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Lucrarea este publicată cu suportul Ministerului Tineretului şi Sportului 

din Republica Moldova şi Asociaţiei Obştești în Susţinerea Învăţământului 

„Gaudeamus”, pentru contribuţia cărorara le suntem recunoscători. 
 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI ORGANIZATORIC: 

 

- CERBUȘCA Pavel, doctor în pedagogie; 

- CIORBA Valeriu, ATCM „PRO-Ştiinţa” 

- MANOIL Olesea, ATCM „PRO-Ştiinţa” 

- BEREGOI Elena, ATCM „PRO-Ştiinţa” 

- CALMÎŞ Elena, ATCM „PRO-Ştiinţa” 

 

 

 

Investigația științifică este un proces al cărui scop este evaluarea cunoștințelor 

empirice. Știința îi ajută pe oameni să afle mai mult despre viețile lor și contribuie, 

la dezvoltarea societății. Scopul științei pentru societate și oameni este de a 

produce modele utile ale realității. În ultimul timp tot mai mulți tineri se implcă cu 

interes deosebit în actul de cercetare și experimentare a diferitor procese și 

fenomene.  

Salutăm cordial participanții la Conferința științifico-practică republicană a 

elevilor ”Spre viitor”, ediția a IV-a, desfășurată la 13 noiembrie 2010 la Chişinău, 

în incinta Liceului Academiei de Științe a Moldovei.  

Evenimentul este organizat de către Societatea științifică ”Spre viitor” de la 

Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, un grup de inițiativă de la Liceul Academiei de 

Științe a Moldovei și Asociatia Tinerilor Cercetatori "PRO-Stiinta". 

Suntem convinși că organizarea și desfășurarea anuală a Conferinței 

republicane a elevilor a devenit o bună tradiţie şi toată comunitatea ştiinţifică a 

tinerilor cercetători vor avea o ocazie minunata de a prezenta realizările cercetate, 

vor face un schimb de idei şi bune practici, vor stabili relații de colaborare și își vor 

face noi prieteni. 

Este placerea noastră foarte bună de a vedea răspunsul pozitiv al elevilor din 

diferite licee din Republica Moldova de a participa la acest eveniment.  

Tuturor participanților la eveniment le dorim o implicare fructuoasă în 

sesiunile Conferinţei şi realizări noi în domeniul cercetării. 

 

Comitetul de organizare 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuno%C8%99tin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Empiric
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SISTEMUL SENZORIAL OPTIC. MIOPIA 

BEJAN Nadea 

Liceul AȘM 

 

Conducător științific: ALEXANDROV Irina 

 

Cuvinte-cheie: miopie, ochi, ochelari, lentile 

 

Organul văzului este foarte fragil, dar face parte din unul dintre cele mai 

importante  sisteme a organismului uman. Modificările care au loc la nivelul 

ochilor, netratate, vor duce către boli greu de vindecat. În prezent suntem mereu 

atacaţi de diverşi factori nocivi pentru sănătatea noastră. Poluanţii mediului 

afectează  sistemul optic, stresul, lucrul excesiv la calculator, diverse accidente 

provoacă boli ale ochilor. O boală frecventă este miopia, care poate fi transmisă şi 

pe cale ereditară. 

În lucrare am descris ochiul, fiziologia acestuia, afecţiunile lui, unele simptome 

ale miopiei, necesitatea de a vizita oftalmologul. O mare atenţie am acordat 

miopiei, ce reprezintă  un defect al cristalinului care nu permite formarea 

imaginilor obiectelor îndepărtate pe retină, ci înaintea ei, fiind denumită şi vedere 

scurtă. Pe parcursul ultimilor 10 ani numărul miopilor a crescut cu 10 %, ceea ce e 

o problemă gravă. Sarcina mea de bază constă în receptarea actualităţii temei, 

analiza şi cercetarea datelor statistice şi surselor bibliografice, formularea 

concluziilor ce vor permite ameliorarea stării sănătăţii miopilor.   

Scopul cercetării: analiza amplă şi critică a diverselor materiale pentru a stabili 

problematica miopiei şi metodele ce vor ameliora acest viciu de refracţie. 

 

Bibliografie: 

1. Anatomia şi fiziologia vederii, Ediţia a treia, Chişinău, Labirint, 2006. 

2. Boli de ochi, A.B.Kolenko, Editura “Lumina”, 1978. 

3. Dicţionar de medicină, Traducere de Elena I. Burlacu, Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2006. 

4. Ghidul simptomelor şi maladiilor, prof. Gean-Paul Giraud, dr. Charles Hagege, 

Editura Lucman. 
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ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ 

БАРКАРЬ Юлия, БЕЛОКАМЕНСКАЯ Ксения 

Лицей «И.С Нечуй-Левицкий», Кишинѐв, Молдова 

 

Научный руководитель: БЛОХИНА Ирина, II дидактическая степень 

 

Ключевые слова: беременность, эмбриональное развитие, УЗИ, 

статистика, нормальное развитие 

 

Для большинства начало жизни – это появление на свет, первый вздох и 

первый возглас. Но вы даже не представляете, что жизнь начинается ещѐ до 

рождения. Ещѐ в утробе матери начинается новая жизнь. Всего за 9 месяцев 

одна клеточка превращается в маленького человечка, который начинает свой 

жизненный путь.  

Ещѐ до рождения  это «маленькое чудо» улыбается и даже распознаѐт 

голоса. У малыша уже на 3-ей неделе начинает биться сердце, на 19-ой у него 

уже свои отпечатки пальцев, а к 28-ой у него уже всѐ развито.  Мы, как 

будущие мамы,  решили сами проследить путь развития малыша в утробе 

матери, наблюдая за «женщинами в положении» на различных сроках, а так 

же увидеть на примере одной беременности все изменения в организме 

будущей мамочки.  

На протяжении работы мы общались с будущими мамами, узнавали, что 

изменилось с момента беременности, мы побывали на УЗИ и услышали, как 

стучит сердечко малыша.  Совершив своѐ путешествие в мир «жизни до 

рождения», мы узнали, что такое нормальное развитие плода, что следует, а 

что не следует делать и есть, находясь «в положении».  Свои знания мы 

отразили в советах будущим мамам и мамочкам, которые уже ждут своѐ 

маленькое чудо.  

 

Библиография: 

 

1. Грин, Н., Биология в 3-х томах, том 3-й, Мир, Москва, 1990 г. 

2. Брусиловский А.И., Жизнь до рождения, Издательство, Знание,. Москва, 

1991 г. 

  



 Conferința Republicană a Elevilor Spre Viitor 2010, Ediția a IV-a 

 

 

 
10 

BOLILE SEXUAL TRANSMISIBILE. HIV/SIDA 

BURAGA Alina 

L.T. „I. Creangă”, Ungheni, Moldova 

 

Conducător ştiinţific: SACULŢANU A., grad didactic II  

 

Cuvinte cheie: BTS, HIV/SIDA 

 

BTS - termen generic aplicat pentru o serie de boli infecţioase care se transmit, 

în special, pe calea sexului. Agenţii patogeni pătrund în organism prin membranele 

mucoase - suprafeţele vaginului, uretrei, anusului şi cavitaţii bucale. Majoritatea 

BTS pot fi tratate, de regula, cu antibiotice. 

Tratamentul doar elimină simptomele şi încetează progresarea bolilor. Hepatita 

este singura BTS pentru care exista vaccin. Riscul de infectare cu aceste boli este 

mai mare în contactul sexual cu mai mulţi parteneri, atunci când nu este folosit 

prezervativul ca mijloc de protecţie şi când sunt utilizate droguri injectabile 

intravenos. 

HIV/SIDA Cea mai perfidă boală - SIDA. Deoarece nu există un vaccin care ar 

preveni infectarea cu HIV sau medicamente care ar trata definitiv SIDA, cea mai 

bună metodă este informarea şi adoptarea comportamentelor responsabile şi sigure 

- folosirea prezervativului, protejează 98 %, un singur partener fidel şi un mod de 

viaţă sănătos.  

E greşită părerea că HIV se transmite prin sărut, strângere de mână, prezenţa 

lângă pers. HIV-pozitive. Ei sunt discriminaţi, maltrataţi, distruşi psihic de restul 

societăţii, puţini se gândesc că în loc să-i judece, ar putea să-i ajute. Pentru ei o 

vorbă bună, o privire caldă, un zâmbet înţelegător pot face multe, le pot reda 

încrederea în sine,demonstra că nu sunt singuri.  

Dar până toate aceste lucruri vor fi înţelese de toţi s-ar putea să fie prea târziu, 

deoarece la fiecare 15 secunde o persoană de 15-24 de ani devine HIV pozitivă. 

 

Bibliografie: 

 

1. Ghid la Educaţia pentru Sănătate, Corpul Păcii SUA, 2002. 

2. Tinerii previn HIV/SIDA, Ghid - educatorii de la egal la egal, Chişinău, 2007.. 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/prezervativ_4631


 Conferința Republicană a Elevilor Spre Viitor 2010, Ediția a IV-a 

 

 

 
11 

INFLUENŢA UNOR FACTORI EXOGENI ASUPRA  CREŞTERII 

CIUPERCILOR DIN GENUL PLEUROTUS ŞI ACTIVITĂŢII 

DEHIDROGENAZELOR 

CERGA Natalia 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Conducător ştiinţific: BÎRSAN Ana, conferenţiar cercetător USM 

Cuvinte cheie: Pleurotus, carpofori, stratul de stroma, dehidrogenaze 

Ciupercile Pleurotus constituie o valoroasă sursă de proteine, în compoziţia 

chimică a cărora sunt prezenţi toţi aminoacizii esenţiali şi sunt compatibili cu cei 

din ou. Prin conţinutul ridicat de proteine ciupercile Pleurotus sunt aproape un 

înlocuitor al cărnii.  

Mai conţin glucide, acizi organici, săruri minerale şi sunt adevărate izvoare de 

vitamine în special vitamina B. Substanţele biologic active conţinute de aceste 

ciuperci înlătură efectele nocive din corpul uman, iar conţinutul mare de proteine 

previne şi vindecă hepatita, ulcerul gastric, micşorează procentul de colesterol, 

acţionează ca anti-cancerigen, are efecte antivirale, antibiotice, anti-tumorale şi 

anti-inflamatoare. 

La tratarea seminţelor de grâu cu exo-metaboliţii de Pleurotus Ostreatus se 

atestă o sporire a biomasei totale a seminţelor încolţite (până la 24 %), ceea ce 

permite utilizarea acestora în calitate de biostimulatori ai proceselor fiziologice şi 

biochimice în fitotehnie.  

Ciupercile Pleurotus în timpul creşterii sunt rezistente la temperaturi de până la 

– 20 °C, însă odată cu depăşirea acestei temperaturi apar unele modificări 

morfologice la carpofori. Lipsa sursei de oxigen poate duce la formarea stratului de 

stroma. În urma cercetărilor întreprinse am ajuns la concluzia că factorii studiaţi 

influenţează creşterea şi dezvoltarea ciupercilor prin acţiune asupra 

dehidrogenatelor micşorând activitatea acestora. 

 

Bibliografie: 

1. www.pleurotus.go.ro/  

2. http://ciuperci.daky.ro/ciuperci-pleurotus.html 

3. http://www.gradinamea.ro/Cultivarea_ciupercilor_Pleurotus_2706_543_1.html    

4. http://ciupercibizz.tripod.com/id2.html 
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http://ciupercibizz.tripod.com/id2.html
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STUDIUL ROLULUI ALIMENTAŢIE ŞI A SUBSTANŢELOR MINERALE 

IN PROFILAXIA AFECŢIUNILOR DENTARE 

CIOBANU Petru 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,Chişinău,Moldova  

 
Conducator ştiinţific: CUREA Natalia,grad didactic superior, doctor în ştiinţe 

biologice  

 

Cuvinte cheie: sistem fluoristat,aplicare topica 

 
În viaţa de zi cu zi igiena dentară şi alimentaţia corecta în acest sens, reprezintă 

pentru societăţile civilizate o deprindere şi totodată o necesitate vitală. Astfel 

alimentaţia incorecta poate influenţa negativ în direcţia apariţiei unor boli dentare şi 

chiar poate reprezentă un factor de risc pentru alte boli ale organismului uman. 

Totodată contează conţinutul în fluor a pastelor de dinţi folosite de d-voastră.  

Lucrarea în cauză vă va da unele sfaturi în legătură cu alegerea corecta a pastei de 

dinţi, plus unele ,,şmecherii” în legătură cu păstrarea dinţilor d-voastră. Se dedica 

lucrarea în special celor trei grupe de persoane asupra cărora a avut loc cercetarea, iar la 

general, tuturor persoanelor interesate de propria dantură. Pentru a determina cariile 

dentare şi insuficienţele minerale în cursul cercetării s-a folosit metoda Fiodor 

Volotchin, care consta în vopsirea parţii vestibulare a şase dinţi frontali de jos cu 

soluţia Shiller-Piserev.  

Depunerile dentare se colorează într-o culoare cafenie închisă. Astfel au fost corect 

identificate problemele principale în dantura femeilor gravide, a copiilor cu dantie 

precară de lapte şi a copiilor ce au deja dantura permanenta. Eventual, s-ar părea ca 

igiena sau profilaxia dentară nu au un interes ştiinţific mai mare decât vindecarea şi 

combaterea unor boli, însă dacă ar fi urmate câteva reguli simple nu s-ar ajunge până la 

boli dentale. 

Profilaxia reprezintă prevenirea îmbolnavirii dentare, dar și prevenirea 

complicațiilor, în cazul afecțiunilor deja existente. Detectarea precoce este cheia pentru 

evitarea tratamentelor complicate și costisitoare. Principalele afecțiuni dentare, caria și 

boala parodontală sunt sarace în simptome în stadiile incipiente. Pacientul nu poate 

observa singur, în timp util, daca apare îmbolnavirea dentară sau care este gravitatea 

afecțiunii sale. De aceea sunt foarte importante vizitele regulate la medicul dentist, 

pentru a putea surprinde și trata din timp diversele afectiuni dentare. Astfel, prin 

intermediul subiectului prezentat, sperăm să convingem toate grupele de vârstă că 

problemele dentare în legătură cu lipsa sau surplusul de minerale pot fi rezolvate în 

urma folosirii sistemului Fluoristat  şi a metodei de aplicare topică a acestor compuşi, 

plus folosirea unei paste de dinţi cu conţinut normalizat de componente chimice. 
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SCHIMBAREA STRUCTURII GENEI-MUTAȚIA GENICĂ 

RUSU Galina 

Liceul Teoretic “Petre Ștefănucă” ,Ialoveni,Moldova 

 

Conducător științific:NICULAI Iulia , grad didactic II 

 

Cuvinte cheie:mutație, genetică, factori mutageni,variabilitate. evoluție  

 

Întreaga lume vie şi orice fiinţa, inclusiv omul, reprezintă rezultatul procesului 

îndelungat de evoluţie. Evoluţia naturii a fost posibilă pe baza a trei factori 

principali: mutaţiile, recombinarea genetică şi selecţia naturală. Mutaţiile ce au loc 

în materialul genetic al unui individ şi care se transmit ereditar reprezintă într-

adevăr sursa de variaţie şi temelia pe care se bazează evoluţia. Mutaţiile pot apărea 

spontan cu o anumită frecvenţă la orice fiinţă vie sau pot fi rezultatul inducerii 

experimentale cu ajutorul diferitor agenţi mutageni. Frecvenţa şi diversitatea 

mutaţiilor determină structura genetică a populaţiei. Ele afectează individul de cele 

mai multe ori în mod negativ, sunt neutre în cazuri rare şi avantajoase numai în 

cazuri excepţionale. La om, mutaţiile generează boli şi tulburări funcţionale. 

Mutaţiile induse au o semnificaţie deosebită datorită lor s-a putut afla mai mult 

despre structura genelor, despre mecanismele eredităţii şi variabilităţii. Multe din 

mutaţiile apărute la plantele cultivate  şi la animale au reprezentat progrese reale în 

anumite condiţii de mediu.  

Au apărut mutante din care s-au dezvoltat soiuri şi rase valoroase; astfel multe 

soiuri la plantele agricole şi pomi îşi datorează apariţia descoperirii mutaţiilor. 

Dezavantajul mutaţiilor constă în dereglările citologice, tisulare, rezultate în urma 

poluării intense a mediului, provocând, ca rezultat,  o paletă foarte extinsă de 

maladii ereditare. Astfel, rolul negativ al mutaţiilor genetice prezintă controversa 

utilităţii evolutive a acesteia.  

 

Bibliografie: 

1. Anghel I., Mutaţiile genetice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1983. 

2. Crăciun T., M. Pătraşcu, Mecanismele eredităţii, Editura Albatros, Bucureşti, 

1978. 
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GENETICA MIOPIEI ŞI ASTIGMATISMULUI 

TAŞNIC Alina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,Chişinău 

 

Conducător ştiinţific:CUREA N., grad didactic superior, dr. în ştiinţe biologice. 

 

Cuvinte cheie: miopia, astigmatism, genă, mutaţie. 

 

Miopia este cea mai frecventă afecţiune oculară  în lume. Prin urmare, au fost 

identificate multiple gene implicate în codificarea miopiei de grad înalt. Cauza 

ereditară a acestor afecţiuni oculare a fost depistată în 42,3 % dintre cazurile 

cercetate. S-a constatat că dacă cel puţin o persoană este mioapă, atunci 

probabilitatea de transmitere a acestui caracter la descendenţi este de 35 %, în 

cazul în care ambii părinţi sunt purtători ai miopiei, probabilitatea moştenirii 

caracterului defect este de 50%.  

