acţiunii unor compuşi coordinativi ai
Cu(II) asupra productivităţii şi componenţei biochimice a biomasei de Spirulina platensis CNMN-CB-02.
Cultura de spirulină a fost cultivată pe mediul de nutriţie mineral Zarrouk, cu suplimentarea în mediu a
compuşilor coordinativi: Cu(HL1)NO3, Cu(HL2)NO3, Cu(HL3)NO3, Cu(HL4)NO3 şi compusului anorganic
Cu(SO4)•7H2O, în concentraţie de 1-6mg/l.
Productivitatea spirulinei în a 7-a zi de cultivare a fost determinată fotocolorimetric conform metodei elaborate
de Rudic (1993). Compoziţia biochimică a fost stabilită spectrofotometric pentru proteine (Lowry 1951), lipide
(LAHEMA 1975), glucide (Filipovici 1975).
Analiza productivităţii spirulinei a evidenţiat acţiunea stimulatoare a compuşilor Cu(HL 2)NO3 şi Cu(HL4)NO3.
Cele mai înalte valori au fost înregistrate pentru concentraţiile mici de compus (1-2mg/l), acumularea biomasei
reducându-se odată cu majorarea concentraţiei. Concentraţia de 6mg/l s-a dovedit a fi letală pentru spirulina.
Studiul componenţei biochimice a S. platensis a înregistrat cel mai considerabil spor al conţinutului de
proteine, cu 30,50%, pentru compusul coordinativ Cu(HL 2)NO3 administrat în concentraţie de 1mg/l. Valori mai
ridicate cu 25,27-85,67% ale conţinutului de lipide au fost obţinute pentru compuşii coordinativi Cu(HL 2)NO3 şi
Cu(HL3)NO3. Majorarea concentraţiei de compus determină şi majorarea fracţiei de lipide în biomasă. Toţi compuşii
Cu(II) supuşi studiului stimulează sinteza şi acumularea carbohidraţilor în biomasa de spirulină. Rezultatele cele mai
semnificative au fost obţinute pentru concentraţiile maxim administrate, neletale de compus. Compusul
Cu(HL2)NO3, în concentraţie de 4mg/l şi compusul Cu(HL4)NO3, în concentraţie de 5mg/l stimulează acumularea
glucidelor în biomasă cu 92,49% şi 103,18%, respectiv.
În urma investigaţiilor concluzionăm că compuşii coordinativi ai Cu(II) utilizaţi sunt mai eficienţi la cultivarea
spirulinei în comparaţie cu compusul anorganic Cu(SO4)•7H2O, demonstrând valori mai înalte ale productivităţii şi
componenţei biochimice.
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CHIMIOTERAPIA COMBINATĂ CU CISPLATIN ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI MAMAR
METASTATIC REZISTENT LA ANTRACICLINE
CLIPCA Ivana
Institutul Oncologic din RM
Recenzent: BULAT Iurie, doctor habilitat în medicină, prof.cercet.
Cuvinte cheie: Cisplatin, cancer mamar metastatic, rezistenţă la antracicline.
Cancerul mamar este situat pe primul loc ca incidenţă în cadrul neoplasmelor specifice sexului feminin, astfel
se individualizează ca prioritate pe plan mondial. Cancerul mamar metastatic rămâne a fi, în esenţă, o maladie
incurabilă, cu o mediană de supravieţuire de aproximativ 2 ani. Tratamentul citostatic cu antracicline a demonstrat
cea mai înaltă activitate în acestă maladie, iar dezvoltarea rezistenţei la acestea a condiţionat un număr mare de
studii clinice de apreciere a eficacităţii altor remedii citostatice în linia a II de tratament.
Scopul lucrării a fost ameliorarea rezultatelor tratamentului pacientelor cu cancer mamar metastatic rezistent la
antracicline.
Material şi metodă
A fost evaluată eficienţa a patru regimuri citostatice cu includerea Cisplatinului în tratamentul de linia a II a
cancerului mamar metastatic. În studiu au fost incluse 126 paciente cu cancer mamar metastatic pretratat cu
antracicline. Grupul prospectiv include trei subgrupuri: I (32 paciente) – a administrat Cisplatin + Etopozid; II (32
paciente) – a administrat Cisplatin + Xeloda; III (30 paciente) – a administrat Cisplatin + Paclitaxel. Grupul
retrospectiv (32 paciente) a administrat schema Cisplatin + Vinblastin, servind totodată şi drept lot de control.
Rezultate
Combinaţia Cisplatin + Etopozid a demonstrat o rată de răspuns de 37,5% şi o toxicitate medie. Timpul până la
progresie în acest subgrup constituie 5,5 luni, iar mediana supravieţuirii - 14 luni. Regimul Cisplatin + Xeloda a
demonstrat o rată de răspuns de 43,8% şi toxicitate moderată. Timpul până la progresie constituie 5,2 luni, iar
mediana supravieţuirii - 9 luni. Schema citostatică Cisplatin + Paclitaxel prezintă rata de răspuns de 46,7%, toleranţă
acceptabilă. Timpul până la progresie constituie 5,3 luni. Combinaţia Cisplatin + Vinblastin în calitate de tratament
de linia II în cancerul mamar metastatic rezistent la antracicline prezintă rate de răspuns de 31,3 % şi toxicitate
acceptabilă. Timpul până la progresie a constituit – 4,5 luni, iar mediana supravieţuirii - 11 luni.
Concluzii: Cercetările efectuate prezintă un studiu comparativ de apreciere a eficienţei Cisplatinului în diverse
combinaţii în calitate de tratament de linia a II în cancerul mamar metastatic. Rezultatele obţinute denotă o rată de
răspuns de 31 – 47%, timpul mediu până la progresie fiind de 4,5 – 5,5 luni, mediana de supravieţuire constituind 9
– 14 luni. Prin prisma toxicităţii medii a combinaţiilor utilizate şi lipsa complicaţiilor hematologice severe,
chimioterapia cu includerea derivaţilor de platină reprezintă o posibilitate de tratament pentru acest contingent de
paciente, considerate până în prezent incurabile.
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COMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI IMPORTANŢA PLANTEI WITHANIA SOMNIFERA (L.) DUNAL
CUTCOVSCHI Alina
Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Recenzent: COLŢUN M., dr
Cuvinte cheie: withanolid; SBA; somnina; glicozide; rasayana
Încă din timpurile vechi oamenii au selectat plantele în două categorii: pentru hrană şi plante care ar putea
potoli durerea sau vindeca inflamaţiile, rănile. Prin dovezi, oamenirea s-a documentat din antichitate şi a găsit că
unele plante pot fi folosite în industria farmaceutică.
Una dintre plantele de valoare medicinală este Withania somnifera Dunal. Această plantă conţine un număr
mare de substanţe biologic active necesare pentru medicină (peste 35 de compuşi chimici). Pe bună dreptate a primit
numele de jenşen indian – deoarece se utilizează de mii de ani în Ayurvedica - planta este întrebuinţată în calitate
de rasayana – adică prevenirea îmbătrânirii premature, mărirea longevităţii, întineririi [1].
Dintre substanţele mai importante în rădăcină au fost evidenţiate: alcaloizi somnina, withanina, tropina,
anaferina etc. Din glicozide în rădăcină au fost evidenţiate: sitoindosidele VII, VIII, IX, X. Din frunze au fost izolate
lactonele steroidice (withanolidele) – withanona, withaferina A, compuşi fenolici [1]. Toţi compuşii din Withania
somnifera au acţiuni terapeutice. Componentul de bază - withanilidul inhibă creşterea celulelor cancerogene.
Încetează dezvoltarea cancerului la plămâni şi prostată; acţionează asupra sistemului reproductiv şi este benefic în
cazul impotenţei şi fertilitaţii, ajută la îmbunătăţirea memoriei. Steroizii lactonici şi glicozidele din rădăcină –
stimulează creşterea axonilor şi dendritelor [2].
De rând cu cele menţionate Withania conţine fier, hrănind sângele şi mărinând nivelul hemoglobinei,
ameliorează stresurile de termen lung. Este un calmant şi remediu pentru istovire, un puteric anti-inflamator. Este pe
larg folosită ca plantă adaptogenă.
Seminţele de Withania se folosesc în alimentaţie în scopul coagularii laptelui [3].
Din cele expuse mai sus, putem menţiona că Withania somnifera Dunal este o plantă cu aspect decorativ cu o
valoare terapeutică deosebită.
Bibliografie:
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Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea conservarea şi utilizarea. Materialele
simpozionului naţional, Chişinău, 26-27 iunie, 2008, [464-471].
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CARACTERISTICA BIOLOGICĂ A SPECIEI WITHANIA SOMNIFERA (L.) DUNAL
CUTCOVSCHI Alina
Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Recenzent: CHISNICIAN L., dr.
Cuvinte cheie: Withania somnifera; ashwagandha; ayurvedic; bisexuată
Withania somnifera (L.) Dunal, face parte din familia Solonaceae, este o specie medicinală, alohtonă, care se
cercetează ca plantă introdusă pentru Republica Moldova .
Withania somnifera numită şi ashwagandha sau cireaşă de iarnă (engleză Winter cherry) [2] – este originară
din India se cultivă preponderent în Pakistan, Sri Lanka, Africa de Sud. În India denumirea populară este jenşein
indian, însă cel mai renumit nume este ashwagandha, care se traduce ca „miros de cal‖ [3].
Ashwagandha este o specie perenă, dar în condiţiile Republicii Moldova se comportă ca plantă anuală [1].
Tulpina este erectă atingând 70-80 cm înălţime cu o mulţime de lăstari adventivi. Numărul lor poate ajunge până la
20. Frunzele sunt aşezate în două moduri: cele din partea inferioară a plantei sunt aşezate altern, pe când cele din
partea superioară - opuse. Frunzele eliptice, peţiolate, cu nervaţiune reticulară şi au culoarea verde-intes. Atât
tulpina cât şi frunzele sunt acoperite cu perişori [5]. Florile sunt bisexuate (ambigene), actinomorfe, de o culoare
galben-verzuie. Ele pot fi aşezate pe plantă solitar sau în mănunchiuri (până la 12 flori). Iniţial se dezvoltă caliciul,
care este gamosepal, pentamer, persistent şi se măreşte la fruct. Corola pentameră, de formă tubulară. La început
petalele sunt unite la vârf. Androceul alcătuit din 5 stamine, se dezvoltă mai târziu decât giniceul şi la maturizare se
alipesc de giniceu. Giniceul alcătuit din două carpele cu un stil simplu şi stigmat bilobat. Formula generală a florii
este: * K(5)Co(5)A5G(2) [4]. Fructul bacă cu diametrul de 5-6 mm, culoare roşie acoperit de saci veziculari proveniţi
din caliciu, care a crescut în jurul fructului [1].
Ashwagandha în ţările de provenienţă este utilizată ca plantă medicinală datorită unui conţinut înalt de
substanţe biologic active.
Withania somnifera (ashwagandha) este o plantă cu calităţi terapeutice pentru Ayurvedic (India) precum şi
utilizată în farmaceutică mai bine de 3000 de ani.
Bibliografie:
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Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea conservarea şi utilizarea. Materialele
simpozionului naţional, Chişinău, 26-27 iunie, 2008, [464-471].
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS.
ДЖУР Светлана
Centrul de Cercetări Ştiinţifice “Ştiinţe ale Vieţii”, USM
Recenzent ELENCIUC Daniela, dr., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Ключевые слова: Spirulina platensis, продуктивность, GeO2 и GeSe3
В последние десятилетия значительно возрос интерес к органическим соединениям германия.
Поскольку германий – элемент малодоступный, основной областью практического применения
германийорганических соединений отводилось медицине. Исследование химического состава растений,
традиционно используемых в народной медицине для профилактики и лечения многих заболеваний
человека (женьшень, чеснок, алоэ) показало, что они обладают повышенным содержанием германия (до
0,02%). Японские ученые считают, что широкий спектр биологической активности чеснока и женьшеня
связан с повышенным содержанием германия в этих растениях, благодаря их способности абсорбировать
германий и его соединения из почвы. Недостаток этого элемента в пище может привести к устойчивой
форме иммунодефицита.
В данной работе использовалась цианобактерия Spirulina platensis как фикобиотехнологический объект
для
биотрансформации неорганической формы германия в органически связанный элемент. Эта
цианобактерия способна биогенно включать необходимые элементы в свои биокомплексы в процессе роста,
а также служить биологическим фильтром, аккумулируя их в нетоксичной форме и в заданных дозах при
естественном росте биомассы.
Целью исследования является определение продуктивности спирулины при еѐ культивировании в
присутствии некоторых соединений германия.
Объект исследования - штамм цианобактерии Spirulina platensis (NORDST.) Geitl.CALU-835,
выращенная на питательной среда Zarrouk с определенным соотношением макро- и микроэлементов в
присутствии одного из соединений германия: GeO2 в концентрации 10, 20, 30, 40 и 50 мг/л и GeSe 3 в
концентрации 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Культивирование осуществлялось в колбах Эрленмейера с объемом культуральной жидкости 100мл, в
течение 144 часов при температуре 300±10С, освещение2000-4000люкс, рН среды 9,5-10,0, т. е. соблюдались
все необходимые условия для биосинтеза всех внутриклеточных компонентов S.platensis.
В данной работе представлены результаты по изучению влияния соединений германия: GeO 2 и GeSe3
на продуктивность S.platensis. Оба соединения германия не оказывают стимулирующего эффекта на
накопление биомассы. Установлено, что соединение GeO 2 оказывает менее токсичное действие на
спирулину, чем GeSe3, так как продуктивность S.platensis в присутствии 50 мг/л GeO2 имеет такие же
показатели, что и при 30 мг/л GeSe3.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что соединения германия:
GeO2 (до 50мг/л) и GeSe3 (до 30мг/л) могут быть использованы для культивирования цианобактерии
S.platensis с целью получения биомассы, содержащей германий.
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INFLUENŢA INFECŢIEI VIRALE ŞI A RADIAŢIEI GAMA ASUPRA REGENERĂRII IN VITRO LA
ORZUL DE PRIMĂVARĂ
GRIGOROV Tatiana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M., str. Pădurii 20, R. Moldova
Recenzent: ANDRONIC L.,dr.
Cuvinte cheie: orz, embrioni imaturi, embriogeneză, virusul mozaicului dungat al orzului, regenerare.
Cultura de celule și țesuturi in vitro, la culturile agricole, inclusiv la orz, este o metodă de perspectivă pentru
obţinerea diversităţii genetice a caracterelor valoroase pentru ameliorarea plantelor determinată de variabilitatea
somaclonală.
În acest scop se recomandă regenerarea plantelor din calusuri, care prezintă o instabilitate cromozomală
pronunţată ce se transmite la descendenţi.
Acțiunea separată a infecţiei virale și radiației gama asupra proceselor de calusogeneză, embriogeneză şi
regenerare la diferite specii de plante a fost confirmată de mai mulţi autori, însă foarte puțin se cunoaște despre
influența comună a acestor factori. Prin urmare, virusurile fitopatogene în complex cu radiaţiile gama ar putea
induce unele schimbări specifice asupra procesului de regenerare la orz.
Reieşind din cele expuse ne-am propus drept scop studierea efectului virusului mozaicului dungat al orzului
(VMDO, Barley Stripe Mosaic Virus) şi radiaţiei gama asupra procesului de regenerare la patru genotipuri de orz de
primăvară: Sonor, Unirea, Galactic, Vacular, seminţele cărora au fost supuse iradierii gama cu dozele de 100, 150,
250 Gy la instalaţia gama RXM-V-20, sursa radiaţiilor - 60Co, 0,16gr/sec.
Plantulele ulterior obținute în faza de 2-3 frunzuliţe au fost infectate cu VMDO. În calitate de martor au servit
plantele sănătoase. Culturile de calus au fost iniţiate din embrioni imaturi prelevaţi de la plantele respective, în
condiţii aseptice şi cultivate pe 4 medii de inițiere: (i) MS [2], suplimentat cu acid diclorfenoxiacetic (2,4 D) - 5
mg/l, kinetină - 5 mg/l; (ii) MSB5D [3] - cantitatea macro - şi microelementelor ce corespunde mediului de bază MS,
concentraţia vitaminelor - B5, suplimentat cu auxina dicamba - 3 mg/l; (iii) MSB5P [3] - cantitatea macro - şi
microelementelor ce corespunde mediului de bază MS, concentraţia vitaminelor - B5, suplimentat cu auxina
picloram - 3 mg/l; (iiii) B5 [2], suplimentat cu acid diclorfenoxiacetic (2,4 D) - 5 mg/l, kinetină - 5 mg/l. Calusurile
au fost transferate pe medii de menținere suplimentate cu cantitați minime de auxină și kinetină. Mediul de
regenerare a fost suplimentat cu acid indolil acetic (AIA) - 1mg/l și zeatină - 0,5mg/l.
În urma cercetărilor efectuate s-a constata ca, procesul de regenerare a fost influențat de genotip, mediul de
cultură și doza radiației. Impactul solitar al infecţiei virale asupra capacității de regenerare a plantulelor de orz nu a
fost confirmat statistic. Acțiunea radiaţiei gama în asociere cu infecţia virală se poate manifesta prin intensificarea
sau reprimarea efectului solitar al fiecărui factor analizat în dependență de genotip și doza radiației aplicate.
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CHONDRILLA GRAMINEA BIEB. – SPECIE RARĂ PENTRU FLORA REPUBLICII MOLDOVA
IONIŢA Olga
Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Recenzent NEGRU A., academ.
Cuvinte cheie: Chondrilla L., flora, specie, areal.
În flora spontană a Globului genul Chondrilla L. – Răsfug, cuprinde circa 30 de specii răspândite preponderent
în regiunile stepice şi de pustiu ale Eurasiei şi Africii de Nord, în munţi înregistrându-se până la 2300 m altitudine
[4]. Flora Europei enumeră 4 specii de Chondrilla [2]. Pentru flora Republicii Moldova este indicată o singură
specie – Chondrila juncea L. [1, 3]. În rezultatul analizei critice a colecţiei de plante din genul Chondrila prezente în
Herbarul Grădinii Botanice (Institut) au fost evidenţiate 2 exicate de Chondrila graminea Bieb. - taxon indicat în
litaratură pentru teritoriul în studiu dar neconfirmat până în prezent [4].
Ch. graminea Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2 : 244; id. 1819, ibid. 3 : 528; Леонова, 1964, Фл. СССР, 29 : 566;
Леонова, 1989, Фл. евр. части СССР, 8 : 59; Доброчаева, Котов, Прокудин, 1999, Опред. высш. раст. Укр. :
373. – C. juncea auct. non L. : P. D. Sell, 1976, Fl. Europ. 4 : 343, p. p. - R. gramineu
Plantă bianuală sau perenă. Tulpină de (20)30-100 cm înălţime, glabră (rareori inflorescenţa dispers arahnoideu
pubescentă), în partea inferioară dens setiform păroasă, ramificată de la bază sau puţin mai de sus; ramuri subţiri,
virgate. Frunze bazale (dispuse în rozetă) şi tulpinale inferioare runcinat penat-fidate, de 13-15 cm lungime şi 0,54,5 cm lăţime. Frunze tulpinale mediane şi superioare îngust liniare până la liniar lanceolate, de 6-8,5 cm lungime şi
0,5-2,5 (3) mm lăţime, plane, întregi, acute, rareori în partea de jos, pe margini cu perişori. Antodii cu circa 11 flori,
la fructificare de 14-18 mm lungime, dispuse apical sau lateral, sesile sau subsesile, pe pedunculi dens tomentoşi.
Foliole involucrale interne lungi de 12-14 mm, pe dos scurt, dens arahnoideu pubescente, pe nervura mediană uneori
cu peri scurţi, solitari. Achenă de 2,5-4 mm lungime, în partea superioară cu 1-2 (3) rânduri de peri scvamiformi laţi
şi scurţi, dintre care cei din rândul suprem mai lungi, de regulă, cu o sinuozitate adâncă şi largă pe centru, orizontal
patenţi; coronula din 5 peri scvamiformi, alungiţi, înguşti şi ascuţiţi, de 0,5 mm lungime. Rostru lung de 2-3(4) mm,
egal sau mai lung decât achena, relativ gros, în partea superioară clavat. Papus de 6-8 mm lungime. 2n = 20.
Înflorire-fructificare VI – IX (X). Plantă gumiferă.
Terofit bianual pontic; specie xerofilă, mezotermă, slab acid-neutrofilă. Preferă habitate de stepă, nisipoase,
poenile pădurilor de pin, câmpuri, livezi, vii, marginea drumurilor.
Specie cu areal restrâns, endemică pentru Europa de Sud-Est.
Taxon rar, pe teritoriul Republicii Moldova a fost colectată doar din 2 localităţi: or. Cahul şi s. Glinoe, situat la
30 km sud-est de or Tiraspol. Sunt necesare cercetări şi monitorizări continue în teren pentru a putea stabili gradul
de raritate a speciei şi a elabora măsuri de conservare adecvate.
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NEW OPPORTUNITIES IN SCOLIOSIS SCREENING
KUSTUROVA Anna
State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”
Reviewer: CAPROS N., MD, PhD
Key words: scoliosis, screening, adolescents, modern methods
Spinal deformity, especially scoliosis remains a problem for orthopedists in most countries. Scoliosis is
widespread in children and teenagers, and ranges from 1,3-3 to 27,6% [1, 4, 5]. To solve this problem, many
countries develop the scoliosis screening programs targeted on the children and teenagers [2, 3]. A large part of
patients (up to 96%), surgical treatment is carried out too late, when the deformation of the spine becomes extremely
severe (A.Paez, D.Lotufo1, M.A.Wilm, 2007). The risk of surgical intervention in such cases is too high, and the
efficiency is much lower than the correction of less arcs of curvature. Besides, when spine deformities are II-III-IV
degree, the violation of external respiration, changes in the cardio - vascular system, as well as abdominal organs
are present Statistical results obtained by prophylactic examination are often smaller in comparison with screening
results from other literary sources. According to S.M.Juravlev (1996) and others, the number of patients with
scoliosis is higher in those countries where regular and better preventive inspection is carried out, and a higher
percentage of children is examined. The average frequency of scoliosis according to the screening control of
children consists 14,1-19,7% and in adults - 7.2%.
Clinical orthopedic examination remains the base for scoliosis diagnosis. Recognizing the availability and
usefulness of this method, we should note that it is not devoid of subjectivity. Radiology is one of the base
diagnostic methods but it cannot be used in screening because of the high risk of cancerous effect for the growing
body. As an alternative, many modern diagnostic devices and methods were developed to help the determination of
biomechanical parameters of musculoskeletal system, inoffensive to the health, which permit the objective
evaluation of the spine deformities. These are scoliometry, stabilometry, photometry with mesh screen, microaction
evaluation, ultrasound spondylography, moiré topography, optic computer topography, etc. So far there is no
unanimity on the objective criteria of scoliosis screening. Many practitioners use several methods for early detection
of spine deformities and for following treatment tactics.
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THE STRUCTURES OF STEROIDAL GLYCOSIDES FROM VERONICA CHAMAEDRYS L.
MARCHENKO Alexandra
The Institute of Genetics and Physiology of Plants, Academy of Sciences of Moldova
Rewier: KINTIA P., dr. hab. chemistry
Keywords: steroidal glycosides, Veronica chamaedrys L., NMR.
The genus Veronica is widely distributed in Europe and Asia and belongs to the family Scrophulariaceae [1-2].
Previously we had reported phenylethanoid and iridoid glycosides isolated from Veronica chamaedrys L. plants [3].
To our knowledge, this plant has never been studied before on steroidal glycosides. That is why the aim of our work
was the isolation of steroidal glycosides from Veronica chamaedrys L. and elucidation of their chemical structures.
From 1600 g of fresh plants by extraction with boiling water 10.3 g of steroidal glycosides were obtained,
which is 0.64 % from the weight of raw plant material. The content of steroidal glycosides on the over dry weight is
4.29 %.
After full acid hydrolysis of the sum of glycosides the obtained aglycones were analyzed by physicochemical
methods and 1H and 13C-NMR spectroscopy. In the result of these analyses, sarsasapogenin, yamogenin,
isonuatigenin and nuatigenin were identified as aglycones. In the hydrolysate part by paper and TLC
chromatography glucose and rhamnose were identified as units of monosaccharides.
The sum of glycosides was subjected to gel filtration on Sephadex G–50 and G–25 and then chromatografied
on silica gel column (70–230 mesh, Merck). As a result, a number of chromatographic fractions was received [I
(210 mg), II (500 mg), III (470 mg), IV (300 mg)], differing by their chromatographic mobility. Low-polarity
fractions I and II were submitted to HPLC on a Waters XTerra Prep MS C18 column (C-18, μ-Bondapack, 300 x 7.8
mm i.d., the flow rate was 1.5 μL/min), using MeOH:H2O 80:20 for I, and 85:15 for II (isocratic conditions).
Individual glycosides, named by us chamaedrosides A, A1, A2 and B were obtained from fraction I, and
chamaedrosides C, C1, C2 and E – from II. Chamaedrosides A, A1, A2, C, C1, C2 give a positive reaction with
Sannie and negative with Ehrlich reagents that allowed us to include them to the glycosides of spirostane series.
Chamaedrosides B and E give positive Sannie and Ehrlich test, on this basis we have assigned them to the
glycosides of furostane series.
According to the physicochemical constants, IR- and MS-spectroscopy data and data of 1H- and 13C-NMR
spectral analysis (HMBC, HSQC, ROESY, 1H-1H COSY), the structure of chamaedroside A was elucidated as 3-Oβ-D-glucopyranoside-(25S)-5β-spirostan-3β-ol, chamaedroside A1 – 3-O-β-D-glucopyranoside-(25S)-spirost-5-en3β-ol, chamaedroside A2 – 3-O-β-D-glucopyranoside-22,25-epoxy-(22S,25S)-furost-5-en-3β,26-diol, chamaedroside B – 3-O-β-D-glucopyranoside-(25S)-5β-furostan-3β, 22α, 26-triol-26-O-β-D-glucopyranoside, chamaedroside C – 3-O-β-D-glucopyranosyl(1→4)-β-D-glucopyranoside-(25S)-5β-spirostan-3β-ol, chamaedroside C1 – 3-O-βD-glucopyranosyl(1→4)-β-D-glucopyranoside-(25S)-spirost-5-en-3β-ol,
chamaedroside
C2
–
3-O-β-Dglucopyranosyl (1→4)-β-D-glucopyranoside-22,25-epoxy-(22S,25S)-furost-5-en-3β,26-diol and chamaedroside E –
3-O-β-D-glucopyranosyl(1→4)-β-D-glucopyranoside-(25S)-5β-furostan-3β,22α,26-triol-26-O-β-D-glucopyranoside.
Chamaedrosides A, A1 and B are known steroidal glycosides identified in Veronica chamaedrys L. plants for
the first time. Chamaedrosides A2, C, C1, C2 and E are new compounds and data about these compounds are absent
in the literature.
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METASTAZE CUTANATE DE CARCINOM GASTRIC CU CELULE ÎN INEL CU PECETE CA PRIMĂ
MANIFESTARE A BOLII PREZENTARE DE CAZ
MAREŞ Răzvan , CÂMPEAN Cristina
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
Recenzent: COTOI Ovidiu S., Şef de lucrări, PhD, MD
Cuvinte cheie: metastaze cutanate, prima manifestare, cancere viscerale
INTRODUCERE
Metastazele cutanate reprezintă un procent redus, cuprins intre 0,7-9%, din totalul cancerelor metastatice. Cele
mai frecvente tipuri de cancere care produc metastaze cutanate sunt cancerul de sân la femei, cancerul pulmonar la
barbaţi şi melanomul malign la ambele sexe, sediul preferenţial fiind peretele toracic şi abdominal.
MATERIAL ŞI METODĂ
Fragmentele tisulare obţinute prin biopsie cutanată au fost prelucrate prin metodele histologice standard (fixare
în formol, includere în parafină, coloraţie cu HE şi PAS-alcian), completate cu investigaţii imunohistochimice (CK7
si CK20).
REZULTATE. PREZENTAREA CAZULUI
Prezentăm cazul unui pacient de 36 de ani, care se prezinta la medicul dermatolog pentru o leziune
circumscrisă, de 20x30mm la nivel lombar, uşor pruriginoasă, aparută şi dezvoltată în aproximativ două luni.
Diagnosticul clinic sugerat a fost de limfom cutanat sau suspiciune de amiloidoză cutanată. S-a efectuat biopsia unei
leziuni, iar diagnosticul histopatologic de certitudine a fost de: metastază cutanată de carcinom cu celule în inel cu
pecete, verosimil cu punct de plecare gastric. Manifestările cutanate au reprezentat prima manifestare a bolii, ulterior
în urma gastroscopiei şi biopsiei gastrice s-a stabilit diagnosticul final de carcinom gastric cu celule în inel cu
pecete. Pacientului i s-au depistat şi metastaze hepatice, pulmonare şi pleurale multiple. Pacientul a decedat după
două săptămâni de la diagnosticul metastazelor cutanate.
DISCUŢII
Metastazele cutanate sunt indicatori precoce pentru cancerele invazive metastatice şi însoţesc de obicei şi alte
metastaze viscerale. Rar pot să fie primul semn clinic al unei malignităţi necunoscute. În cazul prezentat carcinomul gastric cu celule în inel cu pecete - metastazele cutanate au fost prima manifestare a bolii. Ca regulă,
orice leziune cutanată nou aparută la pacienţii cu istoric de malignitate, trebuie biopsiată rapid, mai ales dacă se
asociază şi alte simptome (scădere ponderală, fatigabilitate, anemie severă). Aspectul clinic variază de la forme
nodulare sau ulcerate până la leziuni veziculo-buloase sau procese fibrotice infiltrative. Histopatologic adesea se
observă acelaşi aspect ca şi în tumora primară. Tratamentul şi prognosticul depind mai ales de tipul şi stadiul tumorii
primare, metastazele cutanate asociindu-se cu un prognostic nefavorabil. Un diagnostic precoce şi adecvat pot
prelungi supravieţuirea pacientului.
CONCLUZII
Cazul prezentat în studiul nostru a arătat că adesea un cancer visceral poate să fie diagnosticat iniţial datorită
unei metastaze. Orice leziune cutanată nouă la pacienţii cu istoric de malignitate trebuie privită ca suspectă şi doar
diagnosticul histopatologic din biopsia cutanată este unul de certitudine.
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ALEOHARINELE (STAPHYLINIDAE, ALEOCHARINAE) ZOOFAGE ÎN ECOSISTEMELE AGRICOLE
ŞI NATURALE
MIHAILOV Irina
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
Recenzent: CALESTRU Livia, doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator
Cuvinte cheie: aleoharine, ecosisteme agricole, paraziţi, prădători
Printre stafilinidele studiate, aleoharinele formează o categorie de specii parazitare şi prădătoare [2]. Se
hrănesc cu ouăle şi larvele muştelor, păduchilor şi altor artropode greu depistate de către om. Aleoharinele
morfologic se deosebesc de stafilinidele din alte subfamilii prin formă şi coloraţie deosebită, pubescenţă densă, prin
mişcare iute şi populare rapidă a noilor biotopuri [5].
În agrocenoze rolul aleoharinelor este divers. Consumând insectele dăunătoare în diferite stadii biologice, ele
participă la inhibarea apariţiei acestora în masă, prezintă sursă de hrană pentru alte insecte. Iar aleoharinele care
consumă plantele în descompunere, sunt considerate ca „agenţi salubritari‖.
În urma cercetărilor s-a constatat că, terenurile agricole în Republica Moldova sunt populate de aleoharinele:
Oxypoda acuminata, Oxypoda abdominalis, Falagria caesa, Falagria splendens, Falagria sulcatula, Falagrioma
thoracica, Aleochara bipustulata, Aleochara сurtula, Aleochara lata, Aleochara laticornis, Aleochara laevigata,
Aleochara bilineata şi Aleochara intricata.
Specia Aleochara curtula colectată din dejecţiile animaliere consumă ouăle şi larvele dipterelor sinantrope
(fam. Muscidae) şi dăunătoare la culturile cerealiere, legumicole etc. În cultura de varză şi grâul de toamnă această
aleoharină este considerată ca afidofag consumând coloniile de păduchi de frunză. Poate distruge şi ouăle insectelor
necrobionte [3].
La cultura de varză timpurie şi târzie, larvele de Aleochara bilineata parazitează pe pupele muştei verzei
Hylemyia brassicae şi muştei cepei – Delia antiqua. Stadiul pupar al dipterului Physiphora demandata (fam.
Utilidae) serveşte ca gazdă în dezvoltarea acestei aleoharine [4].
Pentru ciupercile superioare aleoharinele sunt „vizitatori‖ stabili în consumul acestora. De obicei aleoharinele
populează ciupercile din genurile Armillaria, Amanita, Lactarius, Russula, Trametes, Polyporus etc. În dependenţă
de varietatea şi abundenţa creşterii ciupercilor acumularea aleoharinelor în acestea este diferită. S-a observat, că
ciupercile lamelare găzduiesc majoritatea stafilinidelor din subfamilia Aleocharinae. Ciupercile tubulare, datorită
coloraţiei nuanţate atrag şi alţi reprezentanţi (genurile Oxyporus, Mycetoporus, Tachyporus etc.) [1]. În consumul
larvelor musculiţei ciupercilor Schiaria sp. şi altor genuri de diptere sunt specializate aleoharinele din genurile
Bolitochara, Gyrophaena, Oxypoda, Atheta, Astilbus etc. [3].
Valorificarea aleoharinelor prin cercetare şi aplicarea măsurilor de conservare va constitui un element pozitiv
de dezvoltare durabilă în ecosistemele naturale şi agricole. Prin compostarea resturilor vegetale, reducerea
tratamentelor chimice, interzicerea arderii paielor în câmp va favoriza reproducerea acestora.
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PROCEDEU DE OBŢINERE A ERGOSTEROLULUI DIN BIOMASA DROJDIILOR SACCHAROMYCES
MOLODOI Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Recenzent: CLAPCO S., dr.
Cuvinte cheie: drojdii Saccharomyces, procedeu, extragere, ergosterol
Dezvoltarea intensă a biotehnologiei microbiene determină tot mai mult perfecţionarea procedeelor de obţinere
a ergosterolului din drojdii, sursă disponibilă pentru sinteza diferitor preparate sterolice cu destinaţie farmaceutică şi
alimentară.
În această ordine de idei, un loc aparte revine actualităţii cercetării drojdiilor genului Saccharomyces, drept
sursă incontestabilă de ergosterol, conţinutul căruia în lipidele acestor drojdii atinge valori de 60-90%.
Majoritatea procedeelor de obţinere a ergosterolului din biomasa microbiană se bazează pe extragerea lipidelor
din biomasă, saponificarea acestora cu soluţii alcaline, extragerea cu solvenţi organici a ergosterolului din fracţia
nesaponificată, cristalizarea ergosterolului [2-4]. Dezavantajele acestor procedee se exprimă prin dificultatea
lucrărilor, durata lungă de extracţie şi consumul mare de solvenţi.
Cercetările noastre au avut ca scop elaborarea procedeului de extragere a ergosterolului din biomasa drojdiilor
genului Saccharomyces, care asigură sporirea conţinutului produsului finit şi micşorarea timpului de extragere.
Esenţa procedeului constă în aplicarea metodelor ce se bazează pe proprietăţile sterolilor de a nu se saponifica
sub acţiunea bazelor şi a se extrage uşor din soluţiile alcaline cu solvenţi organici. Procedeul de extragere elaborat
include următoarele etape: congelarea biomasei de drojdie, saponificarea lipidelor din biomasa umedă cu hidroxid
de sodiu, separarea extractului nesaponificat de ergosterol şi alcool, înlăturarea solvenţilor prin distilare la
vaporizatorul cu vid, cântărirea ergosterolului uscat [1]. Avantajul procedeului constă în sporirea conţinutului de
ergosterol extras şi reducerea duratei procesului de obţinere. Procedeul nou elaborat stă la baza procesului
tehnologic de obţinere din biomasa drojdiilor a produselor sterolice.
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UNELE PROCEDEE ALE TRANSFERĂRII PLANTELOR DE STEVIA REBAUDIANA BERTONI DIN
IN VITRO PE TEREN NEPROTEJAT
MUŞTUC Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol, Grădina Botanică (Institut) a AŞM.
Recenzent: CHISNICEAN Lilia, doctor în biologie, cercetător ştiinţific
Cuvinte-cheie: stevia, ex vitro, transplantare, adaptare, substrat.
Micropropagarea plantelor efectuată în scopul obţinerii materialului săditor presupune elaborarea unor măsuri
pentru evitarea stresului de transfer. Şocul produs de trecerea neoplantulelor de la in vitro în condiţiile ex vitro
poartă un caracter letal. Scopul cercetărilor a fost de a releva condiţiile optimale care ar favoriza transplantarea
neoplantulelor în seră; menţinerea condiţiilor de sterilitate a boxelor, a solului, a, umidităţii constante, a substratului,
respectarea condiţiilor faţă de lumină şi temperatură.
Deshidratarea rapidă a neoplantulelor prin evapotranspiraţie cere menţinerea umidităţii constante care se
efectuează prin acoperirea nişelor cu peliculă, stropirea în primele zile cu apă distilată şi nutriţia adăugătoare cu
micro- şi macroelemente. Condiţiile de temperatură în perioada ianuarie-aprilie când au avut loc transplantările ex
vitro şi butăşirea au fost oscilabile între +12 şi +20 0C. La umiditatea aerului de 70-80% pe substratul nisip-perlit (1:
3) înrădăcinarea butaşilor se observă după 10-12 zile. Aclimatizarea neoplantulelor cu rădăciniţe din culturi in vitro
se produce în prima săptămână de transfer. Intensitatea luminii în seră oscilează între 1500-3000lux în funcţie de
condiţiile de lumină a anotimpului.
După o adaptare a plantelor regenerate in vitro la condiţiile ex vitro de seră a fost efectuată butăşirea. Lăstarii
înrădăcinaţi au fost transplantaţi în vase de plastic cu pământ – turbă – nisip (2:1:1) şi supuşi călirii prealabile pentru
a fi transplantate în teren deschis. Odată cu aceasta au fost făcute cercetări biometrice, luându-se în consideraţie
înălţimea plantei, mărimea şi numărul internodurilor, numărul de lăstari de la bază plantei.
Fenologia plantelor în condiţiile de cultură in vitro a fost cercetată pe tot parcursul vegetaţiei (iunieseptembrie). În condiţiile de transfer şi adaptare pe teren deschis în diferite variante experimentale pierderile au
constituit 6-23%.
Pregatirea terenului se face în mod obişnuit după agrotehnica pimită în Republica Moldova pentru culturile
prăşitoare prin discuire sau cultivare.
Transplantarea la Stevia rebaudianaBertoni în sol se efectuiază în zile noroase, dimineaţa sau seara. Plantarea
se face la mijlocul lunii mai, la distanţa de 55-60 cm între rânduri, cu o densitate de 100.000 plante la hectar.
Stevia rebaudiana Bertoni are cerinţe moderate faţă de elementele nutritive, specia manifestând cerinţe mai
mari faţă de fosfor decât faţă de alte elemente nutritive.
Obişnuit, cultura de stevie necesită un supliment de apă prin irigare se aplică stropitul când vârfurile încep să
se ofilească. În timpul secetei, în faza de creştere este necesară cel puţin o udare pe săptămână, timp de 5-10 minute.
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TRANSPOSONII ADN ÎN GENOMUL DE MĂRAR (ANETHUM GRAVEOLENS L.)
PAŞA Lilia
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Recenzent: TUMANOVA Lidia, dr. ch.
Cuvinte-cheie: elemente transposabile, MuDR, Activator, Far1, Anethum graveolens L.
Subectul lucrării îl constituie elementele transposabile (ET), cărora le revine o cotă semnificativă în genomul
plantelor şi care pe parcursul ultimilor şase decenii prezintă un interes deosebit pentru cercetare. Progresele recente
în domeniul tehnicilor de genetică moleculară au contribuit la acumularea rapidă de noi date privind diversitatea şi
abundenţa ET în genomurile vegetale. Pînă la momentul actual a fost descoperită o mare diversitate de ET, reunite
în două clase: ADN transposoni şi retrotransposoni 1, 2, 3 . În genomul majorităţii plantelor superioare cei mai
reprezentativi sînt AND transposonii, în special familiile Mutator, En/Spm, şi Activator. Totodată majoritatea
cercetărilor se axează pe un număr restrîns de specii, în special graminee 4, 5 , fiind disponibile puţine date privind
ET în genomurile altor plante de cultură sau spontane.
Prezentarea dată elucidează investigarea răspîndirii transposonilor ADN în genomul de mărar (Anethum graveolens
L.) – specie cultivată şi consumată la nivel mondial. Utilizînd o serie de perechi de primeri ai ET MuDR, Activator şi
Far1, prin tehnica PCR şi nested-PCR, pe ADN-ul genomic analizat au fost amplificate fragmente polinucleotidice
specifice, lungimile cărora sînt echivalente lungimilor fragmentelor obţinute pe genomurile originare ale ET
respective. Rezultatele obţinute prezintă valoare fundamentală prin furnizarea de noi date privind răspîndirea ET în
genomurile vegetale şi pot fi folosite în diverse scopuri ştiinţifice, inclusiv în studierea filogeniei moleculare a
angiospermelor şi genotiparea speciilor.
Bibliografie:
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ИЗМЕНЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ТОМАТОВ И АКТИВНОСТИ ИНВАЗИОННЫХ ЛИЧИНОК
НЕМАТОД РОДА MELOIDOGYNE ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕТАБОЛИТОВ СТРЕПТОМИЦЕТОВ
ПОЙРАС Н.А., БАЛЦАТ К., ПЛЕШКА Т.
Молдавский Государственный Университет
Рецензент: БУРЦЕВА С.В, др. хабилитат, профессор
Ключевые слова: актиномицеты, экзометаболиты, семена томатов, галловые нематоды.
Известно, что почвенные микроорганизмы, в том числе, актиномицеты являются ведущими
продуцентами биологически активных веществ таких, как аминокислоты, антибиотики, витамины, липиды,
ферменты и другие. Образуемые актиномицетами вещества также обладают фитостимулирующим
действием, положительно влияющим на рост и развитие сельскохозяйственных растений. Даже
кратковременное воздействие биостимуляторов на семена растений в период их прорастания впоследствии
повышает их урожайность. Также выявлено, что экзометаболиты (ЭМ) стрептомицетов могут обладать
бактерицидной, фунгицидной, инсектицидной и нематицидной активностью. Современные требования
выращивания овощных культур в закрытом грунте без использования химических препаратов стимулирует
поиск новых биологических веществ, позитивно влияющих на рост и продуктивность растений и негативно
– на патогенные организмы. Бессменное использование теплиц под одни и те же культуры создает
благоприятные условия для распространения и развития многих болезней и вредителей. Галловые нематоды
(род Meloidogyne Goeldi) являются опасными вредителями томата (и других овощных культур) в закрытом
грунте, вызывающие заболевание «мелойдогиноз», борьба с которым требует больших материальных
затрат. При мелойдогинозе происходит целый ряд патологических изменений – образование на корнях
многочисленных галлов, которые ухудшают обеспечение растений питательными элементами и водой.
Пораженные растения отстают в росте, листья становятся мелкими и хлоротичными, верхушки и отдельные
побеги усыхают, что приводит к значительным потерям урожая. В тепличных хозяйствах Р.Молдовы
наиболее распространен вид M. incognita (южная галловая нематода), обладающая высокой
биоэкологической пластичностью.
Цель исследования - изучить фитостимулирующее действие новых штаммов стрептомицетов,
выделенных из почв центральной части Молдовы, и определить их влияние на активность инвазионных
личинок нематод рода Meloidogyne.
Объектами исследований были актиномицеты рода Streptomyces, выделенные из различных образцов
чернозема с разными показателями гумуса. Исследуемые культуры стрептомицетов поддерживали на
агаризованных средах (среда Чапека с глюкозой, крахмал-аммиачный агар, овсяный агар). Изучаемые
штаммы микроорганизмов выращивали в жидкой питательной среде М-I в течение 5-ти суток. Затем
культуральную жидкость, которая содержала комплекс экзометаболитов (ЭМ), отделяли от биомассы
центрифугированием. В опытах по изучению фитостимулирующего действия ЭМ стрептомицетов
использовались семена томатов сорта Лагуна. Семена томатов подсчитывали и замачивали в растворах ЭМ
(при разведении 1:200) по методике Возняковской (1989). Для определения влияния ЭМ стрептомицетов на
физиологические показатели растений в опыте проводили учет результатов по всхожести семян томатов.
Для выявления нематицидного действия ЭМ стрептомицетов на паразитических нематод, использовались
инвазионные личинки (2-го возраста) галловых нематод, выделенные из тепличной почвы
модифицированным методом Бермана.
Из 17 использованных штаммов стрептомицетов только ЭМ штаммов Streptomyces sp.11 и Streptomyces
sp.47 улучшили показатели всхожести семян томатов на 20 - 25% и увеличили прирост корешков и их массы
на 15 – 20% по сравнению с контролем. Самые высокие показатели всхожести отмечены у семян сорта
Лагуна после обработки их ЭМ Streptomyces sp.11. Проведенные исследования показали, что ЭМ этих двух
штаммов стрептомицетов также негативно влияют на активность инвазионных личинок галловых нематод
рода Meloidogyne. Так, было замечено значительное снижение активности личинок галловой нематоды под
влиянием экзометаболитов изучаемых стрептомицетов, особенно штамма Streptomyces sp. 47. Таким
образом, проведенные исследования показали, что экзометаболиты стрептомицетов, выделенные из почв
Молдовы, влияют на показатели улучшение всхожести семян томатов сорта Лагуна и обладают
нематицидной активностью.

