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This year the International Conference of Young Researchers
got to the fourth edition, and the event is an important step
in the scientific activity of young researchers. A real support in
organizing the event came from the Academy of Science and
the Ministry of Education and Youth, who we want to express
our deepest gratitude.
The motto of the organizing team is - the dream comes
true. It is a great honor to realize that the number of
participant increases each year and the initiative of the young
researchers from Moldova to take part in this event is already
a reality.
We encourage the young researchers to participate in the
conference and wish them good luck.
Valeriu Ciorba,
Head of Association of Young Researchers of Moldova "PROScience"
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INFLUENŢA UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE JOASĂ
ASUPRA CAPACITĂŢII BIOSINTETICE A MICROMICETEI
ASPERGILLUS NIGER 33-19 CNMN FD-02
STRATAN Maria
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Recenzent: TIURIN Janeta, doctor în ştiinţe biologice
Cuvinte cheie: microorganisme, Aspergillus niger, amilaze, unde milimetrice
Surse eficiente şi inepuizabile de diferite substanţe bioactive, inclusiv şi de
enzime prezintă microorganismele. Cele mai larg utilizări cunosc hidrolazele
(amilazele, proteazele, celulazele, lipazele, pectinazele). Ele alcătuiesc 90% din
preparatele enzimatice comercializate. Problema utilizării microorganismelor în
biotehnologii este sporirea şi stabilizarea capacităţii biosintetice a tulpinilor
producătoare. Pe parcursul ultimilor decenii au fost realizate un şir de experienţe de
evaluare a efectului produs de UMM de intensitate joasă asupra microorganismelor din
diverse grupe taxonomice: bacterii, microalge, levuri, actinomicete, fungi microscopici.
Efectul biologic se exprimă prin modificări ale particularităţilor culturale, citologice,
fiziologice ale culturilor, prin intensificarea proceselor de creştere, biosinteză,
fotosinteză, respiraţie.
Scopul cercetărilor a constat în evaluarea acţiunii UMM de intensitate joasă
asupra activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD-02 – obiect
cu semnificaţie biotehnologică.
Cultivarea submersă a producătorului s-a realizat în colbe Erlenmayer cu volum
de 1L: temperatura de 28-300C, pH iniţial al mediului - 5,0, durata cultivării – 6 zile, în
condiţii de agitare continuă (180 rot·min.-1) pe mediul nutritiv cu compoziţia (g·L-1):
amidon - 3,0; făină de fasole - 9,0; tărâţe de grâu - 18,0; KH2PO4 - 2.0, KCl - 0.5,
MgSO4 - 0.5, apă potabilă, fiecare colbă conţinând câte 200 ml. Durata iradierii a
constituit 45, 60, 90, 120 minute în regim periodic. Criteriul de evaluare a acţiunii
UMM de intensitate joasă a servit modificarea activităţii enzimatice a complexului
amilolitic sintetizat de tulpina Aspergillus niger 33-19. În calitate de control a servit
activitatea tulpinii, nesupusă iradierii.
Activitatea amilolitică s-a determinat prin metoda colorimetrică cu iod, utilizând
ca substrat soluţia de 1% de amidon solubil, în condiţii standard de hidroliză la pH-4,7
şi în condiţii extremale de aciditate, la pH-2,5.
S-a stabilit perspectiva utilizării UMM de intensitate joasă ca factor
biostimulator al activităţii amilolitice a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD-02.
Utilizarea UMM de intensitate joasă sporeşte activitatea atât a amilazelor ordinare (pH4,7) cât şi celor acidstabile (pH-2,5) sintetizate de tulpină. Creşterea activităţii, pentru
amilazele ordinare a constituit 243,55 u/ml faţă de 201,46 u/ml în varianta control şi
278,80 u/ml pentru amilazele acidstabile faţă de 233,30 u/ml în varianta control, ceea
ce corespunde 20-21% faţă de martor. Efectul depinde de durata de iradiere. Pentru
tulpina studiată maximul s-a manifestat în proba tratată timp de 60 min. La mărirea
duratei de iradiere a tulpinii efectul stimulator scade.
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SĂNĂTATEA ADOLESCENŢILOR ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR
RELAŢIILOR FAMILIALE ŞI ALE MEDIULUI SOCIAL
CORCODEL Diana
Cercetător ştiinţific, Secţia Cercetări Socio-Demografice ale Familiei, IFSŞP
Recenzent: TINTIUC D.,USMF prof. „N.Testemiţanu”
Cuvinte cheie: adolescent, sănătate, morbiditate
Este cunoscut că sănătatea copilului reprezintă o totalitatea de proprietăţi ale
organismului, de rezultate ale influenţei familiei, educaţiei şi atmosferei, care
asigură lipsa afecţiunilor cronice şi a anomaliilor de dezvoltare; raritate relativă şi
forme uşoare de decurgere afecţiunilor acute; lipsa unor situaţii, reacţii de risc
pentru sănătate; o susţinere psihologică adecvată şi măsuri de stimulare a
dezvoltării; eliminarea sau/şi corecţia factorilor de risc pentru perioada ulterioară a
vieţii copilului (Voronţov I., 1997). Pentru cunoaşterea morbidităţii se relevează
din timp influenţele nocive ale mediului, se înregistrează bolile tipice cît şi
deviaţile incipiente, care ar putea acţiona în legătură cu condiţiile existente.
Morbiditatea, expresie statistică a patologiei colectivităţii, constituie un indicator
de seamă al stării de sănătate şi al nivelului igienic privind condiţiile de viaţă şi un
criteriu al eficacităţii activităţii medico-sanitare din acea colectivitate.
Prelucrarea materialului primar ne atestă că valoarea medie a morbidităţii
generale pentru anii 2003-2005 a constituit 512,5±32,1‰, în prim plan - bolile
aparatului respirator cu 102,3±10,4‰, locul II - bolile de ochi şi anexele sale
77,7±9,6‰ şi locul III - bolilor sistemului nervos cu 68,7±1,6‰, urmate de bolile
sîngelui şi ale organelor hematopoietice cu 39,5±5,2‰.
Pentru vîrsta adolescentei sunt întîlnite o serie de patologii denumite după
Virhov boli şcolare: deformaţii ale coloanei vertebrale, scăderea acuităţii vizuale
etc. Astfel, s-a evidenţiat o creştere a prevalenţei maladiilor sistemului
osteoarticular, bolilor sistemului nervos, rămîn la un nivel înalt bolile de ochi şi
anexele lui.
În concluzie menţionăm că, starea de sănătate a adolescenţilor din
colectivităţile de învăţămînt prezintă o morbiditate dominată de maladiile
sistemului respirator, boli de ochi şi anexele lui, bolile sistemului nervos şi
majorarea incidenţei maladiilor sistemului osteoarticular. Intervenţiile pentru
controlul acestor afecţiuni trebuie să se înscrie într-un program care abordează
factorii de risc (iluminarea insuficientă a claselor de învăţămînt, suprasolicitarea
programelor de studii, temperaturile joase din încăperi pe durata sezonului rece al
anului etc.).
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CONŞTIENTIZAREA ADOLESCENŢILOR ASUPRA IMPORTANŢEI
STĂRII DE SĂNĂTATE
CORCODEL Diana
Cercetător ştiinţific, Secţia Cercetări Socio-Demografice ale Familiei, IFSŞP.
Recenzent - TINTIUC D. dr. hab., prof.., USMF „N.Testemiţanu”
Cuvinte cheie: starea sănătăţii, medic de familie
Studiul socio-medical a fost petrecut în instituţiile preuniversitare, atăt în
mediul urban cît şi în cel rural. Obiectul de studiu - adolescentul 14 -18 ani, vîrsta
medie - 16,3±0,5 ani. Familia monoparentală s-a înregistrat în 39 la sută cazuri,
dintre care plecarea temporară a unui părinte menţionată de fiecare al doilea elev.
Ca rezultat, cca 65 la sută au afirmat că au suportat greu depăşirea momentului
despărţirii.
În urma cercetării s-a constatat că doar 62 la sută cunosc ce include un mod
de viaţă sănătos, în timp ce două treimi din respondenţi privesc negativ utilizarea
de alcool sau produse de tutun. Dar 32% băieţi şi 19% fete au folosit ultima lună
alcool, iar 55,4% adolescenţi au folosit acest produs în ultimele 12 luni.