De asemenea, în urma analizei unui vast material bibliografic a fost determinat 

că miopia poate fi asociată cu astigmatism, care la fel este determinat de anumiţi 

factorii ereditari a căror expresie are loc la nivelul axului antero-posterior, al 

corneei şi al cristalinului.  

De asemenea, originalitatea acestei lucrări constă în utilizarea bazelor de date 

pentru colectarea materialului bibliografic despre aspectele genetice ale miopiei  şi 

astigmatismului, bazele de date utilizate sunt: UniProtKnowledgebase/Swiss-Prot 

(baza de date destinată studiului secvenţelor proteice), Ensembler genome browser 

56 (proiectul genomului uman) -a oferit informaţii pentru  identificarea şi 

descrierea genelor Col1A1 şi Pax6,  NCBI (National Centre for Biotechnology 

Information) .  

Astfel, lucrarea în cauză a fost realizată în baza metodelor tradiţionale de 

cercetare şi al aplicării tehnologiilor informaţionale moderne.  

 

Bibliografie: 
1. .Wang Q, Klein BE, Klein R, et al. Refractive status in the Beaver Dam Eye 

Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994, 35, p.4344-4347. 

2. Leibowitz HM, Krueger DE, Maunder LR. et al. The Framingham Eye Study 

monograph: an ophthalmological and epidemiological study of cataract, 

glaucoma, diabetic retinopathy, macular degeneration, and visual acuity in a 

general population of  2631 adults. Medicine Journal, 2009, 41(4), p.1973-

1975.  

3. Young TL, Ronan S, Alvear A.et al. Evidence that a locus for familial high 

myopia maps to chromosome 11p. 
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INFLUENȚA SUBSTANȚELOR CHIMICE DIN PRODUSELE 

COSMETICE ASUPRA PIELII 

DOMNICU Nicoleta 

Liceul Academiei de Științe a Moldovei 

 

Conducător științific: POVAR Igor, doctor habilitat în chimie 

 

Cuvinte-cheie: cosmetice organice, parabeni, ftalați, cremă-balsam, sondaj. 

 

Scopurile pe care mi le-am propus în cadrul acestui proiect sunt: 

1. scoaterea în evidenţă a substanţelor chimice nocive din cosmetice. 

2. găsirea soluţiilor pentru evitarea sau pentru minimalizarea impactului 

acestora. 

3. elaborarea unei alternative ieftine la cosmeticele de pe piaţă. 

Astfel, fiind iniţial informaţi despre: ingredientele provenite din petrol (care au 

un efect comedogenic şi de limitare a respiraţiei celulare), despre triclosan, 

parabeni şi ftalaţi (care se fac responsabili de dereglări hormonale şi tiroidale, 

alergii ş.a.) putem limita până la minim influenţa lor nocivă.  

Totuşi, există atâtea alternative mult mai bune la chimicalele folosite în prezent 

în masă de către marile companii cosmetice, încât nu este justificată  utilizarea lor 

în continuare. O soluţie ar fi crema-balsam făcută în casă, care poate înlocui 

cremele puternic hidratante ce conţin o cantitate mare de substanţe extrase din 

petrol.  

Ea se prepară din ulei de floarea-soarelui, ulei eteric de portocale şi ceară de 

albine, toate topite pe o baie de aburi, apoi turnate în recipiente pentru utilizarea 

ulterioară. Un sondaj de opinie realizat pe un eşantion de 20 de persoane a verificat 

eficienţa acesteia şi a confirmat-o pe aşa parametri ca: hidratarea intensă, utilizarea 

în scopuri multiple, îmbunătăţirea aspectului unghiilor, protecţia de frig, şi totuşi  

absorbţia dificilă (totuşi, reprezintă un avantaj atunci când este utilizat pe buze).  

De asemenea, am efectuat şi un al doilea sondaj, în care am cercetat 4 tipuri de 

cremă-balsam preparată în casă, în care am comparat gradul de absorbţie, aroma şi 

preţul. 

Sper că mi-a reuşit să vă atrag atenţia asupra problematicii controversate a 

substanţelor chimice din produsele cosmetice, pentru a vă arăta că nu toate 

cosmeticele sunt la fel de utile cum par. 

  



 Conferința Republicană a Elevilor Spre Viitor 2010, Ediția a IV-a 

 

 

 
16 

PROCESUL DE POLIMERIZARE 

MUTAVCI Artiom 

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău,Republica Moldova 

 

Conducătorul ştiinţific: SPATARI Natalia 

 

Cuvinte cheie: polimerizare, agenţi de polimerizare, metode de polimerizare, 

domenii de utilizare 

 

Polimerizarea este procesul prin care mai multe molecule identice nesaturate se 

unesc formând o macromolecula. 

În chimie, procesul de polimerizare este definit de procesul prin care mai multe 

molecule identice nesăturate se unesc formând o macromoleculă. Pentru a cunoaşte 

procesul de polimerizare noi avem nevoie de agenţi de polimerizare, proprietăţile 

polimerilor şi reacţii de polimerizare.  

Sunt mai mulţi agenţi de polimerizare: iniţiatorii, catalizatorii, inhibitorii, 

modificatorii, emulgatorii etc. Toate acestea au un efect asupra procesului de 

polimerizare catalizatorii măresc viteza de polimerizare,inhibitorii sunt substanţe 

care întrerup reacţia de polimerizare etc. Există mai multe metode de polimerizare 

ca de exemplu: polimerizarea in bloc sau in masă, polimerizarea in soluţie, 

polimerizarea in dispersie, polimerizarea stereospecifică.  

Procesul de polimerizare este foarte răspândit în toate domeniile ale industriei 

chimice, uşoare, etc. De exemplu în urma procesului de polimerizare noi obţinem 

mai multe materiale: Polietilena, Polipropilena, Policlorură de vinil, Polibutadienă 

şi Poliizopren, Polistiren, Polimetilmetacrilat, Poliacrilonitril. Toate aceste 

materiale stau la baza producerii obiectelor din masă plastică, cablurilor, ţevilor, 

foilor de ambalaj, anvelopelor, sticlei organice etc. 

 

Bibliografie: 

1. Neniţescu C.D. Chimia organică. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică 

1980. 

2. Barbă N., Dragalina G. Vlad P., Chimia organică, Chişinău, Ştiinţa 1997. 

3. Badea F. Mecanisme de reacţii în chimia organică, Bucureşi, Editura ştiinţifică, 

1971. 
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STUDIUL CALITATIV ŞI CANTITATIV AL MIERII 

SARGAROVSACHI Sergiu 

Liceul Academiei de Ştiinţe, Chişinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţific: MARTIN Mariana, profesor universitar 

 

Cuvinte cheie: titrare, hidroximetilfurfurol, metoda potentionometrică 

 

Miere-lichid siropos zaharat, produs de albine din nectar şi depozitat în faguri 

ca hrană de rezervă. Are culoare variată, între galbenă-deschisă şi brună închisă, 

gust dulce şi aromă specifică florilor de la care a fost cules nectarul. 

Lucrarea prezintă o sinteză amplă a metodelor şi procedeelor de analiză 

calitativă şi cantitativă a speciilor componente în miere de diferite tipuri. În lucrare 

sunt prezentate rezultatele determinării cantităţii de nitraţi prin metoda 

potenţionometrică(nici o probă de miere nu depăşeşte norma de 60 ppm stabilită de 

STAS), masa de cenuşă, am studiat metodele de determinare a falsificării 

identificând hidroximetilfurfurolului (HMF) prin reacţia Fiehe, pH, aciditatea 

mierii.  

Este descrisă metodica experimentelor efectuate.Toate datele obţinute au fost 

comparate cu standardele stabilite de STAS.  După finisarea experimentelor  

constatat că din cele trei probe de miere ( de mai, de vară şi de floarea soarelui) 

numai în una din acestea a fost găsit zahăr invertit, ceilalţi parametri situându-se în 

normele stabilite. 

Bibliografie: 

 

1. C. Vornicu, Stefan Lazar, Apicultura, Alfa, 2007 

2. STAS 748/3-89 

3. Apicultura Moderna, 2007 

4. ESM (enciclopedie), Chisinau, 1974 

5. www.wikipedia.org   

6. www.mierealbine.ro  

7. www.sanatate.ele.ro/Mierea-un-aliment-valoros-pentru-sanatate  

8. www.miere-de-albine.dcs-ktech.net  
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SOLULUI CU ADAOSURI DE MATERIE 

ORGANICĂ ŞI CĂRBUNE DE LEMN 

ODAJIU Irina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: MARTIN Mariana, master în chimie 

 

Cuvinte cheie: sol, eroziune, Bio-chiar, piroliza, fertilitate. 

 

Din moment ce solurile Moldovei au suferit o reducere a fertilităţii din cauza 

utilizării îngrăşămintelor chimice în cantităţi excesive pentru creşterea producţiei, 

este raţional de a le îmbunătăţi calităţile printr-o metodă ecologică. În condiţiile 

actuale ale Republicii Moldova, Terra Preta reprezintă o alternativă de a mări 

fertilitatea într-un timp relativ mai scurt, cu cheltuieli reduse. Această metodă a 

fost testată pe solurile amazoniene din Brazilia şi a adus rezultate uimitoare pentru 

agricultură, de aceea este de aşteptat faptul ca Terra Preta să aibă un efect 

asemănător şi asupra cernoziomurilor. 

În urma efectuării experimentului care a constat din testarea a 4 loturi de sol, 

care includ: I lot – cernoziom fără adaosuri; II lot – cernoziom şi materie organică 

(frunze uscate, compost); lotul III – cernoziom, râme şi materie organică şi lotul IV 

– cernoziom, materie organică, râme şi cărbune de lemn; s-a observat că fertilitatea 

solului din lotul III, dar, în special, a celui din IV lot este mai bună în comparaţie 

cu cea a solului din primele două loturi.  

Rezultatele obţinute la calcularea facultăţii germinative a plantei Brassica rapa, 

care sunt următoarele: I lot - 76,41%, II lot - 82,56%, III lot - 86,6% şi lotul IV - 

92,78%, demonstrează că solul a început să se formeze şi se înregistrează valori ce 

demonstrează creşterea fertilităţii.  

La testarea pH-ului solului s-au obţinut valori normale şi relativ egale la toate 

loturile de sol, de aproximativ 5,8 – moderat acid, ţinând cont de faptul că proba de 

sol cercetată a fost luată de la suprafaţă.  

 
Bibliografie:  

1. Arroyo-Kalin, Manuel, Geoarchaeological approaches to the study of Terras 

Pretas, 2007. 

2. Gautheyrou, Jacques and Pansu, Marc, Handbook of Soil Analysis. 

Mineralogical, Organic and Inorganic Methods, 2005. 
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STUDIUL CURBELOR ALGEBRICE DE GRADUL DOI CU AJUTORUL 

INVARIANŢILOR ŞI COMITANŢILOR ALGEBRICI 

ANDRONIC Mihai, BOȘCANEAN Andrian 

Liceul Academiei de Științe a Moldovei 

 

Conducător științific: BALTAG V.,grad didactic superior, doctor în știinte fizico-

matematice 

 

Cuvinte cheie: transformare, operator, invariant, comitant, transvectant 

 

În lucrare este propusă o metodă de studiu a curbelor algebrice de gradul doi cu 

ajutorul unor polinoame invariante la transformări geometrice, numite invarianţi şi 

comitanţi algebrici. 

David Hilbert a demonstrat că pentru construirea invarianţilor şi comitanţilor 

algebrici se aplică operatori diferenţiali de tip transvectant care operează cu 

derivatele parţiale de orice ordin ale comitanţilor algebrici deja construiţi. 

Importanţa lui rezidă în faptul că acţiunea lui asupra a doi comitanţi de grad nenul 

generează un nou comitant.  

Acţiunea acestor operatori  asupra a  doi comitanţi de grad nenul generează noi 

comitanţi sau invarianţi. Pentru curbele algebrice de gradul doi au fost construiţi 

invarianţi şi comitanţi algebrici cu sens geometric bine determinat şi a fost 

efectuată clasificarea acestor curbe.  

 

Bibliografie: 

1. Сибирский К.С.,  Введение в алгебраическую теорию инвариантов 

дифференциальных уравнений.  Кишинев:  Штиинца, 1988. 

2. Hilbert, D.  Theory of Algebraic Invariants, Cambridge Univ. Press, New 

York,1993. 

3. Olver, P.J.  Classical Invariant Theory, Cambridge Univ. Press. Lond 

Mathematical  Society Student Texts 44. New York, 1999. 
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APLICAREA MONOTONIEI STRICTE A FUNCŢEI LA 

REZOLVAREAECUAŢIILOR SI INECUAŢIILOR 

CAZAC Veronica 

Liceul Academiei de Stiinţe a Moldovei 

 

Conducator științific: MIRON R. 

 

Cuvinte cheie: funcţie, monotonie, ecuatii, intecuatii 

 

Aplicarea monotoniei stricte a funcţiei la rezolvarea ecuaţiilor si inecuaţiilor. 

Este o temă actuală care deschide o gamă largă de metode şi meditaţii.  

Mai întâii introduc noţiunea de monotonie a funcţiilor, apoi dau exemple 

concrete de funcţii monoton crescătoare, monoton descrescătoare, funcţii strict 

monoton crescătoare, strict monoton descrescătoare. Arăt în ce constă 

demonstrarea acestor proprietăţi şi demonstrez monotonia funcţiei liniare şi a 

funcţiei  f: R → R+  ,  f(x) =  x
2
.  

Dau exemple de funcţii strict monotone, apoi aplic monotonia strictă a 

funcţiilor la rezolvarea diferitor tipuri de ecuaţii şi inecuaţii.  Am selectat toate 

tipurile de ecuaţii,  inecuaţii. Dacă am rezolva aceste ecuaţii, inecuaţii prin 

metodele tradiţionale de rezolvare, nu sunt sigură dacă le-am putea întotdeauna 

rezolva. Pe baza monotoniei  ele pot fi rezolvate foarte uşor şi numai atunci ne dăm 

seama că această proprietate a funcţiilor este foarte importantă. 

 

Bibliografie: 

1. Achiri Ion, Garit Valentin, Poştaru  Andrei, Prodan Nicolae, Matematica,  

manual pentru clasa X, editura Prut Internaţional, 2005. 

2. Achiri Ion, Efros Maria, Efros  Petru, Garit Valentin, Popa Ana, Popa  Valeriu, 

Prodan  Nicolae, Sârbu Parascovia, Culegere de exerciţii şi probleme pentru 

clasa X, Chișinău, 2005. 

3. Grati Ion, Matematică,  instrumente şi tehnici de calcul, Chișinău, 2006. 

4. Iavorschi Victor. Matematica, culegere de exerciţii şi probleme, clasa X- XII, 

Chișinău, 2005. 
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UTILIZAREA PARDOSIRII ŞI COLORĂRII UNUI DREPTUNGHI LA 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

CERNEANU Cristian, INDRICEAN Mihai 

Liceul teoretic „Orizont”, Chişinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţific: TELEUCĂ Marcel, grad didactic I, doctor în Ştiinţe 

Matematice, doctor în Pedagogie 

 

Cuvinte cheie: cercetare, pardosire, colorare, dreptunghi, combinatorica 

 

În această lucrare sunt prezentate mai multe metode elegante de rezolvare a 

unui tip de probleme din domeniul „Combinatorică”. Astfel de probleme sunt des 

întâlnite în cadrul concursurilor precum IMO, şi încă la multe alte olimpiade de 

proporţii naţionale şi internaţionale.  

Pardosirea unei figuri geometrice cu alte figuri reprezintă acoperirea celei 

iniţiale astfel încât să nu rămână spaţiu neacoperit, să nu fie acoperită nici o 

porţiune exterioară a acesteia şi oricare două figuri folosite la pardosire să nu aibă 

nici un punct de suprapunere. Am inclus mai multe idei cercetate ale altor autori, 

precum şi cercetări proprii.  

Deseori la rezolvarea problemele de pardosire poate ajuta mult o colorare după 

anumite principii, iar prin principii algebrice şi de teorie a numerelor soluţiile sunt 

mult mai dificile şi voluminoase. Însă cele mai optime căi de rezolvare presupun o 

îmbinare dintre algebră, teoria numerelor şi îndeosebi combinatorică (în cazul de 

faţă se are în vedere colorarea, şi pardosirea).  

Pe lângă idei simple sunt şi câteva teoreme cunoscute care pot fi aplicate, şi 

care sunt studiate pe larg în această lucrare. 

 

Bibliografie: 

1. Iglom I. „Как разрезать квадрат”, ştiinţe matematice, Moscova, 1968; 

2. Colotov A. „Об одном разбиении прямоугольника”, KVANT 1973-01, 

Moscova, 1973. 
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TEOREMA LUI HELLY SAU DE CE AVEM NEVOIE DE  

MULŢIMI CONVEXE? 

IVANOV Andrei, CHEIAN Dinis 

Liceul teoretic „Orizont”, Chişinău, Republica Moldova 

 

Conducător ştiinţific: TELEUCĂ M., grad didactic superior, doctor în stiinţe 

matematice  

 

Cuvinte cheie: cercetare, geometrie, convexitate, mulţimi, Helly. 

 

Articolul este dedicat primei teoreme a lui Helly. Această teoremă se atribuie la 

cel mai frumos capitol în matematica modernă şi anume la geometria convexă. 

După publicarea în 1923, teorema lui Helly a fost studiată, aplicată şi se 

generalizată de mai mulţi matematicieni. În special, numărul de publicaţii 

consacrate teoremei lui Helly a crescut în a doua jumătate a secolului XX. Multe 

rezultate în acest domeniu ar putea fi înţelese şi de Euclid care, de altfel, nu în toate 

cazurile avea să înţeleagă soluţiile. Majoritatea demonstraţiilor totuşi sunt destul de 

elementare, ca şi în majoritatea domeniilor combinatoricii. Unele rezultate ce se 

referă la tema noastră au aplicaţii semnificative şi în alte domenii a matematicii. 