31

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

ROLUL SEROTONINEI ENDOGENE ÎN ASIGURAREA PROCESULUI DE ABSORBŢIE AL
GLUCOZEI ÎN INTESTINUL SUBŢIRE
POPANU Lucia, ŞEPTIŢCHI Vladimir
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Recenzent: STRUTINSCHI Tudor, dr.hab.biol.
Cuvinte cheie: serotonina, intestinul subţire, absorbţia glucozei
Rolul fiziologic al serotoninei, depusă în structurile tisulare ale tractului gastrointestinal, este ambiguu. Această
monoamină se găseşte nu doar în celulele enterocromafine, dar şi în diverse structuri ale sistemului nervos al
intestinului. În acest sens, se investighează implicarea sa în realizarea reacţiilor reflexe locale ca neurotransmiţător.
Scopul acestei lucrări este elucidarea rolului serotoninei endogene în asigurarea procesului de absorbţie al
glucozei. În această privinţă, au fost efectuate o serie de experimente pe şobolani albi din linia Wistar, la care au fost
epuizate rezervele de serotonină endogenă. Epuizarea stocurilor de serotonină a fost realizată prin introducerea în
stomac, cu ajutorul unei sonde, cîte o doză de 2 mg/kg de rezerpină timp de 7 zile. La sfîrşitul acestei perioade,
conţinutul de serotonină în ţesuturile tractului gastrointestinal al şobolanilor a scăzut cu mai mult de 3 ori (de la
22,15 0,58 pînă la 6,48 0,46 μg/g de ţesut).
S-a constatat că la animalele cu serotonina endogenă epuizată are loc scăderea absorbţiei glucozei libere în
dependenţă de concentraţia iniţială a glucozei în soluţia de perfuzie iniţială. Cea mai mare scădere în procesul de
transport s-a fixat la o concentraţie medie a glucozei (50 mM), în timp ce la o concentraţie de 75 mM a glucozei
gradul de suprimare a absorbţiei este mai puţin pronunţată, iar la o concentraţie iniţială scăzută (12,5 mM) neveridică.
Prin urmare, nivelul serotoninei endogene are importanţă pentru intensitatea procesului de transport în
intestinul subţire. Diferenţele în gradul de dependenţă a vitezei de absorbţie de nivelul serotoninei, la concentraţii
iniţiale diferite ale monozaharidului, poate fi legată de rolul relativ al unui sau al altui sistem de transport în procesul
de transport.
În următoarele serii de experimente am perfuzat segmentul izolat al intestinului subţire al şobolanilor
rezerpinizaţi cu soluţie de glucoză cu adaos de serotonină în concentraţii de 2 şi 4 μg/ml. În acelaşi timp, a avut loc
normalizarea parţială a vitezei de absorbţie a glucozei, iar în unele cazuri viteza de absorbţie chiar a depăşit indicii
de control (neveridic). Astfel, serotonina injectată cu soluţia de perfuzie sporeşte în mod semnificativ absorbţia
glucozei la şobolanii cu stocurile epuizate de serotonină endogenă.
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INFLUENŢA SEROTONINEI EXOGENE ASUPRA PROCESULUI DE ABSORBŢIE AL GLUCOZEI ÎN
INTESTINUL SUBŢIRE
POPANU Lucia, ŞEPTIŢCHI Vladimir
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Recenzent: STRUTINSCHI Tudor, dr.hab.biol.
Cuvinte cheie: serotonina, intestinul subţire, absorbţia glucozei
Tractul gastrointestinal prezintă o structură tisulară completă, ceea ce şi determină multitudinea şi diversitatea
proceselor ce au loc în el. Serotonina, fiind sintetizată 95% de către tractul gastrointestinal, este implicată în reglarea
diferitor activităţi gastrointestinale. Importanţa fiziologică a ei referitor la funcţiile digestive şi de transport sunt
contradictorii.
Scopul acestei lucrări este elucidarea rolului serotoninei exogene în procesul de absorbţie al glucozei. În
această privinţă, au fost efectuate o serie de experimente pe şobolani albi din linia Wistar. Izolarea segmentului
intestinului subţire a fost efectuată conform metodei Tiri-Vella midificată de către A.M. Ugolev. A fost stabilit că
serotonina (2µg/ml), introdusă cu soluţia de perfuzat, semnificativ a stimulat absorbţia glucozei în intestinul subţire.
La introducerea unei doze de 0,1 mg/kg de serotonină s-a observat o stimulare mult mai substanţială a absorbţiei
glucozei, iar administrarea preventivă de atropină (0,2 mg/kg), a slăbit efectul serotoninei în raport cu transportul
glucozei. Astfel, la introducerea serotoninei, viteza de absorbţie a glucozei constituia 22,03 1,12 (controlul 16,04 0,73 µmol/min); la administrarea concomitentă a serotoninei şi atropinei - 17,32 0,77 µmol/min (Р 0,05,
n=5), iar a serotoninei şi propranololului - 19,93 0,85 µmol/min (Р 0,05, n=5).
Administrarea intraperitoneală a serotoninei nu a provocat modificări suplimentare ale vitezei absorbţiei
glucozei pe fonul introducerii adrenalinei (2mg/kg). Astfel, viteza absorbţiei glucozei la administrarea adrenalinei a
constituit 10,82 0,44µmol/min (controlul – 16,24 0,63µmol/min), iar la administrarea concomitentă a adrenalinei şi
serotoninei - 11,36 0,55µmol/min (Р 0,01, n=5).
În condiţiile stresării antiortostatice (-90 ) timp de o oră, serotonina, administrată în cavitatea intestinului
subţire sau intraperotonial, nu a provocat schimbări veridice ale absorbţiei glucozei în intestinul subţire.
Datele obţinute demonstrează înlăturarea efectului de stimulare a serotoninei exogene asupra absorbţiei
glucozei în intestinul subţire în condiţiile administrării adrenalinei şi stresului de scurtă durată, posibil, aceasta este
condiţionat de modificările stării funcţionale ale sistemului nervos enteric.
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ARGUMENTATION FOR OPTIMIZATION OF MEASURES OF PRIMARY PREVENTION OF
FOLATE- ASSOCIATED CONGENITAL MALFORMATIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
SCVORTOVA Elena
National Center of Reproductive Health and Medical Genetics, Chisinau, Republic of Moldova
Institute of Genetics and Plant Physiology, Academy of Sciences of Moldova
Reviewer: SACARA V., PhD of Medicine, Professor Assistant, Head of the Project
Key words: folic acid, MTHFR, congenital malformations
Background:
Deficiency in folic acid can result in FA-CM. Genetic basis of FA deficiency is presence of the C677T (CT)
polymorphism in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene leading to a reduction of folic acid levels
in mother and fetus.
Materials and methods:
Study of the MTHFR genotype in 71 healthy subjects, selected by free choice was performed. MTHFR variant
alleles were determined by a PCR-RFLP. Detection of the MTHFR C677T was performed according original
protocol with primers from Alpha DNA. Statistic analyze was performed in SISA program.
Results:
An interventional study addressing the question of whether FA in the periconceptional during pregnancy
period was consummated, showed that a significant proportion of surveyed women do not take drugs regularly and
in adequate quantities.
It was found that the frequency of genotypes and allele polymorphism С677Т in Moldovan population is: СС –
40,84%, СТ – 43,66%, ТТ – 15,49%, allele С – 62,68%, allele Т – 37,32%. In the RM population polymorphism
C677T set the average level of heterozygosity (Ho=0,437), distribution of genotypes and alleles did not have
significant differences from the theoretical equilibrium of Hardy-Weinberg (χ2=0,32, р>0,05).
Conclusions:
It is shown that frequency of a homozygous variant (TT), a genetic risk factor of FA-CM, concerns a category
of populational average sizes in Moldova. This fact determines the necessity of mass consume of FA during the
periconceptional period in a dose of 0,4 mg to 0,8 mg in the pure state or as a part of polyvitaminic preparations can
be recommended all women planning and bearing pregnancy.
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UTILIZAREA VENINULUI DE ŞARPE ÎN BIOCHIMIE, BIOLOGIE MOLECULARĂ ŞI MEDICINĂ
SÎTNIC Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: ŢURCANU Vladimir, dr. în biologie
Cuvinte cheie: venin de şarpe, enzime, substanţe toxice, efecte biologice
Veninul de şarpe este o mixtură complexă de proteine, nucleotide şi ioni anorganici din care o mare parte
posedă o acţiune mai mult sau mai puţin toxică. În mare parte toxicitatea veninului este determinată de
componentele sale enzimatice care au ţinte bine determinate aşa cum sunt joncţiunile neuromusculare sau
componentele sistemului hemostatic. În ultimul timp tot mai multe astfel de componente îşi găsesc cu succes
utilizarea în medicină, biochimie şi biologie moleculară. Spre exemplu neurotoxinele din veninul de cobră, datorită
însuşirii lor de a bloca anumite structuri ale mebranelor biologice,
sunt folosite cu succes ca instrumente în cercetarea organizării
moleculare a canalelor ionice membranare. Cu ajutorul lor pentru
prima dată a fost posibilă separarea şi cercetarea unui şir de
receptori membranari. Fosfolipaza A a fost folosită pentru
cercetarea biochimiei anumitor structuri subcelulare cum ar fi
mitocondriile şi pentru elucidarea mecanismelor transportului de
substanţe prin membranele celulare. ADN-aza veninului de cobră
este cunoscută ca inhibitor a creşterii celulelor tumorale. Această
ADN-ază (endonuclează), ARN-aza şi fosfodiesteraza
exonucleazică cunosc o largă utilizare în determinarea succesiunii
nucleotidelor în acizii nucleici şi oligonucleotide. Una din
pirofosfatazele veninului de şarpe (NAD-aza) a înlesnit
descoperirea structurii şi proprietăţilor coenzimei NAD. Hidroliza
specifică a legăturilor peptidice de către proteazele veninului se
utilizează pentru determinarea succesiunii aminoacizilor în
Fig.1. Venin uscat de Vipera berus
proteine.
În medicină veninul de viperă se utilizează frecvent în diluţii de 1/100 (sau mai mici), contra epilepsiei,
reumatismului, artritei, hemofiliei, hemoragiei la menopauză, cangrenelor, ulcerelor, etc. Datorită acţiunii analgezice
pe care o posedă, similară cu cea a morfinei, veninul este folosit la operaţiile chirurgicale şi la calmarea durerilor
bolnavilor de cancer, însă spre deosebire de morfină şi alte narcotice, el nu provoacă dependenţă.
Recent, un grup de cercetători de la Universitatea din Oxford au descoperit în veninul de Agkistrodon
contortrix o proteină pe care au numit-o contortrostatină şi care are proprietăţi inhibitoare foarte efective în invazia
tumorală a celulelor. Folosind celule canceroase de mamelon uman şi celule canceroase de ovar uman în şoareci
imunodeficienţi injectaţi zilnic intratumoral cu contortrostatină, ei au descoperit că aceasta a inhibat diseminarea
tumorii şi angiogeneza.
Datorită proprietăţilor pe care le posedă, veninul de şarpe, este un produs biologic extrem de preţios. Deoarece
actualmente nu sunt cunoscute încă multe aspecte din acest domeniu, cercetarea biochimiei veninului, şi în special
cercetarea structurii enzimelor şi activităţii biologice a acestor enzime este o direcţie de studiu actuală, binevenită şi
necesară.
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SCORUL GSRS ÎN APRECIEREA CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENŢII DUPĂ TRATAMENT
LAPAROSCOPIC AL ULCERULUI PERFORAT
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Conceptul de calitate a vieţii este unul dintre cele mai viu discutate în ultima vreme, având implicaţii largi in
medicina generală precum şi în alte domenii.
Calitatea vieţii – este un indicator integral care include caracteristicele fizice, psihice, emoţionale şi sociale ale
pacientului, bazate pe percepţie subiectivă [1], ce reflectează capacitatea omului pentru adaptare spre boala lui şi
permite de a efectua analiza profundă multilaterală a evoluţiei bolii şi recuperare pe fon de tratament.
Întroducerea tehnologiilor minim-invazive a deschis o nouă direcţie pentru calitatea vieţii corelată cu sănătatea,
deoarece analiza comparativă între metodele deschise şi laparoscopice fără aprecierea calităţii vieţii ale pacientului
va fi insuficientă. Sunt bine cunoscute criteriile clasice pentru evaluarea tratamentului chirurgical – letalitatea,
morbiditatea, supravieţuirea, complicaţii, etc... Însă în prezent, mai ales pentru pacient, există valori, nu mai puţin
importante: restabilirea rapidă, calitatea vieţii după tratament chirurgical, reluarea la timp al activităţii profesionale,
efectul estetic şi alt... De aceea, în iunie 2002 la Lisabona la Congresul EAES, în premieră a fost stabilit faptul că la
momentul actual unul dintre cele mai valoroase criterii de evaluare comparativă în tratamentul chirurgical, mai ales
în patologii gastrointestinale – boala de reflux gastroesofagian şi maladie ulceroasă – este aprecierea calităţii vieţii
[2].
GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) – este elaborat în ASTRA Hassle (autor - I.Wiklund, 1998) şi
este adresat pentru aprecierea calităţii vieţii la pacienţi cu patologie gastrointestinală [3]. Conţine 15 întrebări din 5
scoruri:

Dureri în abdomen;

Sindromul de reflux;

Sindromul de constipaţie;

Scorul de evaluare sumară.
Ancheta poate fi completată timp de 5-10 minute. Se acceptă completarea cât prin interviu direct, atât şi prin
telefon, internet.
În articol sunt reflectate rezultatele de apreciere a calităţii vieţii la pacienţii după tratament laparoscopic al
ulcerului perforat.
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METODELE CONTEMPORANE DE TRATAMENT AL COMBUSTIILOR
TANASIEV Cristina
Universitatea de medicina si Farmacologie,, Nicolae Testemitanu,,
Cuvinte cheie :combustiile, metode de tratament
Arsurile au revenit in ultimii ani in atentia microbiologilor, patmorfologilor si chirurgilor, formind una din
problemele viu discutate. Expertiza clinică în ultimii ani, ca şi cercetările amănunţite fiziopatologice din ţară şi de
peste hotare, au orientat problema arsurilor pe mai multe direcţii, care s-au dovedit fructuoase mai ales aspectul lor
de tratament chirurgical.Frecventa arsurilor la copii fiind de 3,4-3,6% după datele de statistică mondială şi la maturi
- 5.6-6.1% prin numărul cazurilor letale, acestea fiind de 4.9-14.5%, pierderea capacităţii de muncă, aspect estetic,
cât şi prin suferinţele îngrozitoare suportate de bolnavii respectivi. Metodele de tratament al combustiilor sunt locale
si generale[2]. In acest studiu se vor prezenta metodele contemporane de tratament chirurgical al arsurilor. Printre
ele se enumera urmatoarele : Biobrane-care reprezinta un material isntetic sau mesa autogrefa; Xerofarm-tofon din
plasa fina impregnat cu petrolatum si bismut ; Aquaphor-tifon usor uns ; Pgskin-sau piele de porc;Transcytereprezinta un fibroblast uman-derivat, constituind o membrana polimerica celulara, de natura neonatala; Silverlonimpregnant cu argint. Prin urmare s-a constatat eficacitatea inalta a acestor metodelor contemporane.

Bibliografie:
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EXPLORAREA LAPAROTOMICĂ DE RUTINĂ A PLĂGILOR ABDOMINALE – MAI ESTE OARE
OBLIGATORIE?
ŢÎNŢARI Stanislav
Catedra Chirurgie N1 „Nicolae Anestiadi” USMF „Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: GAGAUZ I., dr. în med.
Cuvinte cheie: plăgi abdominale penetrante, laparotomie
Abordarea laparotomică obligatorie a tuturor plăgilor abdominale penetrante a fost implementată în cel de-al
II-lea Război Mondial şi preluată fără schimbări în perioada postbelică în practica civilă. Această tactică agresivă
infirmă necesitatea laparotomiei în 23-53% cazuri [1]. Deşi încă în 1960 Shaftan argumenta revizuirea acestei
tactici, introducând conceptul de „conservatism selectiv‖ în plăgile abdominale penetrante, şi în prezent conduita
laparotomică rămâne dominantă în abordarea acestui gen de traumatism. Adepţii laparotomiei de rutină
argumentează tactica prin trei momente: rata mare de leziuni intraabdominale, la laparotomie sunt depistate şi
soluţionate prompt toate leziunile şi inofensivitatea laparotomiei „albe‖.
Scopul. Examinarea obiectivă a necesităţii explorării laparotomice a plăgilor abdominale penetrante.
Material şi metode. În perioada 2006-2009 în Clinica Chirurgie N1 CNŞPMU au fost spitalizaţi 386 bolnavi
cu plăgi în proiecţia abdomenului, vârsta medie constituind 39,7±5,1 ani, raportul b:f=5,3:1. Au dominat
traumatismele prin armă albă vs arma de foc: 371:15, mecanismul fiind: heteroagresiune – 229, autoagresiune – 73
şi traumatizaţi accidental – 72, 12 – mecanism neelucidat. Traumatism izolat au avut 225 pacienţi, iar 126 – leziuni
asociate. În 191 cazuri plăgile au fost nepenetrante, 191 – penetrante şi 4 – neconcludente. Laparotomia a fost
efectuată la 155 pacienţi cu plăgi penetrante: 81 (52,3%) – curativă, 66 (42,6%) – noncurativă şi în 8 cazuri (12,1%)
neconcludentă. În rest, la 36 pacienţi conduita a fost nonlaparotomică, examenul clinic în dinamică infirmând leziuni
majore.
Rezultate. Sumar 81 pacienţi au avut leziuni majore, incidenţa acestora constituind 42,4% (87,5% – pentru
arma de foc şi 40,4% – pentru arma albă) din totalitatea plăgilor penetrante. Într-un caz, la intervenţia primară s-au
depistat leziuni multiple intestinale care au fost suturate, peste 44 ore la reintervenţie depistându-se o leziune omisă
a intestinului subţire. Deci, sumar rata leziunilor majore omise la laparotomie a constituit 0,65%.
La pacienţii cu laparotomii nonterapeutice (n=66) au fost analizate complicaţiile postoperatorii. Incidente
nefaste au fost notate în 50% cazuri, dintre care: atelectazii pulmonare – 4,5%, pneumonie – 3%, colecţii
intraabdominale – 4,5%, supuraţii parietale – 1,5%, ileus postoperator – 7,6%, ocluzie intestinală aderenţială –
1,5%, psihoze – 10,6% etc. A fost înregistrat şi un caz de deces pe motiv de ocluzie intestinală aderenţială,
mortalitatea postoperatorie constituind 1,5%. Durata medie de spitalizare în cazul intervenţiilor cu evoluţie
necomplicată a fost de 6,2±0,33, iar la prezenţa complicaţiilor – 9,4±0,83 zile (p<0,01).
Concluzii. Explorarea laparotomică este o metodă sensibilă pentru diagnosticarea şi soluţionarea leziunilor
intraabdominale în cazul plăgilor abdominale penetrante. Însă la practicarea de rutină a acesteia, fără un triaj
preventiv al pacienţilor, laparotomia este abuzivă în jumătatea cazurilor, determinând o rată inacceptabil de mare a
intervenţiilor nonterapeutice. Soldându-se cu morbiditate considerabilă, laparotomia nonterapeutică comportă riscuri
suplimentare pentru pacient şi sistemul medical. Complicaţiile, deşi sunt în mare parte minore, determină sporirea
semnificativă a duratei de spitalizare. Se impun noi oportunităţi diagnostico-curative în triajul pacienţilor ce necesită
soluţionare laparotomică în acest contingent de traumatizaţi.
Bibliografie:
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EVALUAREA PRODUCTIVITĂŢII CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS CNM-CB-02 LA
CULTIVARE ÎN PREZENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI GERMANIULUI
TOFAN Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Recenzent: BULIMAGA Valentina, dr., Centrul de Cercetări Ştiinţifice ―Ştiinţe ale Vieţii‖, USM
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, ficobiotehnologie, compuşi coordinativi ai Ge(IV)
Cianobacteria Spirulina platensis este pe larg explorată ca biotransformator de bioelemente şi ca sursă de
substanţe bioactive cu spectru larg de utilizare. Totodată ea serveşte şi în calitate de obiect microbiologic de testare a
acţiunii unor compuşi chimici cu toxicitate diversă. Cercetările anterioare au demonstrat capacitatea spirulinei de
aşi păstra viabilitatea şi de a acumula germaniu în biomasă la cultivarea ei în prezenţa unor compuşi anorganici şi
organici ai Ge(IV). Prezintă interes şi studiul influenţei unor noi compuşi coordinativi ai Ge(IV) asupra creşterii şi
dezvoltării spirulinei, precum şi componenţei ei biochimice.
Scopul lucrării a constituit studiul influenţei unor heterocomplexe ale germaniului cu alte elemente asupra
creşterii şi productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02. Pentru investigare au fost selectaţi 9
compuşi coordinativi ai Ge(IV) în concentraţii de 5, 10, 15, 20, 25 şi 30mg/l. Compuşii au fost suplimentaţi la mediu
la a 2-a zi de cultivare. La a 8-a zi de cultivare a fost măsurată productivitatea, spirulina a fost separată de lichidul
cultural, spălată cu apă distilată pentru înlăturarea sărurilor, apoi a fost preparată suspensia cu concentraţia de 10
mg/ml. Rezultatele obţinute au demonstrat că compuşii studiaţi au stimulat moderat creşterea tulpinii Spirulina
platensis CNM-CB-02 (fig. 1), efectul lor fiind determinat de natura ligandului şi concentraţia administrată a
compusului suplimentat. Compuşii FM-29 şi FM-34 în concentraţii de 15 şi 25mg/l, respectiv, manifestă un efect
pozitiv maxim asupra creşterii spirulinei şi contribuie la majorarea productivităţii (cu 13,08-13,85% respectiv, faţă
de proba de referinţă).
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Fig. 1 Modificarea productivităţii la cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02 cultivată în prezenţa unor
compuşi coordinativi ai germaniului
Aşadar, compuşii coordinativi ai Ge(IV), incluşi în studiu, pot fi utilizaţi la cultivarea cianobacteriei Spirulina
platensis pentru obţinerea biomasei de spirulină cu conţinut de germaniu şi alte substanţe bioactive.
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COMPLICAŢIILE GREFELOR VASCULARE SINTETICE ÎN CALITATEA DE ACCES
VASCULAR PENTRU HEMODIALIZĂ. STUDIUL PILOT
VASILIEV Andrei
Secţia hemodializă, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă, Chişinău, Moldova.
Recenzent: CASIAN D., Dr. în med., conferenţiar universitar.
Cuvinte cheie: hemodializa, acces vascular, grefe sintetice, politetrafluoroetilenă, complicaţiile.
Introducere: Existenţa unor rezerve vasculare suficiente la pacientul dializat permite efectuarea intervenţiei de
formare fistulei arterio-venoase cu vasele periferice native. Doar în cazul lipsei lor este argumentată utilizarea
grefelor sintetice din politetrafluoroetilenă (PTFE) pentru formarea AV (AV terţiar). [1,2]. Datele publicate de Geis
W.P. şi Giancchino J.(1980), sugerează că la 20% din pacienţi la o etapa anumită de tratament prin HD, apare
necesitatea implantării grefei vasculare sintetice ca alternativa FAV native din cauza epuizării resurselor vasculare
[3]. Conform datelor recente durata medie de funcţionare a grefelor sintetice este redusă considerabil, comparativ cu
FAV native, şi constituie în mediu 40 – 50% la trei ani [4].
Scopul – evaluarea complicaţiilor grefelor sintetice PTFE la pacienţii dializaţi.
Material şi metodă: În studiu au fost incluşi 12 pacienţi dializaţi cu epuizarea rezervelor vasculare, fiind
efectuate 15 intervenţii de formare a FAV sintetice (PTFE). Vârsta medie - 46,37±1,53 ani. Raportul bărbaţi/femei –
3/9. Durata medie a tratamentului prin HD iterativă a constituit 7,62±0,95 ani (2-16 ani).
În formarea FAV sintetice a fost utilizată grefă sintetică - Gore-Tex® (stretch PTFE vascular graft, USA) cu
diametrul intern de 6 mm. Localizarea FAV la braţ în 8 cazuri şi la antebraţ în 3 cazuri. În realizarea FAV sintetice
la braţ au fost utilizate a.brahialis cu efectuarea anastomozei termino – laterale (graft-arteră) în regiunea distală şi
anastomoza termino-terminală cu v.basilica (graft-venă) în regiunea proximală. În regiunea antebraţului au fost
utilizate a.radialis distal şi venele cubitale proximal.
Rezultate: Durata medie de funcţionare a constituit:16,54±4,17 (2-51) luni. Complicaţiile FAV sintetice au
dezvoltat în 8 cazuri. Structura complicaţiilor: tromboza - 6 (21,4%), infectarea – 1 (7,14%), sindrom de „furt‖
sanguin – 1 (7,14%).Trombectomie reuşită în 3 cazuri peste 2, 11, 30 luni după implantarea grefei. La 3 pacienţi din
cauza s-a efectuat FAV sintetice de altă localizarea.
Concluzii: Utilizarea grefei sintetice este justificată în caz de epuizare a resurselor vasculare sau în cazul
corecţiei chirurgicale a complicaţiilor tardive FAV.
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REZULTATELE TRATAMENTULUI PACIENȚILOR CU PANCREATITĂ ACUTĂ SEVERĂ
VOZIAN Marin
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemiţanu” Catedra Chirurgie Nr.1 “N. Anestiadi”
Recenzent: Ignatenco S., dr. în medicină
Cuvinte cheie: pancreatită, tratament chirurgical, rezultate
Indicațiile pentru tratament chirurgical în pancreatita acută severă necrotică sunt bine definite, însă toate
tehnicile sunt asociate de rate semnificative de letalitate și morbiditate de 32-88% [1]. În cea mai mare serie
publicată rata mortalității a fost de 39% [2], deși sunt unele publicații ce arată o mortalitate foarte redusă (6%-12%)
[3,4]. Majoritatea studiilor publicate includ complicațiile precoce după tratamentul chirurgical și mai puțin
complicațiile la distanță, care sunt descrise in doar câteva serii cu număr important de cazuri [5-7]. Din aceste
considerente scopul comunicării actuale este de a descrie incidența complicațiilor precoce și tardive după
necrozectomie pancreatică. În studiu au fost incluși 36 de pacienți operați pentru pancreatită acută necrotică
infectată in perioada aa.2006-2008. Vârsta medie (ani) - 49,06±1,98 (29 - 74). Bărbaţi/Femei - 23/13. Etiologie:
alcool – 10,
biliară -11, trauma -5, idiopatic – 10. Durata medie până la operație (zile) 12,28±1,90 (1-36).
Balthazar: grad C - 5,3%, grad D - 42,1%, grad E - 52,6%. Gaz extraluminal la TC - 8,33%. Laparoscopii
diagnostice/curative 36,1% (n=13). ICU preoperator (zile) - 4,25±1,06 zile (0-16), ICU postoperator - 8,54±1,51 zile
(0-36). Durata spitalizării - 74,13±6,03 (28-130). Necrectomii repetate - 4,33±0,56. Utilizarea VAC - n=13.
Lichidarea bursostomei (zile): VAC - 26,00±2,71, fără VAC - 29,82±4,96.Structura morbidității: pacienți cu
complicații total - 94,4%, abdominale - 66,6%, dintre care - dehiscenta bont duodenal - 2,7%, n=1, fistulă gastrică +
duodenală 2,7%, n=1, ulcer perforat + abces subhepatic + hemoragie Forrest IB - 2,7%, n=1, hemoragii arozive 19,4 %, n=7, fistulă/necroză colon - 11,1%, n=4, colon transvers – 1, colon descendent – 2, unghi lienal – 1,
peritonite - 47,2%, n=17 (47,22%); pulmonare - 86,1%, ARDS 8,3%, n=3. Letalitatea generală - 33,3% (n=12).
Rezultate tardive: fistule pancreatice - 16,6%, insuficiență exocrină - 26,6%, insuficiență endocrină - 33,3%, hernii
postoperatorii - 83,4%, pancreatită și dureri recurente - 13,3%. Majoritatea pacienților după necrozectomie dezvoltă
complicații intraspitalicești și tardive. Complicațiile precoce duc la sporirea duratei de spitalizare, inclusiv în secții
de reanimare/terapie intensivă, costurilor tratamentului și ratei letalității. Este necesară urmărirea acestor pacienți la
distanță pentru a identifica și rezolva sechelele tardive după necrozectomie.
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NOI POSIBILITĂŢI DE DIRIJARE A PRODUCTIVITĂŢII CIANOBACTERIEI SPIRULINA
PLATENSIS LA CULTIVARE ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI
VANADIULUI ŞI COBALTULUI
ZOSIM Liliana *, BULIMAGA Valentina *, DJUR Svetlana *, ELENCIUC Daniela **, EFREMOVA Nadejda **,
BIVOL Cezara *, BATÎR Ludmila **, OLAN Olga **
*Centrul de Cercetări Ştiinţifice “Ştiinţe ale Vieţii”, USM
**Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Recenzent CHIRIAC Tatiana, dr., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, ficobiotehnologie, compuşi coordinativi
Cianobacteria Spirulina platensis este pe larg explorată în calitate de producent de substanţe bioactive
valoroase şi este utilizată pentru obţinerea unor preparate medicamentoase şi a suplimentelor alimentare cu un
conţinut înalt de microelemente, astfel ca zinc, fier, crom etc. Îmbogăţirea biomasei de spirulină cu noi
microelemente, cum ar fi vanadiul şi cobaltul, ar permite lărgirea spectrului de noi produse obţinute din spirulină.
Literatura de specialitate prezintă un număr limitat de date privind influenţa unor compuşi ai Co(II) asupra
productivităţii spirulinei şi componenţei ei biochimice şi practic lipsesc informaţii privind influenţa cationuluiVO 22+
asupra creşterii şi dezvoltării cianobacteriei Spirulina platensis. Scopul lucrării a constituit evaluarea productivităţii
cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Co(II) şi V(IV).
Obiectul cercetărilor a servit tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 cultivată pe mediul lichid
SP-1. În calitate de reglatori ai creşterii şi dezvoltării au fost utilizaţi următorii compuşi coordinativi:
[(VO)2(2PyTCH)]SO4•4H2O,
[(VO)2(2PyCH)]SO4•4H2O,
[(VO)2(2PyFX)]SO4•4H2O,
CoLen
şi
Na[Co(DH)2(NO2)2] administraţi în concentraţii de 5, 10, 15, 20 şi 25 mg/l. Productivitatea spirulinei a fost
determinată conform metodei descrise de Rudic (1993).
Conform datelor din literatură rolul biologic al vanadiului la cianobacterii este legat de procesele de
fotosinteză, fixare a azotului atmosferic şi nutriţie minerală. În urma experienţelor efectuate a fost stabilită o
majorare cu circa 12% faţă de proba de referinţă la cultivarea spirulinei în prezenţa [(VO) 2(2PyFX)]SO4•4H2O în
concentraţie de 15mg/l (24,5 μM). Compuşii coordinativi ai VO22+ cu liganzii dipiridiltiosemicarbazida şi
dipiridilsemicarbazida au un efect slab inhibitor asupra productivităţii spirulinei. Presupunem implicarea în
procesele metabolice nu doar a vanadiului din componenţa compuşilor coordinativi, dar şi a liganzilor, care de
asemenea, influenţează asupra creşterii şi dezvoltării spirulinei.
Analiza literaturii de specialitate a demonstrat că prezenţa unor concentraţii înalte de ioni de cobalt (200 μM
CoCl2) retardează creşterea cianobacteriei Spirulina platensis. Rezultatele obţinute în prezenta lucrare
demonstrează, că la utilizarea unor concentraţii de 15,4-30,8 μM de CoLen şi 12-24 μM Na[Co(DH)2(NO2)2]
productivitatea sporeşte cu 2,5-10,6% faţă de proba de referinţă, în restul cazurilor rata creşterii nu depăşeşte nivelul
probei de referinţă.
Compuşii coordinativi ai Co(II) şi V(IV) au un efect moderat asupra productivităţii spirulinei. Valoarea
productivităţii este influenţată nu doar de concentraţia compusului, dar şi de natura ligandului. În limitele
concentraţiilor studiate compuşii testaţi ar putea fi utilizaţi pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţite cu
aceste microelemente şi alte substanţe bioactive.
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INFLUIENŢA REMEDIULUI BIOR ASUPRA UNOR INDICI BIOCHIMICI CARE ATESTĂ FUNCŢIA
FICATULUI LA PUII DE CARNE
PUTIN Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Recenzent: MACARI Vasile, dr.hab. în biologie, conf.univ.
Cuvinte cheie: pui-broileri, remediul BioR, pseudocolinesteraza, transaminaze
În majoritatea statelor din lume, inclusiv şi în Republica Moldova, avicultura reprezintă o ramură de bază a
zootehniei, fiind totodată cea mai dezvoltată şi cea mai de perspectivă. Creşterea puilor de carne înaintează o serie
de probleme privind balansarea raţiei puilor de carne şi a păsărilor cu un potenţial mare de creştere, în substanţe
nutritive necesare şi, în special, în microelemente şi vitamine. Astfel, de calitatea hranei depinde derularea
proceselor metabolice în organism, influenţând creşterea şi dezvoltărea păsărilor, productivitatea şi viabilitatea lor.
Pentru sporirea ratei de creştere, dezvoltare şi menţinere a sănătăţii păsărilor, ca şi a altor animale, promotorii
de creştere cu antibiotice şi hormoni nu mai sunt consideraţi drept produse acceptabile. În acest context, rezultate
favorabile au fost înregistrate la utilizarea preparatului BioR, obţinut din Spirulina platensis pe cale biotehnologică,
de LCŞ Ficobiotehnologie al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologii al AŞM şi care a fost testat pe porcine de
diferite vârste şi stări fiziologice.
În vederea elucidării influenţei produsului BioR a fost realizat un studiu pe 5 loturi a câte 30 pui–broiler în
condiţiile fabricii avicole―Avicola Şaver‖ or. Bucovăţ, R. Moldova. Remediul testat a fost administrat intramuscular
de 2 ori consecutiv; la 4 loturi experimentale la a 9-a zi în doze de 0,3-0,6ml/cap şi a 2-a oară, la a 21-a zi de viaţă a
puilor, în doze de 0,4-1,0 ml-cap. Puilor din lotul martor li s-a administrat 0,4 şi respectiv 0,6 ml sol. NaCl de 0,9%.
S-a recoltat sânge pentru efectuarea cercetărilor de laborator, de la 5 pui, la a 9-a zi, până la administrarea
preparatului BioR şi la a 41-a zi, prealabil sacrificării, de la câte 5 păsări din fiecare lot.
S-a stabilit că produsul testat contribuie la stoparea declinului pseudocolinesterazei la tineretul avicol din toate
loturile experimentale cu 12,7-41,5% în comparaţie cu valorile lotului martor(P<0,01). Pentru evaluarea stării
funcţionale a ficatului un rol aparte revine şi transaminazelor alanin–amintransferazei şi aspartat-amintransferazei
(ALT şi respective AST), valori care în cazul studiului nostru sunt mai scăzute decât la lotul martor, existând şi o
diferenţă semnificativă (P<0,01). Preparatul testat a indus şi o diminuare a colisterolului în serul sanguin la puii
prealabil sacrificaţi cu 14,1-22,8% faţă de lotul de referinţă. Remarcăm că valoarea bilirubinei totale are aceeaşi
tendinţă de manifestare ca şi colesterolul în serul sanguin.
În concluzie, remediul BioR administrat succesiv la puii de carne manifestă proprietăţi antistresorii şi
hepatoprotectoare, influenţând pozitiv funcţia proteosintetică a ficatului în special şi metabolismul proteic în
general.
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STUDIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SISTEMUL TRIPSINĂ – ANTITRIPSINĂ LA PUII DE CARNE TRATAŢI CU
REMEDIUL BIOR
PUTIN Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Recenzent: MACARI Vasile, dr.hab. în biologie, conf.univ.
Cuvinte cheie: puii de carne, Remediul BioR, sistemului tripsină – antitripsină
La ora actuală promotorii de creştere cu antibiotice şi substanţe hormonale nu mai sunt considerati drept
produse acceptabile pentru menţinerea sănătăţii, viabilităţii şi îmbunătăţirea ratelor de creştere la animale şi în
special la puii de carne. În acest context tot mai des se impune problema elaborării, testării şi utilizării pe scară largă
a stimulatorilor de creştere de origine naturală, ecologic puri şi inofensivi pentru animale şi consumatori.
Reieşind din faptul că preparatele de origine algală şi, în special, produsul BioR a fost testat multiaspectual pe
porcine, de diverse vârste şi stări fiziologice, obţinându-se rezultate pozitive, a prezentat interes iniţierea unui studiu
pentru elucidarea influenţei remediului BioR asupra sănătăţii şi a unor parametri fiziologico–metabolici la puii–
broiler. Cercetările s-au efectuat pe un număr de 150 de pui – broiler, divizaţi în 5 loturi, a câte 30 de pui.
Animalelor din loturile experimentale I-IV li s-a administrat intramuscular remediul BioR de 2 ori consecutiv, la a
9-a zi, în doze de 0,3-0,6 ml/cap şi a 2-a oară, la 21-a zi, în doze de 0,4-1,0 ml/cap, iar puilor din lotul martor li s-a
administrat ser fiziologic în doză de 0,4 şi respectiv 0,6ml/cap. Pe parcursul cercetărilor, tineretul avicol a fost
permanent examinat, iar pentru efectuarea examenului de laborator s-a recoltat sînge de la 5 pui, la a 9-a zi până la
administrarea remediului BioR şi la a 41-a zi, prealabil sacrificării, de la câte 5 păsări din fiecsre lot.
În urma examenării minuţioase a puilor pe o perioadă de peste 30 zile, s-a stabilit că produsul testat nu
provoacă reacţii adverse sau careva abateri în sănătatea sau dezvoltarea puilor–broiler. Mai mult decât atât, puii care
au beneficiat de BioR erau mai liniştiţi, fapt observat în timpul efectuării multiplelor manopere conform
programului de studiu. În continuare s-a stabilit că nivelul bazal al tripsinei în serul sanguin la pui, până la
administrarea produsului BioR, a construit în medie 91,06 nmol/s.l., indice care cu vârsta manifestă o tendinţă de
diminuare. La finele studiului, valoarea tripsinei la loturile examinate nu prezintă o tendinţă evidentă de manifestare.
În paralel nivelul Lı–antitripsinei serice dimpotrivă, a manifestat o tendinţă clară de creştere în loturile
experimentale faţă de lotul martor. Acest fenomen poate fi considerat pozitiv reieşind din faptul că indicile studiat
participă în protejarea ţesuturilor de activitatea exagerată a tripsinei sau a activităţii premature a profermentului care
poate duce la patologia pancreasului şi hipofuncţia lui. Un loc aparte în mecanismul de adaptare şi apărare
metabolică revine şi interacţiunii tripsinei cu L2–macroglobulina care deţine mai multe funcţii importante, printre
care şi reglarea sistemului tripsină–antitripsină. În cazul studiului nostru acest indice a fost mai superior la puii
trataţi cu remediul BioR.
Astfel, rezultatele obţinute atestă faptul că administrarea preparatului BioR nu influinţează negativ sănătatea
puilor şi contribuie la creşterea laturii de protecţie a sistemului tripsină–antitripsină.

44

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

EFECTUL PRODUSULUI BIOR DE ORIGINE ALGALĂ ASUPRA INDICILOR HEMATOLOGICI LA
TINERETUL CUNICUL
IACUB Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Recenzent: MACARI Vasile, dr.hab.în biologie, conf.univ.
Cuvinte cheie: Remediul BioR, tineretul cunicul, indici hematologici, hematopoeză
Actualmente a fost demonstrat efectul pozitiv al remediului BioR obţinut prin tehnologii originale din biomasa
cianobacteriei Spirulina platensis în Laboratorul de Ficobiotehnologie al Institutului de Microbiologie şi
Biotehnologii al A.Ş.M., pe porcine de diferite vârste şi stări fiziologice. În acest context prezintă interes influenţa
acestui produs asupra iepurilor, în special a celor de carne. Astfel, studiul în cauză urmăreşte stabilirea influenţei
remediului BioR asupra sănătăţii şi indicilor hematologici la tineretul cunicul.
Experimentul s-a efectuat pe 4 loturi, a câte 7 iepuri, din momentul înţărcării pînă la vârsta de 60 zile.
Tineretului cunicul din trei loturi experimentale li s-a administrat remediul BioR în diferite doze (0,1-0,51,0ml/cap), iar celor din lotul martor – 1,0ml ser fiziologic. Remediul propus pentru testare s-a administrat de 3 ori:
în ziua înţărcării, la a 14-a zi şi a 26-a zi după înţărcare. Tineretul cunicul din toate loturile a beneficiat de aceleaşi
condiţii conform tehnologiei practicate. În conformitate cu planul şi programul cercetărilor, la cîte 5 iepuri din
fiecare lot a fost determinată temperatura corporală. Pînă la administrarea preparatului testat, s-a recoltat sânge în
eprubete standard, cu anticoagulant, pentru investigaţii hematologice de la 5 iepuri aleatoriu şi la finele cercetărilor
de la încă câte 5 iepuri din fiecare lot. Rezultatele obţinute permit să concluzionăm că remediul BioR pe parcursul
studiului de circa 3 luni n-a provocat reacţii adverse sau alte abateri în dezvoltarea sau sănătatea iepurilor tineri. Mai
mult ca atât, produsul testat a manifestat proprietăţi adaptative reflectate şi în temperatura corporală mai joasă cu
0,06-0,16 0C faţă de lotul martor.
Cercetările hematologice efectuate la tineretul cunicul care a beneficiat de remediul BioR, la vârsta de 4,5 luni,
prealabil sacrificării, evidenţiază o creştere a hemoglobinei şi eritrocitelor cu 2,9-17,9% şi, respectiv, 4,9-15,2% faţă
de lotul de referinţă, rezultate ce indică acţiunea benefică a acestui preparat asupra hematopoezei. În paralel
remediul BioR a indus o creştere a leucocitelor în sânge de 2,1-2,4 ori. În plus valoarea absolută a limfocitelor şi
monocitelor este mai mare faţă de lotul de referinţă, fapt ce denotă inofensivitatea preparatului testat asupra iepurilor
tineri.
În concluzie putem afirma că acest preparat manifestă efect benefic asupra hematopoezei şi rezistenţei
nespecifice la tineretul cunicul.
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UNELE ASPECTE PRIVIND INFLUENŢA REMEDIULUI BIOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI
PRODUCTIVITĂŢII IEPURILOR DE CARNE
IACUB Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Medicină Veterinară
Recenzent: MACARI Vasile., doctor habilitat în biologie, profesor universitar
Cuvinte cheie: remediul BioR, tineretul cunicul, stimulatori de creştere,adaos zilnic
Studiul oficial al stimulatorilor de creştere la animale s-a intesificat în special după luna ianuarie 2006 când în
Uniunea Europeană au fost interzise ca stimulator de creştere în zootehnie. În prezent tot mai intens se studiază
stimulatori de creştere de origine naturală printre care şi remediul BioR obţinut prin tehnologii moderne din
Spirulina platensis [1,2,3].
În prezenţa lucrararei sunt expuse rezultatele unui studiu privind influenţa produsului BioR din Spirulina
asupra sănătăţii şi productivităţii iepurilor tineri. Cercetările au fost realizate pe 4 loturi a câte 7 iepuri în fiecare
celor din loturile experimentale 1-3 s- a administrat intramuscular remediul BioR de 3 ori: în ziua înţărcării, la a 14
- a şi a 26-a zi după înţărcare a câte 0,1- 0,5 şi respectiv 1,0 ml/ cap, iar iepurilor din lotul martor – 1,0 ml sol. 0,9 %
NaCl.
Studiul întrprins de noi a scos în evidenţă faptul că toate loturile de iepuri aflate în studiu au indici productivu
buni. În acest context specificăm faptul că raţa de creştere a iepurilor în 73 de zile, în lotul martor a fost de 1,23 kg,
pe cînd în cele experimentale, a fost mai mare cu 0, 24- 0,48 kg. Mai amplu indicii bioproductivi la iepurii de carne
se reflectă în sporul mediu zilnic. Acest parametru în studiul nostru la iepuri din loturile experimentale este mai înalt
cu 19,3- 38,9 % făţă de lotul de referinţă. Rezultatele obţinute pot fi confirmate şi prin analizînd indicilor
hematologici şi biochimici la animalele în studiu, care sunt mai favorabile la loturile tratate cu BioR.
Remarcăm faptul că preparatul BioR de origine algală n-a provocat reacţii adverse, a contribuit esenţial la
menţinerea sănătăţii şi stimulării productivităţii tineretului cunicul.
Bibliografie:
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3. Куликов Н.В. Успешный Европейский опыт отказа от кормовых антибиотиков в птицеводстве. V
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ПОЛИМОРФИЗМ РИСУНКА ДОРСАЛЬНЫХ ПОКРОВОВ ИДИОСОМЫ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
P. DERMACENTOR KOCH, 1844 (ACARI, IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
МОРОЗОВ Александр1, МОВИЛЭ Александр2
1 – Государственный Университет Молдовы,Факультет Биологии и Почвоведения, Кишинѐв, Р.Молдова
2 – Центр Общей и Молекулярной Биологии, Институт зоологии АН Молдовы
Рецензент : TODERAŞ Ion., профессор, академик Академии Наук Молдовы
Ключевые слова: иксодовые клещи, полиморфизм, идиосома, конскутум
На территории Р. Молдова иксодовые клещи рода Dermacentor представлены двумя видами Dermacenor
marginatus Sulzer 1776 и D. reticulatus Fabricius 1794. Вся территория Днестровско-Прутского междуречья
входит в область симпатрии видов D. marginatus и D. reticulatus. Ареал D. marginatus пролегает южнее
такового D. reticulatus. Южная граница распространения D. reticulatus и северная граница D. marginatus
почти всюду перекрываются и на значительных пространствах оба вида обитают повсеместно [1]. Наши
данные свидетельствуют, что вид D. reticulatus является доминирующим на территории урбаноценозов, а D.
marginatus – в аграноценозах.
Клещи р. Dermacentor известны как переносчики возбудителей большинства природно-очаговых
заболеваний: различных видов риккетсии группы спонтанных лихорадок, пироплазмидозов и арбовирусов,
представители которых были выявлены в иксодовых клещах р. Dermacentor на территории Р. Молдова[1].
Известно, что полиморфизм популяции клещей в локальных очагах взаимосвязан с полиморфизмом
передаваемых ими патогенов, что существенно может осложнить диагностику клещевых инфекций [2].
Внутривидовая и межвидовая изменчивость рисунка твердых дорсальных покровов идиосомы самцов
представителей р. Dermacentor оставалась практически неизученной. Недостаточная изученность
изменчивости рисунка препятствует использованию его в качестве межвидового признака для клещей
данного рода, для которых, как известно, количество дифференциальных признаков очень ограничено [3] .
Материал и методы. Сбор и определение видовой принадлежности клещей р. Dermacentor
проводились по Филлиповой (1997). Рисунок дорсальных покровов идиосомы изучался при помощи
бинокуляра Bel Photonics (Italy). Проанализировано по 40 экземпляров представителей каждого вида,
собранных в 5 различных очагах с разным уровнем антропогенного пресса. В основе сравнительного
анализа лежит измерение площадей наиболее вариабельных компонентов рисунка конскутума: пятен заднекраевого валика (ЗКВ), фовеальных (Ф), фестональных (ФС), глазных (ГЛ), промежуточно-краевых валиков
(ПРКВ) для обоих видов, и пятен заднего-срединного конскутума (ЗС) для D. reticulatus и передне-краевых
валиков (ПКВ) для D. marginatus. Также для D. reticulatиs отношение площадей черных участков к белым
рассматривалось как признак внутривидового полиморфизма.
Результаты и обсуждения. Впервые были проведены сравнительные анализы рисунка дорсальных
покровов клещей как внутри каждого вида, так и между этими видами. Были выявлены существенные
различия в топографии, размерах, очертаний и ассиметрии темных пятен основного фона в сочетании с
вариантами градации светлой окраски на конскутуме самцов обоих видов. Существенные различия в
рисунке конскутума обнаружены относительно присутствия/отсутствия пятен Ф, ГЛ, ФС. Так для D.
reticulatus и D. marginatus эти пятна присутствовали у 8%, 12%, 5% и 89%, 98%, 92%, соответственно.
Дальнейшие исследования в данной области позволят выделить внутривидовой полиморфизм внутри
существующих популяций а также разработать новые, усовершенствованные методы определения видовой
принадлежности представителей данного рода.
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ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕСТ ВЫПЛОДА КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ
(CULICIDAE) В ЗОНАХ ЗАТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ШУЛЕШКО Татьяна
Институт Зоологии АНМ, Центр Общей и Молекулярной Биологии.
Рецензент: ТОДЕРАШ И.К. академик АНМ, профессор.
Республика Молдова практически ежегодно подвергается воздействию затоплений, за счет паводков во
время летних ливневых осадков. Так, летом 2010 года уровень воды в реке Прут поднялся на шесть метров
(http://m.protv.md). В результате, в первую очередь пострадали районы Briceni, Cahul, Cantemir, Hânceşti,
Căuşeni, Ungheni, Edineţ, а также более 50 прилежащих сел. Образовавшиеся временные водоемы в
сочетании с благоприятным температурным режимом и высокой влажностью способствовали
формированию мест выплода кровососущих комаров.
Материал и методы. Энтомологические исследования и численный учет личинок комаров
проводились в третьей декаде сентября 2010 года. Они охватили южную, центральную и северную части
Республики Молдова: зону затопления районов Cantemir (46° 16' 41" с. ш. 28° 12' 3" в. д.) и Hânceşti (CotulMorii, 46° 52' 11" с. ш. 28° 7' 8" в. д.), а так же населенные пункты: Congas (Gagauzia), Chişinău, Cotovsc
(Hânceşti), Bălţi и Iabloana (Glădeni), не подвергшиеся наводнению. Учет личинок на один квадратный метр
водной поверхности проводился с помощью сачка диаметром 20 см. Идентификация видовой
принадлежности личинок комаров проводилась по фундаментальным работам Мончадского (1951),
Штакельберга (1932), Harbach (1988), Becker (2003) и др.
Результаты. Качественный анализ мест выплода комаров в исследуемых населенных пунктах выявил
в Cotul-Morii пять видов: Culex pipiens L 1758, С. torrentium Mart. 1925, C. modestus Fic. 1775, C. theileri Theo.
1903 и Anopheles maculipennis s.l. Meig 1818; в районе Cantemir – 2 вида: C. modestus и An. maculipennis s.l.; в
Congas – 4 вида: C. pipiens, С. torrentium, C. modestus и C. territans Walk. 1856 в муниципии Chişinău – 2
вида: C. modestus и An. maculipennis s.l.; в Cotovsc – 3 вида: C. pipiens, C. modestus и An. maculipennis s.l.; в
Bălţi – 1 вид: An. maculipennis s.l.; Iabloana – 3 вида: C. pipiens, C. modestus и An. maculipennis s.l.
Количественный учет личинок на метр квадратный водной поверхности (15-160С) и соотношение
преимагинальных стадий кулицид в пунктах сбора показал средние значения для An. maculipennis s.l.: 47,2
лич./м2 (личинки (лич.) 4-ого возраста (взр.) – 87%, 3-его взр. – 13%) в неглубоких легко прогреваемых
водоемах затопленной территории Cotul-Morii; 25,3 лич./м2 (лич. 1-ого взр. – 44%, 2-ого взр. – 30%, 3-его
взр. – 7%, 4-ого взр. – 19%) в сети узких затененных водных каналов Cantemir; 9,8 лич./м2 (лич. 1-ого взр. –
29%, 2-ого взр. – 14%, 3-его взр. – 21%, 4-ого взр. – 36%) в озерах Chişinău; 22,3 лич./м2 и 1,6 куколка
(кук.)/м2 (лич. 4-ого взр. – 7%, 3-его взр.– 36%, 2-ого взр.– 36%, 1-ого взр. – 21%) в Cotovsc; 6,5 лич./м2 – в
Bălţi; 26,4 лич./м2 (лич. 4-ого взр. – 15%, 3-его взр.– 22%, 2-ого взр.– 22%, 1-ого взр. – 41%) в озерах
Iabloana. Учет личинок C. pipiens выявил: 112,6 лич./м2 и 62,3 кук./м2 (лич. 4-ого взр. - 47%, 3-его взр. – 14%,
2-ого взр. – 19%, 1-ого взр. - 20%) в Cotul-Morii; 159,2 лич./м2 (лич. 1-ого взр.– 30%, 2-ого взр. – 36%, 3-его
взр. – 19%, 4-ого взр.– 15%) в Congas; 5,2 лич/м2 в Cotovsc; 47,0 лич/м2 в Iabloana. Численный учет личинок
C. modestus показал: 166,3 лич./м2 и 21,0 кук./м2, (лич. 4-ого взр.– 67%, 3-его взр.– 26%, 2-ого взр – 7%) в
Cotul-Morii; 37,4 лич./м2 (лич. 2-ого взр. – 42%, 3-его взр. – 46%, 4-ого взр. – 12%) в Cantemir; 2,4 лич./м2 в
Cotovsc; 59,4 лич./м2 (лич. 4-ого взр. – 20%, 3-его взр. - 40%, 2-ого взр. – 40%) в Congas; 33,1 лич/м2 в
Iabloana. Личинки вида С. torrentium были найдены в двух точках: 17,7 лич./м2 в Cotul-Morii и 11,8 лич./м2 в
Congas. Учет личинок C. territans составил 11,8 лич./м2 в Congas, а C. theileri – 6,3 лич./м2 в Cotul-Morii.
Сравнительный анализ мест выплода кровососущих комаров в осенний период, характеризующийся
уходом самок комаров в зимнюю диапаузу, выявил присутствие шести видов из родов Anopheles и Culex.
Было отмечено видовое разнообразие комаров и превалирование в популяциях личинок старших возрастов в
мелких легко прогреваемых водоемах, оставшихся после затоплений, на примере Cotul-Morii. Способность
выше отмеченных видов комаров перезимовывать на стадии имаго в покинутых и полуразрушенных
зданиях ведет к потенциальной возможности появления очагов малярии и арбовирусных инфекций
животных и человека.
Библиография:
1. Marquardt, W., et al. Biology of disease vectors. China, 2005. 785 p.
2. Silver, J. Mosquito ecology. New York, 2008, p. 1469.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ХЛОРБЕНЗОЛА
СОКОЛОВ В., СОКОЛОВA Л., КОВАЛЬ В.
Международный Независимый университет Молдовы (ULIM)
Выявление аллергенного действия хлорбензола проводили методом комплексной сенсибилизации
согласно методическим указаниям «Постановка исследований по гигиеническому нормированию
аллергенов
в воздухе рабочей зоны» (Рига, 1980 г).
Опытным морским свинкам однократно вводили в кожу внешней поверхности ушной раковины по 0,04
мл 0,5% ацетонового раствора хлорбензола в дозе 200 мкг. на животное. Контрольным животным вводили
по той же схеме 0,04 мл ацетона. Опытная и контрольная группы состояли из 10 половозрелых животных
массой 250-300 гр.
В предварительном эксперименте осуществляли подбор оптимальной концентрации вещества для
последующей сенсибилизации (рабочая концентрация) и тестирования (тестирующая концентрация) путем
определения порога раздражающего действия на кожу интактных животных при однократном и повторных
воздействиях. В эксперименте было установлено, что для данного вещества тестирующей концентрацией
является 50% раствор, однократное нанесение которого не вызвало видимой реакции кожи через 24 ч после
воздействия. В опытах с многократными (10 аппликаций) нанесениями 50, 25, 10, 5 % растворов продукта на
кожу животных было выявлено, что порог раздражающего действия при повторных эпикутанных
аппликаций находится на уровне 25% продукта, 10% раствор хлорбензола в ацетоне – рабочая
концентрация. Выявление сенсибилизации проводили на 10 сутки, после внутрикожной сенсибилизации,
путем постановки аллергологического тестирования кожи. В конце эксперимента повторно осуществляли
постановку капельной пробы, а также изучали неспецифические показатели иммунной системы морских
свинок : количество лейкоцитов и эозинофилов в 1 мл крови, содержание гистамина и циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови.
Таблица 1
Оценка сенсибилизирующего действия хлорбензола
Группа
животных

Опыт

Кожные тесты
Числ
Балл
о
интенсив.
животных

10

Число
лейкоцитов в 1
мкл крови

0

9177,5+85
1,4

Контро
ль

10

0

Число
эозинофилов в
1 мкл крови

268,8

+

37,6

9187
587,0

+

Цирку
лирующие
иммунные
комплексы,
усл.ед

13,1+
0,95

296,8
34,7

Гистам
ин
Мг%

+

4,4

11,2+
0,92

+

0,46
3,69+
0,40

Вывод:
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что данный продукт
(хлорбензол) не обладает аллергенными свойствами
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ SH - ГРУПП СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ
ОДНОКРАТНОГО ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ М-ЙОДТОЛУОЛА В РАЗНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ
СОКОЛОВ В., СОКОЛОВA Л., КОВАЛЬ В.
Международный Независимый университет Молдовы (ULIM)
Содержание SH-групп сыворотки крови животных, подвергнутых ингаляционному воздействию мйодтолуола разной интенсивности, представлены в таблице 1 .
Средние величины содержания SH-групп сыворотки крови после однократного ингаляционного
воздействия м-йодтолуола в разных концентрациях (n=10)
Таблица 1
Показатели

Сульгидрил.
Группы
(мм/л)
общие

Гр. жив.