Frecvenţa adresări la medicul de familie în ultimul an calendaristic relevă că
25,4% sau doi din zece copii nu s-au adresat la medic niciodată, 41,9% s-au adresat
unu - trei ori timp de un an şi 32,7% s-au adresat la medic mai mult de trei ori
anual. Cel mai puţin activ segment a fost constituit de băieţi, care în 62 la sută au
selectat varianta „ nici o dată”, cca 28% cîte 1 - 3 ori timp de un an calendaristic,
fetele au semnalat această variantă în 58 la sută. Cu privire la respectarea
recomandărilor medicului 92 la sută fete şi 74 la sută băieţi au răspuns afirmativ,
32% au putut denumi maladia cronică pe care o au, restul invocînd că nu cunosc
denumirea corectă. În dependenţă de gen 24,1% băieţii se adresează imediat la
medicul de familie în caz de îmbolnăvire, fetele respectă această regulă în 49,2%,
se tratează de sinestătător 14,8% băieţi faţă de 39,5% fete.
În 29 la sută tinerii respondenţi au apreciat starea sănătăţii ca foarte bună,
48% – ca bună şi 17% ca nu prea bună şi 6 la sută – proastă. Majoritatea băieţilor
selectînd varianta bună – 64% vs 32% fete.
Acţiuni de intervenţie: activităţi de educaţie pentru promovarea unor
comportamente sanogene (reducerea prevalenţei fumatului, consumului de alcool,
practicarea sportului); adecvarea proceselor de învăţămînt la capacitatea copiilor,
măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor acute şi cronice.
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INTERLEUCHINA-1 – UNUL DIN CITOCHINELE PARTICIPANTE LA
INTERACŢIUNEA SISTEMELOR NERVOS ŞI IMUN
DUBALARI Veronica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, vernicika@mail.ru
Recenzent: ŞTIRBU Eugen, doctor în ştiinţe biologice
Cuvinte cheie: sistem nervos, sistem imun, interleuchina-1 (IL-1), citochine
Este bine cunoscut faptul, că şi sistemul nervos şi sistemul imun asigură
interacţiunea organismului cu mediul, ambele sisteme recepţionează semnalele din
mediile intern şi extern; cu toate acestea sistemul nervos recepţionează semnalele
sensorice, iar sistemul imun – semnalele genetic-străine. Însă scopul final al acestor
două sisteme este principial asemănător – şi anume – menţinerea homeostaziei
mediului intern al organismului, ceea ce asigură supravieţuirea, şi fiecare din aceste
sisteme realizează asigurarea supravieţuirii organismului pe diferite căi [1, 4].
Transmiterea semnalelor modulatoare de la sistemul nervos central (SNC)
spre organele şi celulele sistemului imun are loc prin mecanisme nervoase,
neuromediatoare, endocrine şi neuropeptidice. Majoritatea imunocitelor
„lucrătoare” se află sub influenţa permanentă a SNC, semnalele ce vin de la el pe
diverse căi determină posibilitatea schimbării rapide a activităţii celulelor ce
funcţionează, adică determină o reacţie rapidă, optimizantă a sistemului imun într-o
situaţie concretă a organismului şi mediului [4].
Rezultatele investigaţiilor la acest nivel au permis de a presupune
participarea IL-1 la nivelele de producere şi de acţiune biologică a ei asupra
celulelor-ţintă limfoide şi transducţiei semnalului acestui citochin pe calea
sfingomielinică în ţesutul nervos, în mecanismele fiziologice de realizare a reacţiei
stresorice [2]. Este interesant faptul, că savanţii (Рыбакина Е. Г., Наливаева Н. Н.
и др.) au obţinut rezultate ce demonstrează că legarea IL-1 cu receptorul de tip 1
este necesară pentru inducerea activării de către acest citochin a sfingomielinazei
neutrale şi iniţierii cascadei sfingomielinice în celulele nervoase. De asemenea ei
au dovedit că IL-1 îşi realizează efectele sale fiziologice în SNC doar prin forma-β.
Se poate menţiona că în baza datelor experimentale a savanţilor Шанин С. Н.,
Козинец И. А., Пиванович И. Ю., Рыбакина Е. Г., Корнева Е. А. s-a depistat că
transducţia semnalului IL-1β în astrocitele scoarţei cerebrale la şobolani, de
asemenea, se poate efectua pe calea sfingomielinică. Iniţierea acestui proces este
activată de sfingomielinaza neutrală tot aşa, după cum are loc în celulele nervoase
şi inclusiv să participe în reacţia la acţiunea stresorică prenatală.
În literatura de specialitate se examinează noi concepte ai reglării
interrelaţiilor dintre echilibrul citochinic şi interacţiunea celulelor, reacţiile la
nivelul receptorilor şi interacţiunile sistemelor nervos şi imun, ceea ce reprezintă
forţa motrice în examinarea ulterioară a complexelor şi cascadelor posibilelor
interacţiuni dintre citochine şi SNC.
24

CANCERULUI GASTRIC-CONCEPŢII ALGORITMICE ÎN
DIAGNOSTICUL PRECOCE
BARBAROŞ Victor
Catedra Hematologie şi Oncologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: GHIDIRIM Nicolae, dr.m.,conferenţiar
Cuvinte cheie: cancer gastric, ulcer gstric cronic, Helicobacter pylori
Cancerul Gastic(C.G.) la nivel mondial indică o incidenţă a morbidităţii de
1mln. cazuri noi pe an, mortalitatea - 750.000 oameni anual;valori specific
crescute- în populaţia cu statut socio-economic scăzut, cu o dietă condimentată,
predominant la bărbaţi.În Republica Moldova incidenţa morbidităţii- în limite
stabile de 11,8-12,6%[4]
Ca stare precanceroasă e menţionat rolul Ulcerului Gastric Cronic(U.G.C.),
cu o rată de malignizare de 7-65%.În 70-90% cazuri U.G.C este asociat cu
infecţiea H.pylori-o corelaţie variabilă a modificărilor precanceroase cu factorii
cancerigeni exogeni.[1],[2],[3],[4],[5]
Luând în considerare statutul socio-economic al Republicii Moldova,cât şi
valorile crescute a stadiilor III şi IV de C.G. diagnosticat pe republică, considerăm
raţională efectuarea unui screening selectiv în rândul bolnavilor cu anamneză
îndelungată de U.G.C.ce constă în:
1.Diagnosticul preventiv al infecţiei H.pylori:
• Câte 4 bioptate din marginile şi fundul U.G.C.:
• Un fragment va fi plasat în mediu cu uree şi indicator de pH
• Două fragmente destinate evidenţierii H. pylori prin frotiu şi cultură
• Un fragment pentru examenul histopatologic este depus în sol.
fixatoare: formol sau sol. Bouin. [6]
2 Evidenţierea CagA-pozitivităţii, utilizând metoda PCR(polimerase chain
reaction), prin care se va d o n a i n v i t r o g e n a CagA după cum urmează:
• Denaturarea termică a ADN la 95°C, timp de un minut;
• Asocierea primerilor, prin complementaritate,la 60°C,timp de un minut;
• Extinderea primerilor,prin polimerizarea dRN pe bază de complementaritate de către Taq polimerază la 72°,timp de 3 minute.[7]
Sperăm că pînă la data de 10.11.06 vom dispune de analiza unor cazuri
clinice în această direcţie.
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AMBIANŢA ŞI COMPONENŢA MICROFLOREI INTESTINALE
SAVIN Irina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M.
Recenzent: TIMOŞCO Maria dr.hab.şt.biol.
Cuvinte cheie: ambianţa,microflora intestinală
Se cunoaşte, că factorii mediului ambiant au o influenţă vastă asupra
macroorganismului, dar componenţa bacteriană a lui este studiată insuficient. De
acea a şi fost raţional de a prelungi cercetările în asemenea direcţie.
Obectivul principal al prezentelor studii a fost de a determina componenţa
microflorei intestinale în dependenţă de influenţa asupra organismului animal a
unor factori ai mediului ambiant
Pentru realizarea cercetărilor preconizate s-au determinat indicii calitativi ai
microflorei conţinutului intestinal, obţinut de la animale născute şi întreţinute în
codiţii de presing al unor factori climaterici.