Articolul conţine un număr vast de probleme de olimpiadă sau pur şi simplu 

probleme captivante, ce pot fi accesibile chiar şi matematicienilor „amatori”. 

Astfel, studierea teoremei lui Helly este o introducere perfectă în teoria 

convexităţii.  

Teoria mulţimilor convexe este una dintre cele mai tinere şi magnifice dintre 

cele prezente în matematica modernă cu aplicaţii numeroase în economie, 

programare, statistică şi optimizare. Lucrarea este scrisă clar şi în acelaşi timp 

concis şi va prezenta un interes deosebit pentru fiecare elev sau profesor ce este un 

fan înrăit al geometriei şi combinătoricii.  

 

Bibliografie: 

1. Danzer, L., Grünbaum, B., Klee, V., “Теорема Хелли и еѐ применения”,  

“Мир”, Moscova 1968. 

2. Protasov, V.,  “Теорема Хелли и вокруг неѐ”, Revista “Kvant” 2009-03. 

3. Hadwiger, H.; Debrunner H., “Комбинаторная геометрия плоскости”,  

„Наука”, Moscova 1965. 

4. Lebanon, G., “Convex sets”, 2006.  
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ASUPRA INEGALITĂŢILOR LUI SCHUR ŞI CAUCHY 

PUPAZAN Gheorghe, GODINA Teodor 

Liceul Teoretic "Orizont", Chişinău. 

 

Conducător știițific: TELEUCĂ Marcel, conferenţiar universitar, UST 

 

Cuvinte cheie: inegaliăţi, teoreme, metode, concursuri  

 

În lucrarea propusă se analizează două teoreme importante în domeniul 

inegalităţilor. Sunt enunţate unele consecinţe cunoscute, precum şi aplicaţii ale 

acestor teoreme la rezolvarea problemelor cu grad sporit de dificultate, propuse la 

cele mai prestigioase concursuri de matematică de nivel internaţional.  

În prima parte a lucrării este prezentată inegalitatea Schur.  

În plus sunt formulate şi demonstrate consecinţe noi ale acesteia precum şi alte 

proprietăţi. În a doua parte a lucrării este prezentată o altă metodă originală de 

demonstrare a inegalităţilor, inegalitatea Cauchy.  

Ea priveşte interesul atât în rândul profesorilor, cât şi în rândul elevilor 

pasionaţi de studiul aprofundat al matematicii.  

Aceste sunt două dintre metodele care stau la baza de atacare a inegalităţilor.  

 

Bibliografie: 

1. Vornicu V., Mathematical Olympiads form challenge to experience, Zălău, 

GIL, 2003.  

2. Hojoo Lee, Topics in Inequalities, 2006.  

3. www.mathlinks.ro  
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REGULILE ȘI PROPRIETĂȚI CODĂRII ȘI DECODĂRII 

ȘAPOVAL Nicolae  

Liceul “Orizont”, Chișinău, Moldova 

 

Conducător știițific: TELEUCĂ M., doctor în matematică 

 

Cuvinte cheie: codare, decodare, secvenţe de 0 şi 1 

 

În lumea de astăzi o mare importanţă au calculatoare şi tehnologii 

informaţionale. În sistema calculatorului date sunt păstrate şi prelucrate în forma 

binară. Analiza adâncă sistemei binare de calculare şi operaţii binare este redată 

destul de bine în zilele curente.  

Un alt tip de operaţii este numit codări şi decodări. Începutul aceste principii 

iau de la lucrare a lui de Bruijn. După câteva cercetări era aflată legătura între 

principii codării şi construiri pavărilor neperiodice, care sunt încă numite mozaice 

al lui Penrose. Pavări neperiodice  au o importanţă extrem de mare în zile de astăzi 

deoarece ele sunt legate cu structuri biologice. O altă realizaţi principiilor codării 

este crearea şi definirea fractalilor, care iau parte din cele mai noi teorii fizicei şi 

topologiei.  

Mai mult de atât utilizând principiile codării şi decodării putem rezolva nişte 

probleme renumite din istoria matematice. Spre exemplu problem legate de şirul 

lui Fibonacci pot fi rezolvate utilizând principiile codării şi decodării. În lucrarea 

aceasta noi vom urmări codări de la primele definiţii intuitive până la regulile 

matematic stricte, definite pur algebric. Realizări principiilor descrise în 

programare sau în criptologie ies în afara acestei lucrări şi nu vor fi discutate. 

 

Bibliografie: 

1. De Bruijn N.G. Sequnces of zeroes and ones generated by special production 

rules. Nederl. Akad. Proc. Series A. V. 84 N. 1 (1981). 

2. Кохась К. Кодирующие отображения и мозаики Пенроуза.  

3. Hack S., Weidenbach C. Bitwise operations. Saarland Univ. Comp. Science 

(06.01.2009). 

4. De Bruijn N.G. Algebraic theorz of Penrose’s non-periodic tilings of the plane. 

Nederl. Akad. Proc. Series A. V. 84 N. 1 (1981). 

5. Grűnbaum B.,Shepard G.C. Tilings and Patterns. W.H.Freeman and Company, 

1986. 
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EVITAREA DIFICULTĂŢILOR ÎN REZOLVAREA ECUAŢIILOR, 

INECUAŢIILOR ŞI LA CONSTRUIREA GRAFICELOR APLICÎND 

DEFINIŢIA ŞI PROPRIETĂŢILE MODULULUI 

SINIŢÎN Nina 

Liceul  Teoretic”Mihail Kogălniceanu” , Chişinău, Republica Moldova 

 

Conducător ştiinţific: VOLCOV  Eugenia, grad didactic II 

 

Cuvinte cheie: modul, număr, ecuaţie, inecuaţie, funcţie. 
 

În matematică, modulul sau valoarea absolută a unui număr real x , notat |x|, este numărul real 

luat fără semn. De aici rezultă că modulul oricărui număr x este un număr nenegativ. Prima dată 

Jean Robert Argand a introdus termenul de modul ca  unitate de măsură, în Franţa în 1806 special 

pentru complex valoare absolută Modulul numărului şi proprietăţile sale sunt utilizate în 

rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi la construirea graficelor. Cea mai populară metodă de 

rezolvare a problemelor cu modul este metoda intervalelor, dar deseori această metoda nu este cea 

mai raţională. Astfel aplicând proprietăţile modulului şi definiţia găsim metode mult mai raţionale 

de rezolvare a problemelor. Proprietăţile modulului: 

1. ; 

2. , ; 

3. , ; 

4. , ; 

5. , ; 

6. ,  

7. ,  

8.  sau , 
[7]

 

Cît şi Teorema1” Dacă x1 şi x2 sînt 2 numere de pe o dreaptă numerică, atunci |x2-x1|exprimă 

distanţa dintre punctele M1(x1) şi M2(x2)”;sînt utilizate pe larg în rezolvarea problemelor şi 

construirea graficelor funcţiilor ;i modulului. 

Bibliografie: 
1. Oxford English Dictionary, Draft Revision, June 2008 

2.  Nahin, O'Connor and Robertson, și functions.Wolfram.com.; Littré, 1877 

3.  Lazare Nicolas M. Carnot, Mémoire sur la relation qui existe entre les distances respectives de 

cinq point quelconques pris dans l'espace, p. 105 at Google Books 
4. James Mill Peirce, A Text-book of Analytic Geometry at Google Books. Cea mai veche referință din 

ediția a doua a Oxford English Dictionary datează din 1907. Termenul „valoare absolută” este pus 

în contrast aici cu „relative value”. 

5.  Nicholas J. Higham, Handbook of writing for the mathematical sciences, SIAM. ISBN 

0898714206, p. 25 
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http://books.google.com/books?id=YyIOAAAAQAAJ&pg=PA105
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C5%A3e_%C3%AEn_c%C4%83r%C5%A3i/0898714206
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STUDIUL CONCAVITĂȚII ȘI CONVEXITĂȚII FUNCȚIILOR 

ZUICO Cristina 

Liceul Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţific:  BALTAG Valeriu., grad didactic superior 

 

Cuvinte cheie : concavitate, convexitate, aplicații, reprezentare grafică 

 

Concavitatea şi convexitatea funcţiilor ne oferă o gamă largă de informaţie 

despre proprietăţile problemei investigate, reprezentând un capitol important în 

matematică datorită relevanţei în depistarea unor soluţii inovatoare pentru diferite 

tipuri de probleme . 

Studiul în cauză propune o cercetare a problemelor  prin prisma  concavităţii şi 

convexităţii, deoarece  proprietăţile funcţiilor convexe şi concave sunt aplicate la 

rezolvarea unor inegalităţi, printre care sunt evidenţiate inegalităţile de tip Jensen. 

Acestea ne permit  rezolvarea problemelor atât elementare cât şi  mai puţin 

standarde. 

Scopul lucrării este de a investiga aspectele teoretice ale concavităţii şi 

convexităţii, a releva importanţa acestora şi de a depista problemele  în care 

noţiunile de concavitate şi convexitate să fie cheia de rezolvare. Lucrarea este 

structurată în două capitole: Capitolul I cuprinde aspectele teoretice, iar Capitolul 

II aspectele practice. 

În baza cercetărilor efectuate am constatat faptul că un şir de probleme 

complicate, propuse în cadrul competiţiilor internaţionale am drept idee esenţială 

de rezolvare utilizarea inegalităţilor cercetate, şi anume inegalităţile de tip Jensen, 

cât cele caracteristice funcţiilor cu proprietăţi concave şi convexe. Astfel, 

constatăm faptul că studiul concavităţii şi convexităţii funcţiilor sunt un instrument 

puternic pentru determinarea celor mai complicate soluţii. 

 

Bibliografie: 

 

1. Kiran S. Kedlaya,  Bjorn Poonen, Ravi Vakil. William Lowell Putnam 

Mathematical Competition,1985-2000,  

2. Вавилов В.  Мельников И. Олейников, Задачи  по математике. Начала 

анализа  С. 1990. 

3. Pop Vasile, Matematică pentru grupele de performanţă.   Clasa XI-a.   
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DETERMINAREA COEFECIENTULUI DE TRANSFER TERMIC 

PENTRU DIFERITE MATERIALE TERMOIZOLATOARE 

ŞARGAROVSCHI Sergiu, ANDRIEŞ Vasile 

Liceul Academiei de Ştiinţe, Chişinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţific: CÂRLIG Sergiu, profesor de fizică. 

 

Cuvinte cheie: termoizolare, coeficient de transfer termic. 

 

Calitatea termoizolaţiei încăperilor, aparatelor pentru încălzirea apei, 

conductelor de termoficare etc., influenţează major pierderile de căldură şi 

temperatura finală a aerului sau agentului termic. Ţinând cont de preţul în continuă 

creştere a energiei, impactul produs de încălzirea neraţională mediului problema 

termoizolării este una crucială. Piaţa materialelor termoizolatoare abundă în 

produse cu diferită calitate, preţ sau operaţionalitate. În lucrare sunt prezentate 

rezultatele măsurărilor coeficienţilor de transfer termic pentru diferite materiale. 

Este descrisă metodica experimentului şi sunt estimate erorile de determinare. Sunt 

prezentate recomandări pentru utilizarea unui sau altui tip de material 

termoizolator. Este arătat beneficiul utilizării unui material pentru un caz concret. 

Se analizează comparativ materialele termoizolatoare cu date în formă tabelară. 

Leamna a fost calculata cu ajutorul formulei   iar rezistenţa folosind 

formula [2], cel mai bun material termoizolator este materialul nr. 2 

deoarece raportul   este cel mai convenabil. 

 

Bibliografie: 

1.  Buletin Informativ REC Moldova.  Ediţie trimestrială  dedicată protecţiei 

mediului 2005. 

2. Mateescu Florin, Izolarea termică a locuinţelor. Editura MAST-2007. Colecţia: 

”Poţi face singur”. 

3. Cravciuc Nataia, SPARE ”Conservarea energie”, program şcolar privind 

utilizarea resurselor şi energiei. Chişinău, ”Elan Poligraf”, 2004. 
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SUNETUL. POLUAREA SONORĂ 

CHITOROAGĂ Mihaela, DRAGUŢAN Corina 

Liceul “Gh. Asachi”, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: RUSU Tamara, grad didactic superior. 

 

Cuvinte cheie: sunet, auz, undă, poluare, sănătate. 

 

Sunetul este un fenomen fizic care stimulează simţul auzului. La oameni auzul 

are loc când vibraţiile de frecvenţe între 15 şi 20.000 de hertzi ajung la urechea 

internă. Hertzul, sau Hz, este unitatea de măsura a frecvenţei egală cu o perioadă 

pe secundă. Astfel de vibraţii ajung la urechea interna când sunt transmise prin aer 

şi termenul sunet este ceva restricţionat la astfel de unde care vibrează în aer. În 

general, undele se pot propaga transversal sau longitudinal. În ambele cazuri, doar 

energia mişcării undei este propagată prin mediu; nici o parte din mediu nu se 

mişcă prea departe.  

Zgomotul afectează mediul în care trăim. Potrivit Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii (OMS) aproape 40% din populaţia Europei este expusă la zgomotul 

provocat de traficul rutier care depăşeşte 55 decibeli în timpul zilei. În momentul 

de faţa nu există nici o limita a nivelului de zgomot pentru traficul rutier în ţările 

din Uniunea Europeană. Un alt efect al poluării sonore şi influenţei sale asupra 

sănătăţii noastre îl demonstrează un studiu recent în care se spune că 35% dintre 

copiii cu vârste cuprinse între 7-18 ani au pierderi ale capacităţii auditive.  

Acestea se datorează, în majoritatea cazurilor, interpretărilor muzicale într-o 

orchestră, purtării căştilor audio sau participării la concerte foarte zgomotoase. Un 

mare pericol pentru ureche îl constituie şi staţiile muzicale stereo, fie că sunt la 

domiciliu, la un concert sau într-o discotecă. Periculoase pentru auz sunt şi 

exploziile de cauciucuri la maşini sau camioane, dar şi artificiile. Experimentele 

efectuate în laborator demonstrează acţiunea sunetului asupra flăcării lumânării şi 

ordonarea cristalelor de sare de bucătărie în dependenţă de comunicaţi. 

 

Bibliografie:  

1. http://www.scribd.com  

2. Selander J., Term Exposure to Road Traffic Noise and Myocardial Infarction// 

Epidemiology - March 2009. – Vol. 20. – P. 272.  
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UNDELE ELECTRO-MAGNETICE. INFLUENŢA LOR. TELEFONUL 

ROMAN Tatiana 

Liceul Teoretic ”Gh. Asachi”, Chişinău. 

 

Conducătorul ştiinţific: RUSU Tamara, grad didactic superior. 

 

Cuvinte - cheie: telefon, unde electro-magnatice, electro-magnetism, fizica. 

 

Nu sunt audibile, nu sunt vizibile si de cele mai multe ori nici nu pot fi simţite: 

câmpurile electromagnetice ne înconjoară zilnic. Daca ar dispărea de la o zi la alta, 

am avea o mare problema.  

Avioanele nu ar mai zbura, poliția și pompierii ar fi complet debusolate, la fel 

ca și spitalele. Undele electromagnetice sunt omniprezente, trecând prin materie si 

vid. Au efecte diferite, în funcţie de lungimea de unda, fiind posibila utilizarea lor 

in mai multe scopuri - sunt atât constructive cât și distructive,in plus, sunt ceva cu 

totul natural. Trăim într-un univers îmbibat cu radiaţii electromagnetice.  

În presă apar adesea articole alarmiste despre efectul radiaţiilor din diferite 

game. Ce sunt aceste radiaţii şi cât sunt ele de periculoase? Ne putem feri de ele? 

Sunt ele dăunătoare prin simpla prezenţă? 

Asumându-si toate riscurile unor declaraţii critice pejorative în adresa 

câmpurilor Electro-magnetice emanate de telefonul mobil , lucrarea se bazează în 

mod principal pe concluziile făcute de savanţi în urma multiplelor cercetări și 

experimente, însa nu ocoleşte nici exprimări si expuneri a opiniei proprii.  

Vastitatea surselor este motivata de o deosebita dorinţa de cunoaştere si 

împărtăşire ulterioara a cunoştinţelor acumulate, fiind notabil volumul epatant al 

acestora, iar experimentul efectuat tine să demonstreze implicarea activa în 

cercetarea temei.  

Pe lângă aceasta, actualitatea temei este indiscutabila în contextul progresului 

tehnic iminent, opunerea față de care este nici mai mult nici mai puţin imposibilă. 

Noua metoda de abordare a temei undelor electromagnetice, având ca obiect 

principal de studiu telefonul mobil, este, in opinia mea incitanta, iar sfaturile 

oferite în încheierea studiului sunt extrem de utile in raport cu modernismul 

manifestat de fiecare din noi.  
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DISPOZITIV PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE LABORATOR 

ŞI A LUCRĂRILOR PRACTICE 

ŞTUBEI Tudor 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău. 

 

Conducătorul ştiinţific: COLPAJIU Mircea, dr. prof. Univ. 

 

Cuvintele - cheie: lucrare de laborator, mişcarea circulara, dinamica 

 

Cursul de fizică din şcoala este de multe ori prea teoretizat. In Republica 

dotarea laboratoarelor de fizica nu permite mereu efectuarea lucrărilor de laborator 

pentru o mai buna înţelegere a materialului însuşit.  

Studierea experimentala a dinamicii mişcării circulare prezintă următoarele 

dificultăţi: determinarea tensiunii in fir cu ajutorul dinamometrului in cazul 

mişcării pe plan vertical, iar in cazul muscarii în plan orizontal este greu de a face 

ca traiectoria sa fie un cerc. 