Опыт.
Контр.

Концентрация

(мг/м3)

245

82

27,7

1,685±0,028
Р/0,01
1,314±0,0846

1,46±0,04

1,009±0,07

1,34±0,06

0,996±0,07

1,674±0,0645
Р/0,05
1,459±0,072
2,082±0,04
Р/0,05
1,969±0,04

1,39±0,066

Небелковые

Оп.

Латентные

Контр.
Оп.

1,328±0,039
Р/0,02
1,545±0,091
1,493±0,05

Контр.

1,461±0,055

1,22±0,07
1,19±0,06
1,26±0,07

Как следует из данных, представленных в таблице 1, ингаляционное воздействие м-йодтолуола в
действующей концентрации привело к достоверному снижению содержания небелковых SH-групп
сыворотки крови до 80,7% по отношению к контролю, а также к увеличению содержания общих SH-групп
(за счет белковых до 128%.)
Латетные и небелковые SH-групп сыворотки крови на пороговом уровне отличались незначительно от
контроля на 106% и 115% соответственно, но изменения за счет малой ошибки достоверны.
Вывод:
Действие м-йодтолуола в подпороговой концентрации не выявило статистически значимых изменений
в содержании SH-групп в сыворотке крови.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В ГОМОГЕНАТЕ
ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ М-ЙОДТОЛУОЛА В РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ
СОКОЛОВ В., СОКОЛОВA Л., КОВАЛЬ В.
Международный Независимый университет Молдовы (ULIM)
Одной из основных задач, поставленных в настоящей работе, было исследование интенсивности
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и функционирования антирадикальной и антиперекисной
систем организма в зависимости от уровней воздействия изучаемого вещества.
Данные об активности супероксиддисмутазы и каталазы в гомогенатах печени подопытных животных,
подвергнутых ингаляционному воздействию м-йодтолуола разной интенсивности, представлены в таблице
1.
Таблица 1
Средние величины активности СОД и каталазы в гомогенатах печени крыс после однократного 4-х
часового ингаляционного воздействия м-йодтолуола в разных концентрациях (n=10)
Показатели
СОД в печ.
(ед/мг белка)
Каталаза
в
печени
(ед/мг белка)

Гр.
животн
Опыт
Контр.
Опыт.
Контр.

245
14,85±1,45
17,41±3,2
28,25±1,31
Р/0,01
34,2±1,79

Концентрация (мг/м3)
82
11,21±9,47
12,72±1,06
33,28±1,67
Р/0,01
27,14±0,7

27,7
11,17±0,52
10,48±0,21
54,2±5,92
Р/0,01
33,42±3,28

При ингаляционном воздействии м-йодтолуола на действующем по интегральным показателям уровне
(концентрация 245 мг/м3 ) после воздействия наблюдалось достоверное, по сравнению с контролем,
снижение активности каталазы до 82,6%. Активность супероксиддисмутазы в гомогенате печени при
действии м-йодтолуола на действующем, пороговом и подпороговом уровнях достоверно не отличалась от
контроля. На пороговом и подпороговом уровнях активность каталазы достоверно увеличевалась по
отношению к контролю до 122,6% и 157% соответственно.
Увеличение активности каталазы в гомогенате печени на подпороговом уровне при действии мйодтолуола можно раасматривать как фазу первичного ответа организма на воздействие ксенобиотика.
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СОДЕРЖАНИЕ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ГОМОГЕНАТЕ
ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ М-ЙОДТОЛУОЛА В РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ
СОКОЛОВ В., СОКОЛОВA Л., КОВАЛЬ В.
Международный Независимый университет Молдовы (ULIM)
Содержание МДА в сыворотке крови и гомогенате печени подопытных животных, подвергнутых
ингаляционному воздействию йодбензола разной интенсивности, представлены в таблице 1.
Средние величины содержания МДА в сыворотке крови и в гомогенате печени животных после
однократного ингаляционного воздействия м-йодтолуола в разных концентрациях (n=10).
Таблица 1.
Показатели
Малон.диальд
в
гомог.
печ.
(нМ/мг
белка)
Малон. диальд. в
сывор. Крови (нМ/л .10-6)

Гр.
животн
Опыт
Конт
р.
Опыт
.

245
8,12±0,187
7,87±0,3
0,671±0,01
Р/0,01
0,33±0,06

Концентрация (мг/м3)
82
10,77±0,25
Р/0,05
9,63±0,35

27,7
9,394±0,042

0,86±0,04

0,236±0,08

0,88±0,06

0,232±0,07

9,63±0,18

Конт
р.
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что при ингаляционном воздействии мйодтолуола в действующей концентрации, по интегральным показателям, содержание МДА в гомогенате
печени статистически не отличается от контрольной группы, его же содержание в сыворотке крови резко
увеличено по сравнению с контролем до 203% .при действии м-йодтолуола в концентрации 82 мг/м3
(Limacintegr.) содержание МДА в гомогенатах печени достоверно увеличено по сравнению с контрольной
группой: в сыворотке крови изменения недостоверны.
Действие м-йодтолуола на подпороговом уровне –27 мг/м3 – не выявило статистически значимых
изменений в содержании МДА в гомогенате печени и сыворотке крови по сравнению с контрольной
группой.
Следует обратить внимание на разнонаправленность изменений количества МДА в ткани печени и
сыворотке крови. Подобное различие обусловлено, по-видимому, поступлением в кровь МДА из других
органов, а также образованием его непосредственно в сыворотке крови в результате перекисного окисления
ее липидов.
Вывод:
1.M-йодтолуол вызывает изменение активности каталазы, специфического фермента антиперекисной
защиты, повышение которой отражает усиленную продукцию перекиси водорода.
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MODALITĂŢI DE INSTRUIRE ÎN VEDEREA RISCURILOR ALUNECĂRILOR DE TEREN
BEREGOI Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M.
Recenzent: SÎRODOEV Gh. dr. şt. geol.-mineral.
Cuvinte cheie: risc natural, alunecare de teren

Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege.
(proverb chinezesc)
Dat fiind faptul că securitatea omului şi a bunurilor sale sunt deziderate de bază ale unui stat, educarea
populaţiei în vederea orientării eforturilor spre reacţia PREDEZASTRU şi nu POSTDEZASTRU cum deobicei se
practică, este o realitate nu aparentă dar mai mult decît necesară. Or, orientarea către o cultură de prevenire a
riscurilor ar fi mai dificil de realizat dacă nu este educată şi valorificată încă de pe băncile şcolii.
sărbătoarea ,, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale‖, în anul 1989 Adunarea
Generală a O.N.U. a desemnat ziua de miercuri a doua a lunii octombrie ca fiind ,, Ziua Internaţională pentru
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale‖ iar în anul 2001 au decis să menţină respectarea acesteia ca un vehicul de
promovare a culturii globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea şi pregătirea
împotriva dezastrelor. Scopul în Republica Moldova ar fi de a promova o cultură de reducere a riscului de dezastre
naturale. Astfel este un moment bun pentru toţi cei implicaţi în reducerea riscului de dezastre în a evidenţia modul în
care foarte mici acţiuni de sensibilizare la nivel comunitar pot avea un impact mare în atenuarea unui dezastru, mai
ales în situaţia postdezastrului inundaţiilor din vara 2010.
Pentru populaţie este o oportunitate de a creşte gradul de conștientizare a riscurilor în caz de catastrofe şi
să promoveze o cultură unitară de reducere a riscului de dezastre. În acest sens, ar fi binevenite organizarea a o
serie de activităţi cu tematică specifică privind popularizarea şi conştientizarea salariaţilor şi elevilor cu privire la
riscurile specifice ţării noastre, reducerea lor precum şi la modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă. Ştim
că numărul lor este în creştere datorită schimbărilor climatice majore, prin urmare, reducerea impactului riscurilor
naturale trebuie neapărat să fie o problemă aproape de inimile tuturor. În acest sens se pot desfăşura multiple
activităţi:
concursuri cu tematica ,,Combaterea alunecărilor de teren,
exerciţii demonstrative, prezentarea tehnicii din dotare - organizate cu prilejul Zilei Internaţionale
pentru Reducerea Dezastrelor Naturale,
activităţi de voluntariat (de exemplu amenajări în scopuri turistice a localităţii Leuşeni, afectate de
alunecarea din 1997-1998).
Bibliografie
1.

2.
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Ткач В.Н. Закономерности формирования и распространения позднечетвертичных и современных
оползневых накоплений на территории Молдавии I Геология четвертичных отложений Молдавии.
Кишинев. Штиинца, 1983.
Capcelea, A. Studierea alunecărilor de teren în condiţii de staţionar // Bazele geologice ale Republicii
Moldova. – Ch., 2001.
Arhip, A. Papuc, L. Noile educaţii-iperative ale lumii contemporane, Editura Tipografia Centrală, Chişinău.
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STAREA ACTUALĂ A PRIZELOR DE APĂ SUBTERANĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (STUDIU DE
CAZ)
BOTNARI Andrei
Institutul de Geologie şi Seismologie al A.Ş.M
Recenzent: MORARU C.E., dr
Cuvinte cheie: prize de apă subterană,hidrogeologie.
În Republica Moldova apele naturale, inclusiv cele subterane, au un rol foarte important atît pentru populaţie
cît şi pentru industria ţării. Ponderea utilizării apelor subterane este în proporţie de cca 95 % în zona rurală, şi
respectiv cca 55 % în cea urbană. În perioada ex-sovietică, pe teritoriul ţării noastre s-au forat cca 7000 de sonde,
însă în urma decentralizării economiei, numărul lor s-a micşorat esenţial. În prezent nu este posibilă estimarea
concretă a numărului de prize de apă subterană pe teritoriul Republicii noastre şi ce volum de apă subterană se
foloseşte în economia naţională.
Metodologie de cercetare: în urma a două expediţii ştiinţifice efectuate în vara acestui an (a.2010) s-a cercetat
starea actuală a prizelor de apă subterană în raioanele de nord, centru şi sud a Moldovei. În cadrul cercetărilor
complexe s-au prelevat probe de apă subterană pentru analize chimice, s-a precizat localizarea lor topografică şi s-a
descris în detalii starea lor tehnică şi situaţia ecologică.
Rezultate de bază: în urma verificării stării prizelor de apă subterană, am observat că majoritatea prizelor de
apă subterană, care funcţionează în prezent s-au păstrat doar pe lîngă oraşe şi în apropierea satelor cu un potenţial
economic puţin mai dezvoltat. O bună parte de prize, au fost abandonate sau deteriorate din diferite motive şi în
prezent ele nu funcţionează. Majoritatea prizelor de apă subterană, care funcţionează în prezent, aparţin
întreprinderilor ,,Apă Canal’’ şi doar un număr foarte mic din ele aparţin întreprinderilor particulare sau spitalelor şi
grădiniţelor de copii.
Starea ecologică a prizelor de apă subterană studiate corespunde normativelor sanitaro – igienice. Prizele de
apă subterană care aparţin întreprinderilor publice şi ,,Apă canal’’ sunt situate pe teritorii special amenajate, relativ
protejate de diverse surse de poluare, dotate cu aparataj modern de pompare a apei.
Tot odată trebuie menţionat faptul, că nici o priza de apă nu este dotată cu contoare de apă, multe sonde sunt
abandonate, lipsesc zonele de protecţie sanitară etc. Se consideră, că este necesară iniţierea unui program special de
evidenţă a situaţiei actuale a prizelor de apă subterană pentru diverse scopuri (apă potabilă, tehnică, minerală ş.a). În
prim plan se propune iniţierea unui priect special de inventariere a prizelor de apă subterană de adîncime.
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ARIILE PROTEJATE DIN REGIUNEA DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA
CIOBANU Cristina
Institutul de Ecologie şi Geografie al A. Ş. M.
Recenzent: COCÎRŢĂ P., dr., conf. cerc.
Cuvinte cheie: arie protejată, rezervaţie, monument.
Problema protecţiei patrimoniului natural devine tot mai stringentă de la an la an. Poluarea componentelor
mediului devine tot mai intensă, ducând la dispariţia multor specii de plante şi animale, la degradarea peisajelor
naturale şi restrângerea habitatelor
În consecinţă, tot mai urgent se impune necesitatea de ocrotire eficientă a mediului, protecţia şi conservarea
spaţiilor virgine ale naturii. O metodă de a o face este crearea, menţinerea şi extinderea ariilor protejate de stat.
Fondul ariilor naturale protejate de stat include obiectele și complexele naturale cu valoare primordială
incontestabilă pentru conservarea biodiversităţii şi habitatelor naturale, pentru studierea proceselor naturale,
restabilirea echilibrului ecologic şi pentru educaţia ecologică a populaţiei [1].
Zona centrală a Repubicii Moldova este bogată în arii protejate. Acestea aparţin diferitor categorii de arii
naturale protejate, de la rezervaţii ştiinţifice la parcuri moşiereşti. Cel mai strict regim de protecţie se atribuie
rezervaţiilor ştiinţifice: „Codrii‖ (s. Lozova, Străşeni) şi „Plaiul Fagului‖ (s. Rădenii Vechi, Ungheni).
Din grupul monumentelor naturii cele mai reprezentative din zona centrală a Repubicii Moldova sunt:
Amplasamentul de faună de fosilă de lângă s. Calfa, Anenii Noi;
Stânca Mâgla, s. Piatra, Orhei;
Izvorul lui Ştefan ce Mare, la est de s. Vălcineţ, Călăraşi;
Sectorul cu vegetaţie silvică „Schinoasa Mare‖, s. Schinoasa Mare, Anenii Noi.
Cele mai reprezentative rezervaţii naturale sunt cele silvice:
Voinovă, la nord de s. Şerpeni, Anenii Noi;
Sadova, de lângă suna cu acelaşi nume din raionul Călăraşi;
Selişte-Leu, s. Selişte-Leu, Călăraşi.
În regiune este o singură rezervaţie de resurse, de cernoziom levigat gras al zonei silvice centrale a Moldovei
(s. Ivancea, Orhei).
Din categoria ariilor cu management funcţional în regiune sunt sectoare cu vegetaţie de luncă, dintre care:
lunca cu bumbăcăriţă, valea râului Buda, s. Căpriana, Străşeni;
lunca cu vegetaţie halofită, în lunca inundabilă a râului Ciulucul Mare, s. Băneşti, Teleneşti;
lunca cu coada-vulpii, în lunca inundabilă a râului Cula, s. Hârceşti, Ungheni.
De asemenea, în regiune sunt monumente de arhitectură peisagistică;
parcul din s. Mileşti, Nisporeni;
parcul din s. Ivancea, Orhei;
parcul Hârbovaţ, Anenii Noi.
Toate ariile protejate enumerate sunt parte din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538
din 25. 02. 1998. Ponderea relativ redusă a ariilor naturale protejate de stat în raport cu teritoriul total al republicii şi
caracterul izolat al amplasării obiectelor de protecţie teritorială nu asigură o conservare efectivă a diversităţii
biologice conform cerinţelor internaţionale stipulate în diferite convenţii internaţionale şi acorduri bi- şi
multilaterale. Această situaţie se agravează şi prin nerespectarea regimului de protecţie pe unele suprafeţe din cadrul
ariilor naturale protejate de stat, prin lacunele cadrului instituţional, nivelul insuficient al calificării cadrelor şi al
responsabilităţii autorităţilor locale [2].
Deşi zona centrala a republicii este bogată în arii protejate, numărul acestora ar putea creşte. Din mărirea
numărului de arii protejate va avea de câştigat atât omul cât şi natura.
Bibliografia:
1. Anuarul IES-2009 „Protecţia mediului în Republica Moldova‖ :
http://mediu.gov.md/file/rapoarte/Anuarul%20IES%202009.pdf, (accesat 10. 10. 2010)
2. Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii :
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STUDIUL REACŢIEI DE IZOMERIZARE SUPERACIDĂ A ACIZILOR ENT-KAUR-16(17)-EN-19-OIC
ŞI ENT-TRACHILOBAN-19-OIC
CHETRARU Olga
Institutul de Chimie al A.Ş. a R.M.
Recenzent: UNGUR N., dr.hab.
Cuvinte cheie: acid ent-kaur-16-en-19-oic, ent-trachiloban-19-oic, izomerizare, superacid
Lucrarea prezintă studiul în premieră a reacţiei de izomerizare superacidă ale acizilor ent-kaur-16(17)-en-19oic (1) şi ent-trachiloban-19-oic (2) obţinuţi anterior [1].
Acidul ent-kaur-16(17)-en-19-oic (1), la tratare superacidă (FSO3H, i-PrNO2, -70, 15 min) genereză un
amestec de compuşi naturali: acizii ent-beyer-15-en-19-oic (3) (10%), ent-atis-16(17)-en-19-oic (4) (30%), ent-atis15(16)-en-19-oic (5) (11%) and ent-kaur-15(16)-en-19-oic (23%) (6). Compuşii (3), (5) şi (6) au fost supuşi
metilării cu soluţie eterică de diazometan, pentru a ne oferi esteri metilici corespunzători (7), (8) şi (9).
Acidul ent-trachiloban-19-oic (2) tratat în condiţii similare, generează acelaşi amestec de compuşi naturali: (1)
(6%), (3) (3%), (4) (58%), (5) ( 31%) şi (6) (2%).
Compuşii (3) - (9) au fost raportaţi ca componente ale extractelor din plante medicinale având activitate
biologică relevantă [2, 3]. Structura lor a fost confirmată în bază transformărilor chimice şi prin metode spectrale
avansate.
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EFECTE DE IMPACT ASUPRA ECOSISTEMULUI PERIURBAN COJUŞNA CU METALE GRELE
COMPARATIV CU MUNICIPIUL CHIŞINĂU
DEBELAIA-BURACINSCHI Svetlana
Institutul de Ecologie şi Geografie AŞM
Recenzent:. STEĂRESCU V. dr., conf. cerc
Cuvinte-cheie:metale grele, noxe, surse de poluare,ecosistem periurban
Problema poluării ecosistemelor cu metale grele devine din ce în ce mai stringentă, în special, în mediul urban
este una din problemele ecologice de bază. Acest fapt impune studiul comparativ al ecosistemelor urbane cu cele
rurale, în vederea prevenirii extinderii impactului negativ [2].
Principalele substanţe chimice emise de sursele de poluare din mun. Chişinău sunt: SO 2, NOx, CO, metalele
grele. Originea lor este de la centralele termoelectrice, întreprinderile industriale şi mijloacele de transport.
Strategiile pentru soluţionarea problemelor cauzate de poluarea transfrontalieră a aerului, trebuie să ia în
consideraţie fluxurile dintre ţări şi eforturile comune ale ţărilor europene de a reduce emisiile şi consecinţele lor
transfrontaliere. Acest fapt a stat la baza adoptării Convenţiei de la Geneva privind poluarea transfrontalieră a
aerului atmosferic la distanţe mari şi a protocoalelor aferente.
Ca rezultat al impactului de la sursele staţionare a mun. Chişinău, inclusiv şi a celor mobile şi transfrontaliere,
calitatea aerului atmosferic e caracterizată prin următorii parametri: pentru SO 2 - 0,1 din Concentraţia Maximă
Admisibilă (CMA), CO - 0,2 CMA, NOx - 1,3 CMA [1].
În conformitate cu datele oferite de Programul European de Monitoring şi Evaluare (EMEP), referitoare la
media importului/exportului substanţelor poluante calculată sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a
dovedit a fi un importator net de sulf, oxid de azot şi amoniu. Astfel, cota importului transfrontalier a unor poluanţi,
cum sunt sulful şi azotul, este foarte mare pentru Republica Moldova, constituind 84 % pentru depunerile de sulf,
96 % pentru azotul oxidant şi 45 % pentru azotul reducător. Conform calculelor EMEP, cantitatea depunerilor
transfrontaliere de sulf se micşorează, de la 1000 eq/ha/an, în nordul Moldovei, până la 200-500 eq/ha/an, în centru,
şi chiar până la 100 eq/ha/an, la sud. Aceste depuneri nu depăşesc limitele admisibile stabilite de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) care oscilează în intervalul 250-1500 eq/ha/an, în funcţie de ecosistem [1].
Guvernul Republicii Moldova a ratificat în anul 2002 două Protocoale privind poluanţii organici persistenţi şi
metalele grele în cadrul Convenţiei de la Geneva cu privire la poluarea transfrontalieră a aerului atmosferic pe
distanţe lungi. În scopul realizării prevederilor Protocolului privind metalele grele, Serviciului Hidrometeorologic de
Stat a colectat probe de precipitaţii atmosferice la staţia transfrontalieră Leova pentru determinarea concentraţiei
metalelor grele prioritare, în corespundere cu programul EMEP (Cu, Ni, Zn, Pb, Cr). În zona centrală a Republicii
Moldova, unde este amplasat şi obiectul nostru de studiu (mun. Chişinău cu localităţile suburbane), înregistrări de
fond pentru metale grele nu au fost efectuate [1].
În scopul evaluării gradului de poluare prin aer atmosferic a zonelor periurbane au fost colectate probe de
precipitaţii solide (zăpadă) în strat de 0-10 cm şi 10-20 cm. Rezultatele analizelor roentgen-fluorescente
demonstrează că, conţinutul metalelor grele în localitatea Cojuşna este mic comparativ cu mun. Chişinău, deoarece
numărul şi capacitatea surselor de poluare sunt minime (deşeuri menajere, transport).
Rezultatele preliminare a conţinutului metalelor grele în precipitaţii, din zona rurală ne indică un nivel scăzut
pentru majoritatea metalelor grele: pentru Pb < 1,5 μg/l şi între 2,5-10 μg /l de Zn, Cu, Ni, Cr, fapt ce denotă că
influenţa surselor locale asupra ecosistemelor rurale (Cojuşna) nu este esenţială. Ca şi în multe oraşe mari europene,
Chişinăul – oraş industrializat, cu o multitudine de mijloace de transport şi diferite tipuri de deşeuri ne indică un
conţinut mult mai ridicat de metale grele. La această concluzie s-a ajuns, analizând probele prelevate din diferite
regiuni ale municipiului.
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1.
2.

Starea mediului în Republica Moldova în anul 2004(Raport Naţional). Chişinău, 2005, p. 35-39.
Donica A. Evalurea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza
ecobioindicaţiei (Autoreferat al tezei de doctor în biologie). Chişinău, 2007.

58

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

CAPACITATEA DE FIXARE BIOLOGICĂ A AZOTULUI ATMOSFERIC DE CĂTRE ALGA
CIANOFITĂ CYLINDROSPERMUM LICHENIFORME (BORY) KÜTZ F. ALATOSPORUM KONDRAT.
DOBROJAN Sergiu, NEGARA Corina, DOBROJAN Galina, ŞALARU Virginia
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: DUDNICENCO T. dr.
Cuvintele cheie: Cylindrospermum licheniforme, fixarea azotului, nisip.
Fixarea biologică a azotului atmosferic, în deosebi în sol, este realizată de către microorganisme așa cum sunt
bacteriile azotofixatoare, unele alge cianofite și careva actinomicete. La unele cianofitele sunt prezente atât celule
specializate în fotosinteză cât şi celule, cum ar fi heterocistele, antrenate doar în fixarea azotului. Filamentul algei
Cylindrospermum licheniforme posedă heterociste terminale, fapt ce denotă posibilitatea fixării N – ului. Astfel, ne –
am propus ca scop analiza procesului de fixare a N - ului de către tulpina dată. Experiențele au fost efectuate în
condiții de laborator la o temperatură de 17,25 ± 0,50 °C, biomasa (uscată) a fost inoculată în vase Pietri, umplute cu
nisip în dozele de 3 kg/ha, 4 kg/ha și 5 kg/ha, probele fiind umectate odată la 7 zile cu un volum de 50 ml de apă
distilată. Ca martor au servit vasele Pietri cu nisipul fără algă expus în aceleași condiții. Pe parcursul experiențelor
se observă o majorarea a cantității de NH4+ în toate variantele inoculate cu algă, în deosebi în cele cu 4 kg/ha, de la a
15 – a până la a 30 – a zi, fiind de 1,6 – 2,74 ori mai mare față de martor. La varianta inoculată cu 5 kg/ha algă,
cantitatea azotlui fixat este puțin mai mică, cota maximă fiind observată la 30 – a zi, fiind de 2,17 ori mai mare
comparativ cu proba de control. În cazul administrării dozei de 3 kg/ha se observă o cantitate mai redusă de N fixat
(cu 62 – 57%) faţă de martor într-o perioadă de timp mai mare (de la 30 - a până la a 45 - a zi). Odată cu creşterea
cantităţii azotului amoniacal în nisip sporeşte şi concentraţia nitraților. Cel mai înalt conţiut de NO 3- se observă în
cazul aplicării dozei de 5 kg/ha, la a 45 - a zi, ceea ce este cu 36% mai mult față de martor. Dozele de 3 şi 4 kg/ha
contribuie la cumularea nitraţilor în cantităţi ceva mai reduse (4 – 20% ) comparativ cu varianta martor. În aşa mod
din cele menționate concludem că dozele optimale de algă administrată, sunt de 4 - 5 kg/ha, care poat fi
recomandate în aplicare.
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CULTIVAREA ALGEI CIANOFITE SPIRULINA PLATENSIS UTILIZÂND CA MEDIU APELE
REZIDUALE DE LA COMPLEXELE DE PORCINE
DOBROJAN Sergiu, DOBROJAN Galina, ŞALARU Virginia
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: DUDNICENCO T. dr.
Cuvintele cheie: Spirulina platensis , ape reziduale, productivitate, metode de cultivare.
La cultivarea algei cianofite Spirulina platensis sunt utilizate, mai fregvent, medii nutritive artificiale, Zaruc
sau Gromov, care în mare măsură sunt destul de costisitoare. O sursă ieftină şi avantajoasă, ce poate fi utilizată ca
mediu nutritiv la cultivarea spirulinei, sunt apele reziduale de la complexele de porcine ce sunt caracterizate, în
general, prin valori bazice ale pH – ului, cantităţi semnificative de azot, fosfor, caliu, magneziu şi alte elemente care
sunt absolut necesare algei spirulina pentru desfăşurarea normală a proceselor metabolice din celule. Ca scop ne –
am propus cultivarea algei Spirulina platensis, după metodele de cultivare periodică şi continue, pe apele reziduale
de la complexele de porcine (de 10%). Cultivarea continue a fost efectuată cu extragerea şi înlocuirea cu mediul sus
numit a 25, 50 şi 75% din biomasă, peste un interval de trei zile. Experimentele au fost efectuate, în condiţii de
laborator, în vase de sticlă cu volumul de 5l, la temperatura de 29 - 33 ºC şi iluminarea, constantă, de 18 – 24 mii
erg/cm2 cu agitare periodică în decursul zilei. În urma experimentelor sa constatat că în cazul utilizării metodei de
cultivare periodice a spirulinei pe mediul cu ape reziduale de la complexele de porcine obţinem până la 1,35 g/l
BAU în decursul a 20 de zile, iar în cazul cultivării continue, putem obţine între 2,36 – 2,64 g/l BAU (la extragerea
şi înlocuirea cu mediu a 25 şi 50% din biomasă) pe parcursul a 18 zile. În cazul extragerii şi înlocuirii cu mediu a
75% din biomasă căpătăm până la 0,6 g/l BAU. Astfel, concludem că utilizarea metodei de cultivare continue, cu
extragerea a 25 – 50% din biomasă, la cultivarea spirulinei pe ape reziduale de la complexele de porcine este mai
eficientă şi permite de a obţine o cantitate mai sporită de biomasă algală.
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EVOLUŢIA FACTORILOR CLIMATICI ŞI REGIMUL APELOR SUBTERANE A REPUBLICII
MOLDOVA
MARCU Tatiana
Institutul de Geologie şi Seismologie al A.Ş.M
Recenzent: MORARU C.,dr
Cuvinte cheie: ape subterane, factori climatici, ape freatice, precipitaţii
Evoluţia factorilor climatici şi regimul apelor subterane sunt în strînsă legătură, ţinînd cont de fapul că clima în
Republica Moldova este descrisă prin ierni blînde şi cu puţină zăpadă, cu veri lungi , călduroase şi umiditate redusă.
Precipitaţiile amosferice sunt cele mai importante în interactiunea cu regimul apelor subterane.
Umiditatea insuficientă a aerului şi alţi factori climatici explică formarea rezervele modeste a apelor subterane
din R.Moldova. Sursele principale de alimentare a apelor sunt precipitaţiile atmosferice (zăpezile, ploile ş.a.)
Regimul apelor subterane este foarte sensibil la schimbarea climei în raport cu cantitaea şi calitatea acestora.
Metodologia de cercetare include analiza dinamicii precipitaţiilor atmosferice şi regimului nivelului apelor
subterane. Datele iniţiale sunt bazate pe materialele din arhiva Institutului de Geologie şi Seismologie al A.Ş.M.,
cronologic începind cu anii 1950 pînă în prezent, toate fiind în formă originală.
Sa comparat interactiunea factorilor climatici şi regimul apelor supterane din anii 1985 pină în 2005. Acest
segment de date sunt reprezentative pentru studiul de caz. Sa observat că cantitatea de precipitaţii diferă de la an la
an şi regimul apelor subterane se schimbă în dependenţă de fregventa precipitaţiilor. De asemenea observăm că în
partea nordică a ţării avem precipitaţii mai abundente decît în partea sudică. În acelaş mod variaza şi intensitatea
regimul apelor supterane.
Generalizarea datelor ne permite sa observăm că pe parcursul a aproximativ 100 de ani (a.a.1885-2005, staţia
or.Chişinău), temperatura ( T0C) a atins de două ori mai înalte valori în ultimii 10 ani. Respectiv sa scimbat şi
caracterul regimului apelor subterane.
Practic funcţional reacţionează la factorii climatici numai primul strat acvifer de la suprafata terestra (apele
feratice). Dinamica apelor subterane adînci nu întodeauna interacţionează cu factorii climatici. Numai influenta
apelor ploilor torenţiale sau anomale influenţează în decursul timpului asupra regimului apelor subterane adînci.
Studiile efectuate sunt actuale şi importante pentru unele domenii ale hidrogeologiei aplicative, cum ar fi
prognosticul calitaţii apelor subterane ,expolrarea lor durabilă şi eficienţa pentru economia naţională.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
МОРАРУ Оксана
Институт геологии и сейсмологии АН РМ
Рецензент: МОРАРУ К.Е, д-р
Ключевые слова: подземная вода, микробиология, Escherichia coli.
Вода, в противоположность воздуху, является средой, пригодной не только для сохранения, но и для
размножения многих микроорганизмов. Это особенно актуально для питьвых подземных вод Молдовы,
которые разделяются на две группы: глубокие и грунтовые. Грунтовые воды используются для питьевых
целях в 95 % сельского водоснабжения.
Методика исследований включала трайнинг в Республиканский Центр общественного здоровья в
лаборатории микробиологии и анализ официально опубликованных данных по микробиологии подземных
вод (Bacili coliformi, Coli fecal, Streptococ fecal, Coli fagi). Следует отметить, что в настоящее время
отсутствует научное обобщение по микробиологии подземных вод.
Основные результаты состоят в слудующем. Самыми микробиологически загрязнеными являются
грунтовые воды, т.к. они формируют первый от поверхности водоносный горизонт. Загрязнение происходит
в основном через устья колодцев. С 2005-2010 гг. было проанализировано 463 и 202 проб воды, из которых
соответственно 128 и 119 водопунктов не соответствуют санитарным нормам. Самая высокая величина
микробиологических показателей зарегистрирована в р-не Хынчешть 49,1-33,28 %, а самый низкий
показатель в Глодянах 12,2-6,02 %. Статистически, микробиологический анализ воды в 100 колодцах
показывает, что 77 из них не соответсвуют бактериологическим и паразитологическим нормативам. Пример
микробиологического анализа приведен в таблице.

Год
2007
2007
2007
2008
2009
2010

Район
Флорешть
Дрокия
Глодень
Страшень
Нынчешть
Чимишлия

Результаты микробиологического анализа подземных вод
Bacili
Streptococ
Число
Не
coliformi
Coli
fecal fecal
анализов соответствуют,% (/100cm3)
(/100 cm3)
(/100 cm3)
404
24
97
5
0
453
32,8
38
149
0
259
18,9
48
5
0
738
42,4
287
3
838
18,6
96
55
0
195
14,9
29
0

Coli fagi
0
0
3
74
0
0
Примечание: по данным – Materialele congresului al YI al igienistilor, epidemiologilor si microbiologilor din RM, 2008.

Подземные глубокие воды практически не загрязнены микробиологически. Это обьесняется их
глубоким залеганием и защитными свойствами мощной толщи пород над водоносными горизонтами.
Сохранение и развитие микробов в воде обуславливаются многочисленными факторами: химический
состав воды, температурные условия и структура горизонта в значительной мере определяют
количественный и качественный состав микрофлоры. В ближайшее время необходимо изучить на
региональном уровне микробиологию подземных вод совместно со специалистами в области гидрогеологии.
Только комплексный анализ позволит разработать совместные мероприятия по защите подземных вод от
микробиологического загрязнения.
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STUDIUL COMPARATIV AL POZIŢIONĂRII TOPOGRAFICE A PRIZELOR DE APĂ ÎN CONDIŢII
DE TEREN (STUDIU DE CAZ, MOLDOVA)
SPATARI Ghenadie
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Recenzent: MORARU C., dr.
Cuvintele cheie: hidrogeologie, sondă, GPS
Poziţionarea topografică cu precizie sporită are un rol important atît teoretic (la tipărirea hărţilor, la întocmirea
profilelor geologice), cît şi practic (corelarea stratigrafică a sondelor, luarea deciziilor, evaluarea situaţiei ecologice
a sondelor).
Medodologie de studiu:
În paşapoartele lor, reperarea topografică a sondelor a fost făcută geodezic sau au fost depuse direct pe hartă,
conţinînd erori, de asemenea datorită faptului că majoritatea sondelor vechi nu funcţionează iar recent au aparut
sonde noi, ele au necesitat o amplasare mai precisă.
În condiţii de teren, pe lîngă analizele hidrochimice sa făcut şi reperarea topografică cu ajutorul GPS-ului
Garmin GPS V 19Mb Handheld Navigator, care, cu ajutorul sistemului WAAS, permite poziţionarea cu eroare mai
mică de trei metri. Acest studiu este necesar pentru elaborarea şi studiul anumitor elemente: profilul topografic,
harta elementelor chimice, harta durităţii apei, etc.
Rezultate principale:
În tabelul următor sunt expuse exemple reprezentative a coordonatelor calculate iniţial şi cele obţinute în
timpul expediţiilor ştiinţifice şi eroarea calculată:
XP
5533039
5521076
5529927
5543595
5621387
5609881
5566765
5600459

YP
5340856
5337092
5303773
5310347
5223404
5229976
5244776
5263789

XG
5533421
5521407
5525196
5542131
5622864
5612257
5566836
5602545

YG
5340916
5337622
5309774
5313811
5224281
5229978
5244443
5263881

ΔX
-382
-331
4731
1464
-1477
-2376
-71
-2086

ΔY
-60
-530
-6001
-3464
-877
-2
333
-92

Remarca: XP, YP - coordonatele iniţiale; XG, YG - coordonatele obţinute cu GPS; ΔX, ΔY - eroarea
calculată.
Din tabelul de mai sus reiese că datele iniţiale conţin o eroare semnificativ mare pentru elaborarea hărţilor,
secţiunilor geologice, ş.a. Coeficientul de corelare constituie 0,82 iar coeficientul de determinare statistică este
0.81 =0.9. Relaţia între XP şi XG, YP şi YG are caracter liniar cu următoarea ecuaţie y=-0.8801x-1394.7.
Obţinerea acestei formule este necesară deoarece cu ajutorul ei poate fi calculată eroarea coordonatelor vechi şi
reperarea cu precizie mare chiar şi în condiţii de laborator.
Poziţionarea mai precisă este necesară pentru obţinerea rezultatelor mai corecte şi mai veridice cum ar fi atît un
profil geologic cît şi o hartă a repartiţiei elementelor chimice, ş.a.
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UNELE ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ÎN ECOSISTEMELE UMANE REGIONALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA
SÎRBU Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M.
Recenzent : COCÎRŢĂ P., dr., conf.cerc.
Cuvinte cheie : ecosistem uman, demografie, durata de viaţă, mortalitate, sanogeneză.
Această lucrare reprezintă o caracterizare a evoluţiei demografice, amplasării spaţiale, dezvoltarea umană
durabilă şi starea sănătăţii populaţiei din ecosistemele umane regionale din Republica Moldova, în special, a
raioanelor Drochia, Călăraşi şi Leova.
G. Machlis şi J. McKendry susţine că[6], ecosistemul uman este ansamblul planetar de interacţiune al
populaţiilor umane, împreună cu factorii de mediu, şi este un concept de organizare în restaurarea ecosistemelor
planetare. Deşi oamenii fac parte din ecosistem, ei îşi creează propriul ecosistem, care este folosit de oameni, mediul
lor este interacţiunea între sistemul social uman şi restul ecosistemului [4].
Sănătatea populaţiei reprezintă criteriul prioritar în evaluarea calităţii mediului ambiant. Studiile au demonstrat
că, starea de boală poate fi atribuită în proporţie 30% factorilor de mediu [3, 5 (pag. 22)].
Conform datelor selectate în 2009 din materialele Inspecţiilor Ecologice Raionale, starea precară a mediului
este cauzată de:depozitarea deşeurilor organice în apropierea surselor de apă, deversarea apelor uzate pe suprafaţa
solului şi chiar în albiile râuleţelor, parcarea transportului lângă sursa de apă şi spălarea lor, şi altele.
Analizând datele Biroului Naţional de Statistică [1], putem concretiza că evoluţia numerică a numărului de
medici în raioanele Drochia, Călăraşi şi Leova este într-o continuă scădere, cea mai semnificativă fiind în raionul
Leova, unde în decursul anilor 2003-2008, numărul medicilor la 10000 locuitori a scăzut de la 55 la 42,9, în timp ce
numărul de locuitori în raion a evoluat de la 55 mii locuitori la circa 54 mii locuitori.
Principalii indici ai vitalităţii populaţiei şi a calităţii vieţii populaţiei este numărul de decese la 100000
locuitori, precum şi speranţa de viaţă. Unele exemple pot fi [2, pag. 13]; speranţa de viaţă în anii 2007-2008 în
Republica Moldova pentru bărbaţi a constituit 65,5 de ani, iar pentru femei – 73,2 ani. Acelaşi indice a populaţiei
masculine din spaţiul rural al ţării se menţine la un nivel scăzut-64,6 ani.
Rata mortalităţii în raionul Drochia a crescut de la 1277 decese în anul 2003, până la 1462 în anul 2009, în
timp ce numărul total al populaţiei pe raion a scăzut de la 95 de mii persoane la 91 de mii. În raionul Călăraşi
fluctuaţiile dinamicii evoluţiei ratei mortalităţii populaţiei sunt mai evidente, de la 132 decese în anul 2003, atingând
punctul maxim în anul 2005 cu 1531 şi micşorându-se în 2009 până la 1426, iar dinamica populaţiei a evoluat de la
aproximativ 82 mii persoane până la 79,3 mii în anul 2009. În raionul Leova această schimbare se prezintă în modul
următor – 1235 decese în anul 2003, şi respectiv 1249 în 2009, în timp ce numărul populaţiei este în diminuare de la
55 la 53,8 mii locuitori.
Starea şi calitatea mediului în Republica Moldova cu siguranţă au o influenţă enormă şi asupra vieţii omului,
exemple fiind schimbarea modului de trai şi sănătatea şubredă. În acest context, autorităţile publice sunt obligate să
contribuie la crearea condiţiilor optimale sanogene pentru populaţie.
Bibliografie:
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Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova, Fondul ONU pentru Populaţie, Chişinău, 2009, 56 p.
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Gerald G. Marten. //Human Ecology - Basic Concepts for Sustainable Development, November, Earthscan
Publications, 2001, 256 p.
Lupulescu D., Fulga M., Iancu M. // Factori alergizanţi prezenţi în mediul de locuit. Revista de Igienă şi
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Machlis Gary E., McKendry Jean E. //The Human Ecosystem as an Organizing Concept in Ecosystem
Restoration. In: The World Conference on Ecological Restoration, 12-18 September 2005, Zaragoza, Spain,
2005, p. 47.
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PRODUCEREA CIUPERCII SHIITAKE ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA
ŢURCAN Eugeniu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Recenzent: ANDRIEŞ Vladimir Dr., conferenţiar
Cuvinte cheie: ciuperci comestibile, Lentinula edodes (Berk.) Pegler., Shiitake.
Valorificarea ciupercilor comestibile ca cultură agricolă la fel ca cerealele, legumele, fructele, oamenii au
început de demult. Încă cu 2 mii de ani în urmă, în ţările Asiei de Sud-Est au început să cultive Lentinula edodes –
Siitake sau Ciuperca parfumată, care în flora spontană creşte pe lemn de diferite esenţe [1]. În prezent popularitatea
ciupercii shiitake s-a majorat şi mai mult datorită descoperirii însuşirilor medicale preţioase ale acestei ciuperci.
Producţia globală de shiitake (Lentinula Edodes) s-a majorat mai mult de 110 ori pe parcursul ultimilor 60 ani
începând cu 1936 - 12000 tone - şi 1997 (1321600 tone ) [3]. China deţine întâietatea în producerea ciupercii
shiitake, cota parte constituind 85,1% din producţia globală a ciupercii shiitake, în 1997 constituind 1125000 tone.
În SUA producţia ciupercii shiitake s-a majorat de 6 ori din 1987/1988 - 540 tone) şi 2006/2007 - 3122 tone [2].
Datele statistice despre producerea ciupercii shiitake pe teritoriul Republicii Moldova până în prezent sunt
nesemnificative, constituind o direcţie de studiu şi implementare de perspectivă. Ciuperca shiitake după producţia
globală este clasată pe locul doi cedând speciei Agaricus Bisporus.
În cercetările sus menţionate, s-a cercetat posibilitatea cultivării ciupercii shiitake pe buşteni ai diferitor specii
lemnoase. Ca obiect de studiu a servit tulpina Lentinula Edodes 4080 de la compania internaţională Sylvan. Speciile
lemnoase studiate au fost: stejar, frasin, tei, carpen, fag, plop. Investigaţiile au demonstrat că speciile lemnoase
studiate pot fi folosite ca substrat nutritiv pentru cultivarea ciupercilor Shiitake, în Republica Moldova. Cel mai înalt
grad de colonizare a substratului a fost obţinută pe buştenii de stejar. Pe când cel mai înalt nivel al recoltei din masa
buştenilor inoculaţi, după şapte runde de fructificare s-a obţinut pe buştenii de fag (vezi Fig. 1).