În rezultatul investigaţiilor efectuate s-a depistat o diferenţă considerabilă
în componenţa florei microbiene intestinale la purcei şi viţei ce s-au aflat în
condiţii nefavorabile ale mediului ambiant (de influenţă a temperaturii reduse,
umedităţii sporite poluării şi contaminării aerului încăperilor) faţă de indicii
calitativi ai ei la indivizii întreţinuţi în condiţii favorabile.A fost observat, că la
primii s-au înregistrat simptome de disfuncţii intestinale diareice în unele cazuri de
câteva ori şi cu consecinţe nocive. Probabil, la aceasta au contribuit reprezentanţii
microflorei intestinale din genurile Proteus, Clostridium, Staphylococcus, Candida,
care nu s-au evidenţiat la animalele martore.
Menţionăm, că dîn conţinutul intestinal al ultimilor s-au izolat preponderent
microorganismele din genurile Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus,
Escherichia, Enterococcus, iar al primilor aceste bascterii erau într-o cantitate
foarte redusă , dar în schimb se evidenţiau şi cele de categorie condiţional patogenă
din genurile Proteus, Clostridium, Staphylococcus şi Candida.
În baza datelor obţinute s-a ajuns la concluzia, că în condiţiile nefavorabile
nu numai are de suferit statusul fiziologic al macroorganismului, dar şi cel
microbiologic (pe exemplul reprezentanţilor florei microbiene intestinale). De
aceea au şi fost făcute unele recomandaţii de a reduce la maximum condiţiile
nefavorabile ale întreţinerii tineretului porcin şi bovin cu atenţia principală la
ambianţa existentă.
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TUBUL DIGESTIV ŞI UNII REPREZENTANŢI AI MICROFLOREI LUI
SAVIN Irina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M.
Recenzent: TIMOŞCO Maria dr.hab.şt.biol.
Cuvinte cheie: tubul digestiv, microflora, bifidobacterii, lactobacterii
Microflora de bază a tubului digestiv al copiilor sugari şi animalelor
agricole tinere (viţei, purcei etc.), care primesc hrana naturală, în majoritate,
include bifidobacterii (circa 85-95 %), care sunt atribuite la genul Bifidobacterium
cu 11 specii . Un alt reprezentant obligatoriu al acestei microflore sunt şi
lactobacteriile atribuite la genurile Lactobacillus şi Streptococcus, care din 25 de
specii 12 au fost evidenţiate în conţinutul tubului digestiv al omului şi animalelor.
Din asemenea considerente şi scopul prezentelor studii a fost de a
caracteriza unii reprezentanţi obligatorii pentru tubul digestiv uman şi animal.
În rezultatul realizării programului de cercetări s-a constatat, că produsele
tipice ale metabolismului bifidobacteriilor, ce se formează în procesul vitalităţii lor,
sunt acizii: lactic, acetic, formic etc., care contribuie la reducerea pH-ului până la
4,0-3,8 şi la oprimarea procesului de multiplicare a microorganismelor de
putrefacţie, condiţional-patogene şi patogene.
Am determinat, o influenţă favorabilă a bifidobacteriilor asupra
organismului tânăr, probabil, datorită capacităţilor de sinteză a aminoacizilor,
proteinelor şi vitaminelor (tiaminei, riboflavinei, piridoxinei, cianocobalaminei,
vitaminei K şi acizilor: folic, nicotinic şi pantotenic), care s-au absorbit în intestin
şi au fost folosite de către macroorganism în procesele metabolice.
O importanţă vitală pentru macroorganism o au lactobacteriile ce prezintă
flora microbiană a mucoasei tractului gastrointestinal şi contactează permanent cu
celulele epiteliului.Cu consideraţia, că aceste bacterii sunt foarte răspândite şi
importante pentru macroorganism, totuşi, ele au reflectat o sensibilitate sporită faţă
de antibiotice utilizate în practica medicală. De aceea s-a ajuns la concluzia ca în
timpul efectuării antibioterapiei să fie utilizate remedii medicamentoase pregătite
în baza lactobacteriilor. Fiindcă în procesul investigaţional ele au avut înfluenţă
inhibatorie asupra procesului de multiplicare a agenţilor microbieni din genurile
facultative ai microflorei tubului digestiv: Pseudomonas,
În baza celor expuse afirmăm, că lactobacteriile posedă de proprietăţi
probiotice şi pot fi considerate ca stimulatori biologici. Menţionăm, că aceasta se
datorează capacităţilor lor de a asigura profilaxia şi tratamentul multor afecţiuni ale
tubului digestiv, inclusiv a dismicrobismului şi disfuncţiilor intestinale diareice.
S-a conchis, că reprezentanţii microflorei obligatorii a tubului digestiv
enumăraţi sunt utili pentru macroorganism şi pot fi recomandaţi spre utilizare în
scopuri reglatori sau de constituire şi menţinere dirijată a componenţei ei.
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RAŢIONALITATEA UTILIZĂRII UNOR ASOCIAŢII MICROBIENE LA
COPIII DE VÂRSTĂ FRAGEDĂ .
VELCIU Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Recenzent: FEDAŞ V. dr. în med.
Cuvinte cheie: asociaţie microbiană, bacteriocenoza intestinală
Actualmente este constatată o influenţă pozitivă a microorganismelor obligative
ale tubului digestiv asupra procesului de reglare a homeostazei. Aceasta se manifestă
prin inhibarea dezvoltării dereglărilor metabolice, endocriune şi immune.
De aceea scopul prezentei lucrări a fost de a determina influenţa unei asociaţii
microbiene asupra procesului de reglare şi menţinere dirijată la nivel optimal a
bacteriocenozei intestinale.
Studiului au fost supuse două loturi de copii, organizaţi cu vărsta de 1-3 ani, ce au
locuit în condiţii urbane, cu divers status funcţional intestinal: clinic sănătoşi (care pe
parcursul ultimului an n-au suferit de disfuncţii intestinale diareice) şi cu simptome de
disfuncţii diareice la care, pe acest fondal, s-a administrat o asociaţie microbiană elaborată
de noi în baza microorganismelor obligative din genul Lactobacillus .
În rezultatul experienţelor efectuate s-a constatat, că utilizarea unei asociaţii
microbiene obligative, care a inclus reprezentanţi ai florei microbiene obligative
intestinale, a contribuit la sporirea indicilor microflorei intestinale în direcţia reglării.
La toţi copiii clinic sănătoşi în conţinutul intestinal s-a evidenţiat predominarea
numărului bacteriilor din genurile Bifidobacterium, Lactobacillus şi Bacteroides. În
acelaşi timp cele din genurile Escherichia şi Streptococcus erau într-o cantitate mai
mică. Concomitent ne-a atras atenţia faptul, că prezenţa bacteriilor din genurile
Candida, Staphylococcus şi Clostridium caracteriza bacteriocenoza intestinală la copiii
acestui lot ca dereglată sau în stare de dismicrobism slab pronunţat.
La copiii lotului II microorganismele din aceste genuri se înregistrau în cantitate
mult mai sporită faţă de indicii lor numerici obţinuţi la copiii din lotul 1 (prevalau circa
de 2 ori). De aceea a şi fost considerat, că bacteriocenoza intestinală a copiilor la vârsta
de 1-3 ani necesită o reglare periodică, chiar şi în cazul lipsei simptomelor de disfuncţii
diareice.
Utilizarea asociaţiei microbiene noi, care a inclus reprezentanţi ai florei
microbiene intestinale din genul Lactobacillus au îmbunătăţit considerabil componenţa
bacteriocenozei intestinale, care a căpătat caracter eubiotic, însă pentru obţinerea
efectului reglatoriu s-au testat patru scheme de utilizare.
Rezultatele obţinute au demonstrat raţionalitatea utilizării asociaţiilor
microbiene elaborate şi testate în scopul reglării bacteriocenozei intestinale, la copiii cu
dismicrobism şi cu disfuncţii intestinale diareice şi menţinerii indicilor ei numerici la
nivel sanogen.
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STAREA TRACTULUI GASTROINTESTINAL LA COPII DE VÂRSTĂ
FRAGEDĂ
VELCIU Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Recenzent: FEDAŞ V. dr. în med.
Cuvinte cheie: disfuncţii intestinale, bacteriocenoza intestinală, factori stresogeni
Actualmente disfuncţiile intestinale diareice şi dereglările bacteriocenozei
sau dismicrobismul au o răspândire largă printre copiii de vârsta fragedă, mai ales
până la 3 ani. La aceasta contribuie diverşi factori, inclusiv stresogeni excesivi
printre care sunt şi cei nefavorabili ai mediului ambiant. Dereglări similare se
depistează la circa 50-60% de copii , fiindcă ele în majoritate sunt cauzate de unii
reprezentanţi ai microflorei condiţional patogene, care inhibă procesul de
multiplicare a florei microbiene obligative.