Cu ajutorul dispozitivului elaborat teoretic si construit din materiale uzuale, 

putem face ca corpul sa se mişte pe traiectorii circulare de raze constante. La acest 

dispozitiv pot fi efectuale lucrări practice si de laborator la nişte teme complicate 

de înţeles teoretic: dinamica mişcării circulare, momentul cinetic si modului lui 

Young al metalelor. 

Acest dispozitiv poate fi o soluţie foarte buna, pentru a transforma studiul 

fizicii in unul mult mai aplicativ, cu înţelegerea profunda a fenomenelor descrise. 

Avantajele acestuia sunt: 

 dispozitivul poate fi confecţionat in orice instituţie de învăţământ din 

republica 

 este posibila efectuarea unui număr mare de lucrări practice si de 

laborator 

 unele lucrări experimentale pot fi efectuate la cercuri pe interese in scopul 

pregătirii pentru olimpiade. 

  

Bibliografie: 

1. Curs de fizică, A. A. Detlaf, B.H. Iavorski, Editura ”Lumina”, Chişinău, 1991. 

2. Probleme de fizica, A. Hristev, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 

1992. 
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STABILITATEA DINAMICĂ A ASOCIERILOR MOLECULARE DE TIP 

CLATRAT ALE APEI SUB INFLUENŢA RADIAŢIILOR SOLARE 

TĂNASĂ Ioana Alexandra 

Liceul “Gh. Asachi”, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: RUSU Tamara, profesor grad didactic I. 

 

Cuvinte cheie: clatraţii apei, legături de hidrogen, spectroscopie IR.  

 

Structurarea apei sub influenţa unor factori externi ce induc modificări 

energetice (temperatura, radiaţiile IR sau lumina solară) este un proces care 

conduce la apariţia structurilor de tip clatrat în masa apei. Clatraţii apei sunt 

asocieri moleculare de tip “cuşcă” care se realizează prin legături de hidrogen, în 

interiorul cărora sunt imobilizate chiar molecule de apă.  

Orice modificare structurală indusă poate fi evidenţiată prin spectrometria în 

infraroşu (IR), urmărind modificarea energiilor de vibraţie ale legăturilor O-H din 

punţile de hidrogen, respectiv poziţia benzilor de frecvenţă. 

Scopul acestui studiu este de a analiza stabilitatea dinamică a clatraţilor apei 

sub influenţa luminii soarelui. Rezultatele experimentale, concret modificările 

spectrului IR mai ales în regiunea vibraţiilor de întindere a legăturilor O-H, 

demonstrează că expunerea apei la radiaţia solară a condus la formarea unui număr 

mare de legături de hidrogen, ceea ce, asociat cu datele de spectrometrie de raze X, 

indică formarea clatraţilor în probele studiate.  

Când probele sunt ţinute în întuneric, apare o nouă restructurare a apei cu 

ruperea legăturilor de hidrogen din clatraţi şi revenirea la structurile de dinainte de 

expunere. Este de remarcat faptul că formarea şi dezagregarea clatraţilor sub 

acţiunea radiaţiei solare are loc la temperatura ambientală. 

 

Bibliografie: 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРПРЕТАТОРА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПАСКАЛЬ 

УМБАТОВ Ахмед 

Лицей «Василе Лупу», Кишинеу, Молдова 

 

Научный руководитель:  МОВЛЯНОВА Г.,  дидактическая степень II 

 

Ключевые слова: разработка, программирование, совершенствование 

 

Программа обучения программирования в доуниверситетских учебных 

заведениях предусматривает использование Турбо Паскаль в качестве 

компилятора языка программирования Паскаль.  Вместе с этим, 

используемый компилятор не имеет многоязыковой поддержки, не работает с 

общим буфером обмена, разработан под MS DOS, имеет не удобный для 

пользователя интерфейс. Кроме этого, Турбо Паскаль является 

компилятором, а не интерпретатором. Функции компилятора выходят далеко 

за пределы, необходимые на уровне доуниверситетского обучения 

программированию на языке Паскаль, и создает дополнительные неудобства 

для преподавателей. 

Для решения перечисленных проблем и совершенствования процесса 

обучения языку программирования Паскаль предлагается программный 

продукт Smart Pascal, являющийся интерпретатором названного языка. 

Предлагаемый интерпретатор имеет многоязыковую поддержку, что весьма 

удобно для учащихся, не владеющих в достаточной степени английским 

языком. Кроме этого, программа имеет встроенную систему тестирования, 

что позволяет при задании необходимых критериев, автоматизировать 

процесс оценки программ, составленных учащимися. Дополнительные 

удобства для работы с интерпретатором создает дружественный 

пользователю интерфейс, возможность удаленного доступа к программе 

через интернет, динамическое распределение памяти, увеличивающее 

скорость работы, удобная систематизация исходного кода программы, 

придающая большую наглядность процессу и позволяющая осуществлять 

быстрый переход к месту объявления переменной, процедурам и функциям.  

Инновация предлагаемого интерпретатора заключается также в его 

портативности и мобильности. По мнению разработчика, внедрение 

интерпретатора повысит качество и эффективность обучения 

программированию учащихся доуниверситетских учебных заведений 

Республики Молдова. 
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SECURITATEA REŢELELOR: METODE DE ATAC ŞI PROTECŢIE 

NEAGARU Daniel, COTEŢ Dumitru 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Coordonator ştiinţific: COSTAŞCO Iurie, coordonator de programe.  

 

Cuvinte cheie: securitate, reţea, atac, vulnerabilitate, responsabilitate. 

 

În prezent reţelele de calculatoare s-au răspândit în toate domeniile: economic, 

administrativ, financiar etc., din această cauză schimbul de date între calculatoare 

prin reţea trebuie securizat la cel mai înalt nivel. Sunt trei concepte importante 

referitoare la securitatea în reţea: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea. 

Acestea sunt incluse în cele 12 domenii ale securităţii reţelelor specificate de 

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO),  care sunt descrise în teză. 

Există numeroase metode de atac
 

şi protecţie
 

în domeniul tehnologiilor 

informaţionale. În teză au fost descrise şi exemplificate cele mai întâlnite dintre 

ele, precum şi tehnicile după care ele funcţionează, până la nivel de protocoale. În 

partea practică a tezei am testat metodele de protecţie împotriva diferitor atacuri în 

reţeaua liceului, cu permisiunea coordonatorului nostru care este administratorul 

acestei reţele. 

După cercetarea dată, am demonstrat importanţa securităţii în domeniul 

tehnologiilor informaţionale, precum şi multitudinea de daune ce poate provoca un 

atacator unei singure persoane sau chiar şi unei întregi organizaţii. Sistemele 

informaţionale niciodată nu pot fi în siguranţă totală, şi uneori preţul informaţiei 

este mult mai mare decât preţul acelor sisteme pe care se află, dacă se iau în 

consideraţie datele confidenţiale. 
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DESIGN LAND – SITE EDUCATIONAL 

BREGA Radu 

Liceul Teoretic „GAUDEAMUS”, Chişinău 

 

Conducător ştiinţific: DICUSAR Laura, grad didactic I. 

 

Cuvinte cheie: web, design, php, xhtml, css, lecţii. 

 

Disgn Land - un proiect pentru un website educaţional din Moldova. 

Informatica fiind un domeniu nou şi voluminos nu este in întregime predat in şcoli, 

de aceea doresc ca prin acest proiect să dezvolt acest domeniu în societatea noastră.  

Ceea ce se studiază în şcoli stă la baza programării însă pe acest website utilizatorii vor 

putea găsi lecţii de Web Design şi Graphic Design gratis, cu exemple şi explicaţii de 

asemenea lecţiile vor fi în română deoarece pe internet sunt puţine lecţii de Web Design în 

română, însă cu timpul site-ul va fi tradus şi în engleză şi rusă. De asemenea o sa fie un forum 

unde utilizatorii vor putea comunica si cere ajutor între ei. Site-ul e programat in PHP, 

xHTML, CSS3, Jquery, Ajax, interfaţa dinamică Jquery, site-ul de tip „clean” fără bannere 

sau reclame. Site-ul se află încă în curs de elaborare. 

După părerea mea o sa devină un proiect de succes întrucât informatica e nouă şi toţi sunt 

cointeresaţi în ea. Aproximativ la fiecare lună apar tehnici noi de programare şi de 

aceea doresc să aduc cele mai noi tipuri şi limbaje de Web Design la noi în 

societate. 
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APLICAREA LIMBAJULUI DE PROGRAMARE TURBO PASCAL LA 

ELABORAREA ALGORITMILOR DE STUDIU ÎN BIOINFORMATICĂ 

BOLOHAN Ecaterina 

Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: ALEXANDROV Irina, grad didactic II. 

 

Cuvinte cheie: algoritmi de programare, secvenţe informaţionale. 

 

Bio-informatica reprezintă un domeniu nou al biologiei care reprezintă aplicarea 

tehnologiilor informaţionale în scopul dirijării datelor biologice, oferind  cercetătorilor 

posibilitatea de a fi la curent cu  multitudinea acestora. Bioinformatica se aplică pe larg 

în scopul analizei proteinelor, a secvenţelor de ADN şi ARN, analizei filogenetice 

sau a gnomurilor, elucidând esenţa diferitor procese şi fenomene biologice. 

Majoritatea cercetărilor efectuate în domeniu necesită a fi asistate la calculator, utilizând 

diferite programe accesibile doar pe anumite pagini web. Utilizarea acestora nu este 

întotdeauna liberă, ci adesea restricţionată sau contra plată.  Astfel, programarea 

individuală a anumitor algoritmi bioinformatici permite folosirea eficientă şi 

necondiţionată a oportunităţilor analizei secvenţelor informaţionale în diverse 

domenii de studiu.  

În acest scop, în prezenta cercetare, au fost elaborate două programe, în baza 

limbajului Turbo Pascal, prin intermediul cărora se poate caracteriza compoziţia 

chimică a secvenţelor informaţionale. Pentru ADN, s-a programat determinarea 

indicilor: numărul de pb, numărul şi procentajul de mono-s, di- şi trinucleotide, iar 

pentru proteine, - numărul şi procentajul aminoacizilor. În scopul verificării 

corectitudinii programelor, rezultatele obţinute au fost comparate cu cele care se 

primesc utilizând soft-urile de pe paginile web. 

În concluzie, importanţa cercetării efectuate rezidă în: identificarea unei ramuri 

noi (bio-informatica), unde poate fi aplicat cu succes limbajul de programare Turbo 

Pascal; programarea individuală a mai multor algoritmi bioinformatici; 

mediatizarea aplicativităţii bioinformaticii, în rândul elevilor 

 

Bibliografie:  
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EROSUL ÎN POEZIA LUI NICHITA STĂNESCU 

VÂZDOAGĂ Mariana 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CRISTEI Tamara, doctor în filologie 

 

Cuvinte cheie: eros, metafora iubirii, iluminare, iubire. 

 

Lectura analitică a poeziilor lui  Nichita Stănescu ne-a convins că una dintre 

dominantele relevante ale liricii lui este erosul, care nu este un eros pur, ci 

comportă un sens relevant al iubirii, sentiment investigat de noi din dorinţa de a 

cunoaşte eul liric atât în formula eului poetic al textelor, cât şi în cea a eului 

empiric al cititorului, asumat într-un mod lucid chiar în timpul trăirii poetului.  

Reflectând la acest fapt, putem afirma că Nichita Stănescu este în, literatura 

română, primul poet al sentimentului lucid, al exprimării stării de fericire - o 

fericire conştientă. 

Un argument este faptul că, în lirica noastră de până la Stănescu, fericirea ca 

atare, adică acel eros nemelancolizat, nu se profilează, deci nu s-a manifestat 

propriu-zis poetic. Pentru că ”în viziunea poetului trupul în mişcarea frenetică se 

rarefiază, pierde în greutate subţiindu-se şi transformându-se firesc în gând, într-o 

mişcare ascensională de o mare noutate a imaginii: Şi omoplatul se face/ pală 

sunţire de elicopter”.  

Erosul a constituit unul din lucrurile ce fascinează la Nichita şi în acelaşi timp o 

enigmă, asemeni firii sale el având o manieră total diferită de a vedea iubirea, într-

un fel boemă, însa în acelaşi timp simplă, gingaşă”. 

Nu este facil să deduci metaforele în poezia marelui creator, sensul profund 

gândit, profund ascuns şi totodată descoperit creează cititorului o stare în care el 

singur descoperă lumea, facilitând descoperirea de semnificaţii la nivel de 

adâncime al multitudinii de sensuri, accentuându-se astfel prezenţa erosului şi 

indispensabilitatea acestuia.  

  

Bibliografie: 
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FEMININUL ÎN POEZIILE LUI GRIGORE VIERU 

BOBEICÎ Doina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  

 

Conducător ştiinţific: CRISTEI TAMARA, doctor în filologie. 

 

Cuvinte cheie: mamă, patrie, iubită, cercetare, sinteză. 

 

Grigore Vieru  este un poet de primă importanţă pentru cititorii  de astăzi, 

datorită  valorilor general – umane  pe care le conţine opera sa  şi graţie spectrului 

de sentimente şi  motive ce constituie lumea imaginarului creat. Am sesizat că 

lectura atentă a poeziilor îmi trezea o deosebită admiraţie,  mai întâi faţă  de mama, 

apoi  faţă de femeie în general. Acest fapt m–a motivat, ca  în primul rând, să mă 

interesez  de felul cum a conceput Grigore Vieru imaginea femeii  în operele sale. 

Aşadar, obiectivul principal al lucrării  de faţă  îl constituie  cercetarea  unor texte 

poetice  de referinţă din creaţia lui Grigore Vieru în scopul descoperirii şi cercetării   

particularităţilor de  transfigurare  a femeii  în poeziile sale.   

Actualitatea  temei este susţinută de repunerea  în valoare  estetică a 

sentimentului  matern, a iubirii şi iubitei, precum şi a afilierii faţă de pământul 

natal, personificat prin simbolul patriei. 

În urma realizării acestei teze, am  constatat că, în creaţia sa, mama  are 

misiunea de ocrotire, păzire şi continuare  a vieţii omeneşti. Simbolistica imaginii 

femeii, cu multiple semnificaţii etice si sociale a fost obiectul insistent al 

investigaţiei realizate. Din cele  analizate, reiese că patria este pretutindeni: piatra, 

râul, pământul şi copacii rămân în  poezia lui Grigore Vieru semnele valorice ale 

patriei. Femeia-iubită  este valorificată poetic pentru  puritatea sa  sufletească, 

gingăşie şi fragilitate, generozitate şi sentimentul sacrificiului.   

Valoarea lucrării realizate rezidă în faptul că scoate în evidenţă viziunea 

spectrală, irepetabilă a poetului Grigore Vieru asupra femeii, realizată  într-

un limbaj individual, irepetabil. 
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ASPECTE ORFICE ÎN CREAŢIA LUI G. BACOVIA 

POSTOLACHI Ira 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CIOBANU Inga, doctor în filologie. 

 

Cuvinte cheie: Bacovia, orfism, muzicalitate, cromatică, eros.  

 

Lucrarea  Aspecte orfice în creaţia lui G. Bacovia  este o inovaţie în analiza 

poeziei bacoviene. Scena mitului orfic ar fi o schemă plauzibilă de a înţelege 

destinul tragic al “poetului de la marginea existenţii”  cuprins de durerea 

existenţială. Prin urmare, scopul lucrării este de a redescoperi, la o nouă lectură, 

creaţia lui G. Bacovia şi de a o interpreta din perspectiva raportării la mitul lui 

Orfeu. 

Lucrarea are trei capitole: primul capitol ne introduce în cunoaşterea 

coordonatelor literare ale mitului orfic.  

Al doilea capitol îl prezintă pe eul bacovian ca  un Orfeu “dezarticulat”, unde 

cromatica bacoviană e prezentată ca un decor al Hadesului, iar lira lui Orfeu o 

mască a muzicalităţii mortuare bacoviene şi într-un final, Euridice întruchipând 

erosul din poezia lui G. Bacovia.  

Al treilea capitol prin partea practică a temei confirmă că ”dintre poeţii români, 

Bacovia e singurul care s-a coborât în infern”. 

În concluzie putem afirma că universul poetic bacovian este infectat de 

sentimentul sfârşitului şi al descompunerii materiei, fiind un adevărat Hades în care 

locuieşte un Orfeu "dezarticulat", al cărui cântec se transformă într-un plâns 

sfâşietor, marcat de drama absenţei iubitei şi a oricărei speranţe de salvare. 

Astfel, George Bacovia a fost un scriitor român format la școala simbolismului 

literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei 

tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni 

francezi pe care-i admira. 
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MOMENTELE ŞI SCHIŢELE LUI I. L. CARAGIALE – O PERSPECTIVĂ 

CRITICĂ ASUPRA SOCIETĂŢII 

CIOBANU Elena 

Liceul Academiei de Ştiinţe, Chişinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţifc: CRISTEI Tamara, dr. în pedagogie, conferenţiar.  

 

Cuvinte cheie: literatură, momente reflexive,comedie umană,personaje. 

 

Opera lui Caragiale suscită până în prezent neistovite de comentarii, critici, menite 

s-o ţină în actualitate, care nu ţine cont de calendar, timp sau ani. Ea ne vizează şi ne 

interasează şi pe noi, generaţiile tinere, în aceeaşi măsură ca și pe contemporanii 

autorului. Meritul lui este acela de a fi un mare creator de tipuri şi de scene de viaţă, 

opera sa fiind o adevărată „comedie umană”, un document artistic al moravurilor 

societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului trecut. 