Fig.1 Fructificarea ciupercii shiitake pe buşteni de fag.
Bibliografie:
1. Andrieş V., Producerea ciupercilor, UASM, Chişinău, 2002, p. 182.
2. Burner D.M., Brauer D.K. and Kimons I., Production and use of shiitake mushrooms and other specialty crops,
USDA, 2007.
3. Chang S. T., Witnessing the Development of the Mushroom Industry in China, Proceedings of the Fifth
International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, Shanghai, China, April 8–12, 2005.
4. Gary F. Leatham, „Cultivation of shiitake, the Japanese forest mushroom, on logs: a potential industry for the
United States‖, Forest Products Journal, Vol 32, No. 8. 1982, p. 29-35.
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КОНСТАНТА ДИССОЦИАЦИИ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 4-ФЕНИЛСЕМИКАРБАЗОНА 1,2НАФТОХИНОН-4-СУЛЬФОКИСЛОТЫ
ЗАГУРСКАЯ-ШАРАЕВСКАЯ Оксана
Universitatea de Stat din Molodva, Chişinău, Republica Moldova
Recenzent: REVENCO Mihail, Dr. Hab. Prof. Univ.
Ключевые слова: семикарбазоны, константа диссоциации, спектры поглощения
Семикарбазоны (R=NNH-CO-NH2) и тиосемикарбазоны (R=NNH-CS-NH2) широко применяютя в
качестве аналитических реагентов для определения ряда металлов. Тиосемикарбызоны широко
применяются в качестве противотурберкулезных препаратов в медицине, фунгицидов, регуляторов роста
растений, противовирусных соединений. Семикарбазоны используются в основном для идентификации и
выделения в чистом виде альдегидов и кетонов. Многие семикарбазоны являются активными
инсектицидами, а семикарбазон 5-нитрофурфурола (фурацилин) используется как антисептик.
В кислых средах семикарбазоны протонируются по атому азота гидразидной группы:
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В щелочных средах семикарбазоны претерпевают таутомерное превращение с последующей
диссоциацией по группе – ОН:
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В настоящей работе представлены результаты определения величины рКа диссоциации натриевой соли
4-фенилсемикарбазона 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты.
Для определения рКа применяли спектрофотометрический метод
по электронным спектрам
поглощения при различных рН (рис.1). Данное соединение плохо растворимо в воде, поэтому для
определния величины рКа были использованы водно-этанольные растворы с одинаковым объемным
содержанием этанола.
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Рис.1 Спектры поглощения водно-этанольных растворов натриевой соли
4-фенилсемикарбазона 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты при различных значениях рН:
1
– 1,26; 2 – 8,05; 3 – 11,95.
Полученное значение величины рКа соответсвует 8,09±0,08.
Сравнивая полученную величину рКа с полученными ранее, данные исследований приведены в таблице
1, можно сделать следующие выводы. Тио – и фенилтиосемикарбазоны относятся к слабым кислотам. По
сравнению с тиосемикарбазонами простейших ароматических альдегидов тиосемикарбазоны нафтохинонов
являются более сильными кислотами, рКа для них на несколько порядков ниже. По сравнению с
фенилтиосемикарбазоном 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты,
4-фенилсемикарбазон 1,2нафтохинон-4-сульфокислоты является более слабой кислотой.
ТАБЛИЦА 1
Величины рКа диссоциации тиосемикарбазонов
Название соединения
рК
Тиосемикарбазон 1,2-нафтохинона
8,82±0,04
Тиосемикарбазон 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты
8,37±0,04
Фенилтиосемикарбазон 1,2-нафтахинона
8,40±0,04
Фенилтиосемикарбазон 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты
7,71±0,06
Натриевая соль 4-фенилсемикарбазона 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты
8,09±0,08
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ROLUL FACTORILOR LIMITATIV ÎN DINAMICA FONDULUI FORESTIER AL R MOLDOVA:
TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
DRĂGAN Vitalie
Recenzent: DRĂGAN-ECOVIT G.Ţ. ing.silvic
Studiind dinamica suprafeţei fondului forestier, ce corelează cu factorii limitativi, la rîndul ei care determină
micşorarea, menţinerea sau creşterea suprafeţelor pădurilor, precum si dinamica antropogenizarii compoziţiei si
structurii arboretelor, s-ar putea prognoza dinamica suprafeţelor ocupate cu păduri, chiar si tendinţa scimbarilor
compoziţionale, structurale ce pot surveni. Retrospectiva pădurilor la fel se poate stabili, intro anumita măsura, prin
studierea grafic al dinamicii componentelor macrogeosistemului din trecut, precum şi de posibilităţile care au existat
de folosire şi realizare a masei lemnoase.
Întreaga istorie a pădurilor pruto-nistrene se poate împărţi în mai multe etape silvice in care acţiunea
complexului de factori limitativi a fost de aceeaşi natură. Aceste etape, la momentul dispunerii materialului din
domeniu, pot fi clasate astfel: etapa silviculturii spontane sau a extragerilor pe alese, etapa silviculturii extensive,
începutul silviculturii pe baze amenajistice, etapa silviculturii cu cicluri scurte de producţie, crizele economice,
etapa silviculturii mecanizate subvenţionate centralizat, etapa silviculturii mecanizate aflată, înspecial, la
autojestiune.
Dacă în perspectivă este programată mărirea suprafeţei pădurilor pină la 450 mii ha, apoi, iată aici ce impune o
paradigmă a silviculturii postsovetice: folosirea la scara mare a ciclurilor mari de producţie (ce sînt în conformitate
cu natura arboretelor de cvercinee) precum şi nesatisfacerea necesitaţilor populaţiei cu masă lemnoasă, dictate de
criza economică (pădirile autohtone pot ca să îndestuleze numai cu 10% din masa lemnoasă folosită an de an de
consumatori) stimulează tăierile in delict. Flagelul tăerilor în delict a cuprins întreg spaţiu exsovetic, şi o parte din
exCAERO. În legătură cu ce Grupul celor Opt (G8) au elaborat Programul FLEG (Forest Law Enforcement and
Governance), avînd suport financiar din partea Băncii Mondiale, Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii
şi a Fondului Mondial pentru Natura Sălbatică, menit ca să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului forestier,
combatera tăerilor ilicite şi a comercializării neautorizate a masei lemnoase asociate acestora.
Pe viitor s-ar putea calcula mărimea ariei pădurilor pe o perioadă mai apropiată din trecut, care combinată cu
metoda dentroclimatică, apoi, privit, ceva mai îndepărtat, cu cea polenoanalitică ar reface peisajul forestier din
trecut, atît compoziţional cît şi ca răspîndire, astfel ar servi ca o carte de căpătîi, etalon teoretic pentru silvicultura de
astăzi şi de viitor.
Un incovinient a Silviculturii actuale a R Moldova prezintă apariţia clasei elitare cu noile sale necesităţi, la
modă acum: cererea în staţiuni balneo-climaterice, cît şi construcţia de castele de lux direct în fond forestier,
indiferent că e proprietate comunală sau de stat, indiferent că e pădure seminaturală sau artificială, totuşi, dînd
preferinţei primei, fără de autorizaţia atît a MolSilvei, Întreprinderei Municipiale „Asociasţia de gospodărire a
spaţiilor verzi‖, fie luată Chişinău, unde încălcările cadastrale funiciare, silvice, evident că, sînt cele mai multe,
Consiliilor municipiale şi comunale, cît şi a statului corupt moldav. Astfel este pereclitată integritatea ariei pădurii,
fapt ce e în contradicţie direct, atît cu potecţia biodiversităţii şi dezvoltării durabile a pădurilor, fie a R Moldova, ca
în cazul de faţă, cît şi cu Teoria biogeografică insulară, ce la rîndul său a găsit perfectă oglindire în crearea de noi
masive de pădure, conform Planului Naţional „Satul Moldovenesc‖(2005-2015).
Deci jocul factorilor determinanţi la momentul actual tinde la antropogenizarea în continuare a pădurii, ceea ce
inevitabil va duce în pădurile odată complexe, ca şleaurile, la succesiuni forestiere rapide, succesiuni de
simplificare a compoziţiei specifice a arboretelor, carpenizarea, fraxinizarea, teizarea, trecerea nelegitimă la crîngul
simplu. cît şi la simplificarea structurii şi micşorarea productivităţii arboretelor, cît şi la micşoraea ariei pădurilor cu
arborete, încă, seminaturale.
1993 - Braşov (România); 2008; 2010 – Chişinău (R Moldova).
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ORGANIZAREA MATERIALELOR MOLECULARE MAGNETICE ÎN SISTEME BIDIMENSIONALE
ABABEI Rodica1,2
1
Universitatea de Stat din Molodva, Chişinău, Republica Moldova
2
Centru de crecetrari stiintifice „Paul Pascal” CRPP, Pessac, France
Recenzent: REVENCO Mihail, Dr. Hab. Prof. Univ.
Cuvinte cheie: Reacţii de asamblare, cianură, compus coordinativ, precursori de Mn(III).
Sistemele supramoleculare joacă un rol deosebit în chimia coordinativă graţie proprietăţilor magnetice
nontriviale pe care le posedă şi, care condiţionează aplicarea lor în calitate de materiale pentru stocarea informaţiei.
Elaborarea metodelor de sinteză şi organizarea unităţilor magnetice în sisteme supramoleculare devine o prioritate
ştiinţifică, cu repercusiuni de aplicare in tehnologiile informaţionale.
Ansamblul de idei cunoscute până astăzi permit trasarea căilor generale de rezolvare a diferitelor aspecte de
sinteză a materialelor magnetice. Actuală rămâne problema alegerii concrete a blocurilor de asamblare, de dirijare
cu geometria produselor finale (obţinerea sistemelor mono-, bi-, şi tri- dimensionale), alegerea metodelor de control
şi stabilizare a structurilor sistemelor organizate, stabilirea corelaţiei structură-proprietăţi etc. pentru a pune sub
control procesele de sinteză a ansamblurilor cu proprietăţi magnetice predestinate, care ar satisface cerinţele
tehnologiilor avansate.
În acest context, lucrarea prezentă este consacrată studiului reacţiei de asamblare între unităţi cu proprietăţi
magnetice relevante de tip [MnIII(Base de Schiff)]22+, şi specii diamagnetice plan – pătratice de tipul Pt(CN)4]2-, care
permite modelarea reţelelor bidimensionale [1,2]. Studiul prin difracţie de raze X pe monocristal a produsului
obţinut în urma reacţiei de asamblare confirmă prezenţa unui sistem supramolecular bidimensional.

Fig. 1 : Schema reacţiei de sinteză a reţelei bidimensionale {[[Mn(saltmen)]2]4[Pt(CN)4]}n

Studiul comportamentului magnetic este redat în figura 2 T = f(T). Semnalul magnetic creşte odată cu
descreşterea temperaturii, ceea ce este caracteristic comportamentului ferromagnetic în dimerii de Mn III, specific
unei molecule magnetice SMM. La 300 K T are are o valoare de 12 cm3 Kmol-1 ceea ce este în bun accord cu
constanta Curie pentru patru centre paramagnetice de Mn III cu spinul 2. La temperatura de 1.8 K T scade brusc,
explicând prezenţa anisotropiei şi a interactiunilor antiferromagnetice între dimeri de Mn III în retea via nodurilor
diamagnetice de PtII. In ecart este reprezentat „fit-ul‖ utilisind hamiltonianul
r
r
2
2
H
2JSMn SMn DMn (Sz,Mn
Sz,Mn
) , unde S - spin, J - constanta de cuplare magnetică,
1

1

1

2

D – anisotropia. În cazul liniei roşii se ţine cont numai de interacţiunea în dimeri şi
observăm că la temperatura joasă modelul nu-i compatibil cu comportamentul
magnetic experimental, iar în model (linie albastră) se ţine cont de influenţa
anisotropiei şi a interacţiunilor antiferromagnetice între dimeri. Astfel poate fi
obţinută o compatibilitate între datele experimentale şi cele teoretice, unde DMn/kB
= 1.0(1) K si J/kB = +1.9(1) K. Aşa dar în urma reacţiei de cuplare a fost obţinută
o reţea bidimensională 2D nouă {[[Mn(saltmen)]2]4[Pt(CN)4]}n, ce manifestă un
comportament de moleculă magnetică.
Fig. 2 : Representarea T = f(T)
{[[Mn(saltmen)]2]4[Pt(CN)4]}n

1

H. Miyasaka, R. Clérac, et all, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, 1528-

1534.
2

M. Ferbinteanu, H. Miyasaka, et all, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 3090-3099.
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SILICON ANISOTROPIC ETCH USING KOH, P-TERBUTYLCALIX[6]ARENE AND C-METHYL
CALIX[4]RESORCINARENE
SERBAN Bogdan-Catalin
Reviewer: COBIANU Cornel, Dr., Corresponding Member of the Academy of Romanian Scientists
Keywords: Silicon, etching, p-terbutylcalix[6]arene, C-methylcalix[4]resorcinarene
The silicon anisotropic etching in alkaline systems is a key technology for sensor design and microsystem field
[1]. In the last time, potassium hydroxide, a well-known anisotropic silicon etchant was used in conjunction with
different types of macrocyclic compound from the class of calixarenes of crown ethers with interesting result
regarding the silicon etch rate and the roughness of the surface[1-4]. The focus of this investigation was the
anisotropic etching of silicon in
KOH 4,5M solution using p-tertbutylcalix[6]arene (fig.1) C-methyl
calix[4]resorcinarene( fig.2) and a mixture of these[5].

Fig.1 The structure of p-tertbutylcalix[6]arene

Fig.2 The structure of C-methyl calix[4]resorcinarene

Both calixarenes-based complexing agents exhibit useful properties for increasing the etching rate and the
quality of the silicon surface: resemble pyrocatechol,( used in several proposed recipes for silicon etching), act as
K+ cation complexant, has tensoactive character , act as Si(OH)4 complexant and is soluble in alkaline medium
Due to the ― catching‖ of K+ cation through complexation ( endo- complexation or ionic pairs) at the interface
wafer/ KOH solution, both calixarenic macrocyclic ligand increase the availability of the OH - anions in order to
etch the wafer:
K+ OH- + calix[n]arenic complexant → OH- free + K+…calixarenic complexant
[1]
The silicon etching of silicon is accelerated in the presence of both calixarenic compounds. Pterbutylcalix[6]arene is better from the etching rate point of view, and this result are in agreement with the
theoretical predictions. Synthesis of P-terbutylcalix[6]arene is performed with KOH and the template effect due to
the presence of K+ plays an important role. From these reasons, we can anticipate that this type of calixarenic
compound could accelerate the etching rate for CsOH as etchant, also. However, the best result are obtained if we
used an echimolecular mixture of these supramolecular compounds in alkaline solution.
References:
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ESTETICUL PEISAJELOR DIN CADRUL REZERVAȚIEI PEISAGISTICE ȚÎPOVA
CASTRAVEȚ Viorica
Institutul de Ecologie și Geografie al A.Ș.M.
Recenzent: FLOREA S. Conf. univ., Dr.
Cuvinte cheie: peisaj, turism, recreere, estetic, rezervație peisagistică.
Una din modalitățile de percepere a trăsăturilor estetice ale peisajelor, este calea vizuală [2]. Peisajele
reprezintă suportul care asigură desfășurarea activității turistice. Este important decorul natural și cel antropic,
deoarece îl putem studia, analiza doar în urma înțelegerii umane. Geograful francez J.-C. Filleron susține că
‖Aspectul – estetic, fizionomic este tipic percepției senzoriale a observatorului, se servește de ‖producția de imagini
a peisajelor‖[4]. În acest sens, peisajul, se consideră valoare pentru implicațiile sale naturale, etc. Studiile existente
au dat posibilitate cercetătorilor să definitiveze indicatori și criterii care vin să ajute la efectuarea unei evaluări
esteticii intrinseci ale unui peisaj. Unele aspecte metodologie au fost folosite și în studiul de față. Natura în sine nu
poate fi nici „pitorească‖ nici „frumoasă‖. Atributele „pitorească‖, „fermecătoare‖ sau „atrăgătoare‖, naturale obține
numai fiind percepută de subiect, care o apreciază în mod diferit [2].
Zona de studiu este rezervația peisagistică Țîpova. Metodologia aplicată constă în abordarea subiectului din
două aspecte: utilizând tehnica și arta fotografică prin analiza esteticii imaginilor fotografice; a doua - structurarea
lor după principiile estetico-psihologice și geografice. Deci, selectarea celor mai spectaculoase imagini, consacrate
deja, datorită fotografierii dintr-un unghi cât mai avantajos și publicării și plasării pentru vizualizare în diferite surse.
S-a efectuat o structurare pe componente a ilustrațiilor date, finalizându-se cu o ierarhizare. Rezultanta fiind o
percepție particular-vizuală. Studiul efectuat ajută la: inventarierea celor mai frumoase decoruri naturale, naturalantropice ale Republicii Moldova; argumentarea științifică a esteticii intrinseci a peisajelor din cadrul rezervației
peisagistice Țîpova și nu doar; obținerea unor noi valenţe în redarea mult mai atrăgătoare datorită acestor cercetări.
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Recenzent: MELNICIUC Orest, doctor habilitat în ştiinţe geografice
Cuvinte cheie: debit maxim, hidrograf calculat, modelul UNDA
Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape
de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe râurile
Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit.
În rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 rîuri
mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1,
0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele
de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului
calculat. În baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe rîurile
Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit în scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor în România.[1]
Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r.
Răut, or. Bălţi.
Este mai rentabil de a investi în lucrările de protecţie contra inundaţiilor decît de a suporta consecinţele
negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor
care să constea atît din măsuri structurate cît şi din cele nestructurate.
Bibliografie:
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SINTEZA NOILOR COMPUŞI COORDINATIVI AI UNOR METALE DE TIP 3D CU 2,6 –
DIACETILPIRIDINĂ BIS(IZONICOTINOILHIDRAZONĂ)
DANILESCU Olga
Institutul de Chimie al AŞM
Recenzent: COROPCEANU E., dr. în chimie
Cuvinte cheie: compuşi coordinativi, metale tranziţionale, baze Schiff, spectroscopie IR
Scopul prezentelor cercetări a fost sinteza compuşilor noi ai unor metale de tip 3d (Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II)
cu baza Schiff, obţinută prin condensarea 2,6 – diacetilpiridinei cu hidrazida acidului izo-nicotinic în raport molar de
1 : 2 conform schemei:

La interacţiunea MX2∙nH2O cu L, conform rezultatelor analizei elementale şi spectroscopiei IR, se formează
compuşi de tipul M(L)X2∙mH2O, unde M = Ni2+, Co2+, Cu2+, iar X = Cl-, Br-, SCN-. Azotatul de fier(III) formează
cu 2,6-diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazona) compuşi de tipul: Fe(L)(NO 3)3∙2H2O, Fe(L)(NO3)(SCN)2∙H2O şi
Fe(L)(NO3)2(N3)∙3CH3OH∙3H2O. Baza Schiff (L) coordinează în calitate de ligand tetradentat cu setul de atomi
donori de electroni N2(im)O2(cet./enol). În unii compuşi (Co, Ni,Cu) L coordinează în formă cetonică cu manifestarea în
spectrele IR a benzilor de absorbţie ν(NH) = 3180-3190 cm-1 şi ν(C=O) = 1662-1677 cm-1, care coincid cu vibraţiile
respective în spectrul L necoordinat. În cazul fierului(III) şi cobaltului(III) baza Schiff coordinează cu acelaşi set de
atomi donori de electroni, dar în formă enolică cu migrarea protonilor de la atomii de oxigen spre atomii de azot
heterociclici de origine hidrazidică şi localizarea lor la aceştea. În spectrele IR ale acestor compuşi faţă de cel al
bazei Schiff necoordinate dispar benzile de absorbţie ν(NH) = 3181cm-1 şi ν(C=O) = 1667cm-1 şi apar benzi de
absorbţie noi foarte intensive în regiunea 1350-1250 cm-1, atribuite vibraţiilor ν(C-O-). Deplasarea acestora spre
regiunea frecvenţelor mici poate fi cauzată de coordinarea atomului de oxigen la cel de metal. Benzile de absorbţie
noi largi din regiunile 2500-2250 şi 2200-2000 cm-1 dovedesc protonarea atomilor heterociclici din fragmentele
hidrazidice cu formarea PyH+. Un astfel de tip de coordinare a bazei Schiff studiată este confirmată prin studiul cu
raze X a monocristalului Cu2(L)2(SO4)2∙1.5H2O [1].
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ACTIVITATEA MICROBIOLOGICĂ A SOLULUI ÎN FUNCŢIE DE SISTEMUL DE FERTILIZARE ÎN
ASOLAMENT
DARABAN Oxana, DRUŢA Iana, EMNOVA Ecaterina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM,
Recenzent: ROTARU V., dr. şt. Agricole
Cuvinte cheie: biomasa microbiană, activitate microbiologică, agricultura organică
În ultimii decenii problema fertilizării culturilor agricole a fost studiată sub diferite aspecte, în special
eficacitatea diferitor tipuri şi sortimente de îngrăşăminte [3]. Agricultura organică este un sistem de management de
producere care promovează şi ameliorează sănătatea agro-ecosistemelor. Practicile mai importante folosite în
sistemul ecologic includ: adoptarea unei rotaţii largi şi variate a culturilor, folosirea de îngrăşăminte organice ş.a.
Astfel se contribuie la menţinerea sau îmbunătăţirea parametrilor biologici ai solului [8].
Microbiota edafică joacă un rol important în diverse procese ce decurg în sol [1,4] de aceea, mărimea şi
activitatea ei sunt utilizate ca parametri pentru a caracteriza calitatea solului din diverse ecosisteme.
Studiul dat a avut drept scop cercetarea efectului sistemului de fertilizare şi planta cultivată în asolament de
câmp, asupra indicilor microbiologici ai solului. Ca obiect de studiu a servit solul de tip cernoziom tipic, colectat de
pe lotul experimental de lungă durată al Centrului Ştiinţifico–Practic „Selecţia‖, or. Bălţi. Asolamentul reprezintă 6
sole de rotaţie a culturilor (borceag–grâu de toamnă–sfeclă de zahăr–porumb–orz de primăvară–floarea soarelui), în
4 repetiţii. Au fost alese 2 sisteme de fertilizare: îngrăşăminte organice (ÎO) şi minerale+organice (ÎMO). Probele de
sol au fost preluate din stratul superior, din rizosfera plantelor. Au fost analizaţi următorii parametri: carbonul
biomasei microbiene (C-BM) [6], activitatea dehidrogenazică potenţială (Act-DH) [7] şi intensitatea respiraţiei
bazale a solului (IRBS) [2].
Rezultatele cercetărilor au arătat că valorile parametrilor studiaţi (în special Act-DH) nu au oscilat drastic în
funcţie de fertilizare. Aplicarea ÎO a contribuit la majorarea IRBS la culturile grâu de toamnă, sfecla de zahăr şi
porumb. Un fapt remarcabil s-a atestat în varianta martor (nefertilizată), unde faţă de restul variantelor, doar Act-DH
a fost la un nivel redus, pe când C-BM a fost la acelaşi nivel, iar IRBS, care nu întotdeauna corelează cu fertilitatea
solului [5], a fost de aproape de 3 ori mai înaltă. Parametrii analizaţi au fost influenţaţi mai pronunţat de culturile din
asolament. Astfel, valorile lor erau mai înalte în solul de sub borceag şi fl.soarelui, iar în cel de sub grâul de toamnă
şi sfecla de zahăr, din contra, mai joase.
Generalizând rezultatele obţinute putem concluziona că fertilizarea multianuală cu ÎO şi ÎMO din cadrul
asolamentului manifestă un efect favorabil asupra parametrilor biologici ai solului. Mărimea BM şi activitatea
generală a acesteia pot fi utilizate ca indici relevanţi ai calităţii solului.
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INFLUENŢA SISTEMELOR DE FERTILIZARE ÎN ASOLAMENT ASUPRA PROPRIETĂŢILOR
CHIMICE ALE CERNOZIOMULUI TIPIC
DRUŢA Iana, DARABAN Oxana, EMNOVA Ecaterina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M.
Recenzent: LISNIC Stelian, dr. în şt. Biologice
Cuvinte cheie: îngrăşăminte organice, îngrăşăminte organo – minerale, azot amoniacal, humus, activitatea ureazică
Fertilitatea solului este una din problemele cheie pentru orice sistem de agricultură, inclusiv şi pentru
agricultura durabilă. Ea este determinată preponderent de influenţa a trei factori: rotaţia culturilor, sistemul de
lucrare şi fertilizare în asolament. Soluţionarea cu succes a problemei restabilirii şi menţinerii fertilităţii solului
poate fi realizat doar prin îmbinarea raţională a sistemelor de fertilizare şi lucrare a solului în cadrul asolamentului
[1].
Scopul cercetărilor efectuate a constituit în studiul proprietăţilor chimice a cernoziomului tipic în asolament de
câmp în funcţie de sisteme de fertilizare şi planta cultivată.
Cercetările sau efectuat în baza experienţei de lungă durată la Centrul Ştiinţifico-Practic ―Selecţia‖ din Bălţi.
Drept obiect de cercetare a servit cernoziomul tipic. Teritoriul are o schemă de tip bloc, din 6 sole de rotaţie a
următoarelor culturi de câmp: măzăriche şi ovăz (borceag) – grâu de toamna, sfeclă pentru zahăr, porumb pentru
boabe, orz de primăvară, floarea-soarelui. Din a. 1991 sunt utilizate două sisteme de fertilizare: i) îngrăşăminte
organice – 15 t/ha suprafaţă de asolament gunoi de grajd; ii) utilizarea mixtă a îngrăşămintelor minerale şi organice;
(NPK 75, 130, 175 kg s.a./ha suprafaţă de asolament şi gunoi de grajd 10 şi 15 t/ha suprafaţă de asolament. Mostrele
de sol au fost colectate din stratul superior al solului (0-20cm). Au fost analizaţi următorii parametri: substanţa
organică a solului, concentraţia azotului amoniacal mobil şi activitatea ureazică a solului.
Rezultatele cercetărilor au arătat că concentraţiile azotului amoniacal mobil in cernoziom tipic cultivat cu grâu
de toamnă, sfecla pentru zahăr şi porumb au fost autentic mai mare la aplicarea sistemului de fertilizare organic în
comparaţie cu cel mineral+organic. Cea mai mică concentraţie a azotului amoniacal a fost determinată în sol
cultivat cu sfecla pentru zahăr la ambele sisteme de fertilizare. Iar potenţialul activităţii ureazice din cernoziomul
tipic a fost autentic mai mare în sol cultivat cu sfecla pentru zahăr, porumb, orz de primăvară şi floarea soarelui cu
aplicarea sistemului mineral+organic în comparaţie cu sistem de fertilizare organic. Cea mai mare activitatea
ureazică a fost observată în sol cultivat cu orz de primăvară.
Rezultatele obţinute au relevat faptul că sistemele de fertilizare organic şi mineral+organic în asolament
contribuie la ameliorarea indicilor agrochimici ai fertilităţii solului în comparaţie cu sol nefertilizat. Acest fapt se
confirmă prin cantitatea de substanţă organică care în solurile cultivate cu 6 specii de plante în asolament nu diferă
autentic între sistemele de fertilizare, dar totuşi are tendinţa de sporire în probele de sol care au fost fertilizate cu
îngrăşăminte mineral+organic.
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DIOXOMOLYBDENUM(VI) AND DIOXOVANADIUM(V) COMPLEXES WITH SCHIFF BASES
DERIVED FROM ISONICOTINOYLHYDRAZIDE: SYNTHESIS AND CHARACTERISATION
GUSINA Liudmila
Laboratory of Coordination Chemistry, Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldova,
Reviewer: BULHAC Ion, dr. hab. in chemistry
Keywords: Schiff base ligands, complexes, X-Ray structure
The chemistry of aroylhydrazones has been intensively investigated in recent years for several reasons: the
coordination ability of compounds from this group to chelate transition metal ions, their biological and promising
properties for analytical applications. As part of our study on coordination behavior of Schiff bases, we prepared and
characterized new dioxomolybdenum(VI) and dioxovanadium coordination compounds with ligands derived from
isonicotinic acid hydrazide and salicylaldehyde H2L1-3 (Scheme 1). The characterization included IR and NMR
spectroscopic data, as well as X-ray structure analysis.
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Scheme 1. Tridentate isonicotinoylhydrazone Schiff base ligands
The complexes {VO2(HL1)] (1) and [VO2(HL2)] (2) consist of discrete mononuclear molecules. The
vanadium(V) ion is in a distorted square-pyramidal environment, coordinated at the pyramid basis to
isonicotinoylhydrazone molecule that acts as a tridentate ligand through its azomethine nitrogen atom and carbonyl
and deprotonated phenol oxygen atoms and to an oxo ligand. The fivefold coordination is completed by another oxo
ligand at the pyramid apex, both oxo ligands are in cis position. An interesting feature of both structures include the
protonated pyridyl ring [1-2].
The structures of complexes 3 and 5 consist of dioxomolybdenum(VI) moiety, one tridentate twice
deprotonated Schiff base ligand, bonded as tridentate ONO-donors and a solvent molecule that occupies the sixth
metal coordination site. The geometry around Mo is distorted octahedral.
In the complex [MoO2(L2)]4 (4) the ligand is coordinated to the cis-Mo22+ core via phenolic-oxygen,
azomethine-nitrogen and enolic-oxygen atoms, while the remaining sixth coordination site is occupied by the
nitrogen atom of other isonicotinoyl part, connecting the molybdenum ions at the corners of the square into a cyclic
assembly.
References:
1.
2.

L. Gusina, I. Bulhac, D. Dragancea, Yu. Simonov, S. Shova. 26th European Crystallographic Meeting,
Darmstadt, 29 August - 2 September, 2010, p. s266.
L. Gusina, I. Bulhac, D. Dragancea, S. Shova. 5th Conference on Materials Science and Condensed Matter
Physics MSCMP 2010, September 13 - 17, 2010, Chisinau, Moldova, p. 149.

75

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 2,2’-(1,2(3 OR 4)-PHENYLEN)BIS-[1,3-DIOXOLANE4R,5R(+)-4,5-DIETHOXICARBOXYLIC] ACIDS
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Moldova StateUniversity
Reviewer: GUȚU Iacob, doc. hab. prof. univ.
Keywords: R,R-(+)-tartaric acid, bactericidal, fungicidal, tetra-hydrazones.
There are variety of biologically active substances obtained from the
R,R-(+)-tartaric acid which
shows the antimicrobials[1] and antifungicals[2][3] properties, that encourages our research in this direction. Previous
studies of
chiral bis-hydrazones of (4-R,5-R)-2-aryl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acids show selective
bactericidal and fungicidal properties (1)[4]. For these reasons, is important the synthesis of new tetra-hydrazones
which contains two dioxolane cycles (2c) thus making possible duplication of bioactive groups. The esters (2a) are
obtained by condensation (R,R)-2,3-bis(O-trimethylsilyl)tartrate with aromatic dialdehyde[5]. The next stage is to
obtain tetra-hydrazides (2b) by treatment of esters (2a) with hydrazine. The last step is condensation of tetrahydrazides (2b) with aromatic dialdehydes. The structures of compounds obtained were confirmed by IR, 1H-NMR
and 13C-NMR spectra.
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(a) R= ethyl
(b) R= NH-NH2
(c) R= NH-N=CH-R’
R’= aryl
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ESTIMAREA INDICILOR REOLOGICI A JELEURILOR DE FRUCTE
MOGA Victoria, MIJA Nina, PALADI Daniela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Recenzent: POPOVICI C., dr.
Cuvinte cheie: preparate gelifiante, indici relogici, rezistența la deformare
Chimizarea intensă a proceselor de fabricație impune necesitatea elaborării unor produse alimentare de
protecție cu calități detoxifiante [5]. Preparatele gelifiante (marmeladele, jeleurile) sunt produse utilizate tradițional
în alimentația curativă și profilactică [4,5]. Un compartiment important în estimarea calităților acestora este
determinarea indicilor reologici [1, 2, 3, 4]. În cercetarea dată jeleurile de fructe au fost preparate cu utilizare de
pectine extrase din soiul de prune „Stanley” și soiul de vișine „Șpanka”. În rezultatul cercetării s-a stabilit
importanța determinării următorilor indici reologici: rezistența la deformare Rdef, Pa; efort maxim de deformare ϴ def,
Pa; viscozitate efectivă η, Pa*s; coeficient de temperatură a viscozității efective ɑ ηefect, Pa*s/°C. Rezultatele
estimării indicilor reologici a jeleurilor din fructe permit să fie prognozate potențialul de gelificare a pectinelor din
fructe și optimizate rețetele de preparare a jeleurilor.
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REACŢII DE ASAMBLARE DUBLĂ PENTRU PREPARAREA MATERIALELOR MAGNETICE
SECU Mihail1, PALAMARCIUC Oleg1,2
1
Universitatea de Stat din Molodva, Chişinău, Republica Moldova
2
Centrul de Cercetari Ştiinţifice „Paul Pascal” CRPP, CNRS, Bordeaux, Franţa
Recenzent: REVENCO Mihail, Dr. Hab. Prof. Univ.
Cuvinte cheie: Reacţii de asamblare, tiosemicarbazidă, compus coordinativ, precursori de Mn(III).
În chimia modernă o atenţie deosebită se acordă studiului combinaţiilor cordinative cu proprietăţi utilizabile în
produse finite necesare societăţii. În calitate de exemplu potrivit pot servi substanţele cu proprietăţi fizice neordinare
utilizate pentru stocarea informaţiei digitale. Printre aceşti compuşi un loc deosebit revine combinaţiilor
coordinative cu metalele de tranziţie care reprezentă în final molecule magnetice cu un comportament variabil în
funcţie de factorul extern aplicat: temperatură, presiune, lumină, câmp magnetic etc.
În contextul acestor cerinţe a evoluat şi sinteza chimică. Perfecţionarea metodelor de preparare a substanţelor
cu proprietăţi predestinate este un domeniu prioritar în chimia preparativă. Pentru a obţine combinaţii coordinative
cu proprietăţi excepţionale nu este suficientă realizarea unei sinteze simple din predecesori pregătiţi în rezultatul
căreia se produce o specie simplă.
Deseori sunt necesare intervenţii mai serioase, care invocă procese suplimentare de pregătire a predecesorilor,
obligându-i să treacă prin etape de activare, şi dau naştere unor produse neobişnuite, în ceia ce priveşte
componenţa şi structura finală. Aceste reacţii au fost numite reacţii template sau reacţii de asamblare şi sunt cu
succes folosite pentru proiectarea şi sinteza unor noi edificii moleculare cu proprietăţi neobişnuite.
În prezenta lucrare sunt prezentate două tipuri de reacţii de asamblare folosite pentru proiectarea şi prepararea
unor sisteme cu interacţiuni magnetice de schimb. Prima reacţie de asamblare vizează condensarea a două fragmente
organice - a aldehidei salicilice cu S-metiltiosemicarbazona aldehidei salicilice, în rezultatul căreia se formează Smetil-N1,N4-bis-(saliciliden)-izotiosemicarbazida (H2LS-CH3) coordinată în jurul ionului Mn(III) în cadrul
cationului complex [Mn(LS-CH3]+.
A doua reacţie de asamblare are loc la combinarea acestui cation cu diferite blocuri paramagnetice care produc
sisteme de tipul celor prezentate mai jos, în care se realizează interacţiuni magnetice de schimb.
Sunt prezentate detaliat condiţiile de sinteză, structura şi rezultatele cercetărilor criomagnetice.
Alegerea potrivită a blocurilor paramagnetice şi asamblarea structurilor cu interacţiuni feromagnetice
pronunţate oferă posibilitate obţinerii materialelor magnetice de perspectivă pentru utilizare în domeniul respectiv.

Schema reacţiei de asambalre a două blocuri paramagnetice
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IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ÎN RAIONUL IALOVENI
ȚURCANU Viorica
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
Recenzent: PRUNICI P., dr, conferențiar
Cuvinte-cheie: factor de mediu, aer, apa, sol.
În ultima perioadă activităţile umane au generat în ansamblu serioase dezechilibre ecologice, materializate prin
poluarea aerului, apei şi a solului, care necesită măsuri complexe de combatere în vederea refacerii calităţii
componentelor mediului. Apa, aerul şi solul sunt factori de mediu indispensabili vieţii. De aceia evaluarea
impactului antropic asupra acestor componente naturale este primordială.
Poluarea aerului rezultă din sursele fixe şi cele mobile. În raionul Ialoveni funcţionează 89 de întreprinderi
industriale potenţiale de poluare a aerului. După nivelul de emisii a acestora în atmosferă, se atribuie la categoria
întreprinderilor cu masa emisiilor de până la 100 tone/an. În ultimii ani emisiile sumare de la sursele fixe sunt în
creştere atingând în anul 2007 cantitatea de 534,24 tone. Transportul auto rămâne una din sursele principale de
poluare a aerului atmosferic. În raionul Ialoveni sunt înregistrate 9473 unităţi de transport, numărul cărora fiind în
creştere faţă de anii precedenţi. Comparativ cu anul 2006, numărul microbuzelor s-a dublat, iar numărul
motocicletelor a crescut de 6 ori. Cantitatea sumară emisă a acestor poluanţi în anul 2007 a ajuns la 1780 tone.
Astfel cota emisiilor poluante de la autovehicule în volumul sumar de poluanţi ai aerului atmosferic constituie 77 %.
Un alt factor de mediu indispensabil vieţii este apa. În raion sunt 74 bazine acvatice cu suprafaţa totală de
1423,9 ha. Teritoriul raionului Ialoveni este traversat de 2 râuri mai mari – r. Botna şi r. Işnovăţ. Aceste râuri au un
grad de poluare moderat, iar sursele principale de poluare fiind apele uzate din localităţile amplasate în imediata
apropiere de râuri. Concentraţiile de ioni de amoniu, nitraţi şi nitriţi, cresc în aval faţă de amonte de localităţile
Ruseştii Noi, şi Gangura de 2-2,5 ori.
Populaţia raionului şi agenţii economici din teritoriu se aprovizionează cu apă potabilă din cele 81 fântâni
arteziene din numărul total de 128, cât şi din 4734 fântâni publice. În perioada anilor 2007-2008 investigaţiile fizicochimice de către colaboratorii centrului de medicină preventivă Ialoveni au arătat că 10% din sondele arteziene şi
65% din fântânile publice nu corespund cerinţelor STAS 2874-82-„Apă potabilă‖ după indicii conţinutului de
nitraţi, nitriţi şi ioni de amoniu.
Solul este un factor de mediu important deoarece de calitatea lui depinde formarea şi protecţia resurselor de
apă, creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei, influenţând astfel în mod direct alimentaţia omului. Exploatarea intensivă a
terenurilor agricole în asociere cu manifestarea largă a proceselor de degradare fizică şi chimică au condus la
dehumificarea, degradarea fizică, chimică şi biologică a solurilor. Un factor important al impactului antropic asupra
solurilor îl reprezintă folosirea fertilizanţilor minerali şi a pesticidelor. În ultimii ani volumul îngrăşămintelor
minerale şi organice încorporate în sol s-a redus de aproape 3 ori.
În rezultatul cercetărilor sau efectuat următoarele concluzii:
În raionul Ialoveni poluarea aerului atât de la sursele fixe, cât şi de la sursele mobile este în creştere.
Râurile şi lacurile din raionul Ialoveni au un grad de poluare moderat, iar sursele principale de poluare fiind apele
uzate din localităţile amplasate în apropierea ecosistemelor acvatice.
Valorificarea intensă a solurilor favorizează dehumificarea lor, degradarea fizică, chimică şi biologică. În
ultimii ani se extind suprafeţele terenurilor erodate, afectate de alunecări de teren şi ravene.
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SYNERGISTIC EXTRACTION OF SODIUM AND POTASSIUM PICRATES WITH MIXTURE OF CMETHYL CALIX[4]RESORCINARENE AND 4’ –AMINO-BENZO-15-CROWN-5
VERZIU Cezar
Universitatea Politehnica Bucuresti, Polizu Street,1, Bucuresti, Romania
Reviewer: SERBAN Bogdan-Catalin, PhD, Research Scientist
Keywords: picrates, calixarenes, crown –ethers, synergistic extraction
This paper presents extraction behaviour of sodium and potassium picrates from aqueous phase to an organic
phase( chloroform ) using three types of extractants: 4’aminobenzo-15- crown -5 ( fig.1) C -methyl
calix[4]resorcinarene(fig.2), and an equimolecular mixture of both supramolecular compounds. Variation of
concentration of extractants in aqueous phase was also examined. The concentrations of sodium and potassium
cations from chloroform solution were determined by the concentrations of picrates from aqueous phase.All
macrocyclic ligands show a moderate affinity for sodium and potassium cations. The extractability is given by
equation:
%E= [M]+org/[.M]+ aq. initial.100
The percent of extractability can be determined from the absorbance spectra according to equation:
%E= Ai-Af/Ai.100
For all examined concentrations, C- methyl calix[4]resorcinarene exhibit a poor extractability for both cations.
For equimolecular mixture of extractants it was found a synergistic extraction :
%Ecalixarene+ %E crown-ether< %Ecalixarene-crown ether mixture.
In the extraction process, 4’aminobenzo-15- crown -5 forms charged complex with cations , and then
associate with C- methyl calix[4]resorcinarene through π- π stacking interactions and hydrogen bonds.
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Fig.1 The structure of 4’amino-benzo-15-crown-5

Fig.2 The structure of C-methyl calix[4]resorcinarene
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COMPUŞI HEXA- ŞI DECA- NUCLEARI AI MN(III) CU DERIVAŢI AI TIOSEMICARBAZONELOR
ALCHILATE
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Cuvinte cheie: Reacţii template, matrice metalică, compus coordinativ, săruri de Mn(II).
Studiul combinaţiilor coordinative cu aranjament supramolecular reprezintă un factor semnificativ în domeniul
chimiei materialelor. Combinaţiile polinucleare în baza metalelor de tranziţie îşi găsesc aplicare în diferite ramuri
ale tehnologiilor informaţionale, manifestîndu-se ca agenţi de stocare a informaţiei, materiale magnetice şi substanţe
protectoare de straturi fine – baterii solare.
Un loc aparte îi revine ligandului, care prin capacitatea şi geometria de coordinare joacă rolul decisiv în
formarea compuşilor polinucleari. Deseori liganzii sunt obţinuţi prin reacţiile template. Sinteza pe matrice de metal
îi oferă ligandului posibilităţi de acomodare şi echilibrare în procesul de coordinare.
Manganul este un element promiţător pentru chimia combinaţiilor coordinative atât prin variabilitatea gradelor
de oxidare, cât şi prin manifestarea unor proprietăţi specifice, care nu pot fi puse în evidenţă la alte metale.
În această lucrare se relatează despre reacţia de asamblare cu folosirea S-metilizotiosemicarbazonei aldehidei
salicilice (SMeTSCAS) şi a 2-formilpiridinei în prezenţa sărurilor de mangan(II). În rezultatul acestei reacţii, care
se desfăşoară la aer, au fost observate patru transformări cardinale: 1) schimbarea gradului de oxidare
Mn(II)→Mn(III); 2) adiţia nucleofilă a 2-formilpiridinei pe grupa tioamdă a SMeTSCAS şi formarea unui ligand
nou pentadentat în formă de hemiaminal; 3) asamblarea compuşilor hexa- şi deca- nucleari ai Mn(III) cu liganzi și
seturi de coordinare diferiti