În baza celor expuse scopul prezentei lucrări a fost de a evidenţia, care sunt
cele mai frecvente disfuncţii intestinale la copii, inclusiv la cei de vârsta până la un
an în dependenţă de starea bacteriocenozei intestinale (sanologică sau patologică).
În rezultatul experienţelor s-a constatat, că numai pe parcursul unui an la
copiii de vârsta până la trei ani, s-au înregistrat în total 321 cazuri de disfuncţii
intestinale diareice de diversă etiologie. Cele mai frecvente disfuncţii intestinale
diareice au fost enteritele, care au constituit 71,65%. Printre ultimile s-a constatat,
că cele de etiologie nedeterminată alcătuiau circa 53,58%, iar cele specifice –
18,06%. Numărul şigeliozelor a atins nivelul de 14,3%, toxicoinfecţiilor alimentare
de 10,9% de copii. Au mai fost depistate şi salmoneloze la 2,8%, şi iersenioze la
0,31% de pacienţi.
Disfuncţiile intestinale, înregistrate la copiii în vârsta de până la un an, au
dovedit a avea caracter asemănător celui menţionat şi anume: enteritele s-au
depistat în 83,8%, şigelozele - în 11,4%, toxicoinfecţiile alimentare – în 3,8% şi
salmonelozele - în 3,8% cazuri.
Investigaţiile efectuate au evidenţiat, că influenţa factorilor nefavorabili ai
mediului ambiant asupra macroorganismului a contribuit la schimbarea bruscă a
caracteristicii bacteriocenozei intestinale, şi anume, a dus la prevalarea cantitativă a
microorganismelor din genurile facultative şi la diminuarea numărului celor din
genurile obligative, declanşând stare patologică în organism.
Deci, rezultatele obţinute ne-au demonstrat necesitatea efectuării unor
măsuri de reglare a componenţei bacteriocenozei intestinale prin utilizarea
asociaţiilor bi- şi policomponente de microorganisme din genurile obligative ale
tractului gastrointestinal (Bifidobacterium şi Lactobacillus).
Deci, s-a constatat, că în dependenţă de starea tractului gastrointestinal s-au
desfăşurat şi diverse dereglări funcţionale, inclusiv cele diareice, care conform opiniei
noastre, au fost cauzate şi de prezenţa speciilor de bacterii condiţional patogene.
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FRECVENŢA MICROORGANISMELOR CU PROPRIETĂŢI
PROBIOTICE ÎN TRACTUL GASTROINTESTINAL ANIMAL
PROCA Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M.
Recenzent: TIMOŞCO Maria dr.hab.şt.biol.
Cuvinte cheie: microorganisme, probiotice, gastrointestinal
Actualmente se cunoaşte, că in conţinutul intestinal uman şi animal clinic
sănătos se găsesc circa 400-500 de tulpini microbiene, dar analizând informaţia
existentă s-a ajuns la concluzia, că sunt studiate doar câteva genuri şi specii de
bacterii. Argumentarea se datorează indicilor cantitativi şi calitativi ai
bacteriocenozei intestinale, care permanent sunt în dependeţă de mulţi factori
exogeni (climaterici, alimentari etc.) şi endogeni (pcihoemoţionali şi de influenţă:
a secreţiilor digestive, pH-lui, motilităţii, integrităţii mucoasei şi glicocalixului.
Asemena factori acţionează şi asupra stării de echilibru între diferite specii
bacteriene, care variază considerabil de la duoden, spre ileon, colon şi cecum.
Cu consideraţia celor expuse scopul cercetărilor a fost de a determina
apartenenţa celor mai frecvente microorganisme izolate dîn conţinutul intestinal al
purceilor şi vţeilor cu divers status fiziologic ( normal şi patologic).
Rezultatele obţinute denotă, că în tractul gastrointestinal al purceilor şi
viţeilor cu status fiziologic normal mai frecvent s-au evidenţiat reprezentanţi ai
genurilor de microorganisme Bifidobacterium, Bacteroides, Lacttobacillus,
Escherichia şi Enterococcus, care sunt considerate ca probiotice. Concomitent s-a
determinat şi componenţa bacteriocenozei intestinale la astfel de animale, dar cu
siptome de disfuncţii diareice. S-au izolat şi identificat circa peste 26 de specii
bacteriene (Bifidobacterium thermophilum, B.longum, B.suis; Bacteroides
ruminicola, B.uniformis, B. succinogenes, Lactobacillus acidophilus, L.brevis,
L.cellobiosuis, L.salivarius, L.fermentum, Streptococcus bovis, Str.equnus,
Str.salivarius, Str.faecium, Str.faecalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris,
Pr.mirabilis, Staphilococcus albus, Staph. aureus, Eubacterium aerofaciens,
Butyribibrio fibrosolvens, Clostridium perfringens, Ruminococcus flavefaciens,
Selenomonas ruminantum etc.).
Semnificativ e faptul, că în componenţa bacteriocenozei intestinale
cercetate la primile animale au lipsit: proteii, clostridiile, stafilococii etc.,iar
prezenţa lor caracterizează fondalul patologic al microflorei intestinale sau situaţia
de risc spre dezvoltarea stării patologice a bacteriocenozei intestinales. În baza
acestor date a şi fost elaborat un procedeu nou de determinare precoce a stării
fiziologice normale sau patologice a organismului animal. Astfel a fost
recomendată utilizarea indicilor microbiologici în scopul determinării stării
fiziologice a macroorganismului (normale sau patologice).
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CELE MAI SOLICITATE MICROORGANISME CU PROPRIETĂŢI
PROBIOTICE CE POT FI INCLUSE ÎN COMPONENŢA REMEDIILOR
SANOGENE
PROCA Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Recenzent: BURŢEV Svetlana dr.hab.şt.biol.
Cuvinte cheie: microorganisme, probiotice, remedii, sanogene
Actualmente se cunoaşte, că cele mai solicitate specii de microorganisme care
stau la baza preparatelor cu destinaţie probiotică sunt reprezentanţi genurilor:
Lactobacillus , Streptococcus, Enterococcus şi Lactococcus.
În baza rezultatelor obţinute la administrarea asociaţiilor sau compoziţiilor de
microorganisme din genurile Bifidobacterium şi Lactobacillus s-a constatat, că efectul
favorabil al influenţei acestor microorganisme se datorează constituirii barierei
importante împotriva microorganismelor patogene aflate în tranzit prin tubul digestiv,
împiedicând colonizarea lor prin ocuparea econişelor specifice şi consumând substratul
nutritiv al patogenilor. Microorganismele probiotice stabilizează pH-ul tubului digestiv,
reţinând procesul de multiplicare a ultimilor, favorizând astfel dezvoltarea
microorganismelor utile ce participă la procesul de digestie şi metabolizare a
substanţelor nutritive.
Experimental s-a determinat, că cele mai frecvente specii de bacterii lactice,
care pot fi recomandate spre utilizare în medicina veterinară şi alimentaţie sunt:
Lactobacillus acidophilus, Lactzobac.fermentum, Lactobac. casei, Lactobac.
plantarum, Bifidobacterium bifidum, B.thermophilum, B.longum ş.a.. Ele sunt
selecţionate în funcţie de criteriile principale (proprietăţile antagoniste şi capacităţile
adezive) şi exercită în tubul digestiv numeroase acţiuni profitabile cum ar fi aciditatea
mediului (inhibând formarea aminelor toxice), producţia de substanţe antibiotice şi
inhibiţia unor bacterii patogene (salmonele şi colibacili).
În baza celor expuse putem relata că microorganismele cu proprietăţi probiotice
reflectă acţiune sanogenă asupra macroorganismului, adică pot fi sanocreatogene, dar
numai în cazul dispunerii următoarelor proprietăţi: să producă substanţe utile
macroorganismului; să facă parte din categoria florei microbiene obligative sau să
influenţeze favorabil asupra reprezentanţilor microflorei normale a tractului
gastrointestinal uman; să regenereze şi să se multiplice intensiv şi într-un timp cât mai
scurt; să colonizeze permanent şi intensiv sau să adereze pronunţat la celulele epiteliale
ale tractului gastrointestinal; să posede de activitate antagonistă mare faţă de cauzanţii
maladiilor intestinale diareice şi capacităţi adezive sporite, Concomitent se cere ca ele fie
obţinute sau izolate cu uşurinţă (în condiţii obişnuite).