Momentele şi schiţele sînt capodopere ce aparţin unei perioade mai tîrzii a creaţiei 

lui Caragiale, fiind atras de pitorescul unor manifestări umane, de mulţimea pestriţă a 

necunoscuţilor întâlniţi pe stradă, la cafenea, berărie, sau la vreo întâlnire publică. I. L. 

Caragiale este clasic şi contemporan, mesajul său profund uman, dublat de simţ satiric, 

menţine veşnic proaspătă actualitatea operei sale. Problema familiei este explorată 

minuţios, fiind abordată mulpectual. Un exemplu con-cludent este schiţa D-l Goe, 

care, în contextul celorlalte, satirizează moravurile vieţii de familie, educaţia fiind un 

permanent contrast dintre esenţă şi aparenţă. 

Eroii Momentelor sînt: exapansivi,  zgomotoşi, volubili în comunicare până la 

indisctreţie, sociabili pînă la familiarităţi stânjenitoare, repezi la supărare, dar şi la 

împăcare, câteodată, sentimentali, bîrfitori, experţi în ironie, în farse, în glume 

uşoare. Graţie artei de a crea astfel de tipuri, Caragiale rămîne a fi unul dintre cei 

mai de seamă scriitori comici din cîţi a dat la iveală literatura română. Îndeplinind 

prin intermediul operei sale o cauză nobilă, el a încercat să aducă la conştiinţa 

societăţii defectele şi lacunele care le stopează progresul şi evoluţia valorilor 

acesteia, încercând chiar să-i schimbe mentalitatea. 

 

Bibiografie: 
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STILURI DE MANAGEMENT EFICIENT ÎN VIZIUNEA TINERILOR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

OAIENEAGRĂ Eugenia 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: OLARU Valentina, grad didactic superior. 

 

Cuvinte cheie : manager, eficienţă, stil managerial, leadership. 

 

Managerul reprezintă persoana căreia îi sunt subordonaţi nemijlocit alţi membri 

ai firmei, care iau decizii de conducere, deci care influenţează în mod direct 

acţiunile şi comportamentul altor persoane. Prin tip de manager consemnăm 

ansamblul de caracteristici principale referitoare la calităţile şi aptitudinile proprii 

unei categorii de cadre de conducere, ce le conferă aceeaşi abordare în ce priveşte 

aspectele de bază ale proceselor şi relaţiile manageriale, ale comportamentului 

managerial, cvasi-permanente, deosebite de ale altor manageri. 

Pentru a fi un manager de succes, este esenţială formarea în spiritul managerial 

de la vârsta adolescenţei, de aceea este extrem de importantă cercetarea concepţiei 

tinerilor asupra misiunii manageriale, pentru a le valorifica ideile novatoare, care 

pot iniţia o etapă calitativ superioară în dezvoltarea economiei Republicii Moldova. 

Pentru a se descurca cu multitudinea de atribuţii ce le deţine, este necesar ca, în 

cadrul procesului de conducere, să fie respectate etapele preliminare, ce presupun: 

fixarea clară a obiectivelor, determinarea resurselor, pregătirea echipei de 

colaboratori, delimitarea atribuţiilor etc.  

Analizând esenţa diferitelor stiluri manageriale şi, totodată, bazându-mă pe 

opţiunile tinerilor participanţi la sondajul efectuat, am ales drept cel mai eficient 

stilul managerului participativ reformator. Drept calităţi primordiale, acesta posedă 

un simţ al responsabilităţii extrem de dezvoltat şi o viziune de perspectivă pentru 

evoluţia instituţiei conduse.  
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CONTRIBUŢIA LUI CAROL I ÎN CONSOLIDAREA STATULUI 

NAŢIONAL MODERN ROMÂN  

GHERASIM Vasile 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: rege, stat, independenta, monarhie, modernism.  

 

Lucrarea are intenţia de a reactualiza şi de a scoate la lumina zilei  

personalitatile de valoare a neamului nostru. Una dintre ele fiind şi personalitatea 

lui Carol I, care  serveste un bun exemplu demn de urmat pentru generaţiile tinere.  

Tema este actuală prin faptul ca la moment se simte o criză  de personalităţi 

marcante. În acest sens personalitatea lui Carol, care deşi a  activat în momente 

dificile şi decisive în istoria neamului, a relevat un sistem  complex de valori. 

Această cercetare merge în paralel cu campania ”Cei mai mari români ai 

tuturor timpurilor” în cadrul careia personalitatea lui Carol I este apreciata pe 

locul II. 

Scopul cercetării este de a investiga personalitatea lui Carol din diverse aspecte 

şi prezentarea unui tablou complet a personalităţii şi a domniei acestuia într-o 

perioadă controversată. 

În baza  cercetărilor efectuate am constat, ca pentru a depăşi criza de identitate, 

şi în special criza personalităţilor este necesar cu adevărat de a sublinia contribuţia 

liderilor şi faptele lor în istorie. Acestea reprezintă în sine un potenţial enorm care 

trebuie valorificat şi promovat de către generaţiile tinere. Apelând la experienţa 

generaţiilor anteriore tânăra generaţie va putea crea o societatea puternica bazata 

pe adevărul istoric şi valori unanim acceptate de membrii ei. 
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FILE DIN ISTORIA LOCALITĂŢII DE BAŞTINĂ - SATUL MIREŞTI 

CIOBANU Elena 

Liceul Academiei de Ştiinţe, Chişinău, Moldova 

 

Conducător ştiinţific: ARSENII Sofia, profesor de istorie, gr. did. II. 

 

Cuvinte - cheie: sat, istorie, război, prezent, baştină, tradiţii. 

 

Satul Mireşti este amplasat în N-V raionului Hânceşti la 41 km de centrul 

raional şi la 78 de Chişinău. Una din legende relatează despre existenţa unui boier 

Mirescu, deţinător al pământurilor noastre, iar oamenii care-i munceau moşiile au 

fost numiţi mireşteni. 

Conform studiilor lui Vladimir Nicu, satul se atestă documentar pentru prima 

oară în 1619, pe 1 decembrie  într-un document prin care voievodul Gaspar 

Gratinai întăreşte preotului Eustratie o parte din ocina Brăteni (Brăteni şi 

Scopoşeni fiind amplasate exact în acelaşi loc ca şi actualul sat, deci fiind practic 

vatra Mireştiului), această informaţie demonstrează eroarea din Enciclopedie, care 

susţine că prima atestare a localităţii Mireşti a fost în 1859.  

Despre satul Mireşti se pomeneşte în mai multe documente privind vânzările 

mai multor ocini şi moşii, de asemene întâlnindu-se diverse nume de boieri şi 

răzeşi mireşteni: Aniţa Hânculeasa, Iordache, Teodor, etc. În localitatea Mireşti au 

locuit  reprezentaţi ai  viţei vestitului  boier  Mihalcea Hâncu- Ion, Ioniţă şi Vasile 

Hîncu. 

Anul 1910 este considerat anul deschiderii unei „şcoli” în Mireşti. În ciuda 

faptului că nu exista un edificiu propriu-zis pentru desfăşurarea orelor, acestea se 

petreceau în casele ţăranilor. Datele statistice demonstrează faptul că o dată cu 

trecerea timpului, Mireştiul devine tot mai populat, astfel în cât, la începutul celui 

de-al II-lea Război Mondial în sat erau 147 clădiri şi 604 locuitori. 17 familii au 

fost deportate în regiunile siberiene Omsk şi Tiumeni. Foametea a făcut victime şi 

în satul Mireşti, în urma ei au decedat aproximativ 137 de persoane. Gravitatea 

întâmplărilor este descoperirea cazurilor de canibalism şi numărul persoanelor 

decedate în urma acestui calvar. 
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DECLANŞAREA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎNTRE 

ADEVĂR ŞI CONTROVERSA POLITICĂ 

MOGÂLDEA Mihai 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: ARSENII Sofia, profesor de istorie, gr. did. II. 

 

Cuvinte cheie: război, operaţiune, controversă, strategie. 

 

Războiul II Mondial a constituit un eveniment de amploare în istoria întregii 

omenirii, asupra căruia s-au speculat numeroase ipoteze, versiuni despre cum a 

început acesta şi cine au fost cei ce l-au declanşat. În 1939, în noaptea dintre 31 

august şi 1 septembrie au avut loc o serie de incidente la graniţa dintre Polonia si 

Germania, însa conform lui Alfred Naujoks toate au avut drept bază asasinarea 

coletului din staţia de radio de la Gleiwitz, asasinat care conform acestuia a fost 

pregătit şi îndeplinit în totalitate de forţele germane, motiv pentru atacarea 

Poloniei.  

Altă ipoteză a lansat-o Viktor Suvorov care susţine că Stalin, chiar dacă nu a 

tras primul glonţ, a făcut tot posibilul să-l determine pe Hitler să o facă. Astfel, 

conform declaraţiilor sale, în 1939, Stalin îi învinuia deliberat pe capitalişti, 

spunând că aceştia ,,au declarat război Germaniei”, capitalişti care în 1941 aveau 

să-i devină aliaţi. La 5 mai 1941, Stalin îşi schimba total poziţia şi arunca vina pe 

partea germană, conştient de iminenta confruntare ce va avea loc între URSS şi 

Germania. Sfârşitul războiului duce ca Stalin să revină la poziţia să iniţială, 

învinuindu-i din nou pe occidentali în declanşarea istoricii confruntări. Astfel, 

Suvorov doreşte să-l indice pe Stalin ca principal instigator al războiului. 

Informaţiile pe care le-am prezentat fragmentar nu pot oferi un suport istoric 

definitiv, însă poartă cu ele o reală certitudine: Războiul II Mondial nu aparţine 

trecutului, el este parte din viitor prin influinţa sa asupra omenirii, prin 

controversele pe care le-a atras, prin întrebările ale căror răspunsuri le-a lăsat 

nedescoperite.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО 

КЛАССА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

КАИМ Владислав 

Лицей Д. Кантемира, Кишинэу. 

 

Научный руководитель: ХОМЕНСКИ В., I дид. Степень. 

 

Ключевые слова: производство,  уклад,  труд, предприятия. 

  

В исследуемый мною период начинался болезненный для рабочего класса 

переход от ручного труда к труду машин, лишивший заработка десятки и 

десятки тысяч неквалифицированных и квалифицированных рабочих. 

Однако, позже этот переход стал давать определѐнные результаты, и к концу 

30-х гг. XIX в. Франция в некоторых отраслях промышленности 

превосходила Англию. Новое, капиталистическое производство, на рельсы 

которого становилась Франция, в свою очередь, делилось на два типа – 

мануфактурное и фабрично-заводское. Но в те годы во Франции также 

существовал ещѐ один уклад, который долгое время не сдавал своих позиций 

– этот мелкотоварный уклад.  

На таких «предприятиях», как правило, работало один-два человека, 

которые отдавали свою продукцию приезжавшему за ней хозяину, а в 

качестве зарплаты получали продовольствие, деньги или сырьѐ для 

дальнейшей работы. Такое предприятие называлось «рассеянной 

мануфактурой» и являлось структурным элементом данного уклада. Сами же 

рабочие жили скромно, им не на что было себе купить хлеба.  

Однако, механизация лишь усугубила проблемы рабочих. Произвол 

работодателей и нищета заставили в феврале 1848-го выйти рабочих на 

улицы. В противостоянии двух укладов из-за своей новизны стал 

преобладать промышленный, но условия труда были лучше на предприятиях 

мелкотоварного уклада. Таким образом, рабочему классу приходилось 

несладко, что отражает моя работа. 
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1. Моро де Жоннес, Социалистическая история французской революции. 

Изд. Vive Liberta, Москва, 2008, с.15-17. 

4. Стендаль, Красное и чѐрное. Изд. Литература Артистикэ, Кишинев, 1977, 

с.12. 

  



 Conferința Republicană a Elevilor Spre Viitor 2010, Ediția a IV-a 

 

 

 
45 

DEPORTĂRILE BĂŞTINAŞILOR DIN SATUL PETRENI ÎN ANUL 1949 

ŞMIGON Crina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător știinţific: ARSENII Sofia, profesor de istorie, grad didactic II. 

 

Cuvinte cheie: depotări, regim totalitarist, cercetare, represiuni. 

 

Ţările Europei de Est, victime ale terorii roşii şi ale socialismului impus de 

sovietici, au condamnat comunismul, dictatura antiumană şi ororile la care au fost 

supuşi milioane de oameni de către regimul totalitar de tip sovietic socialist. În 

acest scop, a fost demarat un vast program de cercetări ştiinţifice şi colectare a 

memoriei vii pentru una dintre cele mai sinistre file a istoriei recente.  

Cercetarea şi condamnarea crimelor comunismului în  Basarabia demonstrează 

o dată în plus că valorile democraţiei, drepturile fundamentale ale omului pot fi 

reabilitate şi protejate doar prin scoaterea în evidenţă a multiplelor faţete ale 

trecutului totalitar.  

Actualitatea subiectului pe care ni l-am propus derivă, aşadar, din necesitatea 

descoperirii şi condamnării esenţei regimului sovietic ce s-a remarcat prin teroare 

şi genocid – atrocităţi la care au fost supuse sute de mii de familii, milioane de 

oameni nevinovaţi, astăzi considerate victime ale regimului bolşevic. 

Deportările masive ale populaţiei s-au realizat sub diferite motive; ele au afectat 

un şir întreg de popoare ale fostei URSS.  Contextul istoric actual din Republica 

Moldova, este ca niciodată de favorabil pentru a restabili imaginea reală a 

dramaticelor evenimente petrecute în anii regimului stalinist.  

Satul Petreni are rolul unui martor a evenimentelor petrecute în anul 1949. 

Istoria sa dispune de un arsenal de dovezi referitoare la deportările moldovenilor în 

Siberia, ceea ce m-a impulsionat spre a răsfoi filele vieţii dure a buneilor şi de a 

compătimi familiile lor care au suferit din cauza represiunilor staliniste. 
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PETRE ŞTEFĂNUCĂ – MARTIR AL RENAŞTERII NAŢIONALE 

VERDEŞ Mihaela 

Liceul “Petre Ştefănucă”, Ialoveni, Moldova 

 

Conducator stiintific: BALAN Vera, grad didactic I. 

 

Cuvinte cheie: folclor, stiinţa, cercetare, sacrificiu, cultura. 

 

Petre Stefănucă s-a născut la Ialoveni, a studiat la Liceul "Alexandru Donici" 

din Chişinău, apoi la Facultatea de filologie a Universităţii din Bucureşti şi a 

devenit, după absolvire, unul din colaboratorii lui D. Gusti, îmbinând tinereşte 

munca de profesor la liceele din Tighina, Cetatea Alba şi ulterior Chişinău cu 

activitatea de secretar (începând cu anul 1934) şi mai târziu director (în 1939) al 

Institutului Social Român din Basarabia.  

Petre Stefănucă a fost însă, cu pasiune, un folclorist, sociolog şi, mai presus de 

toate un intelectual puţin obişnuit. Ca folclorist, studiile lui majore - "Folclor din 

judeţul Lăpuşna", "Literatura populara a satului Iurceni", "Cercetări folclorice pe 

valea Nistrului-de-Jos", "Două variante basarabene la basmul 'Harap-Alb' al lui Ion 

Creanga", "Datinile de Crăciun şi Anul nou pe valea Nistrului-de-Jos", "Amintiri 

din războiul mondial”, cărora li se adăuga alte aproximativ douăzeci de articole de 

mai mici dimensiuni, atesta agerimea unei priviri care vede dinăuntru, intens, fără a 

o înfrumuseţa sau reduce, cultura populara basarabeana în toata complexitatea ei.  

O activitate scurta, intensa, laborioasa şi fructuoasa, dar sfârşita printr-un arest 

de NKVD-ul, acuzat ca ar fi un "aghent al imperialismului românesc", "românofil", 

"antisovietic" si "antisocialist", "fascist", "antisemit", "obiectivist" în cercetările lui 

folclorice. 
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POLITICA REPRESIVĂ A REGIMULUI SOVIETIC ÎN BASARABIA 

(IULIE 1940 - IUNIE 1941) 

VICOL Alexandru 

Liceul Academiei de Ştiinţe, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: ARSENII Sofia, grad didactic II 

 

Cuvinte cheie: regim totalitar, deportare în masă ,colectivizare forţată. 

 

Deportarea – cel mai tragic eveniment din istoria neamului nostru, un adevărat 

calvar pentru basarabeni, care au fost luaţi cu forţa din propriile case, urcaţi în 

vagoane de transportat animale şi duşi pe drumul pierzaniei. Deportările din 

Basarabia pot fi privite sub mai multe aspecte: ca elemente ale "subsistemului 

fricii", instituit în anii stalinismului în URSS , ca componente ale politicii de 

deznaţionalizare a românilor de la est de Prut, ca metoda de depopulare a 

Basarabiei şi ca metoda de luptă împotriva "duşmanilor poporului". Strămutările 

de populaţie din teritoriile ocupate au constituit dintotdeauna o modalitate dură 

pentru anihilarea şi distrugerea opozanţilor de orice fel, la care a recurs sistematic 

puterea imperială rusă, ţaristă sau sovietică.  

În timp ce românii basarabeni erau înspăimântaţi şi disperaţi până la trecerea 

directă la răfuiala cu oamenii noului regim, chiar şi mulţi reprezentanţi ai 

minorităţii neromâneşti a populaţiei se arătau dezorientaţi şi descurajaţi de tot ce 

aducea acest regim.  

Zile şi săptămâni întregi basarabenii se culcau şi se trezeau cu aceeaşi frică în 

suflet – teama de deportare. Erau trataţi ca nişte animale, fiind duşi în cele mai 

mari mizerii.  

Astfel satele rămâneau pustii, drumurile nu mai vedeau decât camioane 

militare în care erau înghesuiţi, claie peste grămadă, cu bocete şi lacrimi de 

disperare copii, femei şi bărbaţi, fără nici un fel de posibilităţi de a-şi satisface 

necesităţile fizice şi de strictă igienă, garnituri care s-au îndreptat fără întârziere 

spre îndepărtata Siberie, fără opriri în staţiile principale. 