Au fost sintetizaţi, individualizaţi 4 compuşi, structura cărora a fost stabilită prin studii de difracţie cu raze
X. A fost stabilit că introducerea substituenţilor în poziţia 6 a inelului piridinic reduce nuclearitatea de la 10 la 6
păstrând motivul de bază a asamblării.
Cercetările criomagnetice pun în evidenţă un comportament antiferomagnetic între centrele paramagnetice de
Mn(III). Cu descreşterea temperaturii susceptibilitatea magnetică scade şi la T= 1.8K este apropape de 0, fapt care
confirmă că spinul sumar al moleculei la etapa fundamentală devine S=0. Au fost evaluate constantele de schimb
antiferomagnetic în sistemele studiate.
Fig. 1 Schema de sinteză a compuşilor hexa- şi decanucleari a Mn(III)
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PROBLEME ACTUALE ALE SPAŢIILOR VERZI DIN R. MOLDOVA
COVALI Victoria, PALANCEAN Alexei, SOCOLOV Vasile, SAVOI Victoria, SOCOLOVA Ludmila
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Cuvinte cheie: spații verzi, parc, grădină.
Suprafaţa spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale în Republica Moldova constituie cea. 15 374,1
ha/2957,2 km (2,5 %). Spaţiile verzi (parc, grădină, scuar etc.) reprezintă o componentă de bază a localităţilor
urbane şi rurale. Aceste zone influenţează într-o anumită măsură asupra microclimei localităţilor: în rezultatul
procesului de fotosinteză aerul atmosferic este îmbogăţit cu oxigen; reduc nivelul zgomotului; influenţează benefic
asupra regimului termic şi hidric; previne procesul de erozie a solului; direcţionează şi stopează parţial viteza
curenţilor de aer, asigurînd o ventilare a spaţiului etc. Acestea şi alte funcţii ale spaţiilor verzi pot fi efectuate în
cazul tendinţei nu numai majorării suprafeţei lor, dar şi în cazul aplicării unui sistem argumentat al amplasării
raţionale.
În localităţile urbane şi rurale este necesar a se proiecta şi crea o sistemă unică a spaţiilor verzi. Rezultatul
scontat poate fi atins în cazul asigurării reţelei uniforme şi conexe a spațiilor verzi. Este necesar a menţiona faptul că
localităţile urbane şi rurale în rezultatul dezvoltării (urbanizării), reduc semnificativ legătura omului cu natura, iar
spaţiile verzi din intravilan într-o măsură oarecare asigură această legătură.
Aspectul localităţii este foarte bine apreciat în cazul cînd există o suprafaţă suficientă a spaţiilor verzi.
Semnificativ este utilizarea durabilă a componentelor naturii, repartizării vizitatorilor, capacitatea de creare a
peisajelor şi diverselor instalaţii. Pentru crearea landşaftului în microraioanele locative contemporane, este necesar
definitivarea criteriilor de creare şi amenajare din punct de vedere funcţional, ecologic şi estetic a spaţiilor verzi.
Atingerea rezultatului scontat în procesul creării spaţiilor verzi se datorează aplicării unui complex de măsuri, şi
anume:
Urbanistic, repartizarea pe sectoare a localităţii, efectuînd conexiunea lesne dintre sectoare într-un tot
unitar.
Sanitar, optimizarea microclimatului, sporind efectul de asanare. Amplasarea reuşită a plantelor lemnoase,
reduc viteza vîntului, reglează regimul hidric şi de temperatură a mediului. Frunzele plantelor reţin
particulele solide din aer, absorb substanţe gazoase toxice şi fîxînd în ţesuturile foliare metalele grele, şi
evacuîndu-le toamna odată cu căderea frunzelor. Reduc nivelul zgomotului din mediu. Efectul spaţiilor
verzi poate fi cu influenţă regională şi locală.
Recreare, crearea condiţiilor de odihnă a populaţiei din localitate. Intru asigurarea condiţiilor menţionate
este necesar a se crea diferite categorii de spaţii verzi. În procesul de înverzire a localităţilor urbane şi rurale
se ţine cont de funcţionalitatea obiectelor înverzite. Este necesar crearea regimului de temperatură şi
efectului de umbră pe străzi, pieţe, cheiuri, în cartierele locative şi publice, pe teritoriile întreprinderilor
industriale etc, care poate fi soluţionat prin următoarele metode:
Selectarea asortimentului de plante, care ar îndeplini rolul de ecran, reţinerea razelor solare.
Inverzirea verticală a suprafeţelor edificiilor cu specii de plante lemnoase de liane.
In procesul de înverzire a străzilor este necesar a se ţine cont de funcţionalitatea străzilor: străzi magistrale şi
străzi locative. De-a lungul străzilor magistrale a se planta specii de arbori cu talie înaltă. Străzile locative a se
amenaja cu arbori fructiferi şi arbuşti cu înflorire decorativă.
Pentru atingerea efectului scontat în procesul de creare a spaţiilor verzi în localităţile urbane şi rurale este
necesar respectarea principiului uniformităţii şi continuităţii.
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CLASELE DE MARCHERI DE DEFINIŢII PENTRU ANALIZA SEMANTICĂ A INTRĂRILOR DLRLC
BURCA Eugenia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Recenzent: BOIAN E. , dr.
Cuvinte cheie: marcheri de sens şi de definiţii, resurse lingvistice, parsare, intrare de dicţionar, arbore de sensuri.
În lucrarea de faţă a fost utilizată metoda de parsare bazată pe configuraţii SCD (Segmentare-CoeziuneDepentenţă) [1] pentru transformarea eficientă a intrărilor (ce conţin text neprelucrat) din Dicţionarul Limbii Ruse
Literare Contemporane (DLRLC) în 20 volume [2] într-o resursă lingvistică indexabilă. Strategia care stă la baza
acestei metode reuneşte două configuraţii diferite de parsare: una, care identifică şi extrage pentru fiecare intrare de
dicţionar arborele de sensuri principale şi secundare şi altă configuraţie, care parsează fiecare nod din arborele de
sensuri cu scopul de a clasifica definiţiile din dicţionar, ce descriu sensuri principale şi secundare.
Un marcher reprezintă o graniţă pentru o categorie lingvistică specifică. Recunoaşterea marcherilor şi
construirea arborelui de sensuri a unei intrări din DLRLC a fost realizată în lucrarea [3]. Clasele de marcheri folosite
pentru identificarea arborelui de sensuri pentru sensuri principale sînt: cifrele romane (I., II., III.,...etc.), cifrele
arabe urmate de punct (1., 2.,3.,... etc.), două bare oblice (//). Pentru sensuri secundare se utilizează: rombul gol
(„◊”), traversa („═‖), tilda („~‖), enumerarea literală - de tip litere chirilice, după care urmează paranteza rotundă
( а), б), в),...etc.).
În urma analizei conţinutului semantic al sensurilor pentru intrările din DLRLC s-a depistat următorul set
specific de clase de marcheri de definiţie: MorfDefs-definiţii morfologice; RegDefs- definiţii scrise cu font regular;
BoldDefs- definiţii scrise cu bold; ItalDefs- definiţii scrise cu italic; SpecDefs- definiţii ce conţin specificaţii;
SpSpecDefs- definiţii scrise cu litere spaţiate, ce conţin anumite specificaţii; DefExems- exemple la definiţii, cu
scopul de a întregi sensul unei definiţii. Aceşti marcheri de definiţie coincid întru-totul cu marcherii definiţiilor
propuşi pentru Dicţionarul Tezaur al Limbii Române[1].
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PROBLEME DE DECIZIE ALE REŢELELOR PETRI TEMORIZATE CU SALTURI
CAMERZAN Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Recenzent: CHIRIAC Liubomir, dr., conf. univ., UST
Cuvinte cheie: reţea Petri temporizată cu salturi, problemă de decizie, arbori de acoperire
Studierea clasei reţelelor Petri temporizate cu salturi ca modele pentru o clasă largă de sisteme reale a condus
la introducerea structurilor de acoperire[2] pentru acestea şi formularea unor probleme de decizie specifice acestora
prezentate în acest articol.
Definiţia 1 O reţea Petri P/T temporizată cu salturi [1, 4], abreviat TJPTN, este un triplul = ( , R, Θ), unde
P
este o TPN, R este o relaţie binară pe mulţimea marcărilor lui ( i. e. R
NP), fiind numită mulţimea
+
salturilor (spontane) ale lui , Θ: T Q0 este funcţia de temporizare care asociază tranziţiilor întârzieri de timp.
Prin marcare a reţelei se va înţelege orice marcare a reţelei de bază(suport) .
Regula de j tranziţie a unei Reţele Petri temporizate cu salturi constă în:
(RA) regula de j aplicabilitate - o tranziţie t este posibilă la marcarea M în , abreviat M t , dacă ea este j –
posibilă la M adică există o marcare M1 astfel încât MR*M1 t ;
(RC) regula de j calcul - dacă M t atunci marcarea M este j produsă prin apariţia tranziţiei t la marcarea M,
după scurgerea intervalului de timp Θ(t), dacă t este tranziţie temporizată, sau imediat, dacă t este tranziţie imediată,
abreviat M t M , dacă există două marcări M1, M2 astfel încât MR*M1 t M2R*M .
Se introduce noţiunea de reţea Petri temporizată cu salturi R – redusă astfel:
Definiţia 2 Fie o reţea Petri temporizată cu salturi marcată:
1.
Un salt (M, M ) R, este R – redus dacă M M şi M [M0 ,j.
2.
Reţeaua este R – redusă dacă orice salt al ei este R – redus.
Pentru Reţelele Petri temporizate cu salturi sunt de asemenea utilizate mecanismele de resetare şi continuitate
în vederea păstrării sau ştergerii timpului tranziţiilor. Se păstrează cele trei tipuri de mecanisme:
1. resampling,
2. enabling memory,
3. age memory.
Sunt bine cunoscute problemele de decizie puse în legătură cu accesibilitatea, mărginirea, pseudo – viabilitatea,
acoperirea pentru Reţele Petri cu salturi [3]. Aceleaşi probleme de decizie se pun şi pentru Reţele Petri temporizate
cu salturi. Referitor la decidabilitatea acestor probleme prezentăm următoarele teoreme:
Teorema 1 Problemele accesibilităţii, acoperirii, mărginirii, pseudo – viabilităţii, viabilităţii sunt nedecidabile
pentru clasa reţelelor Petri temporizate cu salturi marcate.
Demonstraţie. Demonstraţia acestei teoreme se bazează pe simularea reţelelor cu 1 – inhibiţie prin reţele Petri
cu salturi, fiind cunoscută nedecidabilitatea acestor probleme de decizie pentru clasa reţelelor cu 1 – inhibiţie.
Teorema 2 Problemele accesibilităţii, reducerii, acoperirii, mărginirii, finititudinii mulţimii de accesibilitate şi
a pseudo - viabilităţii sunt decidabile pentru clasa reţelelor Petri temporizate cu salturi finite.
Decidabilitatea ultimelor patru probleme se demonstrează utilizând arborele de acoperire de tip Karp – Miller.
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ВЛИЯНИЕ 3-ФОНОННЫХ U-ПРОЦЕССОВ НА РЕШЕТОЧНУЮ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ОДНОРОДНОЙ КВАНТОВОЙ НИТИ ИЗ КРЕМНИЯ
КОЧЕМАСОВ Александр, НИКА Денис, ПОКАТИЛОВ Евгений
Молдавский Государственный Университет
Рецензент: БОЛДЫРЕВ Сергей, канд. физ.-мат. наук, доцент
Ключевые слова: квантовая нить, U-процессы, решеточная теплопроводность
Квази-одномерные (1D) наноструктуры привлекают внимание исследователей благодаря перспективам
их применения во многих электронных устройствах [1-4]. Установленное в последние годы уменьшение
теплопроводности в низкоразмерных структурах [5], а также, полученные экспериментальные данные по
теплопроводности однородных кремниевых нитей [6], открывают широкие перспективы для использования
таких структур в качестве термоэлектрических элементов. Поэтому наряду с исследованием электронных
свойств наноструктур особенно важной и актуальной становится задача исследования фононного
транспорта в них.
В данной работе мы развили теорию трехфононных U-процессов в однородных 1D структурах. Расчет
U-процессов проводился с учетом дисперсии акустических фононов. Энергии и групповые скорости
фононов были получены в рамках динамической FCC (Face-centered Cubic Cell) модели, развитой в [7-8].
Получены расчетные формулы времени релаксации фононов для процессов переброса с поглощением и
испусканием фононов. Было исследовано влияние таких процессов на решеточную теплопроводность
квантовой нити из кремния в широком интервале температур. Показано, что наряду с процессами
поверхностного и примесного рассеяния, U-процессы являются определяющими факторами,
ограничивающими распространение тепла в однородных Si нитях.
Работа выполнена в рамках проектов Академии Наук Молдовы 10.819.05.02F и 08.820.05.02GA
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ОСОБЕННОСТИ АНИЗОТРОПИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОЭДС В НИТЯХ, НА ОСНОВЕ
ВИСМУТА, С РАЗЛИЧНОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
КОТОМАН Татьяна1,2, КУРОШУ Нику1,2, СТИЧ Иван1,2
1
Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологии им. Д.В. Гицу, Академии Наук Молдовы
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Рецензент: БОДЮЛ Павел, профессор, доктор хаб. физ.-мат. наук
Ключевые слова: нанонити, анизотропия, термоэлектричество, магнитосопротивление
Получены и исследованы монокристаллические нити, полученные по методу Улитовского в
стеклянной оболочке, на базе полуметалла Bi и его сплавов с ориентацией С1 и С3 вдоль оси нити [1, 2]. Для
получения нитей с ориентацией С3 вдоль оси использовался метод зонной перекристаллизации.
Для перекристаллизации нитей была сконструирована установка для зонной перекристаллизации нитей
с затравкой. Методом диаграмм вращения поперечного магнитосопротивления было показано, что
структура диаграмм вращения после перекристаллизации нитей соответствовала симметрии оси вращения
шестого порядка (рис. 1, кривая 2).

Рис. 1 Диаграммы вращения поперечного магнитосопротивления нитей на основе висмута двух
ориентаций: 1) 1011 - вдоль оси нити; 2) 111 – С3 вдоль оси нити, H

I , Т= 300 К, Н= 0,4 Т.

Исследовались анизотропия сопротивления и термоэдс в нитях в зависимости от диаметра нитей d в
интервале температур 300-77К.
Показано, что анизотропия термоэдс зависит от диаметра нитей d, а слабое магнитное поле приводит
как к росту термоэдс по абсолютному значению, так и к увеличению ее анизотропии, что является важным
фактором практических приложений, в частности для создания анизотропных термоэлементов [3, 4].
Данная работа выполнена при поддержке проекта Ukrainian project 10.820.05.08.UF.
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РАСЧЁТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА СФАЛЕРИТНЫХ КРИСТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДА ЭВАЛЬДА И МОДЕЛИ VALENCE FORCE FIELD
КРЫШМАРЬ Дмитрий, ПОКАТИЛОВ Евгений
Государственный университет Молдовы
Рецензент: НИКА Денис, доктор
Ключевые слова: сфалерит, метод Эвальда, модель Valence Force Field
В данной работе были рассчитаны фононные дисперсионные зависимости сфалерит-кристаллов на примере
GaP с целью дальнейшего применения на практике методов расчѐта колебательных спектров различных
наноразмерных ионных соединений из фосфида галлия и других полярных материалов. Это направление
исследований продиктовано актуальностью изучения наноструктур, включающих атомарные и ионные
(полярные) соединения. Для исследования фононных свойств таких соединений необходим более точный
расчѐт некулоновского взаимодействия с большим числом силовых параметров (2-, 3-, 4-частичные и т.д.
межатомные взаимодействия).
Использованное здесь атом-атомное силовое поле V (ri ) VSR VLR включает близкодействующую часть

VSR , которая описывает ковалентную связь, и дальнодействующую часть VLR , которая описывает
кулоновское взаимодействие между точечно заряженными ионами. Для атома i , связанного тетраэдрически
с атомами j , k и l , близкодействующее взаимодействие:

VSR (ri )
1

r02
2

2
ij

r

r

2

j

2
0

r

ijk

kjl

r

,

,

r0

rij

ijk

j ,k

r

2

r

j ,k
2
0

j , k ,l

где

2
ijk

ijk

jkl

rij rjk

rr
j ,k

(1)

,

j , k ,l
r

,

rr

,

,

1

2

– близкодействующие силовые постоянные. r0 – равновесная длина связи.

Первые два члена в ур. (1) – Stretching- и Bending-взаимодействия из модели VFF Китинга [1], следующие
два члена – Stretching-Bending- и Stretching-Stretching-взаимодействия, в то время как оставшиеся два члена
описывают одно- и двуцентровые Bending-Bending-взаимодействия.
Для полярных полупроводников имеет место дополнительный кулоновский член взаимодействия
между ионами, который вызван наличием точечных зарядов в ионных положениях:

Здесь

Zi* Z *j

1

VLR (ri )
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j

| ri rj |

.
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*
i

Z – эффективный заряд иона i , и ( ) – диэлектрическая постоянная при бесконечной частоте.

Для вычисления суммы в ур. (2) был использован метод Эвальда [2] для периодических объѐмных систем.
В работе были построены дисперсии вдоль главных линий симметрии исследованной кристаллической
X,
K и
L зоны Бриллюэна). Учѐт многих видов межатомных
структуры (направления
взаимодействий с большим числом силовых параметров позволит точнее описать фононные свойства
полярных гетероструктур, нитей и т.д., что даѐт этому направлению исследований необходимую новизну.
Применение модели VFF и метода Эвальда позволило с высокой точностью воспроизвести
экспериментальные дисперсионные зависимости и найти набор параметров межатомных взаимодействий,
которые в дальнейшем могут быть использованы для определения энергетического спектра различных
наноразмерных структур из выбранного ионного материала (гетерослои, гетеронити и др.).
Литература:
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Работа выполнена в рамках проекта Академии наук Молдовы 10.819.05.02F (контракт
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NEW ARCHITECTURE OF COMMUNICATION USING THE COHERENCE STATES OF STOKES
AND ANTI-STOKES PHOTONS
ŢURCAN Marina
Center of Optoelectronics, Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
Referee:. ENAKI Nicolae Prof. Dr. hab
Key words: quantum communication, coherent laser field, scattering lasing effects , nonlinear processes.
The current paper propose a novel architecture for quantum communication. The amplitude of a simple block of
coherent Stokes and Anti-Stokes photons obtained after two-photon interaction in scattering lasing effects can be
described by the square value of electrical vector (t) EA ES . In the quasi-classical limits the amplitude 0 (t ) , has
the same proprieties as amplitude of coherent laser field. In this approximation a nice idea is to use the modulation
of this square amplitude for transmission of information. At first glance, it is observed that this method does not
have a substantial differences in comparison with classical methods of information processing, but if we send this
information in dispersive media, which separates Anti-Stokes and Stokes photons from coherent entanglement
fields, the information is drastically destroyed, because E A and ES
take zero values. The possibility of
restoration of information on the square amplitudes

0

(t ), is interesting problem of many particle coherent states,

formed from blocks of Stokes and Anti-Stokes photons [1]. These studies are necessary because in a bi-boson
lasing effect, the photon statistics depend on the statistics of the ignition field. Of course, the start up from vacuum
fluctuations preserves the entanglement character of the generated Stokes and Anti-Stokes coherence state. This
effect is very interesting in quantum communication. It is propose an interesting effect that takes into account the
classical method of registration of information. As Π(t) plays the role of electromagnetic field intensity strength for
the two- fields Stokes and Anti-Stokes, at the detector can be considered as a classical field described by
~
(t )
ks ) z 0 ] , where 0 is the envelop of cooperative two-photon interaction in scattering
0 (t ) cos[ t ( ka
processes. A large number of modes in the coherent states give as the possibilities of the increase the security of
information storages in bimodal field. In this approximation, the classical information may be introduced in the
amplitude 0 (t ) , [2]. At the first glance one observes that such registration of information may have nothing to do
with the traditional method. If the bi-boson pulses pass through a dispersive medium, the Anti-Stokes and Stokes
photons from the field change their directions. Focusing the Anti-Stokes and Stokes photons into different optical
fibers we are totally dropping the coherence among the photons. However, after a certain time interval, Anti-Stokes
and Stokes photons from the field are mixed again, and we shall show that the coherence is restored. The possibility
of experimental applications of coherence between the Stokes and anti- Stokes photons [3] obtained in superradiance and lasing effects in quantum communications and cryptography is proposed. It is demonstrated that these
collective scattering phenomena between the Stokes and Anti-Stokes cavity modes take place due to information
transfer between the photons of two fields.
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STUDIUL TERMOPLASTICITĂTII FRUCTELOR USCATE PENTRU ELABORAREA COMPOZIŢIEI
NOI DE BOMBOANE
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La desfăşurarea activităţii zilnice şi menţinerea stării de sănătate, organismul omului are nevoie de o anumită
cantitate de energie şi de substanţe nutritive – proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale, fibre alimentare,
acizi organici, substanţe pectice, apă, etc. Majoritatea acestor compuşi chimici se află în stare conservată în fructele
şi legumele uscate [2] care reprezintă sursă valoroasă de materie primă pentru elaborarea sortimentelor noi de
produse finite, în special din industria de patiserie şi cofetărie, căci îmbogăţesc produsul finit cu macro- şi
micronutrienţi.
Scopul lucrării – este studiul teoriei de termoplasticitate din punct de vedere al repartiţiei tensiunilor,
deformaţiilor şi a vitezelor de deformare în masele alimentare şi utilizarea rezultatelor experimentale pentru alegerea
corectă a modului de fabricare a bomboanelor de tip "griliaj" cu fructe şi legume uscate cu calităţile fizico-chimice
şi senzoriale îmbunătăţite, cu proprietăţi curative şi valoare nutritivă înaltă.
Pentru crearea compoziţiei noi de cofetărie de tip "griliaj" s-au studiat proprietăţile termoplastice ale merelor şi
prunelor uscate şi plasticitatea ciocolatei la aparatul Reotest-RV în limitele de temperaturi de la 20°C până la 95°C.
S-a constatat, că termoplasticitatea fructelor uscate la conţinutul de umiditatea 10% se manifestă începând cu
temperatura de 85°C, iar a ciocolatei la temperatura de 45°C. În baza rezultatelor obţinute, s-a elaborat o compoziţie
nouă de masă de cofetărie pentru bomboanele de tip "griliaj", în care conţinutul de fructe şi legume depăşeşte 50 %.
Studiul proprietăţilor termoplastice şi prelucrarea datelor experimentale au demonstrat, că masa de cofetărie pe
baza prunelor şi merelor uscate pentru bomboanele de tip "griliaj", cât şi materiile prime vegetale încep să curgă şi
pot să se deformeze sub influenţa solicitărilor numai după ce temperatura atinge valoarea temperaturii de deformare,
care reprezintă punctul de înmuiere sau pragul de curgere.
Conform rezultatelor experimentale au fost determinaţi parametrii optimi pentru crearea structurii masei de
cofetărie de tip "griliaj": umplerea cavităţii matriţei de formare a corpurilor de bomboane pe baza prunelor uscate cu
umiditatea 11,2% trebuie de efectuat la temperaturi moderate, iar pentru corpurile bomboanelor pe baza merelor
uscate cu umiditatea 8,16% temperatura de formare constituie aproximativ 100°C. Glazurarea corpurilor
bomboanelor este efectivă la temperatura glazurii de ciocolată 40÷45°C. Pentru amestecarea eficientă a
ingredientelor masei de cofetărie cu fructe uscate temperatura amestecului format trebuie să depăşească 80°C.
Pentru compoziţia nouă de cofetărie de tip "griliaj" cu fructe uscate au fost elaborate reţete de fabricare şi
schema tehnologică de producere cu specificarea valorii pierderilor, deşeurilor şi determinarea normei de consum
pentru fiecare component al reţetei de fabricare.
În fructele uscate şi bomboanele de tip "griliaj" obţinute s-a determinat activitatea apei la aparatul "Novasina",
Elveţia. S-a stabilit, că valoarea activităţii apei în merele uscate (cu umiditatea 10%) constituie 0,384, cea a prunelor
uscate (cu umiditatea 20%) este 0,431, a bomboanelor cu prune uscate neglazurate (cu umiditatea 11,2%) constituie
0,387, iar a bomboanelor cu mere uscate neglazurate (cu umiditatea 8,16 %) – 0,486. Aceste rezultate permit de a
stabili durata şi condiţiile de păstrare a corpurilor bomboanelor de tip "griliaj" cu conţinut de fructe uscate.
Produsele finite, bomboanele de tip "griliaj" cu conţinut de fructe uscate au fost supuse analizelor fizicochimice de calitate. Rezultatele acestor analize corespund cerinţelor GOST 4570 – 93 "Konfetî. Obşcee tehniceskie
uslovia" şi Reglementărilor tehnice HG nr. 204 din 11.03.2009 „Produse de cofetărie‖ şi permit stabilirea condiţiilor
de păstrare a produsului finit.
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UTILIZAREA SISTEMELOR DE BAZE DE DATE ÎN PROCESUL DE ELABORARE A TIPARELOR
PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
FLOREA-BURDUJA Elena, RARU Aliona
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Recenzent: IROVAN Marcela, conf. univ., dr.
Cuvinte cheie: bază de date, tipar de bază, caracteristică dimensională, metodă de proiectare.
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor privind structurarea unui sistem de baze de date, elaborat în Excel şi
utilizat pentru proiectarea automatizată a tiparelor produselor de îmbrăcăminte, ţinând cont de mărimea purtătorului,
de metoda de proiectare şi de tipul produsului necesar purtătorului [1]. Baza de date conține informaţii despre
caracteristicile dimensionale ale purtătorilor preluate din actele normative, prezintă algoritmul de elaborare a
tiparului de bază în funcţie de tipul produsului.
Sistemul de baze de date a fost elaborată în Excel, fiindcă acesta:
- este un soft destul de convenabil şi practic, accesibil pentru oricare;
- prezintă multe facilităţi legate de lucrul cu formulele de calcul şi calculele cu datele din diferitele
celule ale mai multor foi de calcul;
- prezintă facilităţi pentru organizarea datelor sub forma de liste de baze de date;
- cu ajutorul administratorului bazei de date poate fi uşor accesată informaţia necesară pentru a
putea fi utilizată la automatizarea procesului de elaborare a tiparelor.
Pentru realizarea bazei de date, a fost necesar să se parcurgă următorii paşi [2,3]:
1) definirea structurii bazei de date și a informaţiilor care vor figura în cadrul ei;
2) introducerea datelor necesare;
3) formatarea datelor.
Astfel, a fost elaborat un sistem de baze de date care permite efectuarea calculelor automatizate în funcţie de
metoda de proiectare, utilizând valorile caracteristicilor dimensionale în funcţie de mărimea purtătorului. Aceste
calcule sunt preluate de administratorii sistemului de baze de date şi oferite unui program ce posedă proprietăţi de
desenare 2D, care permite elaborarea automatizată a tiparele de produse.
Aceste sisteme de bază de date prezintă avantaje, fiindcă acestea pot fi utilizate atât în cadrul întreprinderilor
industriale, cât şi în cadrul atelierelor, când tiparul de bază şi de model este elaborat pentru fiecare client în parte.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕТОНАЦИИ НА ТОНКОСТЕННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ГУЦУЛЯК Елена
Институт Математики и Информатики при Академии Наук Молдовы
Рецензент: РЫБАКИН Борис, доктор физико-математических наук
Ключевые слова: математическое моделирование, взрывное нагружение, упругопластическая среда.
В настоящее время на территории Украины и Молдовы располагается большое количество хранилищ с
легковоспламеняющимися либо ядовитыми жидкостями. Если такие хранилища подвергнутся действию
наземного взрыва, вызванного террористическим актом, катастрофой авиалайнера, либо сейсмической
волной, это приведет к экологической катастрофе. Поэтому проблема оценки состояния таких резервуаров и
моделирование аварийных ситуаций является весьма актуальной на сегодняшний день.
Полученные в результате численного моделирования данные позволят оценить предел прочности
конструкции при ударном либо сейсмическом воздействии. Так как описанные выше хранилища
представляют собой тонкостенные конструкции, заполненные жидкостью (частично или полностью) и
погруженные в грунт, то становится актуальным построение моделей, учитывающих влияние воздействия
жидкости или газа на напряженно-деформированное состояние, частоты и формы их собственных
колебаний.
Для теоретического исследования динамики взрывного нагружения используются сложные двумерные
модели упругопластической среды [4,5]. Будем рассматривать движения сплошной среды в двумерной
постановке в лагранжевой системе координат. Математическая модель представляет собой систему
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, для численного решения которой был
предложена модифицированная конечно-разностная схема Уилкинса [2].
В данной модели существует возможность проведения численного моделирования детонации заряда
взрывчатого вещества, расположенного внутри или вне цилиндрической оболочки. Заряд ВВ в расчетах
занимает часть объема (оставшаяся часть заполняется жидкостью) или находится за пределами резервуара.
В данном случае для моделирования материала пластины (алюминия, стали) использовались уравнения
состояния в форме Ми-Грюнайзена [2]. В качестве теста, для жидкости, было выбрано уравнение состояния
воды. Уравнение состояния для ВВ было выбрано в форме закона Тета при упругопластическом
нагружении. В нескольких ячейках задавалось условие инициализации детонации. После достижения в
ячейках, занятых ВВ некоторого критического значения, осуществлялось переключение уравнения
состояния на уравнение состояния продуктов детонации. Таким образом, моделировалось распространение
детонационной волны по ВВ.
Основные результаты: моделируется немгновенная детонация взрывчатого вещества внутри закрытого
с торцов контейнера, заполненного жидкостью и находящегося внутри различных сред (соли, кварца,
грунта). Для соли, кварца и воды использовалось уравнение Ми-Грюнайзена (для неметаллов). В качестве
модели грунта была выбрана модель Ляхова [6]. Из соображений симметрии производится расчет правой
верхней четверти контейнера.
Исследования выполнены при поддержке гранта STCU № 4624 «Computer monitoring technology for
operational state and accidental risk of poison-fluid and petroleum depots»
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Consider a stochastic discrete system L with finite set of states E {e1, e2 , , e } , with given distribution
function p * (e j ) on E and transition probability matrix P
two states u, v
matrix

( p(u, v)) u , v

E is given the positive rational transit-time

( (u, v)) u , v

E

E

. In addition we assume that for arbitrary

(u , v) , i.e. for this system is defined the transit-time

. The evolution of the system is considered finished if it realizes a given sequence

m

X ( x1 , x2 ,, xm ) E . In this paper we describe how to calculate the main probabilistic characteristics, such as
distribution, average value, variance and the moments of order n of the evolution time.
We show that this problem can be reduced to the case of stochastic discrete systems with nonzero natural
transit-time by changing the measurement unit. As the measurement unit can be used the least common multiple
of denominators of
matrix elements. The matrix *
is the matrix of transit-time of the new system.
Next, using extended network method, the obtained problem is reduced to the case of random discrete systems
with unit transit-time. This case of the problem has been solved in [1] , where an efficient polynomial algorithm for
determining probabilistic characteristics of the evolution time is proposed.
Extended network is constructed in the following way. For each state v E we select a state u E that
satisfies the equality

(u , v)

max

( z , v) , where E (v) {z

E | p( z, v) 0} . Then, we divide the transition

z E (v )

(u , v ) into

(u , v) units using the new states z 0 (u, v)

u, z1 (u, v), z 2 (u, v), , z

(u , v ) 1 (u, v),

z

(u , v ) (u, v)

v . The

probability that the system initiate the evolution from one intermediate state z j (u, v), j 1, (u, v) 1 , is considered
equal to zero. If (u, v) 1 , then the transition probability matrix P is changed as follows:
− Add the rows and the columns with zero components for the intermediate states z j (u, v), j 1, (u, v) 1 ;
− Set p( z j (u, v), z j 1 (u, v)) 1 , j 1, (u, v) 1 ;
− Set p( z, z

(u , v )

( z , v ) 1 (u, v))

p( z, v) for each z

E (v) , that satisfies the condition ( z, v) 1 and then

put p ( z , v) 0 .
The solution of the initial problem can be determined using the solution of the reduced problem and the
multiplier . So, if the evolution time in initial problem is equal to T and in reduced problem is equal to T * , then
holds T

T*

. This implies that the moments of order n are expressed by relation

average value is determined by MT
law is obtained according to P(T

k

MT *
)

P(T

; the variance is expressed by DT
*

k ), k

DT *

n (T )
2

n (T

*

)

n

; the

and the distribution

0, .
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RESTRICȚIILE ȘI ETAPELE DE CONSTRUIRE A UNUI CORPUS MONOLINGV
PALADE Olga
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Cuvinte cheie: corpus, resursă lingvistică, constuirea corpsului
Corpusurile, fiind colecţii de elemente de texte lingvistice selectate şi ordonate în funcţie de unele criterii
externe stabilite, scrise într-un limbaj sau o varietate de limbi, sînt instrumente extrem de importante în cercetările
ce ţin de lingvistica computaţională. Ele se folosesc la soluţionarea diferitelor probleme lingvistice, cum ar fi:
cercetarea ştiinţifică a vocabularului şi gramaticii limbii, precum şi a proceselor de schimbare care apar în limbajul
natural; verificarea sau validarea cuvintelor, frazelor; aplicarea metodelor statistice pentru extragerea informaţiei
necesare pentru indexarea documentelor; regăsirea informaţiei, răspunsuri la întrebări etc. [1].
Cel mai cunoscut model de corpus este Corpusul Naţional Britanic (BNC). În limba română nu există un
corpus reprezentativ similar cu BNC, dar există cîteva corpusuri balansate (cu reprezentativitate redusă) care se
utilizează pentru cercetări în limba română. Putem menţiona corpusul Ro-Wikipedia (enciclopedia on-line
www.wikipedia.org în limba română), corpusul paralel multilingual JRC-Acquis1, MULTEXT2 şi „1984‖3. Mai
există şi un şir de corpusuri experimentale, private create de Academia Română, Universitatea A. I. Cuza din Iaşi,
Universitatea Tehnică din Moldova, care s-au folosit pentru diverse aplicaţii lingvistice.
Corpusul poate fi o structură deosebită dacă este bine conceput, adică nu constituie doar o colecţie de texte, ci
este supus unor restricţii: să fie verificat, reprezentativ, calitativ (autentic, în permanenţă reînoit), să aibă o mărime
finită, să fie de o dimensiune mare, să fie într-o formă electronică procesabilă, să conţină referinţe standarde (textele
care alcătuiesc corpusul trebuie să fie însoţite de informaţii privind originea, data creării, drepturile de autor) [2].
S-a constatat că în construirea corpusului monolingv este necesar de parcurs următoarele etape [3]:
stabilirea scopului de utilizare și a criteriilor structurale;
crearea unui cadru pentru componentele principale ale lui;
determinarea tipurilor de texte cuprinse în corpus și stabilirea ordinii de prioritate pentru textele incluse;
estimarea dimensiunii ţintă pentru fiecare tip de text, reieşind din dimensiunea obiectiv globală, numărul de
tipuri de text, importanţa fiecărui tip de text;
menţinerea echilibrului între dimensiunile reale ale materialului selectat şi planul original;
verificarea corectitudinii din punct de vedere gramatical şi ortografic;
transformarea documentelor selectate la formatul text;
crearea corpusului propriu-zis.
Corpusul format se va utiliza în cercetările ulterioare pentru aplicarea lematizatorlui, stemmer-ului și a altor
instrumente lingvistice.
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ABORDAREA SISTEMOLOGICĂ A PROCESULUI DE PROIECTARE A ÎMBRĂCĂMINTEI CU
EFECT TERAPEUTIC
RARU Aliona, IROVAN Marcela, FLOREA-BURDUJA Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industria Uşoară
Recenzent: TUTUNARU Irina, conf. univ., dr.
Cuvinte cheie: îmbrăcăminte cu efect terapeutic, abordare sistemologică, proces de proiectare.
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor privind abordarea sistemologică a produselor de îmbrăcăminte cu
efect terapeutic, concept care se bazează pe procesul de comparare cantitativă a soluțiilor de proiectare – soluții
alternative și selectarea soluției de proiect sau a alternativei care va fi aplicată.
Scopul procesului de proiectare constructiv-tehnologică a îmbrăcămintei cu efect terapeutic constă în crearea
unor produse de îmbrăcăminte de înaltă calitate, cu proprietăţi ergonomice şi funcţionale sporite. Deoarece calitatea
îmbrăcămintei influenţează starea de sănătate a purtătorului, este necesar de a lua măsurile necesare în vederea
asigurării calităţii, ceea ce este posibil doar prin proiectarea sistemologică a sortimentului studiat.
Asigurarea informaţională constituie una din principalele componente ale procesului de proiectare a produselor
de îmbrăcăminte cu efect terapeutic. Principala cauză a necesităţii asigurării informaţionale este furnizarea sigură,
deplină şi la timp a informaţiei necesare pentru rezolvarea rapidă şi cu cheltuieli minime de creare şi exploatare a
problemelor de sistem.
Culegerea informaţiei necesare pentru procesul de proiectare se realizează la etapa „cercetării situaţiei de
proiect‖, în cadrul căreia se studiază particularităţile afecţiunii pentru care se proiectează produsul vestimentar, se
determină particularităţile specifice îmbrăcămintei cu efect terapeutic, funcţiile, proprietăţile şi caracteristicile
materialelor utilizate pentru confecţionarea sortimentului studiat. Pentru procesul de creare a noilor tipuri de
îmbrăcăminte cu efect terapeutic este necesară elaborarea bazei de date tipice şi specifice. Baza de date tipică
include: denumirea şi domeniul utilizării, particularităţile afecţiunii pentru care se elaborează produsul respectiv,
tipul materialelor, tipul elementelor constructive şi tehnologice specifice îmbrăcămintei. Baza de date specifică
include: construcţia de bază, schiţele şi analiza modelelor –analogii, detalii şi elemente constructive unificate.
Procesul de elaborare a produselor de îmbrăcăminte cu efect terapeutic prevede analiza condiţiilor de purtare a
confecţiilor în scopul prelucrării cerinţelor tehnice specifice sortimentului dat, utilizarea datelor tipologiei
dimensionale şi efectuarea cercetărilor ergonomice ale sistemului ―om-produs‖.
Produsele vestimentare cu efect terapeutic pot fi proiectate pe baza unei scheme-algoritm de proiectare. Astfel
proiectarea poate fi prezentată sub două aspecte, unde, pe de o parte se presupun cerinţele, proprietăţile, funcţiile, iar
pe de altă parte caracteristicile sistemului „om – produs - mediu înconjurător‖. Interschimbabilitatea informaţională
presupune posibilitatea schimbului de informaţie între componentele sistemului. În centrul procesului de proiectare a
produselor de îmbrăcăminte cu efect terapeutic se află îmbrăcămintea cu destinaţie specială, pe baza căreia se
elaborează sortimentul propus.
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STUDY OF THERMAL SPIN CROSSOVER IN MN(III) COMPOUNDS
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Keywords: spin-crossover materials; manganese (III); magnetic properties.
The phenomenon of spin-crossover (SCO) is one of the best examples of molecular bistability that means that
in some transition metal complexes the spin state of the complexes changes due to external perturbation such as
temperature, pressure, light illumination. The bistable compounds could be useful for the construction of memory
and sensory molecular-based devices. The most often this phenomenon is found for Fe(II) compounds, it is rarely
observed for Mn(III) compounds. Recently the spin-crossover phenomenon was revealed for the Mn(III) compound
with the chemical formula [MnL2]NO3 , where L2 notes the methylene groups. [1] Here we present a microscopic
approach to the SCO phenomenon in crystals containing manganese (III) ions as structural units and reveal the main
mechanisms governing this effect. The model includes the interaction of the manganese ions with the crystal field of
the surrounding ligands and the cooperative electron-deformational interaction. The model also takes into account
that the crystal field of C2v symmetry splits the cubic

3

T1 term of the MnIII ion into an orbital singlet and an orbital

5

doublet . In this field the E term is split into two singlets . The range of the crystal field parameters for which the
low-lying part of the energy spectrum of the Mn III ion consists of two non-degenerate levels arising from the states
5
T1 and E with the spin S=1 state being the ground one is determined. It is shown that in this case the ground

3

level mainly originates from the 3T1 (t24 ) term i.e. the situation facilitating SCO takes place. The ls-hs transition is
considered as a cooperative phenomenon driven by the interaction of the electronic shells of the Mn III ions with the
all-round full symmetric deformation that is extended over the crystal lattice via the acoustic phonon field. The SCO
phenomenon is treated within the molecular field approximation. Quite good agreement has been obtained between
the calculated and experimental values of the magnetic susceptibility and the effective magnetic moment.
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TEORIA CÂMPURILOR CRITICE HC2 ŞI APLICAŢIILE EI PENTRU MGB2 PUR ŞI DOPAT
URSU V., NAGOREANSCAIA A.
Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, 3100 Moldova
Recenzent: BĂNCILĂ S., dr., prof.
Cuvinte cheie: camp magnetic critic, anizotropia, doparea.



Autorii consideră că valorile mari ale câmpurilor magnetice H (în apropierea de valoarea câmpului critic de

sus


H C 2 ), în domeniul subcritic lângă starea normală sunt nestabile.

Cercetarea se bazează pe idei clasice ale teoriei superconductibilitaţii în câmpul magnetic [1-3].
Anizotropia a sistemului investigat este determinată, de fapt, prin structura zonică a sa: pe suprafaţa Fermi
două zone energetice de dimensiuni distincte sunt suprapuse în corespondenţă cu structura zonală a MgB2 (
bidimensională şi tridimensională).

Sistemul de ecuaţii pentru parametrii de ordine m (r ) (m = 1,2) în câmpul magnetic este investigat pe calea
concordanţei cu sine a ecuaţia care determină potenţialul chimic . O astfel de investigaţie permite să rezolve nu
numai studiul de influenţă a anizotropiei HC2 în mare domeniu critic, dar şi a influenţei dopajului a sistemului cu
electronii şi goluri (influenţa înlocuiri de Mg şi B de alte elemente chimice). Soluţia acestei probleme se bazează pe
abordarea microscopică, prin dezvoltarea metodei Maki şi Tsuzuki [3] cu privire la cazul, celor două zone luând în
considerare anizotropia sistemei.
Această metodă ne permite să obţineţi dependenţa de temperatură din domeniul critic la temperaturi ridicate în


H || (ab) care conduc la valoarea


maximă a câmpului critic de sus şi direcţia H || c investigată anterior [4], care duce la valoarea minimă a H || c .
intervalul 0 < T < TC. Două direcţii din domeniul magnitic exterior sunt studiate:

Această anizotropie este determinată, în fapt, prin neomoginitatea valorilor medii ale vitezelor electronilor pe
suprafaţa anizotropică Fermi la schimbarea directia campului magnetic exterior.
Sistemul de ecuaţii investigat se rezolvă prin metoda analitică în două domenii de temperaturi limită: în
apropiere temperatura zero (T << TC) şi în apropiere de temperatura de trecere supraconductibilă (TC – T << TC), în
cazul MgB2 pur, şi atunci când Mg şi B sunt înlocuite de alte elemente chimice.
Dependenţa
(T )
H

grafică


H C 2 || (ab) şi


H C 2 || c de

temperatura

şi

coeficientul

de

anizotropie

H C 2 || (ab) / H C 2 || c sunt date.
Principalele rezultate sunt:


H C 2 || c ca funcţii de Т sunt diferite mereu pe intervalul de temperaturi 0 < T < TC şi
diferenţele dintre valorile lor sunt determinate de parametru ~ , care se caracterizează prin abaterea de - zona de


а) H C 2 ( ab) şi

bi-dimensionalitate.
b) apropiere temperatura de tranziţie superconductibilitatii HC2 mare domeniu critic, în funcţie de temperatură,
pentru cazul parametrilor teoriei MgB2 demonstrează curbură slab pozitive.
c) creşterea potenţialului chimic contribuie la scăderea temperaturei de tranziţie supraconductibilă. În acelaşi
timp, o corelaţie între scădere a ТС şi scăderea HC2 mare domeniu critic, prin creşterea de există. O astfel de
situaţie se observă într-o serie de experimente studierea proprietăţilor MgB2 prin introducerea în sistem a unor
elemente chimice de înlocuire.
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AN ADAPTIVE MESH REFINEMENT TECHNIQUE FOR GAS DYNAMICS
SHIDER Natalia
Academy of Sciences of Moldova, Institute of Mathematics and Computer Science
Reviewer: RYBAKIN Boris, dr. h.
Keywords: adaptive mesh refinement, partial differential equations,
Adaptive Mesh Refinement (AMR) is a powerful tool for numerical simulation of processes that have disparate
spatial scales [1]. Currently, several different AMR strategies have emerged. These approaches can be classified into
four broad categories depending on the partitioning algorithm used and/or the data structure that is adopted to keep
track of the mesh connectivity. They are as follows: (1) ―patch-based‖, (2) ―cell-based‖, (3) ―block-based‖, (4)
―hybrid block-based‖ AMR techniques.
In this paper an algorithm for dynamic gridding is presented. It was first proposed by Berger, Oliger and
Colella [2, 3], now more generally referred to as patch-based AMR. The algorithm begins with the entire
computational domain covered with a coarsely resolved base-level regular Cartesian grid. As the calculation
progresses, individual grid cells are tagged for refinement. The patch-based AMR strategy relies on a fairly
sophisticated algorithm, laid out by Berger, to organize a collection of individual grid cells into properly nested
rectangular patches. The mesh within these newly farmed patches can then be further refined, creating additional
patches.
The fundamental computational problem in AMR consists of constructing, managing and carrying out the
solution process on a hierarchy of grids [4, 5, 6]. This requires that we are able to express the AMR application in
terms of familiar abstractions that are natural to the process of solving a self-adaptive grid hierarchy. Associated
with this grid is some data that is specific to the particular solution process that is being used. The solution process
applies one or more numerical algorithms to this data.
The algorithm of adaptive refinement is applied to solve the following equations in one-dimensional setting:
transfer equation
u
t

u
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0.

(1)

Burgers’ equation
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And the equations of hydrodynamics [7, 8]
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(3)
Transfer equation and Burgers’ equation are solved with the help of upwind, Lax and Lax-Wendroff schemes.
Nonlinear second-order accurate Total Variation Diminishing (TVD) scheme is used to solve Euler equations. It is
build upon the first-order monotone upwind scheme. The second-order accurate fluxes

Fnt 1/2 at cell boundaries are

Fn(1),1/2t from the upwind scheme and modifying it with a second order
F (1),t
Ft
correction. The first-order upwind flux n 1/2 comes from the averaged flux n in cell n . The second-order flux
obtained by taking first-order fluxes

corrections are defined using three local cell-centered fluxes and a flux limiter . Three TVD limiters are used:
1. The minmod flux limiter chooses the smallest absolute value between the left and right corrections.
2. The superbee limiter chooses between the larger correction and two times the smaller correction, whichever
is smaller in magnitude.
3. The Van Leer limiter takes the harmonic mean of the left and right corrections.
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ADAPTIVE MESH REFINEMENT ALGORITHM FOR SOLVING PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
SHIDER Natalia
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Reviewer: RYBAKIN Boris, dr. h.
Keywords: adaptive mesh refinement, partial differential equations,
Adaptive Mesh Refinement (AMR) is a powerful tool for computing solutions to partial Differential Equations (PDEs)
whose solutions have disparate spatial scales [1]. Currently, several different AMR strategies have emerged. These approaches
can be classified into four broad categories depending on the partitioning algorithm used and/or the data structure that is adopted
to keep track of the mesh connectivity. They are as follows: (1) ―patch-based‖, (2) ―cell-based‖, (3) ―block-based‖, (4) ―hybrid
block-based‖ AMR techniques.
In this paper an algorithm for dynamic gridding is presented. It was first proposed by Berger, Oliger and Colella [2, 3], now
more generally referred to as patch-based AMR. The algorithm begins with the entire computational domain covered with a
coarsely resolved base-level regular Cartesian grid. As the calculation progresses, individual grid cells are tagged for refinement.
The patch-based AMR strategy relies on a fairly sophisticated algorithm, laid out by Berger, to organize a collection of individual
grid cells into properly nested rectangular patches. The mesh within these newly farmed patches can then be further refined,
creating additional patches.
The fundamental computational problem in AMR consists of constructing, managing and carrying out the solution process
on a hierarchy of grids [4, 5, 6]. This requires that we are able to express the AMR application in terms of familiar abstractions
that are natural to the process of solving a self-adaptive grid hierarchy. Associated with this grid is some data that is specific to
the particular solution process that is being used. The solution process applies one or more numerical algorithms to this data.
The algorithm of adaptive refinement is applied to solve the following equations in one-dimensional setting: transfer
equation
u
t

u
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(1)

Burgers’ equation
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And the equations of hydrodynamics
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(3)
Transfer equation and Burgers’ equation are solved with the help of upwind, Lax and Lax-Wendroff schemes. Nonlinear
second-order accurate Total Variation Diminishing (TVD) scheme is used to solve Euler equations. It is build upon the first-order
monotone upwind scheme. The second-order accurate fluxes