În cazul constituirii şi menţinerii dirijate a stării funcţionale a tubului digestiv e
important ca microorganismele sanocreatogene să atingă şi să rămână la concentraţia
respectivă după prima administrare, pentru că în practică se cunoaşte dispariţia
efectului depreconizat după întreruperea procesului de administrare pentru o anumită
perioadă de timp.

31

ACŢIUNEA IMUNOSTIMULATOARE A EXOMETABOLIŢILOR
STREPTOMYCES LEVORIS 22 ASUPRA PREPELIŢELOR
TOFILAT Silvia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
Recenzent: DESEATNIC Alexandra, dr. şt. biol., conferenţiar cercetător
Cuvinte cheie: Streptomyces levoris 22, aminoacizi imunoactivi, exometaboliţi,
prepeliţe
O barieră în calea dezvoltării aviculturii contemporane este deficitul
nutreţurilor bogate în proteină cu un conţinut suficient de aminoacizi, ceea ce duce
la cheltueli suplimentare şi la înrăutăţirea sănătăţii păsărilor. O sursă inepuizabilă
de substanţe biologic active sînt actinomicetele, îndeosebi reprezentanţii genului
Streptomyces. Proteinele streptomicetelor se caracterizează printr-un conţinut bogat
de aminoacizi - lizină, metionină, cisteină etc.
Preventiv din solurile Moldovei a fost izolată şi identificată o tulpină nouă
de streptomicete Streptomyces levoris 22 ce se caracterizează printr-o
productivitate sporită a biomasei. Cercetările efectuate anterior au demonstrat că
Streptomyces levoris 22 sintetizează un complex de substanţe bioactive
(aminoacizi, fosfolipide, acizi graşi antibiotice) care ar putea avea efecte benefice
asupra proceselor metabolice la animale şi păsări. Reieşind din cele expuse au fost
determinate particularităţile acţiunii complexului de exometaboliţi (EM), utilizate
ca supliment furager, asupra prepeliţilor. Pentru studierea acţiunii EM asupra
creşterii prepeliţelor tulpina S. levoris 22 a fost cultivată pe 3 medii nutritive: SP-I,
Czapek, M-I. În experienţe au fost formate 4 grupe: martorul şi 3 grupe de
prepeliţe la care s-au administrat EM obţinuţi la cultivarea S. levoris 22 pe mediile
sus-numite. Preparatele au fost administrate timp de 20 de zile cîte 1 ml pentru
fiecare cap.
Cel mai mare coeficient de ouare – 92% s-a stabilit la prima grupă de
prepeliţele la care s-au administrat EM obţinuţi la cultivarea streptomicetei pe
mediul SP-I, apoi la a 3 grupă – în urma acţiunii EM obţinuţi la cultivarea S.
levoris 22 pe mediul M-I, fiind de 89%.
Ulterior, ouă strânse de la fiecare grupă au fost puse în incubator. În urma
cercetărilor efectuate s-a constatat că coeficientul de ecloziune a prepeliţelor este
mai mare la prima grupă, constituind 83%, pe cînd la martor fiind de 73 %.
Viabilitatea şi starea sănătăţii prepeliţelor de asemenea era mai bună la această
grupă.
Astfel, exometaboliţii tulpinii Streptomyces levoris 22, datorită conţinutului
valoros de substanţe bioactive, pot fi utilizaţi în elaborarea biopreparatelor
destinate pentru avicultură.
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INFLUENŢA TIPULUI ŞI CANTITĂŢII MATERIALULUI DE
INOCULARE ASUPRA ACTIVITĂŢII PECTOLITICE A TULPINII
PENICILLIUM VIRIDE CNMN FD 04 P
CLAPCO Steliana, DESEATNIC Alexandra
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
Recenzent: TIURIN Janetta, dr.şt.biol.
Cuvinte cheie: Penicillium viride, activitate pectolitică, inocul, suspensie de spori
Un factor esenţial ce influenţează viteza de creştere a microorganismelor şi
intensitatea proceselor biosintetice este calitatea şi cantitatea inoculului. În acest
context au fost realizate studii de stabilire a influenţei diferitor tipuri de inocul
(suspensie de spori, inocul vegetativ) de diferite vârste şi în concentraţii variate
asupra procesului de sinteză a pectinazelor la tulpina Penicillium viride CNMN FD
04 P. Au fost testate suspensii de spori obţinute prin spălarea culturilor de 7, 14, 21
şi 28 zile, precum şi inocul vegetativ obţinut la cultivarea tulpinii pe mediul de
biosinteză timp de 24, 48 şi 72 ore. Ambele variante de inocul s-au inclus în mediul
de cultivare în cantităţi de 1, 5, 10 şi 15% v/v.
S-a stabilit că în cazul folosirii suspensiei de spori maximul activităţii
pectolitice revine probelor inoculate cu culturi de 21 zile, utilizarea inoculului mai
tânăr sau mai matur determinând scăderea activităţii enzimatice. Referindu-ne la
doza materialului semincer s-a stabilit că, cantităţile optime variază în funcţie de
vârsta acestuia. Astfel, la folosirea inoculului prea tânăr (7 zile) sau prea matur (28
zile) optime sunt cantităţile maxime testate – 15%. La variantele inoculate cu
culturi de 14 zile cea mai înaltă valoare a activităţii enzimatice a fost remarcată la
concentraţia de 5%, iar la cele cu inocul de 21 zile la concentraţia de 10%,
activitatea pectolitică constituind 475,57u/ml prezenta maximul fixat în cadrul
experienţei.
Analizând rezultatele testării influenţii inoculului vegetativ asupra
producerii de pectinaze la micromiceta în studiu, constatăm că varianta optimă de
inocul este reprezentată de cultura de 48 ore constituită din miceliu tânăr aflat în
faza exponenţială de creştere, cantitatea optimă de inocul este de 10%, activitatea
pectolitică fiind de 434,45u/ml.
În final, conchidem că valori maximale ale activităţii pectolitice se obţin la
inocularea mediului de fermentare cu suspensie de spori în vârstă de 21 zile,
mărimea optimă de inocul fiind de 10 % v/v. Este posibilă şi inocularea cu miceliu
vegetativ de 48 ore, aceasta fiind, însă, mai puţin efectivă atât din punct de vedere
al randamentului de pectinaze, cât şi din punct de vedere al complexităţii
procesului de obţinere a inoculului.
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INTRODUCEREA ÎN CULTURĂ A ANGHINARIEI (CYNARA
SCOLYMUS L) CA PLANTĂ MEDICINALĂ
PETRACHI Lilia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Recenzent: JACOTA A. G., m. cor. al AŞM, dr. hab. biol., prof. univ.
Cuvintele cheie: anghinarie, introducerea, cultura
În ultimii ani a crescut considerabil interesul pentru plante medicinale atit a
industriei farmaceutice, cat si a ramurei fitoterapeutice, pentru tratamentul direct a
anumitor maladii.
La momentul actual cea mai mare parte a speciilor medicinale se afla in
flora spontana si foarte putine dintre ele au fost introduse in cultura.
Una din plantele, care ar putea fi introduse la noi în Republica, este
Anghinaria (Cynaria Scolymus L.), o planta originara din bazinul mediteranean.
Se fac încercari de a introduce la noi acesta planta de valoare, care ajuta la
regenerarea celulelor hepatice, exсitarea secreţiilor biliare, sporirea reziduul uscat
al bilei, scaderea colesterolului din singe, şi micşorarea concentratiei zaharului din
singe. Aceasta planta mai este folosita la tratarea unor astfel de boli, ca: hepatita
cronica şi ciroza hepatica, anghina pectorala, angiocolita, anorexia, ateroscleroza
cu/sau fara hipertensiune, colicestita, colica abdominala, diabetul, diskinezia
biliara, enterocolita, hemoroizii, hipercolesteromia, hipertensiunea arteriala,
insuficienta cardiaca cu edem, nefrita, pielita, si altele.
Pentru a demonstra ca anghinaria poate supravetui la noi in tara au fost
facute cercetari pe parcursul a adoi ani (2005-2006). S-au efectuat diferite cercetari
si s-a ajuns la concluzia ca pentru acesta specie clima tarii noastre este destul de
favorabila. Anghinaria pe teritoriul nostru se dezvolta destul de bine, deoarece o
cota din plante atinge perioada de vegetaţie la prima generaţie, cu toate ca este o
planta perenă.