În calitate de duşmani ai statului, pentru că aveau 2 vite în loc de una să o dea 

primarului, pentru că erau luaţi drept cuzişti în loc de liberali. 
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RĂSPUNDEREA PENALA A MINORILOR 

GUCEAC Ion 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie 

 

Cuvinte cheie : drept, drept penal, stat de drept, educaţie, competenţe 

 

O societate democratică promovează valori precum: libertatea, dreptatea, 

egalitatea în drepturi a cetăţenilor, valori care nu pot exista de la sine, dacă nu sunt 

înţelese corect şi respectate ca etalon. Pentru ca democraţia să funcţioneze din plin, 

membrii societăţii ar trebui să fie activi şi responsabili, să posede o cultură civică şi 

juridică, să cunoască legile şi să le respecte. Altfel, nu poate fi construită o 

societatea democratică, bazată pe valori, unde să se dezvolte o personalitate liberă 

şi deschisă, capabilă să acţioneze în condiţii de schimbare şi să judece în funcţie de 

calităţile pe care le consideră importante: corectitudinea, onestitatea, toleranţa.  

Tema cercetată este pe larg analizată în literatura ştiinţifică şi de specialitate. O 

contribuţie deosebită a fost adusă în studierea subiectului cercetat au adus juriştii şi 

profesorii universitari, pedagogii şi psihologii, sociologii şi ziariştii etc. Scopul 

lucrării este de a demonstra necesitatea cunoaşterii legii penale de către minori şi 

de a fi implicaţi în diverse activităţi, fiind astfel reduse numărul de infracţiuni în 

comunitate.  

În Republica Moldova fenomenul minorului aflat în conflict cu legea a devenit 

un domeniu de interes pentru jurişti, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, deoarece 

investigaţiile scot în prim-plan o realitate crudă: cel mai frecvent la răspunderea 

penală şi contravenţională pentru comiterea unor fapte social-periculoase sau 

încălcarea ordinii publice sunt atraşi adolescenţii în vârstă de 16-18 ani. 
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ETICA AFACERILOR - CONDIŢIE A DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII 

CODREANU Igor, COTOROBAI Radu 

Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie 

 

Cuvinte - cheie: afaceri, etică, moralitate, societate, economie 

 

Amploarea pe care a luat-o etica în afaceri şi responsabilitatea socială în 

ultimele decenii demonstrează actualitatea temei date. În ultimii ani,  practic  în 

toate universităţile din Europa s-au introdus cursuri de Etică în afaceri, iar în licee 

se studiază elemente de economie în cadul Educaţiei Civice.  

Tema este pe larg discutată în societate, este frecventă la ordinea de zi a multor 

ONG, precum şi în diverse activităţi desfăşurate în comunitate. A crescut foarte 

mult numărul articolelor publicate în mijloacele media pe subiecte de business 

ethics. În sursele Internet se pot găsi peste 20.000 de pagini web şi circa 1.200 de 

cărţi dedicate exclusiv eticii în afaceri.  

Scopul cercetării este de a investiga unele aspecte ale eticii şi de a determina 

căile de îmbunătăţire a situaţiei din mediul de afaceri, bazată pe respectarea 

normelor morale. 

În baza  cercetărilor efectuate am constat, că perfecţionarea relaţiilor în 

domeniul business-ului în ultimele decenii, a determinat cetăţenii să fie mai activi 

şi mai responsabili în ceea ce priveşte mediul de afaceri. Firmele comerciale devin 

tot mai transfrontaliere, mai complexe şi mai dinamice, decât au fost vreodată până 

acum. De aceea este important ca afacerile să repună în discuţie anumite principii 

şi valori considerate până de curând a fi de la sine înţelese.  
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CARIERA PROFESIONALĂ ŞI ROLUL EI ÎN VIAŢA OMULUI  

BUDZEMSCHI Ana 

Liceul Teoretic „Gaudeamus”. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte - cheie: carieră, profesie, dezvoltare personală,viaţa. 

 

Pe parcursul vieţii, întotdeauna apar intersecţii de căi, care necesită alegerea 

drumului corect, fără multe indicaţii. Aceste drumuri sunt vâltorile vieţii, iar calea 

aleasă reprezintă specialitatea preferată. În viaţa omului sunt 2 lucruri importante: 

cariera profesională şi educaţia aleasă. 

Problema alegerii specialităţii este acută din considerentele că situaţia dată 

apare la o vârstă fragedă, în care subconştientul încă nu realizează importanţa 

acestui eveniment şi consecinţele ei. 

Scopul cercetării este de a investiga unele aspecte în viaţa fiecărui elev pentru 

a alege calea corectă a vieţii sale pentru a avea un viitor decent, colegii mei să 

poată răspundă ferm următoarelor întrebări: Cine sunt? Încotro mă îndrept? Pentru 

ce trăiesc? Cu ce voi putea contribui la prosperarea comunităţii? 

În baza  cercetărilor efectuate am constat, că perfecţionarea relaţiilor în familie 

şi în colectivul liceenilor trebuie să se axeze în deosebi pe discuţia cu părinţi şi 

profesori, căci doar ei sunt cei mai buni îndrumători spre corecta alegere şi 

dezvoltarea abilităţilor tinerilor. Astfel, orientarea profesionala este un sistem 

complex, format din componente complexe, unite prin scopul social şi conducerea 

independentă: educaţia profesională, dezvoltarea intereselor,  aptitudinile elevilor 

în diverse incursiuni,  diagnosticul şi discuţiile profesionale cu psihologul, 

adaptarea şi alegerea profesională. 
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IMPLICAREA TINERILOR ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR 

COMUNITĂŢII PRIN DEZBATERI 

BORDEIANU Mihai 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: dezbatere, comunitate, umanitate, contradicţie, etică. 

 

O societate democratică promovează valori precum: libertatea, dreptatea, 

egalitatea în drepturi a cetăţenilor, care nu pot fi realizate de la sine, dacă nu sunt 

înţelese corect şi dacă nu se contribuie la promovarea acestora pentru a ajunge la 

un echilibru. Pentru ca democraţia să funcţioneze din plin, membrii societăţii ar 

trebui să fie activi şi responsabili, să posede o cultură civică, să cunoască şi să 

demonstreze abilităţi de negociere şi compromis.  
Dezbatere (din engleză - debate) este o discuţie în contradictoriu a unei 

chestiuni controversate, urmărindu-se formarea unei gândiri critice şi logice pentru 

însuşirea şi exersarea dialogului democratic. Această metodă este un cadru destinat 

unei discuţii structurate în baza unor tematici variate şi este utilă atât la ore, dar şi 

în activităţile extra-curriculare. 

Scopul lucrării este de a explica semnificaţia dezbaterilor şi de a activiza 

potenţialul tinerilor pentru a se implica în diverse competiţii. Astfel, ar avea de 

câştigat nu doar tinerii, care vor obţine o pregătire mai desăvârşită pentru viaţă, ci 

şi profesorii, căci dezbaterile ca metodă interactivă: descătuşează comportamentul 

tinerilor; le formează abilităţi de comunicare interpersonală; realizează o 

interacţiune intelectuală, afectivă, axiologică; permit învăţarea reciprocă – 

tânărul poate învăţa de la colegi. 

Practicând dezbaterile în cele peste 80 de cluburi din Moldova, tinerii devin 

mai autonomi, mai independenţi şi mai democratici. Avantajele dezbaterilor sunt 

enorme: are efecte pozitive asupra performanţelor academice şi autoaprecierii, 

asupra relaţiilor sociale şi dezvoltării personale.  
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FENOMENUL CORUPŢIEI ÎN R.MOLDOVA 

FALĂ Irina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: corupţie, prevenire, sancţiune,organe politice,popor. 

 

Corupţia ca fenomen antisocial, devine o formă aproape generală de 

delincvenţă în majoritatea sferelor vieţii sociale, politice, economice şi 

administrative, fapt care afectează grav structurile de autoritate şi de putere, 

trecând dincolo de dreptate şi justiţie. Potrivit investigaţiilor sociologice, corupţia 

este considerată, de către cea mai mare parte a populaţiei din Republica Moldova, 

drept cea de-a treia problemă principală cu care se confruntă societatea noastră în 

prezent, primele două fiind sărăcia şi şomajul. 

Din cele expuse rezidă că actualitatea temei corupţia este în top. Despre 

corupţie se discută mult în presă, la radioul naţional, emisiuni televizate, conferinţe 

sau chiar la nivelul unor simple conversaţii amicale, încât s-ar părea că toţi cunosc 

esenţa fenomenului dat şi nu le rămâne decât să lupte cu el. În realitate însă 

cunoştinţele teoretice în domeniu sunt încă destul de slabe, căci corupţia este un 

fenomen complex, care poate fi contracarat doar dacă îi cunoşti punctele slabe. 

Astfel, considerăm corupţia un fenomen social negativ, care rezidă în folosirea 

de către persoane a funcţiei deţinute şi a posibilităţilor legate de ea, în scopul 

obţinerii ilicite a unor venituri, bunuri material sau a altor foloase sau avantaje 

personale. Dacă fiecare cetăţean s-ar implica activ în combaterea corupţiei, 

societatea ar prospera, iar respectarea drepturilor omului ar fi o realitate 

multaşteptată. 

Țările care s-au integrat mai adânc în piaţa mondială, de asemenea, au reuşit să 

dezvolte instituţiile politice, sociale şi legale, ceea ce minimalizează dezvoltarea 

corupţiei în aceste state. 

 

Bibliografie: 
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PROBLEMELE TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI 

SOLUŢIILE LOR 

IFTODI Nicoleta 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCĂ Pavel, doctor în  pedagogie. 

 

Cuvinte-cheie: tineri, probleme, ONG, implicare, proiecte, voluntariat. 

 

Tineretul reprezintă cea mai valoroasă resursă umană pentru dezvoltarea 

economică a societăţii, iar problemele lor sunt problemele întregii societăţi şi îi 

vizează pe fiecare din noi. Anume din acest considerent subiectul a devenit foarte 

actual la ordinea de zi. 

Extinderea acestor fenomene de rang naţional a devenit o temă foarte des 

abordată atât în viaţa cotidiană, cât şi în mass-media. 

Scopul studiului este de a reflecta problemele tinerilor, determinând cauzele şi 

soluţiile lor, examinând totodată şi nivelul de implicaţie al ONG-urilor de tineret în 

acest sens. 

În baza cercetărilor şi observaţiilor întreprinse în acest domeniu am sesizat că 

implicarea tinerilor în viaţa socială, economică şi politică a ţării este relativ 

scăzută, iar una din cele mai evidente cauze rămâne a fi nemediatizarea acestor 

lucruri. ONG-urile de tineret devin instituţii model în promovarea unor valori şi 

politici socio-umane care ar scoate ţara, în general, din criza actuală.  

Aceste centre non-guvernamentale au demonstrat, prin activitatea lor că 

educaţia non-formală pune  bazele unei personalităţi de succes. Pentru aceasta este 

important a stabili relaţii de parteneriat cu tinerii prin promovarea anumitor politici 

de tineret adecvate, iar optimizarea legislaţiei cu privire la tineret din partea 

Guvernului devine un factor important în acest sens. 
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POLITICI ŞI ACŢIUNI DE GEN ÎN SOCIETATE 

GANGAN Nicolae 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: emancipare, egalitate de gen, drepturi, civilizaţie. 

 

Problemele cercetate cu referire la dimensiunea de gen, şi în special rolul 

femeii în societate, sunt unele dintre cele mai importante subiecte cu caracter 

controversat, deoarece se pune în discuţie atât valoarea cea mai înaltă a omului şi 

anume dirijarea şi organizarea potenţialului uman, cât şi strategii de implementare 

a dreptului scris. De aceasta ne convingem prin faptul că în ultimul timp au apărut 

un şir de materiale instructive, îndrumări şi comentarii.  

Zilnic se difuzează la TV, radio, în presă etc. sfaturi şi informaţii cu referire la 

problematica de gen în societate. Sarcina noastră este să analizăm critic şi profund 

aceste materiale şi să contribuim prin cercetare la perfecţionarea domeniilor 

abordate.  

Pentru a îmbunătăţi situaţia sau cel puţin de a o ameliora aş putea propune 

următoarele: înfiinţarea unei infrastructuri de consultanţă pentru femei, prin 

înfiinţarea unei secţiuni Femeile în dezvoltare în cadrul Ministerului Muncii, a unui 

grup consultativ pentru promovarea intereselor femeilor în cadrul Guvernului şi a 

unui Centru preocupat în mod preponderent cu comunicarea necesităţilor femeilor 

către Guvern.  
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PROMOVAREA SPORTULUI CA MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ ÎN 

RÂNDUL CETĂŢENILOR R. MOLDOVA 

CATARAGA Ion 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CERBUŞCA Pavel, doctor în pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: sport, sănătate, mod de viaţă, mentalitate. 
 

Domeniul educaţiei fizice şi sportului exercită o funcţie esenţială în  societate şi 

cuprinde toate categoriile de vârstă ale populaţiei. În acest sens lucrarea elaborată 

se axează  atât pe informarea despre interesul  populaţiei  asupra acestui fenomen, 

cât şi pe promovarea acestuia ca mod sănătos de viaţă în rândul populaţiei, mai ales 

celei tinere.  

De aceea am fost interesat să aflu atât opinia persoanelor implicate în procesul 

educațional, anume profesorii şi părinţii, despre rolul pe care îl joacă sportul în 

viaţa personală, cât şi opinia tinerilor cu referire la acest fenomen. În acest context 

am elaborat un chestionar, care a fost dat spre completare elevilor gimnaziului 

Drăguşenii-Noi, cu vârste cuprinse între 10-16 ani, profesorilor şi părinţilor 

acestora. Rezultatele sondajului au fost pe măsura aşteptărilor, astfel acestea 

demonstrând o atitudine pasivă faţă de sport și cultură fizică.  

Astfel, am ţinut să precizez câteva măsuri ce necesită adoptate în vederea 

promovării sportului atît în rîndul populaţiei tinere, cît şi printre persoanele în etate 

care au nevoie de mişcare sportivă în vederea menţinerii interesului pentru viaţă.  

Prin aceste activități, am ţinut să aduc la cunoştinţă autorităţilor publice locale 

că se poate promova sportul ca mod sănătos de viaţă şi cu mijloace proprii, în 

vederea  forificării sănătăţii şi menţinerea unui anumit echilibru între rata 

mortalităţii şi cea a natalităţii, anume prin atitudine faţă de sport, atitudine faţă de 

mişcare, atitudine faţă de sănătatea  proprie. 

Promovând un mod sănătos de viață în comunitate, contribuim fiecare la 

consilidarea sănătății proprii și a societății în general.  
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САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО СВАДЕБНОГО НАРЯДА 

БЫЛИЧ Санда 

Tеоретический Лицей «GAUDEAMUS». 

 

Научный руководитель: КИГАЙ Элла, I д. cтеп. 

 

Ключевые слова: свадебный наряд, невеста, свадебные традиции, русский 

костюм, символика наряда, таинство наряда. 

 

В процессе изучения курса « История, традиции, обычаи русского 

народа» вызвал интерес свадебный наряд. Мне кажется, что таинство 

свадьбы вызовут интерес у любого человека, поэтому считаю, что тема 

актуальна. Кроме того, со временем утрачиваются традиции, забывается 

смысл символов и сакральное значение наряда. 

Основная задача работы - возвращение к истокам, прослеживание 

истории свадебного наряда с древних времен и до наших дней, пробуждение 

интереса к народным обычаям и традициям. В  течение проделанной работы 

исследовалось история свадебного наряда, его эволюция и сакральное 

значение деталей.  

Не хотелось бы, чтобы все прекрасные традиции свадьбы, имевшие успех 

в те времена, и дающие начало прекрасной семейной жизни, утратились, 

поэтому была выбрана именно эта тема для научного исследования. Самым 

обычным фактам есть необычные объяснения. Королева Виктория в 19 веке 

ввела моду на белое платье. Материальное состояние невесты выдавал шлейф 

подвенечного платья. Фата нужна для того, чтобы скрывать лицо невесты от 

любопытных взглядов. Перчатки - уважение к церкви. Рубашку к свадьбе 

девушки ткали и украшали сами, тем самым показывают свое трудолюбие в 

рукоделии. Символичны рисунки на юбках и рубахах. Они являются 

своеобразными оберегами. Особое место отводилось поясам. Сакральными 

смыслами наполнены не только элементы одежды, но и полотенца.  
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1. Большая энциклопедия России "Культура и традиции России" 

Издательство: ИДДК, 2007. 

2. Синова И., Народы России: История и культура, обычаи и традиции, 

Издательство: Литера, 2008. 

  

http://www.faberlic-taganrog.ru/athrskirenorvear22ikerirenarp1snr.htm


 Conferința Republicană a Elevilor Spre Viitor 2010, Ediția a IV-a 

 

 

 
57 

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SOCIETA,UNA SOLUZIONE 

GARANTISCE IL FUTURO DELL"UMANITA 

SPINU Valentina 

Instituto Tecnico Commerciale, Torino, Italia. 

 

Relatore: OLARU Valentina, PhD in Economia Supervizore. 

 

Parole chiave: sviluppo, sostenibilita, la strategia, l"economia e la societa 

 

La tendenza di tutti gli state per lo sviluppo sostenibile della societa rivela le 

notizie essenziale del tema. Come tutti i paesi sono stati creati in diversi 

commissioni nationaleper le strategie di sviluppo sostenibile e di prepararci. 