Fn(1),1/2t

Fnt 1/2 at cell boundaries are obtained by taking first-order fluxes

from the upwind scheme and modifying it with a second order correction. The first-order upwind flux

from the averaged flux

Fnt

in cell

Fn(1),1/2t

comes

n . The second-order flux corrections are defined using three local cell-centered fluxes and a

flux limiter . Three TVD limiters are used:
1. The minmod flux limiter chooses the smallest absolute value between the left and right corrections.
2. The superbee limiter chooses between the larger correction and two times the smaller correction, whichever is smaller
in magnitude.
3. The Van Leer limiter takes the harmonic mean of the left and right corrections.
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIMURILE MATRIMONIALE ÎN NOUL COD CIVIL
DARIESCU Nadia Cerasela
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept
Cuvinte cheie: drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor, regim matrimonial, regimul comunităţii
convenţionale, convenţie matrimonială
Articolul va prezenta regimul comunităţii convenţionale din perspectiva noului Cod civil adoptat prin Legea nr.
287 din 17 iulie 2009.
Codul civil nou dedică Capitolul VI (art. 312-372) dispoziţiilor referitoare la drepturile şi obligaţiile
patrimoniale ale soţilor.
Analizând dispoziţiile art. 312 din noul Cod civil vom observa că viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:
comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.
Deci, relaţiile patrimoniale dintre soţi pot fi guvernate fie de:
regimul matrimonial legal care cuprinde bunurile dobândite de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, cu
excepţia bunurilor prevăzute de lege, ce constituie bunurile proprii ale fiecăruia dintre soţi;
regimul matrimonial al separaţiei de bunuri caracterizat prin aceea că fiecare dintre soţi este proprietar
exclusiv atât al bunurilor sale prezente, cât şi a celor pe care le dobândeşte singur după încheierea căsătoriei,
la adoptarea acestui regim soţii fiind obligaţi să întocmească un inventar al bunurilor mobile ce aparţin
fiecăruia la data încheierii căsătoriei;
regimul comunităţii convenţionale este aplicabil atunci când prin convenţie matrimonială, se derogă de la
dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, iar convenţia matrimonială încheiată în acest caz, poate
respinge sau lărgi comunitatea de bunuri.
În concluzie noutatea legislativă a noului Cod civil şi care reformează actuala reglementare a raporturilor
patrimoniale dintre soţi în România, constă în posibilitatea viitorilor soţi de a opta între mai multe regimuri
matrimoniale răspunzând astfel necesităţii permanente de adaptare a legislaţiei actuale la necesităţile socialeconomice şi la tendinţa manifestată în acest domeniu pe plan european.
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FUNDAMENTELE JURIDICE ŞI IDEOLOGICE ALE DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE ÎN
POSTCOMUNISM
AMBROSĂ Ana-Maria
Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi
Recenzent: BOCANCEA C., dr., prof. univ.
Cuvinte cheie: postcomunism, centralism, descentralizare, ideologie
Background-ul ştiinţific al lucrării rezidă în ideea că evoluţia sistemelor administrative în perioada modernă şi
contemporană cunoaşte două tendinţe succesive – centralizarea şi descentralizarea –, ambele având nu doar o
expresie juridică, normativă, ci şi o componentă ideologică.
Aserţiunea principală a lucrării este aceea că, în perioada post-comunistă, principala tendinţă manifestată în
materie administrativă este trecerea de la sistemul centralist (autoritar şi etatist) la descentralizare (caracterizată prin
comunitarism, autonomie şi democraţie). Procesul descentralizării presupune mai multe elemente: voinţa politică de
cedare a unor atribute administrative de la autorităţile centrale ale statului către autorităţile locale; realizarea
cadrelor normative care reglementează personalitatea juridică a colectivităţilor locale şi exercitarea autonomiei
locale; schimbarea practicilor administrative, a comportamentelor şi mentalităţilor, ca urmare a descentralizării.
Declanşarea descentralizării (delimitarea colectivităţilor locale şi stabilirea competenţelor lor, din punct de
vedere normativ) reprezintă un fapt juridic. Schimbarea manierei de acţiune şi a mentalităţilor în materie de
administraţie reprezintă un fapt de substanţă ideologică, culturală.
Lucrarea susţine ideea că dimensiunea juridică şi dimensiunea ideologică a descentralizării ar trebui să se
bucure de aceeaşi atenţie analitică, întrucât fiecare contribuie semnificativ la reuşita procesului de transformare a
sistemelor administrative din fostele ţări comuniste. Altfel spus, pentru ca administraţia din aceste ţări să fie mai
eficientă, mai transparentă şi mai apropiată de nevoile reale ale cetaţenilor, este nevoie deopotrivă de o legislaţie
bine articulată, dar şi de o motivaţie ideologică şi culturală, care să provoace schimbările comportamentale adecvate
ale birocraţiei şi ale societaţii civile.
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RESPONSABILITATEA PARLAMENTARILOR ŞI SISTEMELE ELECTORALE
AMBROSĂ Cosmin
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Recenzent: BOCANCEA C., dr., prof. univ.
Cuvinte cheie: guvernare, responsabilitate parlamentară, sistem de vot
Calitatea guvernării în democraţiile contemporane este fundamental legată de gradul de responsabilitate al
politicienilor şi în special al parlamentarilor. Responsabilitatea acestora depinde în mare măsură de pârghiile de
influenţă şi control pe care le au alegătorii, deopotrivă în momentul votului şi pe parcursul exercitării mandatului de
către aleşi. În dezbaterile politico-juridice actuale, problema responsabilităţii este frecvent asociată cu aceea a
sistemului de vot optim pentru o societate dată, reliefându-se, în acest sens, virtuţile sistemului uninominal şi
inconvenientele mandatului imperativ.
Responsabilitatea (accountability) este situaţia politică în care poporul are dreptul de a critica guvernpmântul
sau de a întreba de ce se întâmplă un anumit lucru. În teoria democraţiei, responsabilitatea reprezintă un indicator
al bunei guvernări, alături de transparenţă şi de alegerile libere. Domenico Fisichella identifica două tipuri de
responsabilitate sau două sensuri ale acestui termen: pe de o parte, responsabilitatea intersubiectivă, care înseamnă
obligaţia reprezentantului de a fi ―răspunzător în faţa cuiva‖; pe de altă parte, responsabilitatea funcţională, ce
semnifică faptul că reprezentantul trebuie să dea dovadă de un nivel adecvat de prestaţie, în termeni de eficienţă şi
de capacitate sau conduită responsabilă. Astfel, pe prima o putem defini ca „responsabilitate dependentă‖ (existând
„cineva‖ faţă de care reprezentantul trebuie să fie răspunzător), iar pe cea de-a doua ca „independentă‖.
Responsabilitatea parlamentară nu poate fi încadrată riguros în niciunul din aceste două tipuri, ci mai degrabă
ea încorporează trăsăturile ambelor, fiind astfel, în acelaşi timp, şi dependentă (faţă de alegătorii direcţi) şi
independentă (politicianul trebuind să dea dovadă de o prestaţie înaltă, aflându-se practic în slujba întregii
populaţii).
Principalul mecanism de responsabilizare a guvernanţilor (termenul de guvernant referindu-se, aici, la ceea ce
în genere este considerat parte a clasei politice) este votul, în acest sens alegerile ajutând la reprezentarea intereselor
beneficiarilor de servicii publice, dar şi la sancţionarea practică a comportamentului public inoportun, ineficient sau
chiar dăunător. Prin vot, se instituie atât un mecanism instituţionalizat de reprezentare a voinţei majorităţii, cât şi
unul de luare în consideraţie a intereselor grupurilor minoritare.
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ASPECTE CONFLICTUALE PRIVIND CONDIŢIILE DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE ACTULUI
JURIDIC
ANDONE Raluca-Oana
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Recenzent: DARIESCU Nadia Cerasela, dr.
Cuvinte cheie: act juridic, norme conflictuale
Lucrarea prezintă aspecte conflictuale privind condiţiile de fond şi de formă ale actului juridic reflectate în
legislaţia din Republica Moldova şi în literatura de specialitate, pornind de la dispoziţiile art. 1609 din Codul civil al
Republicii Moldova (Cartea a V-a - ―Dreptul internaţional privat‖).
Condiţiile de fond ale actului juridic sunt guvernate de legea aleasă de autorul actului juridic (lex voluntatis)
sau de legea statului cu care actul juridic prezintă cele mai strânse legături sau de legea locului în care s-a întocmit
actul juridic unilateral. Actul juridic accesoriu este guvernat de legea statului care guvernează fondul actului juridic
principal, dacă părţile nu au prevăzut altfel [3].
Condiţiile de formă ale actului juridic sunt stabilite de legea statului care guvernează fondului actului juridic.
Actul juridic încheiat în afara teritoriului Republicii Moldova se consideră valabil din punctul de vedere al formei
dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) este respectată legea locului unde a fost întocmit; b) sunt
respectate exigenţele legislaţiei Republicii Moldova; c) este respectată legea naţională sau legea domiciliului
persoanei care l-a întocmit; d) este valabil conform legii aplicabile autorităţii care examinează validitatea actului
juridic [1].
Testamentul, ca act juridic unilateral, este supus, în ceea ce priveşte condiţiile de fond şi efectele sale, legii
succesorale (lex succesionis), care diferă după cum se referă la bunurile mobile (legea naţională a defunctului) sau
imobile (legea statului pe al cărui teritoriu se află bunurile) [4].
Întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de
formă aplicabile la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, ori la data decesului testatorului, conform
oricăreia din urmatoarele legi: - legea naţionala a testatorului; - legea domiciliului acestuia; - legea locului unde
actul a fost întocmit, modificat sau revocat; - legea locului unde se afla imobilul ce constituie obiectul succesiunii
testamentare; - legea instanţei de judecată sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a averii
succesorale [2].
Bibiografie:
1. Andone R. Condiţii de formă ale actului juridic în dreptul internaţional privat. Comparaţie între reglementarea
română şi cea din Republica Moldova. În: Studii şi cercetări juridice europene. Vol. Conferinţa internaţională a
doctoranzilor în Drept din Timişoara - aprilie 2010, Timişoara: Wolters Kluver, 2010. p.31.
2. Antohi L. ş.a. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. II. Chişinău: ARC, 2006. p.1352
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REPERE GENERALE PRIVIND COMBATEREA A EVAZIUNII FISCALE
ANITEI Eusebiu Neculai
Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Facultatea de Drept
Recenzent: DARIESCU Nadia Cerasela, Conf. univ. dr.
Cuvinte cheie: evaziunea fiscala legală, evaziune fiscală ilicită, organele competente în combaterea evaziunii fiscale.
În funcţie de modul cum poate fi săvârşită, evaziunea fiscală cunoaşte două forme de manifestare: evaziunea
care poate fi realizată la adăpostul legii (evaziunea legală) şi evaziunea care se realizează cu încălcarea legii, fiind
deci, ilicită sau frauduloasă.
Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii permite sustagerea unei părţi din materia impozabilă fără ca acest
lucru să fie considerat contravenţie sau infracţiune. Evaziunea legală este posibilă deoarece legislaţia din diferite ţări
permite scoaterea de sub incidenţa impozitelor a unor venituri, părţi de venituri, componente ale averii ori a
anumitor acte şi fapte care, în condiţiile respectării riguroase a cerinţelor principiilor generalităţii şi echităţii
impunerii, nu ar trebui să scape de la impozitare.
Evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte pe o scară mult mai largă decât evaziunea licită şi se înfăptuieşte cu
încălcarea prevederilor legale, bazându-se, deci, pe fraudă şi pe rea credinţă. Drept urmare, acest fenomen antisocial
trebuie combătut puternic, fiindcă sustrage de la bugetul statului un volum important de resurse financiare care ar
putea fi folosit pentru acoperirea unor cheltuieli de ordin social sau economic.
Spre deosebire e evaziunea fiscala legală, care constă într-o menţinere prudentă a sustragerii în limitele legale,
frauda fiscală se săvârşeşte prin încălcarea flagrantă a legii, profitându-se de modul specific în care se face
impunerea.
Prin evaziune fiscală ilicită se înţelege acţiunea contribuabilului ce încalcă legea cu scopul de a se sustrage de
la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuvenite statului.
Evaziunea fiscală este frauduloasă când contribuabilul, obligat să furnizeze date în sprijinul declaraţiei în baza
căreia urmează a I se stabili cota impozitului, recurge la disimularea obiectului impozabil, la subevaluarea
cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la plata impozitului. Deci, evaziunea fiscală
frauduloasă sau frauda fiscală constă în disimularea obiectului impozabil, în subevaluarea cuantumului materiei
impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la plata impozitului datorat.
Însăşi Legea privind combaterea evaziunii fiscale prevede care sunt organele competente în constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor astfel ,,constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor teritoriale subordonate,
Garda Financiară şi de către celelalte organe de control abilitate potrivit legii‖.
Aşadar, conform acestui articol organele competente în combaterea evaziunii fiscale sunt:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

Garda Financiară.
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MODELAREA DINAMICII AGREGATULUI MONETAR M2 CU AJUTORUL SERIILOR TEMPORALE
BĂDĂRĂU Petru
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică
Recenzent: NAVAL Elvira, conferenţiar cercetător, doctor
Cuvinte cheie: M2, serie de timp, ARMA, ARIMA
Agregatul monetar M2, prin definiţie, desemnează masa monetară în sens larg şi cuprinde numerarul în
circulaţie, depozitele la vedere, depozitele la termen aflate în gestiunea băncilor şi acţiuni ale fondurilor de ajutor
reciproc. Acest instrument ocupă un loc special în politica monetară a Băncilor Centrale, fiind concomitent atât unul
dintre indicatorii stării economice cât şi o pârghie eficientă destinată menţinerii stabilităţii financiare a ţării. Din
acest punct de vedere capacitatea de aprognoza dinamica agregatului monetar M2 devine foarte importantă
În urma cercetării seriei temporare a masei monetare M2 pentru perioada dintre ianuarie 2000 şi iulie 2010 a
fost obţinut un model de tip ARIMA(1,1,4) al dinamicii agregatului monetar M2. La estimarea ecuaţiei a fost
folosită metoda celor mai mici patrate. Ca urmare a fost obţinut un model caracterizat printr-un coeficient de
determinaţie egal cu 0,555344 şi o eroare de prognozare pentru momentul imediat următor egal cu 219,7883.
Modelul se află în proces de testare şi îmbunătăţire.
Ulterior cercetarea se va orienta asupra dependenţei agregatului monetar M2 de alţi indicatori economici aşa ca
produsul intern (PIB) brut şi inflaţia. În acest scop vor fi folosite metode bazate pe vectori autoregresivi (VAR) şi
cointegrare.
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Канторович Г. Г. Анализ временных рядов, курс лекций изданный в 5-ти номерах „Экономического
журнала ВШЭ‖
Wayne A. Fuller, Introduction to statistical time series, Wiley, 1996
Pindyck R., Rubinfield D., Econometric Models and Economic Forecasts, McGrawHill, 1997

106

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

UNELE ASPECTE PRIVIND NORMELE DE DREPT PRIVAT ÎN FAMILIILE DE DREPT ROMANOGERMANĂ, ANGLO-SAXONĂ ŞI ISLAMICĂ
BALAN Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M.
Recenzent: SMOCHINĂ A., dr. hab., prof. univ.
Cuvinte cheie: drept privat, drept continental, dreptul anglo-saxon, dreptul islamic.
Lumea contemporană se prezintă împărţită în câteva mari familii de drept, formarea cărora îşi găseşte
explicaţia în apropierea sistemelor de drept din diferite ţări ca urmare a transformărilor sociale petrecute.
În dreptul continental sau romano-german (Germania, Franţa, Italia, Spania etc.) are loc distincţia dreptului
privat de cel public.[1] Unii autori consideră că delimitarea dreptului privat de dreptul public constituie un postulat,
care a stat la baza formării familiei romano-germane.[2] Dreptul privat cuprinde aşa ramuri precum dreptul civil,
dreptul familiei, dreptul comercial etc.
Totodată, însă, unii autori consideră că divizarea dreptului în drept public şi privat este imaginară, deoarece
atât statul are interes faţă de particulari, cît şi particularii au interes faţă de stat.[3]
O altă trăsătură a dreptului romano-german este unitatea dreptului privat, înţelegând prin aceasta existenţa unor
principii comune fundamentale care stau la baza dreptului civil şi dreptului comercial, chiar dacă multe state au
coduri separate care reglementează raporturile comerciale, distincte de codurile civile.
Faptul că nu toate normele de drept privat, existente în legislaţiile statelor, sunt de origine romană şi că în
aceste legislaţii s-au perpetuat cutume locale, nu afectează sistemul. Astfel, în codurile civile sau comerciale există
norme care îşi au izvorul în cutumele locale.
O altă trăsătură comună a dreptului romano-german o constituie forma comună de reglementare a raporturilor
juridice cu caracter privat. Astfel, aproape toate statele din cadrul acestei familii au coduri, care instituie norme
pentru relaţiile civile, familiale şi bunuri.[4]
La rândul său, familia de drept anglo-saxonă (Marea Britanie, SUA) nu cunoaşte diviziunea dreptului în drept
privat şi drept public. De asemenea, dreptul privat nu este subdivizat în drept civil, drept comercial etc. Acest sistem
se caracterizează şi prin absenţa reglementărilor codificate, regulile esenţiale fiind de origine jurisprudenţială.[5] Cu
toate acestea, dreptul anglo-saxon cunoaşte unele instituţii a dreptului privat, cum ar fi uzufructul, societăţile
comerciale, dreptul la proprietate etc.
Unii savanţi consideră că în doctrina engleză contemporană a apărut, totuşi, o tendinţă de a împărţi dreptul
după criterii cunoscute pe continent. Se vorbeşte astfel despre family-law – dreptul familiei, despre mercantil-law –
drept comercial ori labour-law – dreptul muncii.[6]
Dreptul islamic de asemenea nu cunoaşte împărţirea dreptului în drept public şi privat.[7] În pofida acestui
fapt, această familie conţine unele norme ale dreptului privat. De exemplu, tranzacţiile comerciale sunt foarte
riguros reglementate, căci prescripţiile religioase impun o corectitudine desăvârşită. Astfel, în actul de vânzarecumpărare trebuie specificate clar şi exact natura şi starea obiectului vîndut. Legea islamică nu intervine direct în
stabilirea sau în controlul preţurilor, dar interzice acapararea mărfurilor în scop de speculă.[8]
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ACORDURILE ANTICONCURENŢIALE PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE ŞI
COMUNITARE
BULMAGA Olga
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M.
Recenzent: VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar
Cuvinte cheie: acord, anticoncurenţial, practici concertate
Temeiul juridic al regulilor de concurentă referitoare la acordurile anticoncurenţiale este constituit din
dispoziţiile articolului 7 al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000, iar pentru
Comunitatea Europeană articolul 101 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 7 din
Legea nr.1103/200 este conceput la fel ca şi art. 101 TFUE, pe principiul prohibiţiei acordurilor ce limitează
concurenţa. El declară în al.(1) „este interzis şi este considerat nul, în modul stabilit, integral sau parţial, orice acord
(acţiune coordonată) încheiat sub orice formă între agenţi economici concurenţi care deţin în comun o parte de peste
35 la sută pe piaţa unei anumite mărfi dacă aceste acorduri (acţiuni coordonate ) au sau pot avea drept rezultat
limitarea concurenţei‖. Analiza textului ne conduce la determinarea următoarelor condiţii de aplicare a sa:
1.Existenţa unui acord de voinţe între agenţi economici
Această condiţie recurge la două noţiuni distincte. Prima, constă în existenţa unui acord. Cea de a doua, care
decurge din prima, cere prezenţa unei pluralităţi de agenţi economici.
Legislaţia comunitară atribuie la acorduri, atât acordurile propriu - zise încheiate între întreprinderi, precum şi
deciziile asocierilor de întreprinderi şi practicile concertate.
Termenul de acord are o arie largă de acoperire. Pentru ca un acord sa existe " este suficient ca firmele in
cauză să îşi fi exprimat intenţia comuna de a se comporta intr-un anumit fel pe piaţa"[1]. Acordul poate fi scris, oral,
acceptat tacit, bilateral sau multilateral, public sau ocult, orizontale sau verticale, promisiuni, declaraţii de intenţii
etc.
Deciziile asocierilor de întreprinderi sunt considerate a fi acte de voinţă care sunt încheiate de organele
competente ale membrilor, care sunt adoptate sub forma de decizii colective Decizia nu este în mod necesar să aibă
un caracter de constrângere (obligator), ea poate fi şi o simplă recomandare care are vocaţia de a impune membrilor
ei un anumit comportament pe piaţă.
Practica concertată vizează o formă de coordonare între întreprinderi, care fără să fi ajuns la realizarea unei
convenţii propriu-zise, substituie cu bună ştiinţă riscurile concurenţei cu o cooperare practică între ele conducând la
condiţii de concurenţă care nu corespund condiţiilor normale de piaţă [2].
2. Atingerea adusă concurenţei
Pentru a fi reprimabile acordurile trebuie să producă distorsiuni ale concurenţei, fie că ele au un obiect
anticoncurenţial, fie că produc un astfel de efect Determinarea obiectului acordurilor trebuie făcute în concret în
contextul economic şi juridic dat de piaţa relevantă. Aprecierea efectului anticoncurenţial urmează a fi efectuată
ţinându-se cont de un şir de circumstanţe de fapt, cum ar fi gradul de concurenţă existent pe piaţă, fără a lua în
consideraţie antanta în cauză, şi contextul economic şi juridic în care se încadrează acordul, cercetând, astfel,
aptitudinea concretă a acestuia de a diminua concurenţa pe piaţă.
Legislaţia comunitară indică şi o a treia condiţie: afectarea comerţului dintre statele membre.
Pentru a proteja concurenţa eficientă pe piaţă, atât art. 7 al Legii nr.1103/2000, cât şi art. 101 al TFUE
consideră ilegale a priori acordurile care: fixează preţuri, limitează producţia, divizează piaţa ş.a.
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ANALYSIS OF THE LIQUIDITY IN MICROFINANCE INSTITUTIONS
CAUS Doina
Academy of Economic Studies of Republic of Moldova
Key words: liquidity risk, cash management, idle assets, liquidity ratios
The ability of the microfinance institutions
(MFI’s) to recover after the hit of the financial crisis is
estimated to be high enough according to a study realized by J.P. Morgan in the year 2010. 4 The key element in
reaching good results and high performance indicators is choosing the appropriate risk management and growth
strategies. One of the financial risks that face a MFI is the liquidity risk, arisen even from a shortage of funds to
cover obligations, or from excess funds sitting idle and not earning revenue.5
Efficient liquidity management is a double-loop issue, which requires from one hand an adequate level of cash
reserves for meeting client withdrawals, disbursing loans and funding unexpected cash shortages and from another
hand it should invest as many funds it is possible to reach maximum levels of earnings through putting cash to work
in loans or market investments.6 There are some important factors that should be pointed out while measuring and
analyzing the liquidity risk: 1.the relationships between readily liquifiable and marketable assets vis-a-vis deposits
from the public and/or wholesale deposits and borrowings; 2. interest- and term-sensitive deposits and borrowed
funds vis-a-vis total public deposits and wholesale funds. There is one factor that represents the extent of
concentration in funding sources, which is measured by the percentage of total deposits and/or borrowed funds
consisting of funds from the 10 largest depositors or fund-placers that is important because it indicates the degree of
dependence and vulnerability an MFI may have on particular types of funds sources. 7
The most common indicators that are used in the MFI risk liquidity management are: idle funds ratio, (in which
included also the component of near-cash), liquidity ratio, current ratio( that estimated for the most successeful
MFIs was ranged between 1:1 and 1:5), 10 largest depositors as % from total deposits/funds, volatile funds as %
from total deposits/borrowings, cash+deposits+short-term investments as % from deposits/borrowings, quick (acidtest) ratio.
The liquidity ratios are analyzed in accordance with the performance and debt indicators, as it important to
emphasize that there is a strong interraction of the risks ( for example the interraction between liquidity risk and the
credit risk in the case that a loan is not repaid when due, it represents a credit risk and a loss of liquidity in the same
time).
The management of the liquidity risk implies understanding of the continuously changing market conditions,
and the capability of meeting quickly the demand for loans or withdrawals from savings by liquidating as fast as it is
possible the assets.
There could be recommended some solutions for efficient liquidity management: 1. Estimating very careful the
forecasted cash inflows and outflows, and related to this there could be implemented the branch procedures to limit
the amount of needed cash by the head office, 2. using credit lines granted by local banks or maintaing investment
accounts liquid enough, 3. Anticipating the cash outflows for new products introduced or variations in deposits or
withdrawals. 8
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NULITATEA SOCIETĂŢII COMERCIALE
DUMITRU Maria
Universitatea „Petre Andrei” , Facultatea de Drept, Iaşi, România
Recenzent: DARIESCU Nadia, conf. univ. dr.
Cuvinte cheie: nulitate; societăţi comerciale;
Instituţia juridică a nulităţii a focalizat în mod constant atenţia doctrinei de specialitate şi, în mod necesar, a
făcut obiectul soluţiilor jurisprudenţiale. Existenţa sa a fost mereu atât de intim împletită cu actul juridic încât
nimeni nu a contestat-o, chiar în lipsa unui izvor de drept expres.
Piatra unghiulară a prezentului demers o constituie conturararea unei nulităţi comerciale speciale, de drept
societar, reflectată de legislaţia naţională şi de directivele europeane în materie.
Nulitatea societăţii comerciale are o configuraţie absolut particulară astfel încât ea nu poate coabita cu
conceptul clasic de nulitate. Excepţiile de la regimul nulităţii clasice sunt atât de numeroase încât între cele două
nulităţi - nulitatea clasică, a actului juridic şi nulitatea societăţii comerciale, a unei persoane, a unei realităţi – există
doar o legătură lingvistică, fără greutate conceptuală.
O posibilă soluţie pentru înlăturarea diferenţei dintre denumire şi conţinut ar putea fi recunoaşterea unei nulităţi
noi, sui generis, în cazul societăţii comerciale - o nulitate specială care să rămână, totuşi, ataşată conceptului
general de nulitate.
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CONSIDERAŢII PRIVIND STRATEGII DE INSERŢIE A ROMÂNIEI ÎN EUROPIAŢA CERCETĂRII,
DEZVOLTĂRII, INOVĂRII
LAZĂR Roxana-Elena
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
RECENZENT: DARIESCU N.C., conf.univ.dr.
Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare, inovare, politica, europiaţă
Europiaţa cercetării, dezvoltării, inovării se prezinta astăzi destul de fragmentat. Or pentru existenţa unei europieţe
funcţionale în sectorul cercetare, dezvoltare, inovare este necesară a fortiori recuperarea decalajelor inter-statele membre
ale Uniunii Europene, înainte de a încerca de a prinde din urmă Statele Unite ale Americii, Japonia ori China. Din acest
punct de vedere observăm diferenţa între politica europeană a cercetării, dezvoltării, inovării şi celelalte politici
comunitare. Cu titlu de exemplu, politica agricolă comună, politica industrială ş.a. urmăresc o oarecare apropiere între
statele membre ale Uniunii Europene şi nu se concentrează pe recuperarea decalajului faţă de ceilalţi trei competitori
mondiali. În plus, în funcţie de avantajele comparative ale fiecărui stat membru, se urmăreşte specializarea acestuia. În
schimb, în cadrul politicii europene comune de cercetare, dezvoltare, inovare se pleacă de la avantajele competitive ale
statelor membre în general, de la capitalul uman, în particular. Or, nu se poate vorbi despre o specializare a unui stat
membru pe acest sector, pentru că înseamnă a încălca unul dintre principiile pe care este clădită Uniunea Europeană principiul nediscriminării.
Vom analiza comparativ politica în acest domeniu în statele membre ale Uniunii Europene, observând cazul
Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Ungariei,
Irlandei, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, Marii Britaniei, Slovaciei, Spaniei,
Suediei şi României.
Diferenţierea între statele membre ale Uniunii Europene din această perspectivă presupune ca posibilă soluţie
abordarea, la nivel european, a unei politici de convergenţă în sectorul cercetării şi inovării, iar în cazul României se
impune ieşirea din pasivitate şi adoptarea unei atitudini active de natură a conduce la creşterea sa economică. Aceasta se
poate realiza prin dezvoltarea sistemului educaţional, accentuarea importanţei învăţământului superior, a şcolilor
doctorale, finanţarea substanţială a sectorului de cercetare-dezvoltare-inovare, constituirea unei reţele de instituţii publice
eficiente care să se ocupe de coordonarea cercetării şi să ofere consultanţă specializată firmelor care desfăşoară activităţi
de cercetare, precum şi prin concentrarea pe parteneriate cu reţele europene şi internaţionale de cercetare ştiinţifică şi
tehnologică, o politică fiscală relaxată în ceea ce priveşte impozitele şi taxele în această materie, alocarea unui procent
apropiat de 3% din PIB, creşterea numărului de cercetători, concentrarea pe dezvoltarea universităţilor antreprenoriale
sau a consorţiilor de tipul universitate-industrie, promovarea ecologizării economiei, asigurarea transparenţei şi
obiectivităţii sistemului administrativ, precum şi simplificarea acestuia în sensul în care o singură autoritate publică să
asigure coordonarea politicii în acest sector.
Bibliografie:
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ROLUL LEGISLAŢIEI EUROPENE ÎN ELABORAREA SISTEMULUI DE IDENTIFICARE ŞI
TRASABILITATE A ANIMALELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
MACARI Andrian
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept
Recenzent: ROŞCA Valentin, lector universitar, magistru în drept, U.S.M.
Cuvinte cheie: animale, trasabilitate,înregistrare, registru, legislaţie sanitar veterinară.
Legislaţia sanitar veterinară a Republicii Moldova în mare parte nu a fost actualizată din anii 70-80 ai secolului
trecut, fapt ce ridică o serie de probleme în domeniile securităţii alimentare şi exportului de produse de origine
animală. Republica Moldova şi-a luat angajamentul faţă de U.E., O.M.C., şi organizaţiile internaţionale de profil de
a-şi reforma legislaţia sanitar veterinară. Fundamentul acestui proces este constituit din acquis-ul comunitar.Un rol
important în adoptarea acestuia în domeniul sanitar veterinar îl are Sistemul de identificare şi trasabilitate a
animalelor (S.I.T.A.). Legislaţia europeană ce a stat la baza elaborării cadrului legislativ naţional privind S.I.T.A.
este prezentată de Regulamentul 1760/2000, Regulamentul 911/2004, Regulamentul 21/2004 şi Directiva
92/102/CEE din 27 noimebrie 1992 privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Receptarea acestor acte
normative a rezulatat în Legea nr.231-XVI din 20.07.2006 şi Regulamentul privind procedurile şi documentele
S.I.T.A. aprobat prin Hot. Guv. Nr. 1093 din 08.10.2007. Acest sistem prevede fie crotalii auriculare fie transponder
pentru identificarea animalelor şi înregistrarea acestora într-un Registru de stat al animalelor , care va asigura
urmărirea vieţii animalului pe tot părcursul lanţului tehnologic – „de la fermă pînă la consumator‖.
Consider că S.I.T.A. va contribui la: ridicarea nivelului calitativ al controlului sanitar veterinar a materiilor
prime şi produselor de origine animală în conformitate cu cerinţele legislaţiei sanitar veterinar ale U.E., controlul
mişcării animalelor, controlul şi trasabilitatea animalelor şi a produselor de origine animală, creşterea volumului de
producţie animală şi asigurarea populaţiei cu produse animaliere de înaltă calitate, sporirea exporturilor produselor
de origine animală, protecţia sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice.
Monitorizarea permanentă a SITA de către Comisia Europeană şi organizaţii internaţionale de profil, crează un
cadru favorabil perfecţionării continue în acest domeniu nou, dar foarte necesar pentru Republica Moldova.
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SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI IMPERATIVUL GARANTĂRII DREPTURILOR OMULUI
MÂŢĂ Dan Constantin
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Iaşi, România
Cuvinte cheie: securitate naţională, ingerinţă, scop legitim
Convenţia europeană a drepturilor omului garantează drepturi şi libertăţi ale persoanelor care se exercită întrun cadru social, organizat de statele contractante pe teritoriul lor. Acestea trebuie să aibă în vedere că punerea în
valoare a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale trebuie să se facă în scopul realizării unei concordanţe între
interesele individuale ale titularilor lor cu interesele generale ale societăţii. Convenţia europeană menţionează, în
mod expres, securitatea naţională printre scopurile legitime care permit amestecul unei autorităţi publice în
exercitarea unor drepturi atunci când acest amestec este prevăzut de lege şi constituie o măsură necesară într-o
societate democratică în cuprinsul art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), art. 10 (libertatea de
exprimare) şi art. 11 (libertatea de întrunire şi de asociere). În adoptarea măsurii care constituie o ingerinţă în
exerciţiul drepturilor şi libertăţilor enunţate statele semnatare ale Convenţiei europene dispun de o marjă de
apreciere, a cărei recunoaştere este inevitabilă, deoarece autorităţile statale, prin contactul lor direct cu realităţile
ţării, sunt, în principiu, mai bine situate decât o jurisdicţie internaţională în a aprecia anumite circumstanţe locale
[1]. Întinderea acestei marje depinde de natura dreptului garantat de Convenţie, de importanţa lui pentru persoana
care îl invocă, de natura activităţilor restricţionate prin intervenţia autorităţilor statale şi de finalitatea restricţiei
impuse.
În materia securităţii naţionale, fosta Comisie europeană a drepturilor omului a decis că statul beneficiază de o
largă marjă de apreciere. Dar, chiar atunci când este necesar a se culege informaţii despre anumite persoane, trebuie
să existe garanţii adecvate şi suficiente contra posibilelor abuzuri, dată fiind gravitatea ingerinţei în discuţie. Atunci
când suntem în prezenţa săvârşirii unor infracţiuni contra securităţii naţionale, faptul că supravegherea şi controlul
unei persoane se fac fără ştirea acesteia poate fi considerat ca necesar într-o societate democratică, caracterul secret
al urmăririi fiind prevăzut de lege. Absenţa de notificare a posteriori a interesului despre măsurile de supraveghere
care au fost luate împotriva sa poate să fie justificată atunci când ingerinţa ar compromite însuşi obiectivul ei [2]. În
vederea evitării oricărui risc de arbitrariu, orice ingerinţă legitimă este supusă unor condiţii şi face obiectul unui
control strict. Ca urmare, chiar dacă aceste restrângeri autorizate sunt apreciate de către autorităţile interne ele nu pot
fi aplicate într-un alt scop decât cel pentru care au fost prevăzute. În acest sens, art. 18 din Convenţia europeană
arată că restrângerile care sunt aduse drepturilor şi libertăţilor pe care le garantează nu pot fi aplicate decât în scopul
pentru care au fost prevăzute, interzicând astfel, în mod expres, deturnarea de putere[3].
[1] Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi şi libertăţi,
Bucureşti, Editura All Beck, 2005, pp. 681-682.
[2] Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009, p.
824.
[3] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Iaşi, Polirom, 2006, p. 829.
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THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS AND THEIR IMPACT ON THE MOLDOVAN
ECONOMY
MONAHOV Alexandru
Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, The World Bank Office of Moldova „Youth Voice Group”
Reviewer: RĂILEAN Valentin, dr. habilitat în economie, profesor universitar
Keywords: millennium, development, goals, Moldova
The Millennium Development Goals are a set of objectives and priorities that Moldova adheres to and that set
a path for the future social and economic development of the country. The Millennium Development Goals consist
of 8 goals that vary in nature from the eradication of poverty, to health, environmental protection and international
cooperation. First introduced in 2000 with vast support from countries from all across the world, the Millennium
Development Goals have been accepted and scheduled for implementation in Moldova from the get go. We will,
through this paper, attempt to better understand the role that these goals play in the development of the Moldova
economy and the changes and innovations that they bring about.
The first Millennium Development Goal states that countries must eradicate extreme poverty and hunger
entirely by the 2015 completion target-year. While the inexistence of mass poverty means that a country has a
relative economic stability and, thus, represents safety for potential investors, the poverty rate in Moldova continues
to be at roughly 30%, thus the outlook for the revised 2015 goal of 23% still, potentially, being difficult to achieve.
Regarding the gender equality goal, Moldova is on track and with little more progress to be made (women
representing 58.6% of the labor force in services 45.8% - in industry and 45.5% in agriculture), ensuring the proper
representation of women and their social involvement will allow the nation to tap into a source of immeasurable
growth – with women representing an intellectual and innovative part of the population with a vast economic, social
and cultural potential [1]. When speaking about the ensuring universal access to lifelong quality education goal, a
number of things must be considered: over 92% of children attend primary school education, also almost 90%
continue to secondary school in 2009 (which is roughly 0.2% less than in 2000, but nonetheless satisfactory) [3].
With regard to the environmental goal of reducing emissions / maintaining low emissions, although the quantity of
emissions has very slightly risen, Moldova is still one of the smallest polluters in the world, not even being included
in international pollution charts. Moldova is also active in the carbon emissions trading scheme, selling its right to
pollute to other nations. With regard to green energy, Moldova is only now starting to have projects related to
renewable energy. The last goal that Moldova undertook as part of the Millennium Development Goals is the
creation of a global partnership for development [2],[4]. The further development of an open, rule-based,
predictable, non-discriminatory trading and financial system is one of the sub-objectives that Moldova has excelled
at with exports more than tripling, imports growing four-fold and investments being 18 times higher in 2008, as
opposed to 2000. Moldova has successfully managed to reduce its external deficit and maintain a relative economic
stability, despite the 2009 economic crisis. With regard to Moldova’s landlocked status and deficiencies resulting
thereof, Moldova has achieved an enormous breakthrough by managing to construct its first port and purchase the
land required to connect Moldova to the port. Maritime trade opens up new and exciting opportunities for
Moldova’s future economic development and provides a cheaper means of goods’ transportation [2]. Having studied
the Millennium Development Goals and having established the importance of each and every one of them, we can
undisputedly conclude that the participation in such challenging endeavors that require the country to rethink itself,
improve its practices and innovate, not only its technology, but also its whole social and economic system, ensuring
the implementation of efficient governance and the proper monitoring and aid of the different existing economic
sectors - are only welcome and can only speed up and enhance the quality of the development. Moldova is already
on its road towards the completion of the Millennium Development Goals, but must continue to work hard in order
to minimize the impact of the economic crisis of 2009 on the achievement of its assumed goals. In the end, without
objectives and goals, an individual cannot progress, nor can he evolve – a country similarly requiring careful
planning and forward-thinking in order to maintain its competitiveness and ensure stability and prosperity for its
population.
Bibliography:
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3.
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ASPECTE CRITICE PRIVIND DEFINIŢIA INFRACŢIUNII DIN CODUL PENAL ROMÂN ŞI DIN
NOUL COD PENAL ROMÂN
MUNTEANU Călina- Andreea UNGUREANU Monica
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România, Facultatea de Drept
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept
Recenzent: DARIESCU Nadia, Conf. univ. Dr.
Cuvinte cheie: infracţiune, trăsături esenţiale ale infracţiunii, noul cod penal, faptă care prezintă pericol social,
vinovăţie, faptă nejustificată, faptă imputabilă.
Deşi majoritatea legislaţiilor penale şi a doctrinei europene consideră că definirea infracţiunii ar trebui să
revină ştiinţei dreptului penal, iar numeroase coduri penale europene nu conţin o definiţie a conceptului de
infracţiune, art. 17 din Codul penal român defineşte infracţiunea ca fiind fapta care prezintă pericol social, săvârşită
cu vinovăţie si prevăzută de legea penală.
Această definiţie a fost criticată în doctrina penală română, în primul rând cu privire la ordinea trăsăturilor
esenţiale ale infractiunii.
Mulţi autori consideră că prima trăsătură, cea privind pericolul social, ar trebui înlăturată, având în vedere
faptul că majoritatea definiţiilor date în legislaţiile şi doctrinele ţărilor europene nu prevăd o asemenea condiţie. În
plus, se presupune că, în momentul în care este incriminată o faptă ca infracţiune, aceasta prezintă un anumit pericol
social. Cu toate acestea, există fapte care, deşi nu prezintă un pericol social important, sunt prevăzute de legea
penală(de exemplu, insulta, calomnia, ultrajul). Prin incriminarea unor asemenea fapte se urmăreşte stigmatizarea
unor anumite conduite, considerându-se că acestea pot aduce prejudicii relaţiilor sociale.
Definiţia infracţiunii ar trebui să înceapă cu trăsătura esenţială privind fapta prevăzută de legea penală,
deoarece în practică organele judiciare urmăresc în primul rând dacă fapta săvârşită se încadrează în norma de
incriminare, urmărind apoi daca este îndeplinită şi condiţia cu privire la vinovăţia penală. Vinovăţia este un
posterius şi trebuie verificată numai după ce există o faptă prevăzută de legea penală.
Nici definiţia cuprinsă în Noul Cod Penal, care ar trebui să intre în vigoare în 2011, nu este lipsită de critici.
Astfel, art. 15 prevede că infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi
imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Deşi un aspect pozitiv constă în modificarea ordinii în care se enumeră
trăsăturile esenţiale, totuşi definiţia este criticată cu privire la noile trăsături care sunt introduse- infracţiunea este o
faptă nejustificată şi imputabilă. Ambii termeni folosiţi sunt echivoci, iar într-o lege nu pot fi utilizate cuvinte care
nu fac parte din limbajul de specialitate şi care au sensuri multiple. Cuvântul „nejustificat‖ are o altă conotaţie în
limba română decât „lipsa cauzelor justificative‖, pe care ar vrea să o exprime codul, iar termenul de
„imputabilitate‖ are în doctrina penală un dublu sens: imputabilitate de fapt, care coincide cu legătura de cauzalitate
sau imputabilitate psihica, care este asimilată vinovăţiei, privind poziţia subiectivă a făptuitorului.
Sistematizarea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii se impune şi prin prisma unei noi instituţii consacrate de
Noul Cod penal, cea a cauzelor justificative, a căror incidenţă poate înlătura caraterul ilicit al faptei. Reglementarea
acestor cauze justificative a determinat includerea în trăsăturile esenţiale ale infracţiunii a noţiunii de antijuridicitate
(contrarietatea în raport cu toate ramurile dreptului, cu cerinţe superioare ordinii juridice), alături de tipicitate,
pericol social şi vinovăţie, astfel că numai întrunirea acestor trăsături în cazul unei fapte concrete ar putea să-i
confere caracterul de infracţiune.
O definiţie care ar putea fi reţinută este cea conform căreia infracţiunea este o faptă prevăzută de legea penală,
faţă de care nu a intervenit vreuna din cauzele justificative prevăzute de lege, şi săvârşită cu vinovăţie.
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EFECTELE REFORMEI FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
MUNTEAN Maria
Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Finanţe
Recenzent : MUNTEANU N., prof. univ.
Cuvinte cheie : reformă, efecte, buget public, presiune fiscală
În Republica Moldova, ca ţară în proces de trecere la economia concurenţială, reforma fiscală deţine o poziţie
primordială în vederea asigurării dezvoltării economiei. Ea este miza pe care contează autorităţile în vederea
îndeplinirii obiectivelor sale strategice.
Probabil, cea mai îndrăzneaţă prevedere a reformei fiscale de la începutul perioadei de tranziţie pînă în prezent
este implementarea la 1 ianuarie 2008 a cotei ―0‖ la venitul reinvestit din activitatea de întreprinzător. Deşi, efectele
reale ale acestor elemente ale reformei fiscale rămîne să le urmărim în viitor, totuşi la moment putem spune că criza
economică globală a întunecat considerabil perspectivele viitorului apropiat al RM, inclusiv şi pe plan fiscal.
Preocuparea principală a întreprinderilor la momentul actual este supravieţuirea şi nu reinvestirea profitului.
Remarcabil este faptul că veniturile încasate la buget din impozitele pe venitul din activitatea de întreprinzător,
paralel cu cota impozitului evoluează într-o direcţie invers proporţională. Observăm că, la nivelul cotei de 15%,
volumul încasărilor în 2007 a înregistrat o valoare maximă, după care are loc o diminuare bruscă a venitului
bugetului public naţional din impozitul pe venitul persoanelor juridice în 2010, ca urmare a reducerii cotei pînă la
nivelul radical de 0% în 2008, precum şi a efectelor crizei mondiale.
Reforma fiscală urmăreşte sporirea încasărilor din impozite la buget în acelaşi ritm cu sporirea necesităţilor de
cheltuieli productive. Astfel, observăm atît o creştere a veniturilor fiscale, cît şi o majorare a cheltuielilor bugetului
public naţional. Însă merită să tragem atenţia, nu atît asupra acestor creşteri, cît asupra majorării dezechilibrului
dintre veniturile fiscale şi cheltuielile bugetului public naţional. Asta ne demonstrează incapacitatea sistemului fiscal
de a asigura creşterea veniturilor bugetului public naţional la valoarea corespunzătoare creşterii necesităţilor de
acoperire a cheltuielilor publice. Statul nu a găsit încă acel optim al fiscalităţii spre care tinde şi reforma are efect de
dezechilibrare fiscală.
Efectele reformei sistemului de impunere fiscală, sînt apreciate prin intermediul presiunii fiscale, care are o
mare relevanţă economică. Practic, orice reformă fiscală promovată tinde spre diminuarea presiunii fiscale ca mijloc
de atingere a obiectivelor urmărite prin reformă.
Deşi au avut loc reforme majore în sistemul fiscal, povara fiscală rămîne a fi ridicată, atingînd nivelul de 32%
în 2010 faţă 34% în 2007. O analiză mai atentă ne arată că creşterea presiunii se datorează în special creşterii
presiunii pe seama impozitelor indirecte, deoarece cele directe au o tendinţă de diminuare pe parcursul perioadei de
la proclamarea independenţei pînă în prezent. Aşadar, povara fiscală cade în primul rînd pe umerii persoanelor fizice
şi ale consumatorilor.
Este necesară o muncă asiduă de reformare şi perfecţionare permanentă a sistemului de impunere, în
conformitate cu obiectivele şi necesităţile economiei, prin studierea minuţioasă a efectelor ce le pot avea adoptarea
unei anumite direcţii a reformei asupra societăţii în general.
Bibliografie :
1. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr.1163 – XIII din 24.04.97 // Monitorul
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2. Chicu N. Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social economice. – Teză de doctor în ştiinţe
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APLICAREA ART. 181 C.P. ÎN LIPSA EXPERTIZEI PSIHIATRICE ASUPRA ÎNVINUITULUI MINOR
PAMFIL Mihaela Laura
Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei din Iaşi, conf . univ. dr.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta, procuror
Cuvinte cheie: minor, discernământ, răspundere penală, lipsă de pericol social, expertiză psihiatrică
Potrivit art. 99 al. 2 C.p., minorul cu vârsta între 14-16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedeşte că a
săvârşit fapta cu discernământ. Existenţa sau inexistenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei poate fi
stabilită numai prin intermediul unei expertize psihiatrice dispuse în condiţiile art. 117 C.p.p. Este însă necesară
efectuarea acestei expertize dacă în raport de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de
împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă, de persoana şi conduita făptuitorului, rezultă că fapta
nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni?
În lipsa unui text de lege explicit în această materie, se pot găsi argumente atât în favoarea, cât şi în defavoarea
necesităţii acestei expertize. Ceea ce ne propunem în lucrarea de faţă este să arătăm care sunt motivele pentru care
apreciem că în cadrul urmăririi penale se poate face aplicarea art. 18 1 C.p. şi fără a fi necesară dispunerea în mod
obligatoriu a expertizei psihiatrice. Argumentele invocate în sprijinul acestei teze pornesc de la natura juridică a
răspunderii care intervine în cazul aplicării art. 181 C.p., şi ridică atât problema operativităţii în activitatea de
urmărire penală, cât şi pe cea a reducerii costurilor procedurii, fără însă a neglija dreptul de apărare al învinuitului
sau inculpatului minor.
În baza acestor argumente, conchidem că în urma administrării probatoriului, procurorul are posibilitatea să
tragă o concluzie cu privire la pericolul social pe care îl reprezintă fapta săvârşită de învinuitul minor cu vârsta între
14 şi 16 ani. În condiţiile în care apreciază că această faptă a adus o atingere minimă uneia dintre valorile sociale
ocrotite de legea penală, atunci el poate face aplicarea art. 18 1 C.p., şi fără expertizarea psihiatrică a învinuitului.
Când însă gradul de pericol social caracterizează fapta ca fiind infracţiune, astfel că se impune antrenarea
răspunderii penale a celui care a săvârşit-o, dispunerea expertizei psihiatrice este obligatorie pentru a se stabili
existenţa discernământului sau dimpotrivă lipsa lui, cu toate consecinţele ce derivă din aceasta.
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Cuvinte cheie: minorităţi naţionale, etnie, stat, naţiune, identitate
În încercarea de a defini noţiunea de ―minoritate naţională‖ am plecat de la principalele elemente definite de
dreptul internaţional public, elemente aflate într-o strânsă legatură cu noţiunea menţionată. Astfel, de la stat, naţiune,
cetăţenie, etnie, identitate naţională, cultură naţională am ajuns la problematica ―minorităţilor naţionale‖ pe care,
dupa studierea doctrinei şi principalelor reglementări naţionale şi internaţionale, le-am putea defini ca fiind grupuri
de cetăţeni ai unei ţări, având caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei
care doresc să-şi păstreze şi să-şi dezvolte toate aceste trăsături distincte.
Problema definirii conceptului de ―minoritate naţională‖ este încă deschisă şi reprezintă o provocare atât pentru
teoreticienti, cât şi pentru aparatul legislativ.
Noţiunea de ―minoritate naţională‖ este destul de dificil de definit. De altfel, nici nu există, în literatura de
specialitate, o definiţie unanim acceptată. În doctrină au existat mai multe încercări de conturare a acestei expresii.
Astfel, M. J. Deschenes propunea următoarea definiţie: ―Termenul de minoritate desemneză un grup numeric
inferior restului populaţiei unui stat, ai cărui membri care au cetăţenia acestui acestui stat au caracteristici etnice,
religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi sunt animaţi de voinţa de a-şi păstra cultura,
tradiţiile, religia sau limbă‖ [1].
Într-un studiu al minorităţilor, Francesco Capotorti spunea despre minoritate că este: ―un grup numeric inferior
restului populaţiei unui stat, în poziţie nedominantă, ai cărui membri- cetăţeni ai statului- posedă, din punct de
vedere etnic, religios sau lingvistic, caracteristici diferite faţă de cele ale restului populaţiei şi care manifestă, chiar şi
în mod implicit, un sentiment de solidaritate, cu scopul de a prezerva cultura, tradiţiile şi religia lor.‖ Capotorti
diferenţiează două categorii de elemente ale definiţiei minorităţilor naţionale. Este vorba despre elementele obiective
(inferioritate numerică, poziţie non-dominantă, naţionalitatea membrilor minorităţii, caracteristicile entice, religioase
sau lingvistice ale grupului) şi cele subiective (simţul solidarităţii în necesitatea conservării culturii, tradiţiilor şi
religiei). Aceste două categorii de elemente sunt interconectate.
Diferenţele dintre definiţiile date de M. J. Deschenes şi Capotorti sunt minore, dar merită subliniat faptul că
Deschenes include în definiţie nevoia minorităţilor de a fi considerate egale în fapt şi în drept.
Lipsa unei definiţii unanim acceptate a noţiunii de ―minoritate naţională‖ (atât în literatura de specialitate, cât
şi în textele cu valoare legală) nu face imposibilă protecţia drepturilor acestei categorii, asta şi pentru că ―existenţa
unei minorităţi este o chestiune de fapt şi nu de definire.‖
Bibliografie:
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STUDIU CU PRIVIRE LA IMPACTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE ASUPRA EFICIENŢEI
INTREPRINDERILOR (ÎN BAZA SECTORULUI DE ÎNCĂLŢĂMINTE)
POSTICA Rodica
Universitatea Tehnica a Moldovei
Recenzent: GHEORGHIŢĂ M. Dr.
Cuvinte cheie: sisteme informaţionale, eficienţă, industria de încălţăminte
Ultimii ani au adus schimbări radicale în modul în care organizaţiile utilizează tehnologiile informaţionale
pentru a rezolva probleme complexe caracteristice concurenţei crescânde şi mediului de afaceri internaţional.
Revoluţia informaţională a plasat sistemele informaţionale în centrul metodelor managementului modern. Obţinerea
unui avantaj competitiv, echilibrarea forţelor pieţii, mărirea cotelor de piaţă, obţinerea finanţărilor naţionale şi
internaţionale cât mai atractive, introducerea noilor produse şi/sau servicii, satisfacerea cerinţelor a cât mai mulţi
clienţi fiind la curent cu preferinţele acestora într-o perioada cât mai scurtă, etc., toate au devenit posibile prin
introducerea in activitatea întreprinderilor a sistemelor informaţionale, [2].
În prezent informaţia este considerată a fi sursa principală de existenţă a oricărei organizaţii, [3 ]. În lumea
modernă de afaceri, optimizarea sistemelor informaţionale de management reprezintă o necesitate care influenţează
semnificativ succesul sau insuccesul unei organizaţii, [1].
Într-o economie bazată pe informaţie şi cunoştinţe, acestea reprezintă ingredientele cheie în obţinerea
avantajului competitiv. În cadrul tuturor industriilor, informaţia şi tehnologia ce o livrează au devenit puncte
strategice pentru întreprinderi şi managerii acestora. Sistemele informaţionale sunt necesare pentru optimizarea
fluxului de informaţie şi cunoştinţe in cadrul organizaţiilor şi pentru a ajuta managementul să maximizeze resursele
întreprinderii. Deoarece productivitatea, din toate punctele de vedere, va depinde de calitatea sistemelor ce
deservesc afacerea, decizia managementului cu privire la utilizarea/optimizarea sistemelor informaţionale este un
factor critic de care depinde supravieţuirea si prosperarea afacerii, [1]. O întreprindere poate utiliza sistemele
informaţionale pentru a deveni o companie agilă, capabilă să se adapteze schimbărilor din mediul economic, [2] .
Cu toate acestea, în industria de încălţăminte au fost facute foarte puţine studii cu privire la utilizarea
sistemelor informaţionale şi impactul acestora asupra eficienţei întreprinderilor.
Sectorul de încălţăminte este reprezentat pe piaţă preponderent de intreprinderi mici şi mijlocii, cu toate că
exista şi câteva întreprinderi mari. Majoritatea întreprinderilor lucrează in regim vamal de perfecţionare activă
datorita insuficienţei mijloacelor proprii de finanţare. Acesta este unul din motivele care impune utilizarea
sistemelor informaţionale pentru a corespunde cerintelor de colaborare a clienţilor străini. Pe lângă toate acestea
optimizarea sistemelor informaţionale de management ar conduce la îmbunataţirea situaţiei actuale a întreprinderilor
din punct de vedere al micşorării timpului de primire şi livrare a comenzilor, distribuiii produselor - pentru
intreprinderile ce produc sub nume propriu, reducerea timpilor de producere, etc. Dacă e să vorbim despre
beneficiile optimizării sistemului informaţional de management la nivel decizional, aceasta ar permite eficientizarea
luării deciziilor atât la nivel tactic cât şi la cel strategic prin furnizarea informaţiei necesare intr-un timp util.
În cadrul acestui studiu s-a încercat de a evidenţia impactul sistemelor informaţionale asupra eficienţei
întreprinderilor din sectorul de încălţăminte printr-o serie de studii de caz şi analize. În studiu au fost incluse
întreprinderi ce diferă ca mărime de la mici şi mijlocii până la corporaţii internaţionale pentru a analiza atitudinea
acestora faţă de sistemele informaţionale şi gradul de utilizare a lor.
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CÂTEVA ASPECTE CARACTERISTICE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CU PRODUSE
ECOLOGICE
TÎMBUR Margareta
Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, Romania
Recenzent: PRALEA S., Prof.Dr.
Cuvinte cheie: bariere comerciale, industrie ecologică, liberalizarea comerţului, produse ecologice.
Problemele actuale de mediu sunt considerate a fi cele mai importante, solicitând atenţia comunităţii
internaţionale şi găsirea imediată a celor mai eficiente soluţii. Liberalizarea comerţului cu produse ecologice (PE)
precum şi gestionarea atentă a pieţelor din acest sector, pe langă protecţia mediului, pot fi considerate şi instrumente
puternice de dezvoltare economică, care la rândul lor generează creşterea economică, ocuparea forţei de muncă,
transferul de cunoştinţe şi tehnologii utilizate pentru obţinerea acestora.
Această lucrare îşi propune să ofere o imagine de ansamblu a problemelor emergente legate de comerţul
internaţional cu produse ecologice şi identificarea celor mai relevante aspecte din punct de vedere economic. Studiul
tratează problemele definitorii care apar în industria ecologică sau de mediu, analizează tipurile de bariere care
împiedică tranzacţionarea eficientă a produselor ecologice. De asemenea, se discută impactul economiilor de scară,
care pot determina reducerea costurilor şi creşterea flexibilităţii acordurilor contractuale. Eseul explică, totodată, şi
beneficiile ce se obţin prin deschiderea pieţelor de produse ecologice, prin eliminarea obstacolelor în calea
investiţiilor şi prin asigurarea unei concurenţe acerbe care, în final, să contribuie la micşorarea preţurilor şi la o
aprovizionare mai sigură.
În lucrare se analizează şi punctele de tensiune între acordurile de mediu care pot conduce la interzicerea
comerţului cu anumite bunuri, şi acordurile comerciale, care stimulează comerţul şi oportunităţile comerciale
actuale. Deasemenea, se subliniază importanţa negocierilor pentru reducerile tarifare (sau chiar ratele zero) la
produsele ecologice, propuneri ce sunt incluse în discuţiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Lucrarea
se finalizează cu concluzia că buna gestiune a liberalizării comerţului cu produse ecologice poate facilita realizarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă în acelaşi timp cu protecţia mediului.
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COMBUSTIBILII BIOLOGICI ȘI ROLUL RELAȚIILOR COMERCIALE INTERNAȚIONALE CU
BIOCOMBUSTIBILI
TÎMBUR Margareta
Drd, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, Romania
Recenzent: PRALEA S., Prof.Dr.
Cuvinte cheie: bariere netarifare, bariere tarifare, biocombustibil, biomasă, subvenții.
Biocombustibilii prezintă un subiect relativ nou în cadrul comerțului internațional și sunt promovați ca o sursă
de energie care poate creşte securitatea aprovizionării, reduce emisiile de seră şi să ofere un nou flux de venituri
pentru agricultori.
Această lucrare urmăreşte să ofere o imagine a problemelor de dezvoltare implicate în jurul producţiei şi
consumului de biocombustibili precum și o identificare a barierilor comerciale ce împiedică liberalizarea comerțului
internațional cu biocombustibili.
Deși, biocombustibilii reunesc cel puţin patru domenii de politici: energie, mediu, agricultură şi de dezvoltare
rurală, acestea sunt puternic modelate de normele de investiţii și relațiile comerciale internaționale. Alături de
acestea se numără și competiția, subvenţiile, barierele comerciale, politicile fiscale, care generează denaturări
semnificative de politică, atât în agricultură cât şi în sectoarele energetice.
Lucrarea descrie pe scurt rolul biocombustibililor pentru protecția mediului, dezvoltarea economiei și sănatatea
populației, precum și aspectele comerciale legate de biocombustibili, ca rolul investiţiilor care sprijină echitabil şi
durabil sectorul biocombustibililor, standardele locale și internaționale, politicile locale, naţionale, regionale şi
internaţionale. Eseul îşi propune să sublinieze importanţa crescândă a biocombustibilului şi impactul produs asupra
protecţiei mediului şi sănătăţii umane și economie.
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INTEGRAREA COMERCIALĂ EUROPEANĂ A ŢĂRILOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST
BOTNARU Irina