În primul an au fost colectate florile de la generaţia M0, care constituie 11,5% din toate plantele crescute. Din aceste flori au fost extrase seminţe, dar nu au
fost fertile.
Însă iarna recentă unele din aceste plante n-au rezistat la îngheţ, deoarece
condiţiile climaterice au fost ne favorabile pentru dezvoltarea acestor plante sudice.
Totuşi din toate plantele care s-au dezvoltat pe parcursul anului 2005, doar câteva
din ele au rezistat la îngheţ si au înflorit, acestea constituie circa 10%. Din aceste
flori, la fel, au fost colectate seminţe, care se presupun a fi viabile.
Se pune scopul ca in rezultatul mutagenezei si a selecţiei vor fi obţinute
plante cu rezistenta sporita la temperaturi joase si cu ciclul vegetal de un singur an.
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UTILIZAREA CULTURILOR DE BACTERII ACIDOLACTICE LA
PRODUCEREA SMÂNTÎNII COMBINATE CU PROTEINE DE SOIE
ŞVEŢ Svetlana, BUREŢ Elena, COEV G.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice
Recenzent: BURŢEVA Svetlana – dr. habilitat în biologie
Cuvinte cheie: bacterii acidolactice, maiele bacteriene, produse lactate combinate,
proteine de soie
În fluxul tehnologic de fabricare a produselor lactate o importanţă deosebită
are procesul de fermentaţie microbiologică a amestecului lactat, de care în final
depinde gustul, aroma şi consistenţa produsului.
În acest scop se aplică culturi selecţionate de bacterii lactice sub formă de
maiele şi concentrate bacteriene. Acţiunea maelei bacteriene depinde de calitatea
culturilor selecţionate, din care este compusă; de intensitatea activităţii lor
biochimice şi tehnologice.
În laboratorul de prelucrare a laptelui al ITA se efectuează cercetări în
această direcţie. A fost creată o Colecţie ramurală de tulpini autohtone de bacterii
acidolactice cu proprietăţi tehnologice valoroase pentru fabricarea produselor
acidolactate.
În ultimii ani în domeniul tehnologiilor alimentare intens se abordează tema
creării produselor lactate combinate, obţinute din lapte de vacă parţial înlocuit cu
lapte (proteine) de soie. Aceste produse au importanţă curativă, profilacticodietetică şi social - economică. Se înaintează noi concepţii şi metode de elaborare a
proceselor tehnologice de fabricare a produselor lactate combinate.
În scopul elaborării unei tehnologii noi de producere a smântânei combinate
a fost studiată capacitatea de fermentare a „laptelui” de soie de către 6 tulpini
asociate de bacterii acidolactice mezofile din specia Lactococcus lactis ssp. lactis.
cremoris, diacetylactis din colecţia laboratorului, destinate utilizării în microflora
maielelor pentru fabricarea smântânei.
Pentru cercetări s-a folosit „laptele” de soie cu următorii indici: conţinutul
de substanţe uscate - 5%; grăsime -1,5%; aciditatea titrantă- 10ºT. Ca martor s-a
folosit laptele de vacă cu conţinut de substanţe uscate-10%, grăsimi – 2,5%,
aciditatea titrantă - 19ºT. S-a introdus cultură bacteriană în cantitate de 3% relativ
la masa lactată, proporţie obişnuită pentru maiaua industrială.
S-a constat că procesul de fermentare acidolactică a decurs în limitele
cerinţelor industriale, în termen redus cu 1,5 oră comparativ cu martorul, formînd
un cuagul omogen, dens, cu consistenţă fină optimală pentru smântână.
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AMINOACIZII PLASMEI MATERIALULUI SEMINAL
MEREUŢĂ Ion
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M.
Recenzent:. ŞTIRBU, E dr. Şt. Biol.
Cuvinte cheie: aminoacizi, material sanogen, plasmă, spermă
Studierea spectrului aminoacidic al materialului seminal are o semificaţie
deosebită deoarece aminoacizii pot forma moleculele proteinilor specifice, care
participă la iniţierea procesului de fecundare. Reeşind din cele expuse, scopul
lucrării a fost studierea spectrului aminoacidic în plasma materialului spermatic în
condiţii normogene.
Ca obiect de studiu a servit plasma spermei de taur. Aminoacizii au fost
determinaţi prin metoda cromatografică.
Datele obţinute demonstrează că în materialul seminal se conţin cum
aminoacizi liberi aşa şi produse ale metabolismului proteic. Cantitatea sporită de
aminoacizi liberi sa determinat de acid glutamic, care constituie 91,4mkm/100ml.
Dintre aminoacizii care se conţin în cantităţi minime au fost evidenţiaţi ca leucina,
conţinutul căreia este 0,18mkm/100ml. Deoarece glutamina şi acidul glutamic
deseori este problematic de deosebit [2] are sens de a analiza conţinutul total a
acestora. În cercetările noastre el constituie 124,6mkm/100ml. Glutamina fiind un
aminoacid polar care poate forma legături de hidrogen şi paralel leagă molecule de
apă, probabil poate juca un rol important crioprotector în procesele ce au loc la
crioconservarea spermei. Luând în consideraţie proprietăţile numite mai sus a
glutaminei se propune de a încerca a elabora medii crioprotectoare pentru
menţinerea sanogenităţii îndelungate a materialului spermatic păstrat prin
crioconservare [1]. În continuarea cercetărilor spectrului aminoacidic e necesar de
efectuat studii despre aminoacizii legaţi.
Aşadar sperma animalelor agricole prezintă o sistemă compusă unde
substanţele libere sunt reprezentate de aminoacizi şi compuşi a metabolismului
proteic.
Bibliografie:
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Борончук Г.В.,Балан И.В. Криомембранология. Кишинев, 2003, 336 с.
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CONDUITELE VALVULARE DECELULARIZATE ÎN OPERAŢIILE
CARDIACE RECONSTRUCTIVE LA PACIENŢII PEDIATRICI
CIOBANU Natalia¹, CHEPTĂNARU Eduard ², BARNACIUC Sergiu ², MANIUC
Liviu ², CEBOTARI Serghei ³, CIUBOTARU Anatol ²
USMF”N.Testemiţanu”¹, Centrul de Chirurgie a Inimii, ChişinĂu, Republica
Moldova²,Hannover Medical School, Department of Cardiothoracic Surgery , Germany³
Recenzent: CIUBOTARU Anatol d.h. ş.m.
Cuvinte-cheie: valve mecanice , xenogrefe , homogrefe , decelularizare
Protezarea valvulară este una din metodele de tratament a disfuncţiilor
valvulare severe. Aceste proteze reduc substanţial morbiditatea şi mortalitatea , dar
problemele legate de design-ul lor , privind reacţia naturală a organismului la
implant rămîne a fi actuală. Protezele mecanice şi biologice au utilitate limitată din
cauza riscului major de trombembolie , complicaţii infecţioase , administrării
îndelungate de anticoagulanţi şi durabilitate mică. Prezenţa celulelor viabile ale
donorului pe alogrefa transplantată determină un răspuns imun pronunţat şi ea se
deteriorează. Studiul prezent relevă o nouă tehnică de prelucrare a homogrefelor
care înlătură aceste inconveniente(1).
Homogrefele valvulare aortice şi pulmonare au fost decelularizate prin
întroducerea într-un amestec de detergenţi(NDS şi SD). Eficienţa s-a controlat prin
analize histologice standarde ca: Hematoxilină & Eozină , coloraţia cu Orceină ,
Imunohistochimia cu anticorpi monoclonali Colagen I ,Colagen IV şi Microscopia
Electronică (EM).
Datorită acestei metode toate celulele donorului de pe homogrefă pot fi
eliminate fără a altera integritatea matricii , transformînd-o în ţesut neimunogen(2).
În plus ea are capacitatea de a creşte şi a se modela în conformitate cu vîrsta
pacientului fapt important la copii.
Bibliografie:
1.
2.