Caratteristiche dei principi dello sviluppo sostenibile sono estremamente 

necessari nella societa odierna, rivela la preoccupazione di ecuita e giustizia tra i 

paesi e le generazioni, la visione a lungo termine sul processo di sviluppo e del 

pensiero sistematico, l"interconnessionetra economia, societa e ambiente. Scopo 

della ricerca e quello analizzare i problemi e le strategie de sviluppo sostenibile e 

di determinare indrizzi strategici e le proprieta per lo sviluppo sostenibile della 

Moldova. 

Sulla base di recerche effettuate della direzzione strategiche ho scoperto che 

una volta che la Repubblica di Moldova con la participazione di delegazione 

provenienti da oltre 140 paesi del mondo e varie organizzazione internazionale 

intergovernative, a tenere una conferenza delle Nazzione Unite sull"ambiente e lo 

sviluppo tenutasi a Rio de Janiero giugno 1992 e fermato la Dichiarazione delle 

Nazione Unite su Ambiente e Sviluppo, si impegna a includere direttamente nel 

processo di tranzizione verso il modello di sviluppo sostenibile sara 

necessariamente matinere fruttuoso. 

 

Riferimenti: 
1. Strategia nazionale di sviluppo sostenibile della Romania, Orizzonti 2013-

2020-2030. 

2. 2.http://ro.wikipedia.org/wiki/%C4%83Dezvoltare_durabil. 

3. 3.http://strategia.ncsd.ro/descriere.php 

4. 4.http://www.societatedurabila.ro/index.php?id=23 

5.http://www.euractiv.ro/Unione-europea/articole 
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

DANU Radu 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

 

Conducător ştiinţific: CHIŞCIUC Ana, profesoară de geografie. 

 

Cuvinte cheie: schimbări climatice, opinie publică, mentalitate, ecologie. 

 

O analiză a elementelor climatice din ultimul secol de pe teritoriul Republicii 

Moldova poate servi dovadă în folosul argumentului existenţei schimbărilor 

climatice. Interesantă ar fi opinia publică, şi în special a tineretului, despre ceea ce 

se produce în atmosfera noastră. Astfel, s-a realizat un sondaj de opinie pe un 

eşantion de 60 persoane.  

Rezultatele sondajului au fost destul de apropiate de adevărul ecologic. Sursele 

principale de informare despre schimbările climatice sunt: mass media (peste 45% 

respondenţi), internetul (25% din total), cadrele didactice (20%).  

În jur de 50% din respondenţi consideră că schimbările climatice sunt cauzate 

atât de factorul antropic cât şi de cel natural, 43% au menţionat că doar factorul 

antropic este cauza acestor schimbări, în special prin poluare şi emisii de gaze cu 

efect de seră. 58% consideră că consecinţele schimbărilor climatice vor fi mărirea 

numărului şi intensităţii hazardurilor naturale, 20% atenţionează despre dispariţia 

unor reprezentanţi ai florei şi faunei, 10 % menţionează că se va înrăutăţi sănătatea 

populaţiei, 10% sunt îngrijoraţi de scăderea indicilor economici, în special agricoli.  

Tinerii au fost de acord unanim cu organizarea conferinţelor, meselor rotunde 

cu tema: „Schimbările climatice în Republica Moldova”, 70% elevi, 100% studenţi 

85% doctoranzi considerând că e necesar de a aduce la cunoştinţa societăţii 

gravitatea problemei. 

Ţinând cont de efectele schimbărilor climatice şi de costurile acestora, se poate 

concluziona că atenuarea şi adaptarea ar fi cele mai bune soluţii pentru a asigura o 

dezvoltare durabilă continuă. 

 

Bibliografie: 
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opţiunile de politici  pentru adaptare. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 
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IMPACTUL MODIFICĂRILOR GLOBALE ALE MEDIULUI ASUPRA 

ARIILOR PROTEJATE 

DILION Diana 

Liceul Teoretic ,,I. Creangă”, Ungheni,Moldova. 

 

Conducator stiinţific: NUCĂ Ana, grad didactic I. 

 

Cuvintele - cheie: biodiversitate, vulnerabile, ecosistem, conservare. 

 

Modificările globale ale mediului au un mare impact asupra ariilor protejate 

care influenţează condiţiile de existenţă ale ecosistemelor. Ariile protejate sunt 

zone terestre sau marine destinate special pentru protecția și menținerea diversității 

biologice, a resurselor naturale cât și a celor culturale asociate 

Transformarea profundă a mediului înconjurător şi acumularea în timp a unor 

stări de degradare a acestuia au condus la eroziunea şi sărăcirea biodiversităţii, cu 

efect pe termen lung pentru natură: distrugerea multor păduri, reducerea efectivelor 

populaţiilor sălbatice şi a genofondului lor, creşterea ratei, vitezei de extincţie a 

speciilor, care a depăşit cu mult rata procesului natural de formare a noi specii. 

Pierderea biodiversităţii este la fel de importantă ca modificările climaterice – 

modificările climaterice şi pierderea biodiversităţii aflându-se în strânsă legătură. 

Eficienţa măsurilor de conservare este periclitată de unele procese şi fenomene 

globale, practic ieşite de sub control: ploile acide, efectul de seră, diminuarea 

startului de ozon, eutrofizarea apelor, nitrificarea şi acidifierea solurilor, 

deşertificarea.  

Biodiversitatea joacă un rol esenţial în susţinerea vieţii şi a mijloacelor de 

existenţă, a dezvoltării economice şi sociale şi a bunăstării oamenilor, precum şi în 

atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015. 

Ariile protejate asigură, în plus, conservarea resurselor naturale, fără de care nu 

am putea avea parte de hrană şi apă curată şi fără de care multe dintre comunităţi 

nu ar putea supravieţui.  

 

Bibliografie: 
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TRANSPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA 

ILAŞCO Corina 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”, Chişinău. 

 

Conducător  ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I . 

 

Cuvinte cheie: transport auto, feroviar, fluvial, aerian. 

 

În toate timpurile şi pentru toate popoarele transportul a avut un rol important. 

La etapa actuală, în condiţiile globalizării proceselor sociale, atât la nivel de state 

individuale, cât şi la nivel de continente, importanţa transportului a crescut 

considerabil.  

Dezvoltarea economică şi infrastructura socială a unui stat sunt de neconceput 

fără existenţa unui complex de transport dezvoltat. Republica Moldova are un 

sistem de transporturi şi o reţea de căi de comunicaţie relative bine dezvoltate. 

În ultimul secol sistemul de transporturi sa dezvoltat mult. A sporit numărul 

mijloacelor de transport şi lungimea căilor de comunicaţie,ramura a fost înzestrată 

cu noi mijloace de transport cu staţii de cale ferată şi auto, cu aeroporturi ş.a.Ca 

rezultat a crescut mult traficul de mărfuri şi călători.  

Implicarea nemijlocit a organelor de resort pentru a fi ajustat la standardele 

europene reţeaua de transport a Republicii Moldova ar constitui o cheie de 

rezolvare a multor probleme. Aici exemplul României este cel mai concludent 

deoarece în decurs de 5 ani şi-a racordat tot sistemul de drumuri naţionale la 

standardele europene, iar Ucraina demult este lider în această direcţie. De ce nu 

chiar şi ideea de autostradă nu trebuie să fie departe pentru ţara noastră. 

 

Bibliografie: 
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INTEGRAREA R. MOLDOVA  ÎN U. E. ACŢIUNI  ŞI IMPLICAŢII  

GEOECONOMICE 

PLĂMĂDEALĂ Mihai 

Liceul ”M. Kogălniceanu”, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I 

 

Cuvinte cheie: geopolitică, Uniunea Europeană, standarde, economie 

 

Pe parcursul ultimilor ani problema aderării la Uniunea Europeană tindea să 

devină obiectul unui consens politic mai larg şi în Republica Moldova. În virtutea 

importanţei sale strategice, acest subiect a fost în atenţia mai multor politicieni şi 

analişti.  

Din păcate, multe pledoarii proeuropene reflectă doar nişte interese de 

conjunctură şi nu sunt lipsite de încărcături ideologice inutile. Sunt destul de rare 

abordările realiste ale aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care s-ar 

axa pe studierea legăturii dintre factorii spaţiali, politici, etnopsihologici, vectorii 

economici externi şi modalităţile de promovare a intereselor economice naţionale.  

Dintr-o perspectivă pragmatică, integrarea în Uniunea Europeană se va solda cu 

apariţia noilor posibilităţi pentru promovarea intereselor economice naţionale.  

Problemele economice interne ale Republicii Moldova, suprapuse pe 

dimensiunile ei geografice, economice şi politice mici, pot fi rezolvate prin  

oportunităţile extinderii structurilor economice, politice şi de securitate europene şi 

euroatlantice. 
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INUNDAŢIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN ANUL 2010 

RÂBAC Corneliu 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător  ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I  

 

Cuvinte cheie: inundaţie, pagube, sinistraţi, binefacere, restructurare 

 

O dată ce auzim noţiunea “inundaţie” primul lucrul ce ne trece în gând este o 

tragedie, o catastrofă ce a avut loc fie în urma factorului natural fie în urma celui 

antropic. Inundaţia reprezintă procesul de acoperire a unei porţiuni de uscat cu apa 

provenită din revărsarea apelor sau a ploilor.     

Pagubele produse de inundaţii se ridică la 961 milioane de lei (circa 62 

milioane de euro), ceea ce reprezintă circa 5% din cheltuielile bugetare prevăzute 

pentru acest an. Conştientizarea fermierilor, familiarizarea lor cu realizările ştiinţei 

moderne şi oferirea la timp a serviciilor de pronostic calitative ar asigura sporirea 

considerabilă a productivităţii culturilor agricole, reducând semnificativ pierderile 

şi consecinţele manifestării diverselor hazarduri naturale.  

În condiţiile Moldovei, perfectarea metodicii de predicţie de lungă durată a 

vremii şi fenomenelor nefavorabile devine foarte actuală, fiindcă pe parcursul 

ultimilor ani a sporit evident nu numai amplitudinea, dar şi frecvenţa repetării 

calamităţilor naturale. Practica a demonstrat deja ca este cu mult mai eficient de a 

investi in prevenirea hazardelor decât in lichidarea consecinţelor acestora. 
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CERNOBÂL SAU FANTOMA REALITĂŢII 

ŞIMON Olga 

Liceul Teoretic “Gaudeamus”, Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: CAISÂM Tatiana, prof. de geografie, gr. did. II 

 

Termeni – cheie: catastrofă, responsabilitate, restructurare, ecologie 

 

Douăzeci şi trei de ani ne despart de la cea mai mare catastrofa din istoria 

energiei atomice care, până în prezent alarmează opinia publică. Conform scalei 

internaţionale de evaluare a evenimentelor la centralele nucleare, catastrofa de la 

Cernobîl este calificată ca accident de cel mai înalt nivel - nivelul al şaptelea. 

În pofida reducerii gradului de percepţie a catastrofei de la Cernobîl, 

actualitatea consecinţelor sociale cu timpul sporeşte. 

Accidentul de la CNEC a contribuit la contaminarea radioactivă a unor teritorii 

masive. La lichidarea consecinţelor catastrofei nucleare au fost implicaţi sute de 

mii de oameni („lichidatori"), expuşi dozelor mici de radiaţie ionizantă fără o 

pregătire prealabilă, pentru că nimeni nu cercetase o astfel de situaţie, ceea ce a 

făcut-o mult mai imprevizibilă şi periculoasă, oamenii nu erau pregătiţi spre a 

confrunta o astfel de catastrofa. 

Scopul cercetării a fost de a informa elevii şi membrii comunităţii  în problema 

respectivă, pentru a înlătura indiferenţa cu care este tratată tema. În baza 

cercetărilor efectuate am constat, că accidentul de la Cernobîl a reamintit tuturor 

cât de importantă este prevenirea poluării mediului ambiant precum şi alte 

ameninţări create de om. Pentru a sesiza această prevenirea şi pentru a nu repeta 

aceste greşeli, oamenii trebuie să cunoască totul despre accident, să privească atent 

şi responsabil la tot ce se întreprinde şi ce se întâmplă în mediul înconjurător, căci 

aceasta este singura salvare a noastră. 
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INUNDAŢIILE PLUVIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

SOFRONI Valentina 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Conducător ştiinţific: CHIŞCIUC Ana, profesoară de geografie. 

 

Cuvinte-cheie: inundaţii pluviale, consecinţe, sondaj, sinistraţi. 

 

Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, 

consecinţa cărei sunt revărsările râurilor şi inundarea cu ape de viitură a terenurilor 

agricole şi localităţilor. În perioada 1992-2003, 90% din totalul hazardurilor 

naturale în Republica Moldova l-au constituit fenomenele hidrometeorologice 

extreme, cele mai numeroase fiind inundaţiile. Populaţia din apropierea râurilor 

este expusă riscului şi necesită pregătire pentru o eventuală inundaţie. Evaluarea 

acestui aspect reprezintă un interes primordial şi a fost efectuată printr-un sondaj 

de opinie a populaţiei afectate din localităţile cel mai grav afectate de viitura din 

2010 (r. Hânceşti).  

Conform sondajului, în colectarea şi distribuirea ajutoarelor de primă necesitate 

pentru sinistraţi, cel mai activ s-au manifestat locuitorii satelor vecine. 40% dintre 

sinistraţi au fost primiţi să trăiască la rude şi persoane cunoscute, pe când 60%  au 

fost găzduiţi de persoane necunoscute. Unii sinistraţi au găsit adăpost în: Nemţeni, 

Pervomaiscoe, Sărăteni, şi Strâmbeni. Pierderile suferite de către săteni sunt 

enorme, sumele menţionate, cuprind bunurile materiale şi produsele alimentare 

care au fost inundate, oscilând între 15-60 mii lei (fără casă).  

Hazardurile naturale din ultimele decenii au condiţionat necesitatea 

intensificării activităţilor de prevenire şi minimalizare a consecinţelor acestora. 

Practica a demonstrat deja că este cu mult mai eficient de a investi în prevenirea 

hazardurilor decât în lichidarea consecinţelor acestora. 
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ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI UTILIZAREA RAŢIONALĂ A 

RESURSELOR ENERGETICE 

ŞTUBEI Tudor 

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,  

 

Conducătorul ştiinţific: CHIŞCIUC Ana, profesoară de geografie. 

 

Cuvintele cheie: resurse energetice, consum, raţional.  

 

Societatea contemporană se confruntă cu o problema majora de ordin global, 

care nu poate lăsa pe nimeni indiferent: schimbările climatice. Încălzirea globala 

reprezintă creşterea temperaturii medii a aerului în apropierea solului. 

De când au început măsurările se observa o continua ascensiuni a parametrilor 

termici ale atmosferei începând de la revoluţia industriala. Aceasta ne permite sa 

tragem concluzia ca anume factorul antropic a provocat in mare parte fenomenul 

încălzirii globale.  

Proiectul derulat în cadrul Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut ca 

scop oferirea soluţiilor pentru a reducere efectului încălzirii globale prin 

economisirea energiei. În cadrul proiectului au fost implicaţi foarte mulţi elevi, 

care au cercetat problema în cauză, au realizat eseuri, video-filme, site, publicaţii, 

întâlniri cu persoane resursă, scenarii didactice etc.  

Cel mai important aspect al proiectului a fost popularizarea metodelor de 

economisire a resurselor naturale şi energetice: prin seminare ecologice, dezbateri, 

fise informative etc. 

Dintre căile cele mai eficiente ar fi consumul raţional al energiei electrice şi 

termice in locuinţă, fapt care ar permite reducerea semnificative a conţinutului de 

CO2.  

În concluzie, putem spune ca mai mulţi elevi au început sa aplice recomandările 

propuse, să manifeste interes faţă de problema încălzirii globale, să îndemne 

colegii, prietenii, familia de a utiliza raţional energia şi a respecta natura căci ea e 

casa noastă. 
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IMPACTUL AUTOMOBILELOR ASUPRA CHIŞINĂULUI 

CEBOTARI Mihai 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I.  

 

Cuvinte cheie: transport, impact, poluare  

 

Provocarea lansată umanităţii are o structură profundă. Suntem posesorii 

informaţiei, tehnologiei şi ai unei conştiinţe a lucrului ce trebuie realizat.  

Putem oare să rezolvăm această problemă? Poate oare o specie capabilă să 

formuleze o teorie care să reflecte naşterea universului, să implementeze o strategie 

pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?  

Automobilele din oraş generează o cantitate enorma de deşeuri solide cu 

nocivitate sporită. Acestea sunt caroseriile ieşite din uz, anvelopele uzate, 

acumulatoarele, alte deşeuri de origine sintetică. Anual în Chişinău sunt trecute la 

deşeuri circa 400 mii de anvelope de cauciuc şi doar 0.5% sunt colectate şi 

depozitate centralizat, cealaltă parte este comercializată nelegitim pentru arderea 

lor ulterioara.  

Este importat utilajul tehnologic pentru prelucrarea cauciucurilor uzate, însă 

mecanismul actual de achiziţionare a anvelopelor din contul agenţilor economici 

nu funcţionează eficient, se cere elaborarea şi aprobarea în modul stabilit a altor 

modalităţi de colectare centralizată a anvelopelor cu finanţarea activităţilor din 

contul mijloacelor bugetare acumulate de la taxa de import a acestor mărfuri.  

Datele unui  sondajului sociologic efectuat de către Organizaţia Teritorială 

Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova la începutul anului 2009 arată că 58,4 

% de chişinăuieni consideră cauza principală a poluări aerului atmosferic, 

automobilele. 
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DEVELOPED COUNTRIES HAVE A HIGHER OBLIGATION TO 

COMBAT CLIMATE CHANGE  

CEAPA Corina 

Lyceum of Academy of Sciences of Moldova. 

 

Coordinator: dr. CERBUŞCĂ Pavel. 