Academia de Studii Economice din Moldova
Cuvinte cheie: integrare comerciala, inovarea tehnologică, proces de catching-up, competitivitate.
Expansiunea comerţului mondial, migraţia forţei de muncă, progresul fără precedent al ştiinţei, tranziţia ţărilor
de la socialism la economia de piaţă au intesificat procesul de integrare naţională, regională şi mondială, ceea ce se
traduce prin oportunităţi sporite de relaţii comerciale. Studiul privind integrarea comercială a ţărilor Europei
Centrale si de Est (în continuare ECE) în spaţiul european constă în diagnosticarea stării economice a acestora,
descrierea contextului în care are loc integrarea, experienţa grupului de ţări recent aderate şi efectele economice ce
s-ar produce pentru ţările candidate. Toate aceste informaţii servesc la definirea strategiei de dezvoltare şi integrare
comercială folosind determinanţii cu cel mai mare randament, pârghiile optime şi politicile comerciale specifice.
Scopul final este obţinerea creşterii economice astfel încât sa se beneficieze de toate avantajele aferente.
Transformările politice şi teritoriale de la începutul anilor ’90 au stimulat ţările ECE să înceapă procesul de
integrare economică în UE. Majoritatea ţărilor au avut nevoie de timp să se acomodeze noii politici democrate şi
trecerii la economia de piaţă. În urma schimbărilor politice şi după depăşirea recesiunii economice, cele mai multe
succese în realizarea reformelor au atins Ungaria, Polonia, Cehia şi ţările baltice, unde s-a demonstrat ca procesul de
integrare în cazul ţărilor ECE poate fi realizat doar prin reformarea instituţiilor existente. La prima vedere integrarea
comercială ar fi simplu de realizat dacă politica publică ar putea să ―planteze‖ acele instituţii progresiste, dar acestea
nu pot fi achiziţionate şi nici asimilate în timp record, ele fiind un produs social-istoric autohton. Aici apare
confruntarea între cadrul instituţional istoric (tradiţional), şi cel modernizat, flexibil, ce necesită a fi adoptat.
Prin identificarea direcţiilor prioritare ale politicilor publice de integrare comerciala a ţărilor ECE înţelegem
inovarea tehnologică şi difuzarea ei care de facto arată lipsuri la evoluţia în timp a nivelului de sofisticare şi
diversificare a exporturilor, cît şi performanţa comparativă în domeniul înregistrării brevetelor de invenţii, or
deficienţa inovaţiilor şi competitivitatea joasă sunt impedimente critice în faţa creşterii economice. O alta direcţie ar
fi deficitele externe - un motiv în plus să constatăm că avem o economie de consum, în particular din import.
Bunurile şi serviciile naţionale nu sunt capabile să facă faţă cererii interne, în acelaşi timp, se observă o înrăutăţire a
termenilor de comerţ extern. Deci, eficientizarea potenţialului economic şi de export al Moldovei depinde de
coerenta politicilor economice, strategiilor de marketing şi alinierea la noutăţile tehnologice. O altă latura a studiului
e concentrarea geografică a comerţului, unde tările CSI reprezintă cea mai mare zonă de parteneriat comercial a R.
Moldova. Deşi exporturile spre această zonă scad continuu, importurile mari, în schimb, reflectă dependenţa de
resursele energetice. Spre tările UE exporturile per total cresc, dar sunt extrem de volatile.
În concluzie afirmăm că: • parteneriatul cu UE nu asigură automat un proces de catching-up însă îl face mai
uşor posibil, succesul depinzând de strategia de adoptare şi implementare a instituţiilor abile şi progresiste în statul
aderent; • integrarea comercială poate deveni anevoioasă atunci când economiile sunt puţin competitive, astfel
climatul investiţional şi de afaceri este nucleul care necesită concentrarea tuturor forţelor pentru a-l face cât mai
atractiv şi prietenos; • competitivitatea în noul mediu concurenţial depinde în mare masură de realocarea rapidă şi
eficientă a resurselor, de flexibilitarea de adaptare a forţei de muncă şi de eficientizarea investiţiilor.
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REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC CONTEMPORAN
CRAVCENCO Victoria
USM, Facultatea de Drept, Catedra Drept Internațional,
Recenzent: BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Cuvinte cheie: geopolitică, economie politică, integrare europeană
Mult timp geopolitica a fost considerată doar o doctrina politică sau drept un studiu interdisciplinar la
intersecția dintre politică (știință statală), geografie, sociologie și istorie. Însă în prezent geopolitica este văzută ca o
știință politică ce studiază impactul așezării și poziționării geografice a unui stat asupra politicii sale externe și
interne, precum și impactul factorului spațial asupra politicii internaționale în ansamblu. („Multidisciplinary in its
scope, Geopolitics includes all aspects of the social sciences with particular emphasis on political geography,
international relations, the territorial aspects of political science and international law.‖ – Geopolitics Journal).
În mare masură, anume geopolitica a influențat nivelul stării economiei, după care ţările lumii se împart în trei
grupuri: subdezvoltate, mediu dezvoltate şi înaintate. Problema subdezvoltării în lume este o problemă globală, care
trebuie rezolvată cu aportul şi efortul comun în cadrul economiei mondiale.
Integrarea economică poate fi caracterizată ca o treaptă superioară de combinare şi cooperare economică
internaţională, când între participanţii la proces se stabilesc relaţii destul de aprofundate pe baza diviziunii muncii,
specializării producţiei, schimbului intens de mărfuri şi servicii, de capitaluri şi forţă de muncă. Integrarea
economică prevede o integrare atît de avansată a intereselor economice, încît destrămarea raporturilor economice
conduce la consecinţe grave pentru economiile naţionale ale ţărilor.
Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice în 1991 și formarea Comunității Statelor Independente, pentru
Republica Moldova au apărut șanse de a se dezvolta ca un stat suveran, independent, dar și multe probleme.
Situația politică, datorită cărei Moldova a fost parte componentă a Imperiului Rus (Basarabia – 1812-1918) și a
Uniunii Sovietice (RSSM – 1940-1991), a influențat substanțial economia acestei țări deoarece ea era dirijată în mod
centralizat, și integral dipendea de necesitățile altor părți componente ale imperiului.
Aspirațiile unor țări ex-sovietice și aderarea lor ulterioară la UE în calitate de membru au inspirat Republica
Moldova că și ea poate deveni membru al Uniunii Europeane. Chiar și denumirea ―Ministerul Afacerilor Externe și
Integrarii Europene al Republicii Moldova‖ ne convinge în existența acestor speranțe.
Însă, practica ne arată că situația economică a unor țări membri ai UE din cauza crizei mondiale a devenit și
mai gravă după întegrarea lor în Uniunea Europeană. Nemulțumirea unor țări cu situația creată și nedorința altor de
a deveni membri ai UE sau de a acepta politica ei monetară și / sau externă în calitate de membru, ne face să
cântărim toate pro și contra legate de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Totodată, este clar că în
starea acuală a lucrurilor Moldova nu poate deveni membru al EU.
Din istorie cunoaștem că orice imperiu (sau alt conglomerat de state) se formează, prosperă o perioadă
oarecare, și apoi se destramă. Așadar, este posibil că, până când Republica Moldova va repara anomaliile pe care le
are și din cauza cărora ea în prezent nu poate deveni membru al Uniunii Europeane, aceasta, ultimă, se va destrăma.
Oricare ar fi soarta UE, a CSI sau a altor state vicine, Republica Moldova trebuie să profite de siuația sa
geopolitică excepțională, de relațiile veche, stabilite istoric, de posibilitățile de a reînnoi și extinde cooperarea de
altădată, de a stabili relații noi și cu alte țări, mai îndepărtate, penru a se dezvolta și prospera.
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PERSPECTIVE DE ABORDARE A INTERCULTURALITĂŢII ÎN CONTEXTUL MUZICAL
CONTEMPORAN DIN REPUBLICA MOLDOVA
BARBAS Valeria
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
Recenzent: GHILAŞ V.,dr.conf. univ.
Cuvinte cheie: interculturalitate, globalizare, integrare, metoda interculturală, reflexe interculturale
În contextul globalizării şi integrarii, devin tot mai vizibile tendinţele de interdisciplinaritate, interculturalitate,
în ascensiunea spre o metaştiinţă, spre o sinteză metodologică, gîndire spectrală, limbaj universal, în mare parte
impulsionate atît de necesitatea privirii în ansamblu, cît şi datorita crizei de gîndire şi reprezentare caracteristice
secolelor XX-XXI. Metodele muzicologice de cercetare a fenomenului muzical deasemenea evoluează, fiind într-o
strînsă interdependenţă cu transformările istorice şi culturale. În muzicologia contemporană se profileaza metodele
semiologiei si semioticii muzicale, fenomenologiei şi interculturalităţii muzicale.Principiul abordării interculturale
poate fi vizat, după opinia lui C.Cucoş[1], în două ipostaze:
pe un plan sincronic – vizînd perspectiva unor culturi diferite din acelaşi prezent istoric, este sensul
curent dat interculturalităţii şi domeniul de reflexie cel mai bogat pînă în prezent;
pe un plan diacronic - ca pîrghie regulatoare sau catalizator al întîlnirii unor culturi, ce aparţin unor
perioade de timp diferite.
Aşadar, perspectiva interculturală realizează condiţia de relaţionare (stilistică, genuistică, hermeneutică,
structuralistă, ş.m.) solicitînd a fi poziţionată în spaţiu, în acelaşi timp, însă, subliniind necesitatea de a fi pusă în
diferite paradigme temporale. În procesul investigării dimensiunea interculturală însăşi devine o metodă de cercetare
a fenomenului muzical contemporan, constituindu-se dintr-o sumă de noţiuni teoretice privind organizarea
discursului muzical la nivel micro- şi macro-structural, urmate de o serie de analize semiotice, a tehnicilor utilizate
precum şi de interpretare muzicală. Perspectiva interculturală se impune drept o metodă nouă în preocupările de
bază a activităţii muzicale, vizînd atît aspectul practic « ce cuprinde activităţile artistico-emotive de creare,
interpretare şi receptare a operelor de artă » , cît şi latura teoretică sau sistematică « ce dezvoltă activităţile
intelectual-raţionale de cunoaştere, analizare şi sintetizare a fenomenelor artistice muzicale, constituind ştiinţa
muzicii » [2]. În analiza discursului muzical metoda interculturală, colaborînd cu metodele semiologiei şi semioticii
muzicale, rezidă în depistarea reflexelor interculturale, detectabile atît la nivelul:
- sintactic, de realizare, ce vizează arhitectonica întregii construcţii;cît şi la cel
- semantic, de percepere, ce cuprinde dimensiunea conceptuală, conţinutul ideatic şi imagistica creaţiei
muzicale analizate, aşa numitul poiesis « création », cît şi condiţia estetică de « réception »[3].
Diferenţierea domeniilor ştiinţifice a provocat autoconservarea şi izolarea lor în diverse paradigme, fapt ce a
condus în perioada contemporană la necesitatea colaborării şi interferenţei ştiinţelor sociale cu ştiinţele naturii, la
decodificarea lor şi la crearea unui limbaj universal. Corespondenţa şi împrumutul metodelor: fenomenologiei lui
Husserl sau hermeneuticii, a semioticii şi semiologiei, în domeniul muzical demonstrează aspectul integrativ al
tendinţelor ştiinţifice şi culturale actuale, iar diversele mijloace de abordare interculturală se combină într-o strategie
nouă de abordare a diversităţii culturale şi sociale în contextul muzical contemporan.
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FESTIVALUL ZILELE MUZICII NOI – DIALOG ÎNTRE CULTURI
BARBAS Valeria
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
Recenzent: GHILAŞ V.,dr.
Cuvinte cheie: dialog intercultural, festival, mobilitate artistică, tipare culturale
Astăzi, relaţiile dintre ţări şi culturi se dezvoltă fără încetare - schimburile comerciale, călătoriile business sau
de studiu, conferinţele, simpozioanele, congresele ştiintifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact între
culturi.
Artele şi cultura deţin un rol important în cadrul diversităţii culturale mondiale. Este momentul deschiderii
unui spaţiu larg, ce încurajează interacţiunile şi mişcările artistice polietnice.
Antonio Perotti ―Arta şi muzica: este o şcoală de identitate şi universalitate. Arta- este mediul ideal de
comunicare şi participare, este un mijloc sigur de acces la descoperirea, recunoaşterea şi aprecierea diferitelor
culturi.Muzica pare a fi un ideal mijloc de promovare a unei atitudini de receptare a pentru culturi şi schimburi
intelectuale.. Mai mult, pe seama limbajului său universal, muzica este un instrument eficient pentru
interculturalism‖ [1 ]
Dialogul intercultural, mobilitatea artistică şi promovarea transfrontalieră a valorilor naţionale în sfera muzicii
află un teren propice în diverse întruniri artistice internaţionale şi naţionale.
În cîmpul muzical dialogul intercultural se manifestă cel mai relevant prin intermediul festivalurilor. Festivalul
considerat ―pod între culturi‖ [ 2], presupune plasarea propriei culturi într-un context mondial, totodată presupunînd
confruntarea ei cu un context multicultural, iar aceasta o face să se deschidă spre diverse universuri de simţire şi
gîndire.
Peisajul muzical autohton integrează o serie de festivaluri, printre care şi bine cunoscutul Festival Internaţional
Zilele muzicii Noi. Fondat încă în 1991 de compozitorul Ghenadie Ciobanu, festivalul rămîne singura manifestare
de propagare şi valorificare a creaţiei muzicale profesionale.
Aducînd cu sine suflul înnoitor al prezentului Festivalul contribuie la dezvoltarea artei muzicale contemporane,
transfigurînd dialoguri muzicale româno-spaniole, cipriote, ucrainene, poloneze. Desigur, aceasta este în strînsa
legătură cu acumularea informaţiei şi experienţei de colaborare cu alte ţări precum Argentina, Rusia, Belarus,
România, Ungaria, SUA, Spania, Cipru…
Promovînd mobilitatea artiştilor în prîmul rînd în ceea ce priveşte ―gîndirea spectrală‖ out side of the box
[
3], dar şi mobilitatea de executare a lucrărilor, de acces a tinerilor compozitori la moştenirea culturală comună, la
creativitate şi inovaţie - Festivalul contribuie esenţial la crearea unei societăţi interculturale.
Astfel, nu doar compozitorii, artiştii, muzicienii, dar şi poeţii, scriitorii, regizorii, actorii şi intelectualii ar putea
construi poduri între ţările Europei şi nu numai, între naţiuni şi culturi, încurajînd interacţiunea şi dialogul cultural
între ele. Dialogul intercultural prin artă devenind un element vital în constituirea şi consolidarea unei platforme
interculturale.
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VIOLENȚA ÎN FAMILIE – O PROBLEMĂ SOCIALĂ PENTRU RM
ȚURCANU Viorica
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
Recenzent: SRIPA T., lector superior
Cuvinte-cheie: violență, violenţă domestică, familie, violența femeii.
Violenţa s-a manifestat de multă vreme, dar conştientizarea ei ca problemă socială a avut loc abia în ultimele
decenii. Violenţa care se exercită în cadrul familiei continuă să rămână o problemă socială în majoritatea societăţilor
contemporane, atât pentru că nu şi-a găsit încă soluţii adecvate, cât şi pentru faptul că există un consens foarte scăzut
în ceea ce priveşte opiniile publicului sau ale specialiştilor asupra definirii violenţei intrafamiliale. Violenţa
intrafamilială include ―orice act violent comis de o persoană de pe poziţia unui rol marital, sexual, parental sau de
ocrotire, asupra altor persoane, cu roluri reciproce‖ .[1] Violenţa în familie se manifestă prin mai multe forme, care
pot fi reduse la abuz fizic, psihologic şi emoţional, abuz sexual şi economic. Cele mai frecvente cauze ale violenţei
domestice în familie după Belkin şi Goodman sunt următoarele: gelozia, mijloacele materiale, apariţia copiilor, și
activitatea sexuală (insatisfacția sexuală). [2]
În Republica Moldova, conform expertizei medicale a Institutului de Medicină Legală, 2/5 din vătămările
întâlnite la femei sunt provocate de violenţa în familie, peste 80% din cazurile de violenţă în care victime au fost
femeile, 43% au fost asasinate de parteneri. Statisticile arată în Republica Moldova că, de la începutul anului 2009,
numărul infracţiunilor în familie atestă o majorare faţă de perioada analogică a anului trecut, situaţia în acest
domeniu rămânând a fi tensionată. Ca urmare a violenţei în cadrul familiei, în primele patru luni ale anului curent au
fost comise 16 infracţiuni (7 omoruri şi 9 vătămări corporale grave). O analiză permanentă asupra motivelor acestor
crime arată că, practic, în toate cazurile, tragediile au avut loc spontan şi că au avut loc drept urmare a relaţiilor
ostile existente. Printre cele mai frecvente cauze se numără şi: condiţiile de viaţă dificile, situaţia financiară precară,
şomajul, alcoolismul, ş.a. Actualmente la evidenţa poliţiei se află 4 163 de scandalagii familiali, pe parcursul
primelor luni ale anului şefii de post şi inspectorii de sector din teritoriu au examinat 770 de petiţii cu probleme de
violenţă în relaţiile de familie, fiind documentaţi 516 contravenienţi. [3]
Violenţa împotriva femeilor poate avea în viitor şi repercusiuni de alt ordin. De exemplu, băieţii care asistă la
maltratarea mamelor de către partenerii acestora recurg, când se maturizează, mult mai des decât alţi băieţi la
violenţă atunci când au de rezolvat nişte probleme. Fetele la rândul lor se implică mai des în relaţii în care partenerii
se dedau la abuzuri. Prin urmare violenţa are tendinţa de a se transmite de la o generaţie la alta. De aceea este
necesar de favorizat constituirea centrelor şi serviciilor specializate pentru victimele violenţei domestice, în cadrul
cărora victimele să beneficieze de consiliere juridică, psihologică, asistenţă medicală şi, dacă este necesar de adăpost
temporar, legislația în vigoare să fie înăsprită, iar intervenția statului trebuie să se manifeste în primul rând prin
eradicarea sărăciei, deoarece una din principalele cauze ale violenţei în familie în Republica Moldova este sărăcia,
cu toate consecinţele ei (şomajul, alcoolismul, narcomania, etc).
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EUGENIA MALEŞEVSCHI – SOMITATE A ARTEI BASARABENE
CIOBANU Iraida
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
Recenzie: CONDRATICOVA L., dr., cercetător ştiinţific superior
Cuvinte cheie: natură statică, creaţie, pictură
Subiectul cel mai răspândit al picturilor de gen al artiştilor basarabeni de la începutul sec.XX era istoricorevoluţionar, specific pentru el fiind evenimentele din ţară. Dintre picturile de gen ale plasticienilor moldoveni cu
tematică revoluţionară sunt şi pânzele ce reflectă începuturile mişcărilor marxiste, desfăşurarea revoluţiei din anii
1905-1907 din Moldova, răscoalele ţărăneşti, lupta pentru puterea sovietelor, marea revoluţie socialistă din
octombrie.
Amprenta revoluţionară s-a răsfrâns şi în Natura statică a Eugeniei Maleşevschi realizată la 1910, fiind unul
din cele mai semnificative tablouri păstrate în colecţia Muzeului de Arte Plastice din Chişinău. Pictată într-o gamă
cromatică foarte vie, sonoră şi expresivă, având ca fondal interiorul unei construcţii nefisinate, ce presupune o
schimbare, un început. Compoziţia este austeră şi aerisită. Prin modul de aranjare a draperiilor, punerea în relaţii de
comunicare a formelor rotunde cu cele geometrico-prismatice, ne vom aminti de lucrări structurate cu rigoare
clasică.
Pentru Eugenia Maleşevschi este caracteristic şi pictura în plein-air. Portretul necunoscutei, Colţ de seră etc.
Tabloul Colţ de seră ulei pe pînză, prezintă interiorul unei sere, pictat într-o manieră impresionistă, aerian cu jocul şi
fluturarea luminii. Peretele din fundal şi podul serei, ambele din sticlă dispersate ritmic de nişte rame de lemn,
crează multă luminozitate, podeaua etajată în două nivele este pictată într-o gamă de ocruri foarte deschisă. O oală
mare de ceramică maronie, spartă pe jumătate şi un ghiveci cu flori pe prima treaptă formează un grup de obiecte şi
trei ghivece, dintre care unul puţin răsturnat, altul cu o floare cu frunze roşietice şi al treilea fără floare pe treapta a
doua alt grup, împreună formează o frumoasă natură statică într-un spaţiu larg al interiorului serei plin de lumină.
Cu un remarcabil simţ plastic, în manieră simbolistă este pictat panoului decorativ Primăvara datat la 1916, în
care autorul prezintă motivul renaşterii naturii. Având o armonie cromatică cu dominanta tonalităţilor de albastru,
tabloul a fost numit iniţial Poveste şi poate fi comparat cu operele lui C. Cuţescu-Stork, F. Holder şi M. Vrubel.
Eugenia Maleşevschi şi-a manifestat talentul în pictură, grafică de şevalet, grafică de carte, în scenografie, fiind
şi un bun profesor, predând pictura la diverse şcoli particulare şi gimnazii şi istoria artei la şcoala de Arte plastice
din Chişinău.
Cercetătorul T. Stavilă compară importanţa creaţiei E. Maleşevschi pentru arta plastică modernă basarabeană
cu creaţia lui Nicolae Vermond pentru România, lui Gustav Klimt pentru Elveţia, ale lui Mihail Vrubel pentru Rusia
şi Arnold Boklin pentru Anglia care au avut un reper unic - simbolismul. Lucrările autoarei sunt o parte integrantă a
patrimoniului sud-est european.
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APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA TERMENULUI DE ,,TRANSNISTRIA’’ ÎN GEOPOLITICA MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ ŞI REFLECTAREA LUI ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ
CUJBĂ Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău
Recenzent: CONSTANTINOV V. dr.conf.univ.
Cuvinte cheie : Transnistria, frontieră, origine, teritoriu.
Problema românilor din Trasnistria a prezentat dintotdeauna subiectul unui număr mare de lucrări elaborate de
specialişti din diferite domenii: istoric, geografic, lingvistic, juridic sau publicistic. Studii istorice în domeniu, au
fost realizate de : Iorga N., Nistor I.I.., Smochină N.P., Moraru A., Lozovan E., Dragnev D., Stratievschi C.V.,
Stati V., Solovei R. şi alţii. Lucrările publitistice au ca autori pe Dabija N., Bulat L. şi alţii. O contribuţie însemnată
la elucidarea problemelor cu care se confruntă populaţia de origine românească au fost aduse de lucrările din
domeniul juridic în special ale lui Pătraş E. şi cele din domeniul toponimiei Eremia A., Răileanu V.
Prezintă interes mai întîi de toate spaţiul de extindere al Trasnistriei atît din punct de vedere geografic,
cît şi istoric, care după Nistor I.I. au aceleasi limite [6, p.9], Nistru la Vest, Bugul la Est, limita de Nord coincide
unei linii imaginare ce leagă cele două localităţi Movilău şi Smerinca, iar spre Sud acest teritoriu se întinde până la
malul Mării Negre. Însă zona unde s-a desfăşurat istoria românilor transnistreni este mult mai întinsă, fapt acceptat
şi demonstrat de mulţi autori, chiar dincolo de Bug [3; 5, p.9; 1, p.19], acolo unde sînt atestate o mulţime de aşezări
româneşti. Oricum, este cert că Transnistria ca regiune îşi are originile în Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească (RASSM), fondată în 1924 ca „răspuns‖ al Marii Uniri şi imposibilităţii revenirii Basarabiei la
Rusia[4, p. 265-267].
Neoficial acest termen este atribuit spaţiului dintre Nistru şi Bug, având drept frontiere naturale cele două
cursuri de apă. Însă, etimologic a fost pus accentul pe Nistru, deoarece la baza termenului de Trasnistria este
rădăcina acestui cuvînt, iar împreună cu prefixul ,,trans’’ desemnează teritoriul ,,de dincolo de Nistru’’, sau cum
remarcă Alexandru Boldur ,,continuarea dincolo de Nistru’’ [1, p.19], asemeni termenilor de ,,Transilvania’’ sau
,,Transiordania’’. Totodată, A. Boldur oferă denumirii spaţiului dintre Nistru şi Bug şi o conotaţie străină, probabil
slavă - ,,Pobojie’’ adică regiunea la Bug [1, p.18], într-un înţeles mai clar înseamnă teritoriul vecin spre est pînă la
rîul Bug. Cu toate acestea amintim şi alt termen mai puţin întîlnit ,,Zadnestrovie’’ [7].
O informaţie importantă despre varietatea formelor utilizate în desemnarea acestui spaţiu întîlnim şi în lucrarea
lui Nistor I.I. ,,românii Cis- şi Transnistreni’’ [5, p.216], sau ,,teritoriu nistrobujan’’ [2. p.47-48], iar N.Dabija
apare la 1990 cu o publicaţie noua intitulată ,,Moldova de peste Nistru- Vechi Pămînt strămoşesc’’.
Fiind conştienţi de situaţia geopolitică a Trasnistriei, de trecutul istoric al acesteia, autorităţile ţariste, ulterior
cele sovietice, au recurs la metode antinaţionale de separare a populaţiei româneşti de pe ambele maluri ale
Nistrului. În prezent ar fi necesar consolidarea relaţiilor umane în pofida ostilităţilor din partea autorităţilor locale.
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SOCIAL MEMORY AND LANGUAGE
DĂNILĂ Iulian Cătălin
”Al.I. Cuza” of Iaşi University, Romania
Reviewer: Prof. HOARŢĂ CĂRĂUŞU Luminiţa, Ph.D.
Key words: memory, language, social memory, society
Memory represents present knowledge of the past; it does not imply the preservation of images, but rather the
reconstruction of images; it is a symbolic function, since memories depend on the possibility of having general
ideas. It is the society that provides the means to think – i.e. language: ‖As they live in society, people use words
whose meaning they understand: this is the precondition of collective thinking. Each word is accompanied by
memories and there is no memory which does not have a corresponding word‖[1]. Societies have a memory, namely
social memory.
Collective memory reconstructs memories in a manner that is consistent with the ideas and present concerns.
Analyzing the relation between collective and individual memory, the French sociologist Maurice Halbwachs claims
that memories adapt to the whole of our current perceptions. Locations, time and customs have the function of
organizing and reorganizing social memory. Similarly, culture contributes to tying up meanings and therefore to the
process of restructuring the memory.
Language has a crucial role in organizing and reorganizing memory. Therefore, memory does not represent a
mere repository of neutral information. Language transforms the manner and content of what we remember, and the
past is held alive through social memory.
Loss of information in time is not due to forgetfulness, but to the process of restructuring the meaning,
especially by reorganizing a certain mnesic phenomenon round a significant element. Language is an excellent way
of transmitting the mnesic imprints from one generation to another. The symbols it carries are immediately
recognized and understood, which happens from ealry childhood. Serge Moscovici claims that ‖the impressions
from the past are also kept in the mental life of the masses as mnesic imprints. Under certain favourable
circumstances, they can be restored and revived. The older they are, the better they are preserved‖ [2].
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IMPORTANŢA STUDIILOR INTERDISCIPLINARE ÎN ARHEOLOGIE
DUBĂSARU Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: NICIC Andrei, dr. în arheologie
Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, metalurgia fierului, analiză spectrală, componenţă chimică
La nivel global, arheologia a trecut recent printr-o perioadă de reevaluare metodologică, încercand să atingă
standarde ştiinţifice echivalente cu cele ale ştiinţelor exacte, fără a-şi pierde însă statutul de ştiinţă socială. Relativul
eşec al acestei abordări, rezultat ca urmare a devalorizării contextului istoric şi a încercării de identificare a unor
adevăruri universale, care să definească legi ale comportamentului uman, a avut drept consecinţă marcarea cercetării
interdisciplinare în arheologie de un val de pesimism. Concret, acest lucru este vizibil prin elaborarea unor strategii
de cercetare care au drept scop reconstituirea unor aspecte de paleo-ecologie, paleo-economie, viaţă socială şi
spirituală prin apelarea la sprijinul unui număr redus de discipline conexe, dar a căror finalitate este dată de
enunţarea unor teorii cu tendinţe generalizatoare.
Ca o contrapondere la acest curent de gândire, s-a conturat o nouă abordare teoretică şi metodologică, prin care
se pune accentul pe studierea interdisciplinară contextuală a situaţiilor arheologice, fiind reliefată recunoaşterea
specificităţii fiecărui caz în parte. În cadrul acestui curent, proiectele de studiu dedicate unei analize integrate sunt
restricţionate la investigarea unor arii geografice relativ reduse, şi încadrate în limite cronologice restrânse.
Analiza spectrală calitativă, în sectroscopia de emisie în arc şi scânteie, se bazează pe identificarea şi
recunoaşterea principalelor linii spectrale emise de elementele aduse în stare de excitare, la nivelul arcului electric
şi al scânteilor. În domeniul UV-VIS elementele analizate pot prezenta mai multe linii dispersate în spectru, în
funcţie de energia dezexcitărilor, respectiv de frecvenţele liniilor emise. Astfel utilizarea analizei spectrale în
arheologie ar fi o cale potrivită de studiere profundă a vestigiilor antichităţii fără deteriorarea acestora.
Un atare studiu ar permite determinarea în întregime a elementelor chimice pe care piesele din metal le conţin,
pe această cale fiind posibilă stabilirea originii fierului folosit la confecţionarea artefactelor, calea pătrunderii
tehnicilor şi tehnologiilor de prelucrare şi extragere a minereului de fier la comunităţile antice.
Astfel interdisciplinaritatea este o modalitate de a rezolva problemele şi de a răspunde la întrebari care nu pot fi
satisfăcător rezolvate prin metode sau abordări unice. Interdisciplinaritatea din acest punct de vedere funcţionează
nu doar ca ceva suplimentar dar ca fiind complementară şi aducând corecturile de rigoare domeniului studiat
totodata facând posibilă rezolvarea unor probleme care merg dincolo de cadrul fix disciplinar.
Bibliografie:
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MIGRAŢIA – ELEMENT AL DEZVOLTĂRII COMUNITĂŢILOR LOCALE
FILIPOV Ina
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
Recenzent: CORNEA VALENTINA, conf. univ., dr.
Cuvinte cheie: fenomenul migraţiei; procese migraţionale; remitenţele; efectele migraţiei.
Schimbările profunde care au loc la nivelul fiecărei societăţi sunt rezultatul mai multor factori precum
progresul tehnologic, informaţional, ştiinţific, educaţional, etc. Asemenea factori au influenţat în timp atât natura
activităţilor umane, cât şi dinamica proceselor social-economice. În asemena condiţii a luat amploare şi fenomenul
migraţiei. Astfel, migraţia populaţiei, ca atribut caracteristic societăţii noastre a suportat schimbări calitative, dar şi
cantitative. În consecinţă, observăm că apar noi tendinţe ale migraţiei, precum şi diferite abordări privind
clasificarea, structura socială a migraţiei, etc.
Existenţa unor asmenea abordări subliniază natura intensă şi tot mai complexă a fenomenului migraţional. De
altfel, printre noile abordări ale migraţiei se încurajează ideea efectelor pozitive ale fenomenului respectiv nu doar
pentru familia migrantului ci şi pentru ţara/regiunea de origine. Aceasta vine în contradicţie cu tendinţa de a
considera migraţia ca o consecinţă negativă pentru ţara natală. [1] Totuşi ne vom concentra atenţia asupra efectelor
care prezintă doar foloase cu importantă contribuţie asupra dezvoltării societăţii sub aspect economic şi socialcultural.
În susţinerea acestei afirmaţii un rol important îl au remitenţele. În ţările de origine există comunităţi locale şi
uneori chiar întreaga economie naţională care depind într-o măsură seminificativă de remiteri. [2] Argumentele în
acest sens le regăsim în diferite studii şi rapoarte naţionale şi internaţionale cu privire la programele de dezvoltare
economico-socială. Spre exemplu, Raportul Global al Dezvoltării Umane 2009 constată că cei mai mulţi migranţi,
interni şi internaţionali, profită de câştiguri sub formă de venituri mai mari ceea ce le oferă un acces mai bun la
condiţii normale de viaţă. [3] Aceste câştiguri adesea aduc beneficii direct membrilor familiei, precum şi indirect
ţărilor de origine, deoarece transferurile de bani de peste hotare reprezintă o parte considerabilă a veniturilor
gospodăriilor, dar şi a veniturilor ţării. În 2008, Banca Mondială a clasificat Republica Moldova pe locul doi printre
ţările lumii, în care valoarea remitenţelor reprezintă o pondere semnificativă în PIB, cu 36%.[4]
Avantajele percepute pentru munca în străinătate nu sunt legate doar de îmbunătăţirea situaţiei materiale a
migranţilor, dar şi de schimbările în bine a mentalităţii lor. Migranţii înşişi sunt cei care apreciază că în urma
experienţei de migraţie devin mai dinamici şi mai moderni în modul de gândire. [5] Având în vedere că efectele
migraţiei aduc scimbări semnificative în dimensiunile culturale, incluzând atitudinile, valorile, cultura politică,
putem considra migranţii ca importanţi promotori ai dezvoltării locale. Condiţia este ca actorii locali să fie receptivi
la posibilile beneficii ale migraţiei şi să elaboreze politici migraţionale în care să prevadă gestionarea eficientă atât a
remitenţelor financiare, cât şi a remitenţelor sociale.
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EVOLUŢIA PORTRETULUI ÎN SCULPTURA MOLDOVENEASCĂ SEC .XX
FRINIUC Cristina
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.,secţia arte vizuale
Recenzent : TOMA Ludmila, Dr,
Cuvinte cheie : portret, realism socialist, expresie plastică, bust, naturalism, schematism, sculptura monumentală,
sculptura de şevalet .
Evoluția portretului în sculptura moldovenească a fost,în mare parte,influenţat şi determinat de condiţiile
istorice şi sociale. Actualmente,apare necesitatea de a propune crearea unei noi viziuni asupra evoluției portretului în
genurile artei plastice moldovenești.Vom încerca,deci,să relevăm evoluția și specificul manifestării acestuia în
diverse perioade cronologice..
Secolul XX se caracterizează printr-o serie de evenimente social-istorice care au marcat profund viaţa societăţii
moldave ,perioada anilor 1945-1960 ,în sculptura din R.S.S.M. se simte puternic influenţele şcolii ruseşti şi ale
realismului socialist și asupra portretului. Dar,cu toate acestea, s-a păstrat o continuitate firească a tradiţiilor şcolii
româneşti în creaţia sculptorilor moldoveni care au făcut studii în Europa şi la Bucureşti (C. Cobizev. L.
Dubinovschi. 1. Cheptănaru).Este de remarcat şi faptul că tendinţe din curentele moderniste occidentale au găsit
răsunet în sculptura din R.S.S.M. a acelor timpuri.Se remarcă pregnant discipolii lui Alexandru Plămădeală: C
Cobizev L Fitov, V Novic.La rîndul lor, aceştia educă generaţia tînără de sculptori: V Kuzneţov,B.EpelbaumMarcenko,N.Epelbaum,D.Skvorţov ,A. Picunov. Fiecare dintre aceştia vor aduce cu sine un specific propriu al
genului portretistic în sculptură.
Evoluția expresiei plastice propusă în general în portretul din sculptura moldovenească,privind retrospectiv,ca
și în anii 40-60,în anii 70,tematica rămîne obligatorie.În mare parte, sculptorii din această perioadă sunt angajaţi în
executarea busturilor liderilor comunişti.Temele fundamentale devin tema revoluţiei.Calitatea monumentelor nu este
un criteriu definitoriu,accent se pune pe cantitate.Ideologizarea sculpturii, dar şi a altor genuri de artă,este impusă
prin ordine şi dispoziţii de organele puterii de stat, se duce o luptă acerbă cu naturalismul şi schematismul în artă.
Lucrările realizate în anii 1955-1959 relevă influienţa realismului socialist rus.Anii 60-'70 constituie o perioadă
destul de prodigioasa în care se creează o galerie întreagă de portrete.Interesul sculptorilor se manifestă în tendinţa
de a reflecta individualitatea şi caracterul, lumea interioară a omului muncitor, indiferent de profesie, sex şi vîrstă. În
această perioada sporeşte interesul pentru portret (chipul contemporanului), ceea ce are drept consecinţă trecerea pe
planul doi a sculpturii monumentale şi afirmarea sculpturii de şevalet. Se atestă interesul sporit faţă de om,
indiferent de poziţia lui socială şi domeniul în care activează .În perioada anilor 75-85,se atestă democratizarea
periodică a procesului artistic,dar,cu toate acestea,continuă să se mențină pe poziții comanda de stat.Este perioada
unei activități artistice moderate și opulente.
Anii /90-2000,marchează începuturi noi în sculptura portretistică,favorizate de libertatea
adusă de procesul socio-politic care s-a desfășurat la mijlocul anilor 90.Dacă în perioadele precedente se
abordau probleme de plastică,volum,linie etc.,în abordarea portretului,acum aceste aspecte trec pe planul
doi,principalul fiind ideea,conceptul liber tratat.Își pierde din importanță portretul ca gen al sculpturii,tot mai rar
fiind practicat de artiștii plastici.
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ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU ACQUIS-UL COMUNITAR
GAVRILUŢA Luminiţa
Institutul de Istorie, Stat si Drept al ASM
Recenzent: JUC Victor, dr.
Cuvinte cheie: ajustare, legislaţie, acquis-ul comunitar, criterii,
Aderarea la UE reprezintă un proces îndelungat şi complicat de ajustare a tuturor domeniilor interne ale statelor
candidate la principiile, valorile şi standardele UE. Doar în acest caz integrarea ulterioară a noilor ţări membre nu va avea
pentru ele consecinte dureroase si nu va afecta integritatea sistemului european. Pentru a orienta statele candidate asupra
reformelor care trebuie îndeplinite în vederea aderării la UE, Uniunea a stabilit cîteva criterii de aderare:
criteriul politic – stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de drept, drepturile omului, respectul şi
protecţia minorităţilor naţionale;
criteriul economic – existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi capacitatea de a face faţă presiunii
concurenţiale şi forţelor pieţei din interiorul Uniunii;
capacitatea de adoptare integrală a acquis-ului comunitar.
Ulterior, criteriile de mai sus au fost completate cu încă unul, care prevede existenţa unor structuri administrative şi
judiciare care vor permite adoptarea şi aplicarea acquis-ului comunitar [1].
Legislaţia naţională se armonizează prin prisma criteriilor stabilite de şedinţa Consiliului European de la Copenhaga
în 1993, cunoscute şi sub denumirea de criteriile europene sau criteriile de la Copenhaga. Aceste criterii au fost primele
condiţii explicite impuse statelor aspirante la integrarea în spaţiul comunitar european.
Îndeplinirea condiţiilor cerute de criteriile politice europene este deosebit de importantă, mai cu seamă după ce
şedinţa Consiliului European de la Helsinki, din decembrie 1999, în cadrul căreia s-a convenit că această rigoare este
suficientă pentru a iniţia negocierile de aderare la UE [2].
Conceptul de armonizare a legislaţiei este susceptibil de diferite definiţii şi interpretări, alături de cel de aliniere,
apropiere, coordonare, unificare (a legislaţiilor). Se consideră că, în general, termenii coordonare, apropiere şi armonizare
au fost utilizaţi ca noţiuni sinonime de către autorii Tratatului de la Roma privind Comunitatea Economică Europeană în
anul 1957 [3].
Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în Republica Moldova a fost iniţiată în anul 1999 cu
sprijinul unui proiect al UE de asistenţă tehnică pentru susţinerea implementării. Prin Hotarirea de Guvern, din februarie
2007, în cadrul Ministerului Justitiei a fost creat Centrul de Armonizare a Legislatiei, in sarcina noii instituţii fiind pusă
monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei nationale cu cea europeană, evaluarea gradului lor de compatibilitate,
înaintînd totodată recomandări privind optimizarea activităţilor din acest domeniu [4].
Ajustarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne care se materializează întrun cadru legislativ-normativ modern vizînd afirmarea principiilor şi valorilor unui stat bazat pe drept şi ale unei economii
de piaţă ca precondiţii inerente dezvoltării statelor europene moderne. Alinierea la un standard European de legiferare
bazat, printre altele, pe reglementare limitată, discreţie birocratică redusă, va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului
privat, factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile, demonstrat de experienţa ţărilor central
europene.
Legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE, iniţial în contextul
Politicii europene de vecinătate. Astfel, oferta UE inclusă în Politica Europeană de Vecinătate de a participa la Piaţa
Internă a UE impune în mod primordial armonizarea legislaţiei naţionale şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de
implementare a legislaţiei armonizate.
Procesul de armonizare se efectuează după procedurile de organizare şi de tehnică legislativă stabilite de Legea nr.
780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative şi de Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
Monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei pe plan naţional se pune în sarcina Ministerului Justiţiei,
(Centrului de Armonizare a Legislaţiei), iar informarea organismelor Uniunii Europene privind realizarea planului naţional
anual de armonizare a legislaţiei se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene[5].
Armonizarea legislaţiei este un proces multi-dimensional. De aceea, doar stabilirea priorităţilor în armonizarea
legislaţiei, care se impune şi din considerente interne (resurse umane şi financiare limitate pentru moment), va garanta
consecvenţă şi eficienţă în abordarea acestui process complex.
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CONDIŢIILE DE ACHIZIŢIONARE A LIMBII ROMÂNE DE CĂTRE ELEVII RUSOFONI
ISTRATI Marta
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Litere
Recenzent: CONDREA Irina, dr. hab., conf. univ.
Cuvinte cheie: bilingvism, diglosie, code-switching, mixing.
Unul dintre criteriile sociale, care permite clasificarea bilingvilor, sunt condiţiile de apariţie a bilingvismului:
- Bilingvismul individual, familial: caracterizează copiii născuţi în familii mixte, cei care au trăit în străinătate, ori
cei cu dădacă sau educătoare alolingvă. Cazuri excepţionale sunt şi ale copiilor şcolarizaţi devreme în instituţii
de învăţământ internaţionale, ori a celor care au studiat o limbă străină la grădiniţa de copii.
- Bilingvismul regional sau naţional.
- Bilingvismul şcolar: se referă la studierea limbii a doua sau a treia la şcoală.
Bilingvismul copiilor/adolescenţilor rusofoni se înscrie atât în categoria problemelor sociale, cât şi a celor
şcolare. Cea din urmă perspectivă are un aspect dublu: în cazul copiilor din familiile rusofone, care fac studiile în
limba română, este relevantă diglosia limba casei/limba şcolii, cu multiplele ei consecinţe; în cazul elevilor pentru
care limba rusă este atât idiom matern, cât şi limbă de studiu, diversitatea situaţiilor este mai mare, deoarece este
practic imposibil de imaginat, în prezent, un monolingv rus pur în republica noastră, dar gradul competenţelor în
limba română şi funcţiile/statutul acestei limbi pentru locutorii respectivi vor depinde de numeroşi factori şi vor
varia considerabil, formându-se astfel clase de elevi cu o eterogenitate pronunţată la orele de limbă română.
Factorii care determină o asemenea varietate ar fi limbile utilizate şi separarea lor în familie, limbile utilizate
de rude (bunei, unchi, veri etc.), modelul lingvistic din anturaj (utilizarea „pură‖ sau „amestecată‖ a limbilor de către
rude, amici, vecini), funcţiile sociale şi prestigiul limbilor respective în comunitatea lingvistică de apartenenţă a
elevului, etc.
De exemplu, o anchetă desfăşurată în or. Ungheni, în baza unui eşantion de 100 de elevi dintr-un liceu cu
predarea în limba rusă, referindu-se la limbile utilizate de elevi, părinţii şi buneii acestora, a permis descoperirea
mai multor tendinţe:
- „Monolingvismul‖ părinţilor, vorbitori (în familie) doar în limbă rusă (40% şi 35%) sau în limbă română (8%
şi 9%) nu este „moştenit‖ în aceeaşi măsură de copii (32% din elevi afirmă că utilizează în familie doar limba rusă,
6% - doar limba română). Această inconsecvenţă este explicabilă atât prin influenţa unui alt membru de familie, cât
şi prin faptul că noua generaţie şi-a format repertoriul lingvistic în alte condiţii sociolingvistice decât părinţii săi
(situaţie pa care o corelăm cu micşorarea procentului de vorbitori doar în limba rusă).
- O alegere lingvistică indecisă demonstrează acele persoane în vorbirea cărora nu predomină nici o limbă:
elevii care afirmă că utilizează într-o măsură egală limbile rusă şi română, precum şi ceilalţi membri ai familiei,
vorbirea cărora este apreciată în aceeaşi manieră de respondenţi. Având în vedere că întrebarea se raporta doar la
comunicarea familială, şi nu la domenii verbale diferite, amestecul permanent al limbilor este marca unui
bilingvism compus în acest caz (nicidecum a unui bilingvism echilibrat), sursă de code-switching conversaţional
în toate variantele sale (inter- şi intra-sentential). Această tendinţă, care nu generează, de cele mai multe ori,
competenţe verbale înalte, este în creştere: (8%/ 10% - buneii; 12%/ 15% - părinţii, 18% - elevii).
Trebuie de remarcat că, totuşi, comportamentul lingvistic al fiecărui elev este dinamic, în continuă schimbare,
datorită circumstanţelor personale: petrecerea vacanţei într-un alt anturaj lingvistic, schimbarea clasei, ori a
prieteniilor etc. pot remodela raporturile lingvistice existente.