Serghei Cebotari et al:”Clinical Aplication of Tissue Engineered Human Heart Valves
Using Autologous Progenitor Cells”, Circulation 2005 /001065/R1;
Arthur Lichtenberg et al:”Flow-Dependent Re-Endothelialisation of tissue-Engineering
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PROCESELE PROTEOLITICE ŞI CONŢINUTUL DE CARNOZINĂ ÎN
ŢESUTUL MUSCULAR LA MODELAREA STRESULUI OXIDATIV ŞI
INFLUENŢA UNOR REMEDII DE ORIGINE ALGALĂ
POPA Veaceslav
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M., Laboratorul Biochimie,
USMF ”Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: NIGULEANU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar
Cuvinte-cheie: enzime lizozomale, calpaine, carnozină, ţesut muscular
Problema patologiei ţesutului muscular se impune în atenţia savanţilor pentru că
constituie circa 40% din masa organismului, participă în mai multe procese fiziologice
importante (locomoţie, respiraţie etc.) şi implicarea muşchilor într-un proces patologic
dereglează toată activitatea vitală a omului. Totodată se atestă o incidenţă crescută a
maladiilor musculare în populaţia Republicii Moldova, nivelul de răspîndire doar a
distrofiei musculare este de 103 pacienţi la 1 mln. oameni [3]. În stările patologice ale
ţesutului muscular se produce activarea proceselor proteolitice, prin mărirea activităţii
enzimelor lizozomale şi a calpainelor [4,5]. De asemenea scade nivelul carnozinei [1].
În prezent este cunoscut efectul unor biopreparate de origine algală cu diferite
efecte terapeutice în diverse patologii [2]. Elucidarea aspectelor terapeutice ale
biopreparatelor obţinute din biomasa de microalge sunt actuale atît pentru biotehnologia
contemporană, cît şi pentru medicina experimentală. Scopul investigaţiilor l-a constituit
studierea activităţii enzimelor proteolitice şi modificările conţinutului de carnozină în
stresul oxidativ provocat de intoxicaţia cronică cu noradrenalină în ţesutul muscular,
precum şi cercetarea acţiunii remediilor BioR, BioRZn, BioR-F, BioRZn-F şi a
compusului complex CarnozinaZn asupra acestor indici la animale de laborator.
La intoxicaţia cu noradrenalină în ţesutul muscular activitatea enzimelor
lizozomale şi calpainelor suferă o uşoară diminuare, de aici conchidem că nu are loc o
activare marcată a proceselor proteolitice şi o labilizare a membranelor celulelor
musculare. Intoxicaţia determină o creştere a conţinutului carnozinei, ceea ce ne vorbeşte
despre intensificarea metabolismului ţesutului muscular, ştiut fiind faptul că noradrenalina
mobilizează procesele biochimice din acest ţesut, carnozina indeplinindu-şi rolul de
antioxidant.
Aplicarea tratamentului cu biopreparatele sus menţionate determină valori scăzute
sau normale ale activităţii enzimelor lizozomale, însă cauzează o sporire a activităţii
calpainelor. În ceea ce priveşte conţinutul de carnozină preparatele determină creşterea
marcantă a nivelului acestui dipeptid în ţesutul muscular. Acest dinamic a activităţii
enzimelor analizate şi a conţinutului de carnozină permite să presupunem că toate
preparatele au un efect benefic contribuind la protecţia membranelor celulare, intensifică
procesele profilerative din ţesutul muscular.
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PARTICULARITĂŢILE REACŢIILOR FIZIOLOGICE ALE TRACTULUI
GASTROINTESTINAL AL DIFERITOR SOMATOTIPURI
BODRUG Alina; STRUTINSCHI Tudor
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, Chişinău
Recenzent: ORGAN Alexei, doctor în ştiinţe medicale
Cuvinte cheie: sistem digestiv, reacţii fiziologice, somatotip, alimentare, dereglări
În pofida succeselor obţinute în gastrologie, nivelul patologiilor sistemului
digestiv nu descreşte, ba chiar are tendinţa de majorare şi de afectare a
organismelor tot mai tinere. Cauzele principale a acestei probleme sunt caracterul
alimentaţiei şi eficacitatea joasă a măsurilor sanogene şi profilactice, până în
prezent aplicate comun populaţiei.
Cercetările noastre sunt îndreptate spre identificarea particularităţilor
individuale ale reacţiilor fiziologice ale sistemului digestiv al fiecărui individ.
Atingerea scopurilor puse ne va permite soluţionarea problemelor individuale şi
mărirea considerabilă a eficacităţii măsurilor profilactice privind sistemul digestiv,
nu prin priorităţi farmacologice, ci printr-o dietă funcţional direcţionată.
Procesul digestiei este reglat de către sistemul nervos şi umoral al
organismului în particular, mai bine zis în dependenţă de tipul psihosomatic al
individului. Somatotipul influenţează tempul şi caracterul motilităţii, secreţiei,
excreţiei şi biocenozei tractului digestiv.
Natura a conferit tipului mezosomatic un psihic puternic şi rezistent, o
digestie şi un metabolism corespunzător. La ei are loc eliminarea în cantităţi mai
mari a acidului gastric, pepsinei, pepsinogenului şi gastrinei. În alimentaţie îşi pot
permite practic tot, important să nu facă abuz, aceasta şi fiind veriga slabă în
„lanţul” metabolismului, în deosebi când urmează îndelung monodieta sau careva
anumite produse.
Microsomaţii au un schimb de substanţe înalt. Se caracterizează printr-un
pH jos al HCl şi printr-o instabilitate al funcţiei motorice şi evacuatorii: lipsa
excreţiei regulate, constipaţii cronice sau predispunere al ele. Aceasta este
condiţionată de particularităţile mecanismelor de reglare, acest tip fiind atribuit la
tipul vagal.
Macrosomaţii se caracterizează printr-un schimb de substanţe redus, sunt
posesori al unui pH înalt, cu o activitate şi concentraţie sporită a fosfatazei alcaline,
funcţia motorică şi de evacuare fiind reduse. Pentru ei scopul în alimentare trebuie
să fie stimularea proceselor metabolice.
Rezultatele cercetărilor vor da posibilitatea să micşorăm incidenţa
patologiilor şi bolilor, atât a sistemului digestiv, cât şi a întregului organism, doar
prin aplicarea măsurilor profilactice, revizuite prin modul de viaţă, alimentaţie şi
stare a sistemului nervos corespunzător tipului psihosomatic.
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INFLUENŢA COMPOZIŢIEI MEDIULUI DE CULTIVARE ASUPRA
CREŞTERII ŞI LIPIDOGENEZEI LA STREPTOMICETE
POSTOLACHII Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Recenzent: CINCILEI A., Dr. cercetător, conf.
Cuvinte cheie: streptomicete, mediu de cultivare, biomasa, lipide
Studiile biochimice au arătat, că lipidele reprezintă un component necesar a celulei
microbiene. Ele sunt nu numai sursa de rezervă a energiei, necesare activităţii vitale, dar şi
aparţin celor mai importanţi componenţi, în special ai membranei celulare.
Lipidogeneza depinde de faptul, ce substanţe au fost adăugate în mediul nutritiv în
calitate de sursă de carbon. Este cunoscut, că cultivarea actinomicetelor pe medii organice
bogate în substanţe nutritive favorizează sinteza lipidelor până la 18,0%-37,9% din masa
uscată a celulei, pe când la creşterea pe medii sintetice cantitatea lipidelor alcătuieşte doar
1,9%-5,6%. În prezent o mare atenţie se acordă cultivării microorganismelor pe medii
nutritive ieftine şi nedeficitare. Luвnd оn consideraţie cele expuse mai sus, scopul
investigaţiilor a fost selectarea mediului nutritiv optim, care ar favoriza maximal sinteza
biomasei şi lipidelor.
În calitate de obiect de studiu a servit tulpina Streptomyces canosus CNMN-71 şi
variantele sale Streptomyces canosus CNMN-71 var.11, Streptomyces canosus CNMN-71
var.3-III-6, obţinute în urma γ iradierii şi combinării razelor γ+UV. Tulpinile au fost
cultivate pe 5 medii, în care surse de bază de carbon a fost faina de porumb, făina de soia şi
amidonul. Drept martor a servit mediul M-I (făina de porumb).