 

Keywords:  development, obligation, to combat, climate change. 

 

"Global warming" is a specific example of climate change, which can also refer 

to cooling. In principle 'global warming' is neutral as to the causes, but in common 

usage it often implies a human influence. Some organizations use "anthropogenic 

climate change" or "anthropogenic global warming" for human-induced changes. 

Global warming is a term used to describe a gradual increase in the earth's 

average temperatures across the whole planet. Measurements indicate that the 

global temperature has increased by about 1 degree Fahrenheit in the past 100 

years. This warming trend appeared during a period when human activities were 

beginning to increase the carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases in the 

atmosphere.  

Although most scientists believe that a rise in carbon dioxide emissions will 

lead to further global warming, uncertainties remain about the timing and severity 

of resulting climatic change. Nevertheless, many are convinced that human 

activities are partly responsible for the long-term warming of the past century, and 

that climatic changes caused by greenhouse gases will be a continuing part of our 

future. They believe there is enough evidence to demand a sensible approach 

toward minimizing the potential consequences of global warming. The 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 1000 a panel of scientists convened 

by the United Nations' Environment Program and the World Meteorological 

Organization, determined that even if we take steps now to reduce our emissions of 

greenhouse gases, the globe could warm up at a rate faster than it has in the past. 
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POLUAREA. EFECTUL DE SERĂ 

CHICU Irina 

Liceul Teoretic “Gh. Asachi”, Chişinău, Moldova. 

 

Conducător ştiinţific: RUSU Tamara, grad didactic I. 

 

Cuvinte cheie: poluare, mediu, CO2, efect de seră, temperatură. 

 

A polua înseamnă a face ca aerul, apa, mediul de viaţa sa devina nocive din 

cauza materiilor chimice reziduale, a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament 

etc. Starea şi calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este determinata de 

trei surse principale de poluare: sursele fixe de poluare care includ CET-urile, 

cazangeriile si întreprinderile industriale; sursele mobile de poluare care includ 

transporturile si tehnica agricola care funcţionează pe combustibil fosil; transferul 

trans-frontiera de noxe.  

La momentul actual aerul atmosferic în Republica Moldova este poluat de către 

2289 surse fixe de poluare - dintre care 3 centrale termoelectrice, 40 cazangerii 

raionale, 28 cazangerii internaţionale, peste 1645 cazangerii cu producţie mica si 

medie, 529 staţii de alimentare cu produse petroliere si gaze, 24 baze pentru 

depozitarea si păstrarea produselor petroliere si 352576 unităţi de transport auto 

participante la trafic. 

Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea 

globală, o creştere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze 

atmosferice cum ar fi dioxidul de carbon. Odată cu folosirea intensivă a 

combustibililor fosili în secolul XX, concentraţia de dioxid de carbon din 

atmosferă a crescut dramatic. Dioxidul de carbon si alte gaze, cunoscute sub 

denumirea de gaze de seră, reduc căldura disipată de Pământ dar nu blochează 

radiaţiile Soarelui. Din cauza efectului de seră se aşteaptă ca temperatura globală 

să crească cu 1,4° C până la 5,8° C până în anul 2100. 

În experimentul pe care l-am efectuat, am studiat influenţa bioxidului de 

carbon, în cantităţi ce depăşesc norma, asupra temperaturii aerului din mediu. Am 

ajuns la concluzia că odată cu creşterea cantităţii de CO2, temperatura aerului 

creşte şi ea, obţinându-se efectul de seră. 

 

Bibliografie: 

1. Starea mediului in Republica Moldova. Raport popular (2004). 

2. Diţoiu Valeria, Holban Nina– Modificări antropice ale mediului (2005). 
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APA – IZVOR AL SĂNĂTAŢII PE PĂMÎNT 

HAREA Dragoş 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: ŢÂGĂNAŞ Carolina, grad didactic I I 

 

Cuvinte cheie: apă, poluare, ecologie, eco-sistem, responsabilitate. 

 

Apa este componentul principal al vieţii pe Pământ. Ea acoperă peste 70 % din 

suprafaţa planetei noastre, cuprinzând un volum de aproape 1,4 miliarde kilometri 

cubi. Totuşi numai o foarte mică proporţie din această cantitate ( poate 0,003 %) e 

de fapt utilizabilă. Plus la aceasta, populaţia globului, care acum depăşeşte 6 

miliarde, ar putea să ajungă până în 2025 la 8,5 miliarde (sau chiar 16 miliarde 

după părerea unor experţi),ceea ce supune resursele limitate ale Terrei unor 

presiuni imense. 

Repartizarea şi folosirea apei reprezintă aşadar probleme serioase. Adeseori, 

problemele principale în privinţa aprovizionării cu apă nu derivă numai dintr-o 

lipsă absolută a resurselor în raport cu populaţia,ci şi din adoptarea unor strategii 

greşite şi perseverarea pe această cale după ce efectele lor nocive au devenit 

evidente.  

În economiile noastre moderne, apa e esenţială pentru agricultură, industrie, 

producerea energiei electrice şi transporturi. Toate acestea sunt cauzele principale 

de folosire excesivă şi poluare a apei, consecinţele cărora sunt foarte grave. 

Aproape jumătate din populaţia globului, aflată practic toate în ţările în curs de 

dezvoltare ( inclusiv R.M.), suferă de boli cauzate de lipsa sau contaminarea apei. 

Astfel, apa are foarte multe efecte benefice, fiind extrem de preţioasă pentru 

sănătate:  

 necesară pentru o bună digestive; 

 necesară pentru o bună funcţionare a rinichilor şi ficatului; 

 elimină toxinele şi previne constipaţia; 

 catalizator pentru scăderea şi menţinerea greutăţii; 

 activează metabolismul şi reprimă pofta de mâncare. 

 

Bibliografie:  

1. http://www.ecomagazin.ro/apa-potabila-devine-o-mare-problema/ 

2. http://www.undp.md/mdg/MDG7/aprovizionare_cu_apa.pdf 
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POTENŢIALUL TURISTIC AL OCUPAŢIILOR ŞI OBICEIURILOR 

REPUBLICII MOLDOVA 

CHIREV Radu 

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I.  

 

Cuvinte cheie: ocupaţie, obicei, ritual, turism. 

 

Republica  Moldova se mândreşte cu o bogăţie de ocupaţii, ritualuri, obiceiuri 

şi tradiţii. Nu există, cred moldovean care să nu ştie că  sărbătorile sunt mereu 

desfăşurate în “casa mare”, cea mai frumoasa odaie dintr-o casa moldoveneasca.  

Păstrând o veche tradiţie, un moldovean işi va împodobi “casa mare” şi îşi va 

invita aici rudele, prietenii, vecinii si cunoştinţele. O maximă spune: “persoana 

care nu a construit o casă, nu a crescut un fiu, nu a săpat o fântână şi nu a sădit un 

pom şi-a trăit viaţa în zadar”. Iată de ce satele moldoveneşti sunt atât de verzi, 

casele sunt atât de frumoase şi poţi vedea fântâni de-a lungul străzilor.  

Obiceiurile sunt, fără îndoială, pitoreşti manifestări folclorice, mari spectacole. 

Ele cuprind semnificaţii profunde asupra omului şi relaţiilor lui cu natura, cu lumea 

înconjurătoare.  

În cultura populară, obiceiurile formează un capitol important, fiindcă întreaga 

viaţă a omului, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile cu 

semenii si cu întruchipările mitologice erau întreţesute cu obiceiuri. În folclorul 

nostru, unele obiceiuri au păstrat până astăzi forme ample de desfăşurare, în care 

vechile rituri se îmbina cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. 

În Moldova întotdeauna exista posibilitatea de a îmbina plăcerea cu utilul. 

Aveţi la dispoziţie: turismul rural; excursii în locurile pitoreşti şi de importanţă 

istorică; "tururi de vin" în cele mai mari oraşe „subterane” din Europa: Mileştii 

Mici, Cricova, Cojuşna; festivalul anual al Vinului în Moldova - luna octombrie; 

excursii la muzee, la biserici şi mănăstiri etc. 

 

Bibliografie: 

1. Sebastian Durere: Tradiţiile  naţionale ale R. Moldova, Chişinău, 2002 

2. Elena Turcov:  Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în Republica     

Moldova, Chişinău, 2003. 
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POTENŢIALUL TURISTIC AL SPANIEI 

GUŞTIUC Alina 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău.  

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I.  

 

Cuvinte cheie: Spania, destinaţie turistică, potenţial turistic, turism. 

 

Poate nici o altă ţară europeană nu este atât de vie şi de frumoasă precum 

Spania. Totul aici denota pasiune, nimic nu se întâmplă în linişte, fără să răstoarne 

pământul. Ibericii din zilele noastre nu sunt cu nimic mai prejos decât predecesorii 

lor.  

Arhitectura spaniolă este mai la modă ca oricând, cinematografia locală ocupă 

un capitol special în arhivele genului, iar bogăţia culturală a acestei ţări complexe 

nu pare să aibă de gând sa pălească. Împărţita în mai multe provincii cu trăsături 

specifice, Spania este un paradis turistic, oferind mai multe civilizaţii la preţul 

uneia singure şi necesitând săptămâni întregi, dacă nu chiar luni, pentru a fi 

descoperită aşa cum se cuvine.  

Din toate timpurile, Spania a rămas în ochii necunoscătorilor o ţară plină de 

mistere. Diversitatea culturală, amestecul de civilizaţii care şi-au găsit aici un loc 

ideal, au lăsat în urma lor o cultură originală unică, un experiment admirabil. 

Spania, atât de des cucerită, dar în final o cuceritoare, a reuşit să-şi adune 

dispersatele vestigii într-o ţară modernă, ai  cărei locuitorii mândri de trecutul lor, 

s-au decis să accepte şi provocările viitorului. 

Cunoscută în lumea întreagă pentru muzica şi dansul Flamenco, pentru luptele 

cu tauri, plajele fantastice şi mult soare, Spania  oferă mult mai mult decât atât. 

Este şi a fost timp de secole unul dintre cele mai importante centre culturale ale 

Europei, dar şi oferă atât încât ai vrea întotdeauna să îţi prelungeşti cu mult vizita 

în ţara lui Gaudí, a coridei şi a lui Don Quijote. 

 

Bibliografie: 

 

1. Ghid turistic Spania, Editura Vremea, 2005, 66 pag. 

2. Stăncioiu Aurelia, Felicia, Dicţionar de terminologie turistică, Editura 

Economica, Bucureşti, 1999, 245p. 

3. Spania – Ghid Turistic, Editura Meteor Press, 2008, 56 pag. 
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EGIPT - DESTINAŢIE TURISTICA 

JUC Stanislav 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”, Chişinău.  

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I  

 

Cuvinte cheie: Egipt, destinaţie turistică, potenţial turistic, turism. 

 

Egiptul este o destinaţie turistică pe tot parcursul anului, dar noiembrie-ianuarie 

este sezonul turistic de vârf. Vara este caniculă şi, prin urmare, sunt de evitat 

călătoriile în iunie, în iulie sau în august. Egiptul are ceva de oferit şi amatorilor de 

scufundări sau de plajă - Sharm el-Sheikh sau Hurghada, dar şi admiratorilor 

deşertului: aceştia pot alege un circuit al celor cinci oaze vestice, pornind din Cairo 

sau din Luxor, iar aventurierii pot încerca un safari în inima Saharei, la celebrul 

Gilf al-Kebir. 

Egipt este o destinație turistica foarte apreciata pe plan International. Agențiile 

de turism înscrise in directorul nostru îți pun la dispoziție o întreaga gama de 

opțiuni pentru o vacanta reușita în Egipt. 

Egipt - primul lucru care iţi vine in minte atunci când auzi cuvântul Egipt sunt 

piramidele, împreună cu toate poveştile despre faraoni, o pleiada de zei, temple 

mortuare, hieroglife si multe-multe taine încă ascunse sub dunele infinite de nisip 

(se crede ca doar circa 30% din vestigiile antice ale Egiptului au fost scoase la 

lumină).  

Aici găsim mari gânditori şi scriitori, întâlnim primii oameni de ştiinţă, doctori, 

arhitecţi, şi matematicieni ai lumii, găsim primele construcţii monumentale din 

piatră, primele drumuri pavate, primele operaţii pe creier, primele sortimente de 

vinuri şi bere, şi chiar primele tratate de pace între două guverne; întâlnim oameni 

deosebiţi care au creat primul text ştiinţific din lume, prima clepsidră (au făcut ca o 

coloană de apă sa curgă regulat într-un recipient), şi care au încercat pentru prima 

dată să calculeze dimensiunile globului pământesc (în mile fluviale). Pentru 

persoanele care doresc să cunoască mai îndeaproape lumea antică, sau vor să 

descopere ceva nou, Egiptul este locaţia ideală. 

Bibliografie: 

 

1. Ghid turistic Egipt, editura Vremea, 2005, 66 pag. 

2. Stăncioiu Aurelia Felicia, Dicţionar de terminologie turistică, Editura 
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POTENŢIALUL TURISTIC AL SĂRBĂTORILOR REPUBLICII 

MOLDOVA 

CÂRLIG Maria 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I.  

 

Cuvinte cheie: sărbătoare, turism, potenţial turistic, mândrie naţională. 

 

Noi, ”românii din Republica Moldova” ne putem lăuda cu o gama variată de 

sărbători şi tradiţii, ceea ce demonstrează  ca avem o istorie, o entitate bine 

pronunţată,ca am avut capacitatea până acum de a nu renunţa  la valorile transmise  

din vremuri străvechi de la strămoşii noştri,sărbătorile si tradiţiile  conducându-ne  

chiar până in epoca traco-daco-getică. Naţiunea care s-a format in aceste locuri   

este rezultatul unui proces foarte îndelungat care conţine 

evenimente,comutări,interacţiuni a unor popoare. Sărbătorile si tradiţiile ne 

vorbesc despre perenitatea lor,despre ideea de cine suntem noi si de unde ne 

tragem,de faptul cu cita asprime ţineau strămoşii noştri la aceste valori care ne 

diferenţiază pronunţat de celelalte naţiuni si ne delimitează ca o etnie. 

Noi avem menirea de a le oferi străinilor şansa de a descoperi particularităţile 

care ne caracterizează. Ei trebuie sa vadă sa simtă cu adevărat  cine suntem noi,cu 

ce-i putem uimi. Rusii nu vor rămâne niciodată încântaţi sa le dansam “kazaciok”, 

iar italienii sa mănânce pizza si spaghetei la noi. Autenticitatea face diferenţa si noi 

avem cu ce ne impune, iar sărbătorile si tradiţiile sunt cel mai elocvent exemplu. 

Multe evenimente tradiționale moldovenești reprezintă un amalgam de 

elemente caracteristice calendarului agricol, păstoresc, religios și civil, amestec, 

care în Moldova s-a transformat într-un permanent izvor de bunăvoință, căldură și 

ospitalitate. 

Oaspeții Moldovei în timpul sărbătorilor pot participa la un șir de evenimente 

culturale: concerte („Mărțișor”, „Cireșar”, „Vă invită Maria Bieșu” etc.), teatre 

(„Bitei” etc.), parade și manifestări de masa de Ziua Independenței, „Limba 

Noastră”, hramurile orașelor și satelor etc.  

 

Bibliografie: 

1. Durere S., Sărbătorile naţionale ale R. Moldova, Chişinău, 2001. 
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REPUBLICA MOLDOVA - DESTINAŢIE TURISTICĂ 

ZGARDAN Eugenia 

Liceul „Mihail Kogălniceanu”,Chişinău. 

 

Conducător ştiinţific: BEREGOI Elena, grad didactic I.  

 

Cuvinte cheie: Republica Moldova, potenţial turistic, turism. 

 

Deşi are o suprafaţă mică, Republica Moldova dispune de un considerabil 

potenţial turistic, reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al 

teritoriului – o neobişnuită diversitate de rezervaţii peisagistice sau landşafturi 

naturale şi monumente geologice unice, de valoare europeană şi mondială. 

Turismul constituie o activitate economică ce se răsfrânge asupra majorităţii 

sectoarelor sociale.  

Acest moment urmează a fi conştientizat de instituţiile vizate şi de întreaga 

populaţie. A devenit iminent faptul de a demonstra că turismul nu se referă doar la 

unele persoane, care îşi petrec anual vacanţele, ci, prin serviciile prestate, poate 

avea un impact pozitiv asupra întregii societăţi. Republica Moldova ca destinaţie 

turistică posedă o vastă ofertă pentru vizitatorii săi. “Produsul turistic” al ţării 

reprezintă o combinaţie complexă de medii naturale şi medii create de om, 

mănăstiri vechi, păduri liniştite, dealuri nesfârşite, cer prielnic şi soare prietenos, 

ceea ce oferă un farmec special acestei ţări. Oamenii din Moldova sunt renumiţi 

pentru ospitalitatea sa. Ei sunt întotdeauna sunt bucuroşi să găzduiască în casele 

lor, să  povestească despre cultura şi tradiţiile lor pe toţi cei interesaţi de acest plai. 

Republica Moldova este bine cunoscută pe plan internaţional ca un stat vinifer 

dezvoltat. Arta vinificaţiei a fost valorificată de către populaţia locală din cele mai 

vechi timpuri.  

În centrele de tratament balnear acvatic strugurii şi sucul de struguri este 

practicat pe scară largă. Multe companii vinicole din Moldova oferă facilităţi 

pentru primirea vizitatorilor. Aici turiştii pot primi experienţă şi învăţa despre 

procesul complex de producere, să fie prezenţi la procesul de îmbuteliere şi, 

desigur, să încerce produsul final. 

 

Bibliografie:  

1. Igor Sirodoev, Turismul in republica Moldova, Studiu de geografie umana, 
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