135

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

AUDIOVIZUALUL CONTEMPORAN DIN PERSPECTIVA MEDIA ECONOMIEI
MORARU Diana
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Recenzent: GUZUN M., dr., conf. univ.
Cuvinte cheie: Industria media, media economie, televiziune, piaţa şi competitivitatea, managementul
audiovizualului, Jurnal TV, Publika TV.
Mijloacele de comunicare de masă au un rol semnificativ în viaţa societăţii contemporane. Este unanim
recunoscută ponderea pe care o are mass-media în dezbaterile politice şi în procesul cultural, în asigurarea
serviciului informaţional pentru audienţă şi în formarea reprezentărilor axiologice ale publicului. Totodată, în cadrul
cercetării mass-media contemporane, există, conform opiniilor experţilor, anumite lacune, în special, ţinând de
problemele economiei media – ca sector în dezvoltare al economiilor naţionale, şi ca o disciplină ştiinţifică
partuiculară care abordează legităţile funcţionării sectorului mediatic din perspectiva managementului acestuia, dar
şi a raportului pe care-l stabileşte cu business-ul, cu statul, iar, în definitiv, cu societatea în ansamblu.
Plasarea mass-media în vizorul analizei economice este determinată de o serie de factori. Pe de o parte,
industria media, drept o ramură promiţătoare a economiei, este profund interesată în examinarea legităţilor
economice ale funcţionării sectorului mediatic, ca un sistem specific, şi în interacţiunea sa cu societatea şi instituţiile
sale. Pe de altă parte, fiind o industrie deosebită, axată atât pe obţinerea venitului, cât şi pe satisfacerea necesităţilor
soaciale particulare, media devin un punct de referinţă pentru multiple forţe sociale şi politice. De aceea, abordarea
reperelor economice ale activităţii întreprinderilor media vizează, mai ales, particularităţile demersului mediatic
condiţionat de business-ul corporativ (furnizor de publicitate), statul (instituţie de reglementare) şi societate
(audienţa specifică). Este general recunoscut că dezvoltarea media economiei ca direcţie ştiinţifică se produce la
hotarul interacţiunii dintre economişti, sociologi, politologi şi experţi în activitatea media.
Teoriile comunicării mediatice denotă, în general, un caracter interdisciplinar, determinând vehicularea în
mediul ştiinţific a noţiunilor integrate din ştiinţele economice şi medialogice. Un interes aparte în acest sens
reprezintă perspectiva politico-economică, în sens larg, care investighează modul în care separarea puterilor se
proiectează asupra relaţiilor economice în sectorul mediatic, influenţând comportamentul media-companiilor pe
pieţele respective. Astfel, se produce analiza modalităţilor prin care se manifestă producerea, difuzarea şi consumul
resurselor mediatice în funcţie de relaţiile de putere în societate. Totodată, atenţia cercetătorilor este îndreptată şi
spre investigarea cazurilor particulare de activitate a întreprinderilor media care, în căutarea propriei afirmări, recurg
la procedee economice şi creative originale pentru a reuşi în faţa concurenţilor. Apariţia, în anul 2010, la Chişinău a
unor noi posturi de televiziune, ca Jurnal TV şi Publika TV, oferă posibilitatea identificării şi estimării unor atare
procedee.
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PEISAJUL ÎN ARTELE PLASTICE DIN MOLDOVA
MUNTEANU Angela
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Rcenzent : CONDRATICOVA L. dr., cercetător ştiinţific superior
Cuvinte-cheie: peisaj, gen de artă, spaţiu, evoluţia peisajului, pictură, epocă, cercetare.
Peisajul din Republica Moldova este un gen de pitură, care s-a format pe parcusul secolelor al XIX-XX-lea.
Această lucrare ştiinţifică este primul studiu aprofundat al formării şi dezvoltării genului peisajului în pictură,
grafică, arte decorative în Moldova. Prezentul studiu identifică principalele perioade ale evoluţiei peisajului şi le
analizează în contextul dezvoltării artelor. Deasemenea sunt analizaţi şi principalii artişti plastici care au pus bazele
şi apoi au dezvoltat acest gen de artă în Republica Moldova. Toate aceste materiale nu au fost adunate şi analizate
într-un mod consecvent pînă în prezent, iar lucrarea de faţă conţine informaţii şi analize noi, ce sunt de o mare
importanţă pentru istoria artei plastice moldoveneşti.
Peisajul, ca un compartiment al picturii, ocupă un spaţiu minor în creaţiile artiştilor plastici, chiar dacă mulţi
pictori au creat mai mult sau mai puţin lucrări de aceast gen. Printre cele mai sugestive lucrări în domeniul
peisajului, un loc aparte aparţine pictorului şi pedagogului francez Andre Lhote în lucrarea sa Tratate despre peisaj
si figură [1]. Şi monografia Peisajul şi estetica, realizat de cercetătorul italian Rosario Assunto, consolidată prin
studii ample despre filosofia culturii, fenomenul artistic dezvaluindu-şi implicaţiile în domenii diverse ale creaţiei
[2]. Se disting numeroase genuri de peisaje, oferite de percepţie, directă sau virtuală, caracteristice pentru anumite
epoci şi ţări, reprezentante ale unor stiluri şi tendinţe în artă. În funcţie de fantastic, liric, epic, eroic, având acest
sens, unele tangenţe cu genurile literare, cu caracterul motivului, pot fi evidenţiate diverse peisaje: rurale, urbane
(inclusiv cel arhitectural – veduta), peisaj industrial, maritim. O monografie de sinteză care reprezintă o amplă
panoramă a artelor din Basarabia este Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul
secolului al XX-lea (T. Stăvilă, 1990)[3]. Mai multe informaţii despre reprezentanţii ce au valorificat prin creaţia lor
genul peisajului din perioada modernăau fost publicate în monografiile din seria „Maieştri basarabeni din secolul
XX‖, coordonată de editura „ARC‖, printre care figurează analiza creaţiilor lui E. Maleşevschi, V. Rusu-Ciobanu, I.
Vieru, P. Şilingovschi, M. Grecu, Au. Baillayre, A. Plămădeală[4,5,6].
În artele plastice din Moldova, genul peisajului în perioada contemporană este abordat de artiştii
A. Vasiliev, M. Petric,V. Puşcaşu.,A. Sârbu, T. Bătrânu, A. Rurac, S. Zamşa, V. Cojocaru, E. Ajder, Ş.Beiu,
V. Puşcaşu, G. Munteanu, T. Zbârnea, V. Moşanu I. Bogdesco, B. Nesvedov, E. Childescu, I. Vieru, Gh. Vrabie, E.
Merega, S. Tuhari, G. Vrabie, A. Colâbneac ş.a., ei practicând pictură, grafică, arte decorative cu o artă mai lirică,
care este mai conceptuală în funcţie de tematică (socială, general-umană) şi predispoziţiile temperamentale, folosind
diverse maniere – de la aplicarea tuşelor groase în volum la tehnica „verniului‖; un colorit de cele mai multe ori
cald, uşor întunecat, ceea ce se poate explica la unii şi prin faptul că ei în paralel practică atât pictura, cât şi alte
genuri ale artei (grafică, ceramică, tapiserie etc)[7,8,9].
În general, peisajul în pictură, grafică, arte decorative se axează de cele mai multe ori pe principiile tradiţionale
de redare ale realităţii şi se prezintă datorită aspectelor deja numite tematică şi colorit, printr-un caracter naţional
foarte expresiv.
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BILINGVISMUL CA FAŢETĂ A INTERCULTURALITĂŢII
NEGRESCU-BABUŞ Inna
Institutul Cultural Român
Recenzent: COLESNIC L., dr.
Cuvinte cheie: bilingvism, aculturaţie, competenţă lingvistică, identitate.
Limba şi cultura funcţionează în virtutea unei legături intrinseci, fiecare dintre acestea datorându-şi existenţa
celeilalte. Orice cultură se manifestă prin limbă, iar limba la rândul ei joacă un rol important de memorie şi expresie
a acelei culturi.
Bilingvismul poate fi abordat dintr-o multitudine de puncte de vedere: lingvistic, psihologic, neurologic,
sociologic etc. Analiza acestui fenomen ca un aspect al interculturalităţii are în vedere faptul că orice interferenţă
între comunităţi şi orice comunicare de acest tip impune o minimă competenţă bilingvă. Una din trăsăturile
definitorii ale interculturalităţii fiind şi cunoaşterea limbii celuilalt. Învăţarea unei limbi străine implică şi
familiarizarea cu o altă cultură şi, treptat, însuşirea acesteia. A fi bilingv înseamnă a fi şi bicultural. Este important
să precizăm că într-un individ bilingv nu se află două persoane monolingve care dezvoltă două identităţi separate, ci
bilingvul este locusul unde se întălnesc două culturi într-o singură identitate. Ca rezultat, recunoaştem în persoana
bilingvului un alt mod de a gândi şi de a se exprima.
Comunicarea de faţă îşi propune să prezinte acest subiect pornind de la o definiţie a noţiunii de bilingvism şi
analizând factorii care îl determină pe individ să înveţe o nouă limbă; nivelul de competenţă necesar, capabil să-l
facă pe bilingv şi reprezentantul unei alte culturi etc.
Chiar dacă la prima vedere acest fenomen pare a fi uşor de înţeles, în realitate avem de-a face cu un proces
complex, rezultat al unor acumulări de cunoştinţe, deprinderi etc, a căror dinamică ramâne a fi punctul de interes al
multor cercetători.
Bibliografie:
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NOILE CĂI DE COMUNICARE ALE BISERICII: INTERNETUL
PALOŞAN Florin
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Recenzent: MORARU V., dr. hab.
Cuvinte cheie: Internet, Biserica, mesaj religios, site-uri cu conţinut religios
Resuscitarea vieţii religioase în România şi în Republica Moldova, care a început în ultimul deceniu al
secolulului al XX-lea a coincis cronologic cu afirmarea comunităţii informaţionale şi emergenţa noului mediu
informaţional-comunicaţional – Internetul. Această coincidenţă n-a fost una întâmplătoare: în viziunea cercetătorilor
occidentali, secularizarea a fost o trăsătură caracteristică a societăţii industriale, iar în perioada devenirii societăţii
informaţionale – în care se manifestă plenar influenţa identităţii etnoculturale (naţionale şi religioase) asupra
proceselor sociale şi politice – în mai multe ţări ale lumii se observă procesul desecularizării. Aceste două tendinţe
– secularizare neîmplinită şi desecularizarea lansată – determină particularităţile vieţii social-religioase la etapa
actuală. Astfel, căutarea căilor de stabilire a unor noi relaţii dintre religie şi societate, dintre religie şi stat a constituit
esenţa fazei curente de dezvoltare a stării spirituale a societăţii.
Una din problemele principale care preocupă societatea a devenit accesul bisericii la mijloacele de comunicare
şi oportunităţile de informare a societăţii prin mijloacele cele mai performante ale tehnologiilor informaţionale,
reflectând activităţile bisericii, subordonate promovării valorilor creştine.
Un loc aparte în această activitate revine resurselor electronice. Comunicarea mediată prin intermediul
computerului devine unul dintre principalele canale de difuzare a informaţiei cu privire la religie, o importantă
platformă de schimburi informaţional-comunicaţionale şi un mijloc de conştientizare de către individ a identităţii
sale culturale şi religioase.
Segmentul religios al Internetului produce o influenţă tot mai mare în cunoaşterea adevărului creştin. Problemă
actuală, în prezent, este determinarea corectă a strategiilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în sfera
religioasă. Practica demonstrează că Internetul, într-o măsură mai mare decât alte canale media, corespunde
necesităţilor şi oportunităţilor Bisericii în sfera informaţională. Monitorizarea comparativă a paginilor WEB cu
conţinut religios în România şi în Republica Moldova indică asupra unei proliferări a site-urilor religioase în
România, şi un număr insuficient al unor astfel de site-uri în Republica Moldova.
Cercetările în domeniu, menite să aducă o contribuţie la optimizarea posibilităţilor de utilizare a Internetului în
scopul promovării valorilor creştine, ar trebui să se axeze, în special, pe: determinarea gradului de influenţă a
factorului religios asupra dezvoltării societăţii contemporane; identificarea rolului Bisericii ca subiect al spaţiului
Internet; dezvăluirea funcţiilor sociale ale mesajului religios; stabilirea tipologiei site-urilor religioase în Internet;
precizarea modelelor de conţinut ale site-urilor religioase şi evidenţierea problematicii, adresate divierselor categorii
de internauţi, în special, tinerilor; investigarea potenţialului interactiv al paginilor WEB cu conţinut religios;
caracterizarea barierelor şi vulnerabilităţilor în difuzarea mesajului religios prin Internet; examinarea principalelor
tendinţe de dezvoltare a resurselor religioase ale Internetului.
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BATIK - INTERFERENŢE INTERDISCIPLINARE
PROCOP Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M
Recenzent: CONDRATICOVA L., dr., cercetător ştiinţific superior
Cuvinte cheie: batik, încondeiere, tehnică, chişiţă
În orice gen al artelor putem găsi interferenţe interdisciplinare în ceea ce priveşte tehnologia executării.
Dintodeauna cercetătorii au gasit asemănări între tehnica batik-ului şi alte domenii artistice. Spre exemplu batik-ul
în tehnica liberă este pe bună dreptate comparat cu pictura în acuarelă, sau cu xilogravura, care a stat la originea
imprimării batik-ului în China şi Japonia. Ceea ce priveşte batik-ul tradiţional efectuat în antichitate în tehnica rece
putem face o paralelă cu procesul încondeierii ouălor. La fel putem găsi interferenţe între tehnica batik-ului şi a
vitraliului (fr. vitrail, ,,reprezintă fereastră alcătuită din plăci de sticlă colorate sau pictate, montate într-un cadru de
metal‖, [1]), a emailării (sin. smălţuirii, glazurării) vaselor de ceramică sau giuvaiergeriei. Până şi instrumentul
cunoscut mai mult în Europa şi folosit pentru aplicarea cerii în batik - tjanting este utilizat şi în decorarea ceramicii.
Meşteşugul încondeierii ouălor are diverse sinonime, care deferă de la o regiune la alta: a împăna, a scrie, a
săpa, a înflora, a munci, a închistri, a împestriţa, a pica, a împuia. Ouăle se înflorează cu ajutorul condeiului, care are
diverse sinonime: chişiţă şi ciolniţă, bgizaga.
Arta se dezvolta în toate ţările având specificul său zonal, bazându-se pe tradiţiile locale. Spre deosebire de
continentul asiatic, unde arta batik-ului a gasit o amplă dezvoltare, în Europa o îndeletnicire asemănătoare ca tehnică
de executare era considerată încondeiatul ouălor. Tehnica de infrumuseţare cu motive zoomorfe, antropomorfe,
fitomorfe, schiomorfe etc. a ouălor jertfite la Paşte este numită încondeiatul ouălor. Încondeierea tradiţională
policromă constă în cufundarea succesivă în culori din ce în ce mai închise, după ce s-au "scris" motivele cu ceară,
tot succesiv. La fel se procedează şi în batik-ul executat în tehnica fierbinte, colorând mai întâi suprafeţele mai
deschise, apoi cele mai închise la culoare. Pentru a îndepărta ceara, se pune oul aproape de o sursă de căldură şi se
şterge cu o pânză; apoi se unge cu ulei sau grăsime pentru a-i da strălucire.
În spaţiul românesc încondeierea ouălor a fost un meşteşug practicat de ţărănci, care trebuiau să respecte
canonul clasic în realizarea ouălor pictate, cerinţă practicată şi în batik-ul javanez. Nu erau excluse unele modificări
care aveau menirea doar de a îmbogăţi întreaga compoziţie. Conform studiului Arta imprimeurilor pe suport textil
[2] a cercetătorului român Daniela Frumuşeanu în Vrancea existau câteva tehnologii de a picta ouăle de Paşti. Pe
lângă tradiţionala încondeiere cu chişiţa unele din femeile bătrâne utilizau o altă metodă care consta în acoperirea
oului cu ceară ce picura de la lumnarea aprinsă pe care o ţineau cu flacăra în jos. Pe locurile unde nimerea ceara nu
pătrundea vopseaua, astfel ele rămânând necolorate. Tot în această regiune se mai practica şi încondeierea cu spirt
de sare (HCl), care se aplică cu peniţa pe oul deja vopsit. În locurile pe unde trece peniţa muiată în spirt coaja devine
albă.
Cu toate că încondeiatul ouălor este o tradiţie de secole, şi presupune multă măiestrie, cele mai cunoscute
ornamente preţioase de Paşti din lume rămân şi în zilele noastre ouăle Fabergé. Acestea au fost create între 1885 şi
1917, pentru ţarii Rusiei, de bijutierul francez Peter Carl Fabergé. În total au fost create 54 de ouă. Ouăle sunt
realizate din metale preţioase şi decorate cu multe pietre în combinaţie cu email şi pietre preţioase folosite la
bijuterii.
Bibliografie:
1.
2.
3.

Dicţionar general al limbii române, 1958, P.1132
Frumuşeanu D. // Arta imprimeurilor pe suport textile / Universităţii / 2007, P.161-179
Печенюк Т. // Рукопись дисертацii / 1996, C.3-5

140

International Conference of Young Researchers, VIII edition, Chisinau, Moldova, November 11-12, 2010

THE BYZANTINE SCHOLARS ON THE SPIRITUAL BENEFITS OF HISTORY
PROHIN Andrei
Moldova State University
Reviewer: DRAGNEV Emil, Ph. D. in history
Key words: Byzance historiography virtue useful Christianity
Following the ancient literary canons, the Byzantine historians began their works with a proem, a foreword
which announced the author’s identity, his motivations to write, the narrative principles and, less frequent, a general
view on the events. Being joined, the proems of the Byzantine histories framed the medieval philosophy of history.
Among the numerous uses which were attributed to the historical writings, the present study will be concerned with
the spiritual fulfilment.
Eusebius of Caesarea hoped that the Church history ―will appear most useful to those who are fond of
historical research‖, noting that his narrative starts with the following idea: ―the dispensation of the Saviour Christ –
which is loftier and greater than human conception‖. His readers should thus conceive the mystery of the divine
work and, by contrast, the humbleness of the mortal condition. Theodoret of Cyrus encountered ―noble deeds and
useful stories‖. Zachariah of Mitylene wrote his chronicle ―for the instruction of the brethren, and for the
gratification of the lovers of doctrine, and for the confirmation of believers‖. Procopius of Caesarea declared that his
data will prove to be ―most helpful to men of the present time, and to future generations as well‖, because the
similar cases (on the battle field) may repeat. The moral perspective on the past appears in the tractate On buildings,
where Procopius asserts that history challenges the time that brings forgetfulness, history exalts virtues, condemns
baseness, reducing thus the bad influence of vice. According to Agathias of Myrina, the historical readings inspire
moral virtues to readers; this is why historians are ―the benefactors of the society‖. Theophilact Simocatta calls
history ―the best education for the soul‖, ―a teacher for everyone‖, ―the best and the wisest guide‖. In an allegorical
dialog, Theophilact calls History the daughter of Philosophy. Leon Diaconus was afraid ―that the useful and the
worth remembering things, will vanish into the darkness of oblivion‖. Ioan Kinnamos tells us that the study of
history has been an important concern for the ancient sages.
The epithet that appears several times in the above quoted passages is ―useful‖, being rendered through the
Greek terms ὠϕ έλιμος, ὀ νησιϕ όρος, ὄ νησις, ὀ νίνησις, βιφϕ ελής. We can notice that ―useful‖ is met in the same
context with the words ―fondness‖, ―memory‖, ―not to forget‖, ―virtue‖, ―necessary‖, ―teacher‖, ―to correct‖. The
benefits of history thus consist in practicing virtue, wrestling against oblivion, the appeal for a vigilant
consciousness. The term ―useful‖ frequently appears in the Christian writers’ texts, designating spiritual realities. St.
Basil the Great advised the youngsters ―how they can benefit (ὠϕ ελοῖ ντο) from the writings of the Hellenic
writers‖, i.e imitating the models of high virtue, following the ideas that are in harmony with the Christian teaching
and everything ―that can help us prepare for the other life‖. The verb ―to use‖ means ―to take example‖, ―to learn a
religious truth‖, being illustrated by numerous examples from the patristic texts: ―he used from the old men’s
meekness‖, ―they left edified, i.e. used‖ etc.
The concern for the spiritual edification, led to a mixture of the literary species in Byzance. The historical
works took features that were proper to hagiography and panegyrics. Theodoret of Cyrus wrote Historia religiosa, a
collection of biographies of the Syrian monks, doubting which title would fit better: ―this «God loving history» or
«Desert living» (call it as you like)‖. Palladius dedicated similarly the Lausiac history to the Egyptian monks, noting
that the readers will get here a ―spiritual benefit (υστφϕ ελὲ ς)‖.
Aiming to reach ethic ideals, by means of historiography, the Byzantine scholars continued thus the concerns
of the ancient historians. Plutarch intended to correct his behaviour by contemplating the heroes of history. The
pedagogy of models, of imitation, formed an important concept for the medieval thought. According to Polibius,
history should instruct us ―how to endure manly misfortunes‖, this being an important concern for the Stoics. For the
adepts of stoicism, as well as for the Christians, philosophy represented an art of living purely. Being a source of
biographies of wise men, of righteous people and saints, history represented indeed a worthy daughter of
philosophy.
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MODELUL INSTRUCŢIONAL AL CURRICULUMULUI CREAŢIEI STUDENŢILOR
ROTARI Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Recenzent: PATRAŞCU Dumitru, dr.hab., prof. univ.
Cuvinte cheie:curriculum, creaţie, creativitate, metode, tehnico-tehnologice.
Din capul locului afirmăm că: individul posedă un potenţial creativ; acest potenţial poate fi depistat prin
metode diagnostice, iar actualizarea potenţialului se poate realiza prin metode generale şi speciale de instruire şi
învăţare creativă.
Pornind de la aceste idei am constatat că educaţia la vîrstele adolescenţei şi adolescenţei tinere este factorul
principal pentru actualizarea, orientarea şi dezvoltarea creativităţii. De aceia, orientaţi de bazele teoretice expuse în
anterior, în continuare prezentăm proiectarea pedagogică a elementelor metodologiei dezvoltării aptitudinilor
creative la studenţi în procesul pregătirii tehnologice.
Astfel, conceptul de proiectare predagogică reflectă ansamblul acţiunilor şi operaţiilor angajate în cadrul
activităţii educaţionale conform finalităţilor asumate la nivel de sistem şi de proces în vederea asigurării
funcţionalităţii sociale a acesteia, în sens global, optim, strategic [1-4].
Proiecterea pedagogică pentru dezvoltarea aptitudinilor creative a studentului a presupus: definirea
obiectivelor învăţării creaţiei tehnice, tehnologice şi pedagogice; sugerarea conţinuturilor de activitate susceptibile
să provoace creaţia tehnică, tehnologică şi pedagogică în sensul dorit; determinarea condiţiilor prealabile necesare
activităţilor de învăţare eficientă a creaţiei tehnice, tehnologice şi pedagogice.
În asemenea ordine de idei s-au elaborat programa experimentală: Metode de căutare a soluţiilor tehnice;
Conţinutul programei: „Metode de căutare a soluţiilor tehnice” Curs practic 36 ore.
Tema 1. Istoria dezvoltării tehnicii.
Apariţia şi dezvoltarea sistemului tehnic. Importanţa invenţiilor în dezvoltarea tehnicii, metode de rezolvare a
problemelor de inventică. Introducere în teoria rezolvării problemelor de inventică.
Tema 2. Rolul imaginaţiei în procesul creativităţii.
Cauzele care împiedică găsirea soluţiilor „puternice‖. Influenţa inerţiei psihologice. Particularităţile perceperii
sarcinilor problematizate. Scurt istoric al cursului DIC (dezvoltarea imaginaţiei tehnice). Metodele DIC, probleme
de tipul „Dialog cu ĂVM‖ etc.
Tema 3. Metode de activizare a selctării variantelor la rezolvarea problemelor tehnice creative.
Metoda asaltului de idei, sinectica, metoda obicetivelor focale, analiza morfologică, metoda întrebărilor de
control etc.
Tema 4. Creşterea pregătirii psihologice pentru perceperea situaţiei problemă.
Bazele formării soluţiei constructive a situaţiilor problemă. Măsurarea particularităţilor individuale ale
temperamentului. Măsurarea particularităţilor individuale a actului comportamental. Fixarea percepţiei realiste
printr-o situaţie problemă.perceperea creativă a situaţiei problemă.
Tema 5. Metode de căutarea sistemică a noilor idei.
Operatorul sistemic, gîndire mulilaterală. Operator RVS.
Tema 6. Metoda de lărgire a asociaţiilor.
Dezvoltarea capacităţilor de asociere. Proprietăţile asociaţilor: bogăţia, rapiditate, productivitate, direcţionare,
logistică, flexibilitate adaptivă.
Tema 7. Metode de modificare a ideilor.
Legea tinderii spre ideal. Rezltatul ideal final. Operarea cu ideia dominantă. Influenţa instalaţiei. Evidenţieirea
proprietăţilor ascunse ale obiectului.
Tema 8. Metode tipice de rezlvare a problemelor tehnice creative.
Contradicţia administrativă tehnică, fizică. Evidenţierea contradicţilor. Metodica utilizătii metodelor tipice de
rezovare a contradicţiilor.
Tema 9. Utilizarea PĂVM în procesul de rezolvare a problemelor tehnice creative. Lucrul cu programa
„Maşina inventivă”.
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STRATEGII DE EDUCAŢIE A CREATIVITĂŢII ÎN UNIVERSITATE
ROTARI Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Recenzent: PATRAŞCU DUMITRU, dr.hab., prof. univ.
Cuvinte cheie:creativitate, strategii de educaţie, studenţi, învăţămînt.
Pe lîngă studiile ştiinţifice teoretice destinate clarificărilor conceptuale, s-au impus tot mai mult studiile cu
caracter practic-aplicativ, orientate în direcţia proiectării strategiilor şi modalităţilor de stimulare a conduitelor
creatoare în diverse domenii de activitate. Pentru domeniul educaţiei, dintre principiile şi elementele care asigură rolul
constructiv al educaţiei în stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi, implicit, promovarea pedagogiei creativităţii, le
amintim pe următoarele:
- Plasarea accentului în activităţile instructiv-educative nu atît pe găsirea unor metode de lucru care ar putea
aluneca în rutină şi convenţionalism, cît pe promovarea unor relaţii didactice de colaborare, pe asigurarea unui climat
psihosocial favorabil bunei conlucrări, pe stimularea eforturilor studenţilor, a dorinţei acestora de a aduce contribuţii
proprii la introducerea şi studierea noului, de a fi originali, inventivi şi creatori.
- Promovarea unui învăţămînt euristic, care să pună bazele formării gîndirii independente şi creatoare a
studenţilor, să le pună în acţiune spontanietatea şi iniţiativa, întregul potenţial intelectual, afectiv şi motivaţional al
acestora. Ceea ce se dobîndeşte prin efort propriu şi prin învăţare creatoare are şanse mai mari de a se întipări şi de a
deveni operaţional, prin transfer, în alte situaţii de învăţare [1].
În vederea realizării unui învăţămînt euristic, pedagogia creativităţii recomandă în special utilizarea abordării
euristice, a învăţării prin descoperire, a problematizării, valorificarea învăţămîntului prin cercetare; datorită
valenţelor lor formative şi informative, aceste metode au fost ridicate chiar la rang de principiu didactic.
Punerea de noi probleme şi întrebări, întrevederea unor posibilităţi noi de abordare a problemelor vechi, toate
acestea presupun imaginaţie creativă şi marchează procese reale în ştiinţă. În legătură cu acest aspect, Albert Einstein
arată că, a formula o problemă este adesea mai esenţial decît a-i da o soluţie care poate fi o chestiune de abilitate
matematică sau experimentală [2], iar J.T. Dillon susţine că problematizarea (generarea, descoperirea de probleme)
este esenţa procesului de creaţie [3].
În prefigurarea tendinţelor actuale şi de perspectivă ale instruirii, un loc important îl deţine valorificarea
valenţelor creative şi stimulative ale metodologiilor comunicativ-explicative, interogativ-conversative, precum şi a
celor destinate activităţilor independente, care să antreneze integral şi deplin personalitatea studenţilor. Prezentăm în
continuare cîteva sugestii şi recomandări practice pentru conceperea situaţiilor de instruire în maniere care să
contribuie la stimularea creativităţii studenţilor, în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare:
a) Cultivarea la studenţi a unor capacităţi şi competenţe, cum sunt:
- Valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie, care poate fi considerat premisă a apariţiei şi manifestării
conduitelor creatoare.
- Cultivarea flexibilităţii gîndirii, respectiv a abilităţilor intelectuale care să le permită studenţilor să stabilească
dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele sterile şi neproductive şi să identifice altele, productive, fertile.
- Stimularea gîndirii divergente, imaginative şi creatoare, care să le permită studenţilor realizarea de autentice
acţiuni şi acte creative.
- Dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de studenţi (de exemplu, prin enumerarea unui număr cît
mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, funcţie de anumite criterii prestabilite).
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Cuvinte cheie:creativitate, aptitudine, aptitudine creativă, discipline tehnico-tehnologice.
O atenţie sporită în studierea creativităţii tehnice se atribuie analizei structurii şi condiţiilor de dezvoltare a
aptitudinilor tehnice şi tehnologice. După definiţia lui С.Л. Рубинштейн, aptitudinile se formează pe parcursul
vieţii. Dezvoltarea lor este condiţionată de particularităţile înnăscute anatomo-fiziologice a organismului, în prim
rînd a sistemului nervos. Prin muncă şi instruire se formează şi se perfectează aptitudinile oamenilor; prin fapte şi
acţiuni cotidiene se formează şi se căleşte caracterul [1].
În ştiinţă s-a stabilit opinia unică că, între aptitudini şi componentele lor de bază, de care depinde activitatea de
succes a omului (cunoştinţe, preceperi, deprinderi), nu putem pune semnul egal şi, în acelaşi timp, nega unitatea lor.
Nu putem vorbi despre aptitudinile de construire ale omului, dacă el n-a fost preventiv învăţat pentru o astfel de
activitate, n-au încercat să-i dezvolte priceperile necesare. Evident că, doar în procesul instruirii pentru a construi se
poate identifica dacă cel ce învaţă are aptitudini.
Н.Д. Левитов deosebeşte în aptitudinile tehnice două tipuri de activităţi: executivă, care se îndeplineşte
conform instrucţiunii bine determinate, şi creativă – lucrările de proiectare, raţionalizatoare şi inventive, care se
caracterizează prin faptul că, ele necesită noi căi de echipare tehnică [2]. Dar, în opinia autorului, nu trebuie să
tindem la o diferenţiere absolută ale ambelor tipuri de activităţi, deoarece aptitudinile tehnice constituie baza
ambelor tipuri, deşi se manifestă la nivele diferite.
Analizînd psihologia aptitudinilor tehnice Н.Д. Левитов [2] evidenţiază în ele înţelegerea tehnică şi măiestria
tehnică. Înţelegerea tehnică este recunoaşterea corectă şi relativ rapidă a structurii şi funcţiei adaptării tehnice. În
mod intuitiv aceasta se manifestă în cazul evidenţei particularităţilor individuale ale proceselor psihice la studenţi –
perceperea raporturilor spaţiale (distanţei, dimensiunilor, figurilor, formelor), activitatea memoriei, imaginaţiei,
gîndirii [3]. O importanţă mare în înţelegerea tehnică o are perceperea diferitor mecanisme în stare de repaos şi de
lucru, adică în mişcare. Măiestria tehnică costă în operarea dibace a dispozitivelor tehnice, necesită raportarea
tempoului şi calităţii lucrului, executarea mişcărilor exacte, cît şi a coordonării senzo-motorice.
În rezultatele celor expuse mai sus concludem:
Aptitudinile se formează şi se dezvoltă în activitate, specificul căreia mijloceşte dezvoltarea capacităţilor
tehnice. Astfel, în activitatea tehnică şi tehnologică se dezvoltă şi îşi găsesc aplicarea aptitudinile tehnice şi
tehnologice. Dezvoltarea aptitudinilor tehnice şi tehnologice la viitorii profesori de educaţie tehnologică
necesită rezolvarea unui şir de probleme metodologice şi didactice, legate organic cu conţinutul pregătirii
profesionale: cu instruirea de producere, cu studierea disciplinelor speciale şi general tehnice şi tehnologice.
În activitatea creativă se deosebesc trei etape importante: punerea problemei, găsirea ideii, verificarea sau
aplicarea practică. Prin proces al creaţiei tehnică şi tehnologică noi înţelegem o astfel de consecutivitate de idei
sau evenimente, care conduce la formare unui sistem esenţial nou, care satisface scopurile şi obiectivele la
momentul dat.
Formarele de bază aşe formării şi dezvoltări creativităţii tehnice şi tehnologice a studenţilor este creaţia tehnică
şi pedagogică. Creativitatea pedagogică se deoasebeşte prin aceea că, conţinutul ei este crearea (formarea,
educarea) omului, care este totdeauna irepetabil, unical.
În creativitatea tehnică şi tehnologică colectivă şi individuală o importanţă deosebită o are formarea abordării
sistemice în procesul de cercetare.
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NOILE TEHNOLOGII ÎN CREAŢIA COMPONISTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
RUSU Mihaela
Institutul Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
Recenzent: GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor
Cuvinte cheie: artă muzicală, compozitori, creaţii, muzicologie, noi tehnologii.
În prezent computerul dotat cu programe muzicale este un mecanism complex, iar muzicianul actual nu se va
limita doar la scrierea partiturii şi ascultarea compoziţiei, el va fi instrumentistul care va alege timbrul necesar,
orchestratorul care va concretiza factura, va alege autoacompaniamentul şi desenul ritmic, regizorul de sunet care va
alege efectele sonore şi redactorul care va introduce modificările necesare în partituri şi fragmentul înregistrat.
Cercetătoarea Marie Noѐlle-Heinrich afirma în publicaţia sa: „Noile tehnologii nu sunt singurele ce au
influenţat direct evoluţia creaţiei muzicale. Evoluţia este dublă: ea este provocată pe de o parte de tehnică şi pe de
altă parte de ideile muzicale‖ [1, p.41].
Acest fapt a fost remarcat şi de muzicologul Irina Ciobanu-Suhomlin, care a menţionat despre apariţia unei
noi generaţii de compozitori ai „perioadei de revizuire a valorilor‖ [2, p.15] în rezultatul apariţiei unei noi gândiri şi
al refuzului de a urma „o singură direcţie sau o anumită orientare fie de semnificaţie mondială sau locală‖ [3, p.16].
90 unde se observă:
1. Posedarea tehnicilor componisticii contemporane;
2. Experimentarea în domeniul muzicii electronice (Ex.: M. Afanasiev, V. Burlea);
3. Utilizarea formelor improvizatorice (Ex.: Iu. Gogu);
4. Utilizarea formelor de muzică ce se află la hotare dintre genuri (Ex.: Gh. Ciobanu). [2, p.15].
Anume în aceste lucrări componistice din Republica Moldova noile tehnologii ale acelei perioade (inclusiv
instrumentele electronice) îşi găsesc binemeritatul rol de noi mijloace de expresivitate şi realizare a conceptului
muzical. Descrierea succintă a activităţii şi prezentarea creaţiilor compozitorilor Mihail Afanasiev, Vlad Burlea,
Ghenadie Ciobanu, Valentin Dânga, Elena Fiştic ne-a permis determinarea impactului produs de utilizarea noilor
tehnologii asupra dezvoltării artei muzicale moldoveneşti.
Un alt exemplu eleocvent îl constituie activitatea şi creaţiile recente ale unor nume noi de compozitori din RM,
cunoscuţi nu doar în ţară, dar şi peste hotarele ei, precum: Marcel Gherman, Alexandru Braşoveanu, Sergiu Roşca,
Natalia Rojcovscaia. În lucrările acestor tineri compozitori computerul este un instrument al prezentului, al viitorul,
o posibilitate de scriere a muzicii care îi reprezintă.
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Deşi la început şi în permanentă perfectare creaţia tinerei compozitoarei Natalia Rojcovscaia prezintă interes
prin nota de originalitate adusă în contextul componisticii locale prin ideile îndrăzneţe de realizare a imaginii
artistice şi soluţiile de satisfacere a cerinţelor publicului actual. Lucrările sale cer a fi interpretate de profesionişti şi
audiate de publicul cu un atare nivel în domeniul artelor.
Iubitorii creaţiilor lui M.Bulgakov vor regăsi personajele binecunoscutului roman Maestrul şi Margarita în
uvertura – fantezie cu aceeaşi denumire. Colaborarea sa cu regizorii Teatrului Naţional de Operă şi Balet din
Republica Moldova are drept rezultat realizarea cu succes a sintezei dintre muzica academică şi cea electronică.
După cum ne-a relatat însăşi compozitoarea, anume astfel reuşeşte să redea cu mai multă exactitate conţinutul
lucrării literare şi imaginea personajelor. Uvertura dată este scrisă la computer cu ajutorul programelor de notaţie
muzicală, iar unele probleme de orchestrare a lucrării fiind soluţionate prin intermediul programelor de compoziţie
muzicală (redactori muzicali). Lucrarea a fost concepută îmbinând tot ceea ce este mai bun pentru ca respectiva
creaţie artistică să devină una „vie‖, să-şi găsească propriul auditoriul şi o perioadă îndelungată să se menţină drept
muzică de valoare care îmbină cu succes teoria şi talentul.
Ca şi în cazul altor tineri compozitori, Natalia Rojcovscaia a început să folosească computerul şi să exploateze
posibilităţile „inteligentei maşini de calcul‖ în perioada studiilor la Conservator. Lecţiile de orchestraţie erau
aprofundate prin experimentări cu ajutorul redactorilor muzicali, iar ceva mai târziu, sub îndrumarea profesorului M.
Afanasiev, de la experimentele din domeniul orchestrării trece la cele din domeniul componisticii.
Despre programul Finale – primul program cu care a lucrat la computer tânăra compozitoare menţiona că, astfel,
găsea răspunsul la mai multe întrebări precum: în ce mod ar fi mai bine de efectuat orchestraţia unei lucrări, care
instrument muzical trebuie să fie adăugat pentru a obţine un fragment muzical cu un aranjament reuşit. Din propria
experienţă s-a convins de faptul că, este mult mai uşor să compui şi să lucrezi asupra noii creaţii atunci când asculţi
imediat ceia ce ai scris pe partitură,- confirmând binecunoscutul fapt că, computerul este o unealtă utilă compozitorului
prin posibilitatea înlocuirii în astfel de cazuri a unei orchestre întregi. Merge însă mult mai departe nu doar prin sinteza
genurilor, ci şi a diferitor programe muzicale, preferând să scrie în programe de notaţie muzicală, să prelucreze sunetul
şi să adauge efecte în aceeaşi lucrare cu ajutorul programului de compoziţie muzicală, beneficiind din plin de
posibilităţile oferite de noile tehnologiile informaţionale pentru a obţine un „sunet perfect‖ şi a-şi realiza ideile
artistice.
O altă uvertură a sa Furtuna este inspirată din creaţia lui Shakespeare cu aceeaşi denumire, computerul, în acest
caz, contribuind la înlocuirea instrumentelor greu de găsit în orchestrele noastre precum celesta, clopoţeii. După
spusele Nataliei Rojcovscaia „cu ajutorul sintetizatorului poţi obţine sunete electronice care permit înlocuirea cu succes
a unor instrumente lipsă din orchestră, astfel am folosit şi harpa în lucrarea mea de licenţă‖. Lucrarea de licenţă a
constituit prima posibilitate de argumentare a faptului că sunetul obţinut prin sinteză sonoră este unul „natural şi
interesant‖, deci, foarte apropiat de sunetul instrumentelor muzicale reale. Muzica contemporană este din ce în ce mai
pretenţioasă: pe scenele mari publicul doreşte să asculte nu doar compoziţii originale şi interpretate de profesionişti, dar
şi cu un aranjament bogat care ar fi capabil să le învioreze sărbătoarea întâlnirii cu arta. „Computerul mă ajută ca ideea
mea să devină un tot întreg şi cu cât mai mult îl studiez, cu atât mai multe posibilităţi noi de orchestraţie găsesc‖, afirma tânăra compozitoare, atenţionându-ne asupra faptului că, totuşi „un sintetizator şi computerul dotat cu programe
muzicale nu poate suplini lucrul efectuat într-un studiou muzical, ci doar să-l înlocuiască temporal‖ [1].
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CONTRIBUŢII LA CLASIFICAREA SPORTURILOR DE PERFORMANŢĂ
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Cuvinte cheie: sport, clasificarea sporturilor, biomecanica sporturilor, activităţi sportive.
Proiectarea îmbrăcămintei pentru sporturi de performanţă a devenit o direcţie actuală de cercetare în condiţiile
dezvoltării accelerate a tehnologiilor de fabricaţie a materialelor textile şi creşterea cerinţelor impuse produselor pentru
sport. Studiul informaţiei iniţiale necesare proiectării îmbrăcămintei pentru sport reprezintă o etapă decisivă pentru
obţinerea unor produse care să asigure performanţă.
Conceptul de sport ca o activitate care implică abilităţile umane de bază (fizice şi mentale), pentru a fi exercitate
în mod constant şi pentru îmbunătăţirea lor de a fi utilizate într-o mai fructuoasă folosire, sugerează faptul că sportul
este la fel de vechi ca dezvoltarea inteligenţei umane.
În scopul analizei biomecanice a mişcărilor sportivilor realizate în cadrul desfăşurării diferitelor categorii de
sporturi, s-a impus analiza şi dezvoltarea sistemelor de clasificare a acestora. Se întâlnesc multiple clasificări realizate
de specialişti, dintre care:
- clasificarea sporturilor după D. Harre (1971)[1]: competiţii individuale, competiţii cu adversari, competiţii pe
echipe;
- clasificarea după N. Alexe (1993)[2]: activităţi sportive care prevăd acţionarea succesivă sau independentă a
sportivilor, startul simultan al altleţilor, confruntarea directă dintre adversari, constituirea sportivilor pe perechi şi
poliatloanele.
În urma studiului clasificărilor existente ale sporturilor, se propune o nouă clasificare a sporturilor în funcţie
de efortul fizic depus în cadrul activităţilor sportive după cum urmează:
Grupa I – categoriile de sporturi cu efort fizic minim – aici se includ sporturile în cadrul cărora sportivii îşi
desfăşoară activitatea în poziţia şezând – poker, şah, sport radio etc.;
Grupa II – categoriile de sporturi cu efort fizic mediu – includ sporturile care se caracterizează printr-un număr
redus de mişcări efectuate de atleţi în cadrul desfăşurării activităţii - biliard, bowling, etc.;
Grupa III – categoriile de sporturi cu efort fizic maxim - sporturile caracterizate printr-un număr redus de mişcări
efectuate de sportivi în cadrul desfăşurării activităţii competiţiilor – tenis de masă, volei, etc. [3].
Clasificarea sporturilor în funcţie de efortul fizic depus în cadrul activităţilor sportive a fost necesară ca etapă
iniţială a procesului de optimizare ergonomică a îmbrăcămintei pentru sportul de performanţă.
Pentru principalele categorii de sporturi identificate au fost elaborate schemele ergonomice cu precizarea
ulterioară a zonelor critice în produsele de îmbrăcăminte pe tipuri de produse şi mişcări specifice sportului, elemente
obligatorii pentru proiectarea unor produse cu grad înalt de corespondenţă antropometrică statică şi dinamică, precum
şi pentru analiza şi determinarea adaosurilor constructive, stabilirea formei şi construcţiilor reperelor vestimentare şi
selectarea materialelor textile cu proprietăţi adecvate.
Bibliografie:
1.
2.
3.

http://www.cnaa.md/files/theses/2009/13729/liliana_nanu_abstract.pdf
http://www.cnaa.md/files/theses/2006/3687/gabriela_gheorghita_abstract.pdf
Adam, T., Aspecte biomecanice aplicate la proiectarea îmbrăcămintei cu destinaţie specială, Teză de magistru,
Chişinău 2010.
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CONSTRUCTIVISMUL ŞI PROIECTAREA CURRICULARĂ
VASCAN Teodora ,CAMERZAN Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Recenzent: TELEUCA Marcel, dr., conf. univ., UST
Cuvinte cheie: ciclu curricular, constructivismul, sistem educaţional, competenţe
Realizarea sincroniei şi articularea cu sistemele educaţionale din spaţiul european, a impus introducerea
ciclurilor curriculare, considerate ca periodizări ale şcolarităţii, care au în comun obiective specifice şi care
grupează mai mulţi ani de studiu, aparţinând uneori de niveluri şcolare diferite.
Aceste periodizări ale şcolarităţii se suprapun peste structura formală a sistemului de învăţământ, cu scopul de
a focaliza obiectivul major al fiecărei etape şi de a regla procesul de învăţământ prin intervenţii curriculare.
O propunere în acest sens este implementarea teoriei constructiviste care este bazată pe observaţie şi cercetări
ştiinţifice despre modul în care omul învaţă. Lucrurile noi întâlnite se reinterpretează prin prisma experienţelor şi
ideilor anterioare, ca rezultat modificând convingerile existente sau renunţarea la informaţia nouă. Procesul poate fi
privit ca o spirală, astfel încât subiectul învăţării reflectă permanent asupra experienţelor proprii şi îşi dezvoltă
abilităţi tot mai puternice de a integra o nouă informaţie.
Accentul instruirii la informatică este pus pe dezvoltarea gândirii algoritmice, pe formarea de competenţe, din
punct de vedere constructivist să poată rezolva problemele din viaţa cotidiană utilizând în timp real cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile dobândite şi aceasta să conducă la crearea de noi cunoştinţe.
La nivelul competenţelor, ciclurile curriculare impun finalităţile etapelor din structura formală (preşcolar,
primar, gimnazial, liceal, universitar), care determină didactica specifică.
Principalele cicluri curriculare în învăţământul din Republica Moldova sunt:

de acomodare, urmăreşte adaptarea copiilor cu activităţile organizate de învăţare, formarea competenţei de a
învăţa să înveţi,
de achiziţii fundamentale, vizează dobândirea cunoştinţelor primare şi formarea competenţei de învăţare.
de dezvoltare, urmăreşte dezvoltarea bagajului de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de muncă individuală,
formarea competenţelor de autocunoaştere, interpersonale.
de observare şi orientare, are ca obiectiv major orientarea în vederea formării unei opţiuni profesionale.
Aceasta urmăreşte descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, competenţa de autorealizare, dezvoltarea
competenţei de bază în ştiinţă şi tehnologie.
de aprofundare, are ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă, asigurând în plus şi
o pregătire generală, prin studiul disciplinelor din celelalte arii curriculare. Aceasta vizează dezvoltarea
competenţelor cognitive necesare corelării şi relaţionării informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii,
dezvoltarea competenţelor digitale, civice, morale, culturale şi interculturale.
de specializare, are ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de
profil sau pe piaţa muncii (pregătirea cadrelor didactice, profesori de informatică). Aceasta presupune
dobândirea încrederii în sine, în reuşita personală, luarea de decizii adecvate în contextul mobilităţii sociale şi
profesionale, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale, antreprenoriale, de specialitate, psohopedagogice,
psihosociale, tehnice şi tehnologice, manageriale şi de management al carierei.
Bibliografie
1 Sergiu Corlat, „Formarea profesorilor pentru implementarea curriculumului modernizat de liceu‖,
Chişinău, 2010, 27p.
2. I.Camerzan, T.Vascan, „Didactica informaticii‖, suport metodic, Editura „Elena V.I.‖, Chişinău, 2010,
200 p.
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