Experienţele efectuate au arătat, că cea mai înaltă productivitate de biomasă atât
tulpina iniţială, cît şi variantele sale, o au pe mediile SP-I (făina de soia şi porumb) şi R
(făină de porumb şi amidon). Astfel, pe mediul SP-I biomasa depăşeşte cantitativ martorul
cu 186,2% la Streptomyces canosus CNMN-71, cu 81,36% la Streptomyces canosus
CNMN-71 var.11 şi cu 249,8% Streptomyces canosus CNMN-71 var.3-III-6. Pe mediul R
aceşti indici constituie 291,9%, 182,3% şi 309,1% respectiv. O productivitate mai joasa de
biomasă este observată pe mediile S-I (făina de soia) – pentru Streptomyces canosus
CNMN-71 şi PM (făina de porumb şi săruri minerale) pentru Streptomyces canosus
CNMN-71 var.11 şi Streptomyces canosus CNMN-71 var.3-III-6 (cu 90,5%, 21,5% şi
194,9% respectiv mai mult decât martorul). Cea mai mică cantitate de biomasă a fost
obţinută pe mediul M-I.
În dependenţă de mediul de cultivare s-a modificat şi cantitatea lipidelor în biomasă.
Astfel, Streptomyces canosus CNMN-71 produce cea mai mare cantitate de lipide la
cultivarea pe mediul PM (427,0%), Streptomyces canosus CNMN-71 var.11 pe mediul SPI (109,6%) şi Streptomyces canosus CNMN-71 var.3-III-6 pe mediul martor M-I (100,0%).
Cantităţi minime de lipide au fost obţinut pe mediul R pentru Streptomyces canosus
CNMN-71 (65,97%), Streptomyces canosus CNMN-71 var.11 (39,18%) şi Streptomyces
canosus CNMN-71 var.3-III-6 (41,78%) în raport cu martorul – 100,0%
Ca rezultat al cercetărilor efectuate s-a stabilit, că productivitatea maximala a
biomasei poate fi atinsă la cultivarea tulpinilor de streptomicete pe medii cu conţinut de
făina de porumb şi amidon (R) şi făină de porumb şi soia (SP-I), iar sporirea sintezei
lipidelor se obţine pe mediul PM (Streptomyces canosus CNMN-71), mediul SP-I
(Streptomyces canosus CNMN-71 var.11) şi M-I (Streptomyces canosus CNMN-71 var.3-III-6).
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АМИНОКИТСЛОТНЫЙ СОСТАВ БИОМАССЫ СТРЕПТОМИЦЕТА
STREPTOMYCES MASSASPOREUS CNMN – 36
БРАТУХИНА Антонина
Институт Микробиологии и биотехнологии АНМ
Рецензент: ГАРАЕВА С.Н., д.б.н., зав. лаб. жидкостной хроматографии,
Ключевые слова: стрептомицет, биомасса, аминокислота
Известно, что мицелий стрептомицетов содержит полный набор
аминокислот (АК), что дает возможность использовать именно его в подкормке
молодняка сельскохозяйственных животных [2, 5]. Хотя аминокислотный состав
микроорганизмов несколько отличается от принимаемого в большинстве случаев
за стандарт состава АК белка сои, микробный белок включает все необходимые
АК, а по содержанию незаменимых – даже превосходит его [1, 3].
Целью исследований являлось изучение аминокислотного состава
биомассы штамма Streptomyces massasporeus CNMN – 36, выделенного из почвы
Молдовы и хранившегося в лабораторных условиях в течение 14 лет.
Проведенные исследования показали, что при культивировании штамма на
комплексной среде в его биомассе обнаружено 18 АК. Сумма протеиногенных АК
составляла 12,9905 г/100г, в том числе незаменимых – 4,7055 г/100г и
иммуноактивных – 7,9901 г/100г. При сопоставлении количества необходимых для
высших организмов АК, содержащихся в биомассе изучаемого штамма, с нормами
ФАО для так называемого «идеального белка» [4], было выявлено, что по
процентному содержанию треонина культура превышала «идеальный белок» на
96,79%, лейцина – на 46,88%, валина – на 17, 31%.
Для оценки качества белка биомассы исследуемой культуры определяли
показатели питательной ценности белка, используя следующие коэффициенты:
E/N – отношение суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых; Е/Т отношение суммы незаменимых аминокислот к cуммарному азоту; S/T отношение суммы серосодержащих аминокислот к cуммарному азоту; Ar/T отношение суммы ароматических аминокислот к cуммарному азоту. Полученные
данные сравнивали со стандартами ФАО и ВОЗ.
Анализируя результаты, можно отметить, что значение индекса E/N и E/T
ниже на 24,0% и 11,3% по сравнению с казеином и на 43,0% и 30,27% по
сравнению с яичным белком соответственно. Значение же индексов S/T и Ar/T
выше на 50,0% и 9,38% по сравнению с казеином и меньше на 23,4% и 56,25% по
сравнению с яичным белком соответственно.
Таким образом, полученные данные являются важным показателем при
сравнительной оценке качества биомассы стрептомицета Streptomyces
massasporeus CNMN – 36.
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METODE CONTEMPORANE DE CORECŢIE ALE VICIILOR DE
REFRACŢIE
LUPAŞCO Tatiana
USMF “N.Testemiţanu", studenta, anul V
Recenzent:BOIŞTEANU Vladimir, doctor în medicină,conferenţiar universitar
Cuvinte cheie:ametropii,chirurgie fotorefractivă,lentile de contact
Ametropiile sau anomaliile de refracţie reprezintă cea mai frecventă
patologie oculară, incidenţa acestora variază între 68-86%[2].Ele produc nu doar
discomfort şi tulburări vizuale,ci în unele cazuri şi invaliditate[1].Ametropiile sunt
modificări ale refracţiei în care focarul razelor paralele este situat înaintea retinei
(miopia),în spatele retinei (hipermetropia) sau nu este punctiformă (astigmatism).
În prezent se cunosc 3 direcţii de bază de corecţie ale tulburărilor de
refracţie[3]:
1 optică aeriană - ochelari
2 cu lentile de contact corneene
3 metode chirurgicale (chirurgia tradiţională şi fotorefractivă)
Material şi metode
Studiul nostru a cuprins 64 de pacienţi cu ametropii, distribuiţi în 3 grupe:
18 pacienţi cu corecţie aeriană
32 purtători de lentile de contact
14 persoane operate prin metoda LASIK
Rezultate şi discuţii
Toţi pacienţii examinaţi au obţinut ameliorarea acuităţii vizuale,dar cu unele
particularităţi.Corecţia aeriană pentru ametropiile de grad înalt a cauzat disconfort
vizual.Aplicarea lentilelor de contact s-a asociat cu riscul apariţiei fenomenelor
inflamatorii şi a necesitat respectarea regulilor de îngrijire specială a acestora. În
cazul chirurgiei fotorefractive efectul vizual s-a manifestat precoce, dar stabilizarea
refracţiei oculare a durat în timp.
Concluzii
1 Reabilitarea pacienţilor cu ametropii se efectuează prin 3 metode
(ochelari, lentile de contact, metode chirurgicale), fiecare din ele avînd avantaje şi
dezavantaje.
2 Conduita medicală în anomalii de refracţie este individuală
3 Realizările progresului tehnico-ştiinţific contribuie la minimalizarea
efectelor secundare ale metodelor de neutralizare a ametropiilor.
Bibliografie:
1.
2.
3.

Dabezies O. Contact Lenses.Part 2 N-.Y.Grune &Stetton Inc.,1984, 152p
Pop Rodica.Oftalmologie.Casa cărţii de ştiinţă,Cluj- Napoca,România,1996
Даниличев В. Ф.Современная офтальмология. Санкт –Петербург, 2000

42

CLINICAL AND PARACLINICAL PARTICULARITIES OF THE
COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA (CAP)
NACU Aliona
State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”
Reviewer: RUSU Doina, asistent profesor Department of Internal Medicine Nr. 1
Key Word: pneumonia, community, simptoms, radiological signs
Pneumonia represents and today a serious medical problem with a high
mortality and health system burden [2].
The goal of this study: It's a clinical'paraclinical analysis of 163 cases of
the ACP, treated in Municipal Hospital ,,Sf. Arhanghel MihaiF' during the period
September 2003 - April 2004.
Materials and methods; 163 hospital history sheets of the patients with the
ACP have been analyzed retrospectively. Information from them included the age,
the risk factors, clinical and paraclinical features of the ACP.
Results: Mostly, the ACP occurred at persons aged over 50 years (52%).
Smoking (29%), chronic obstructive bronchopneumonia (31%), congestive heart
failure (10%) were the most frequent risk factors. The onset of disease can be acute
(36%) or slow (64%). A classic physical syndrome of pulmonary condensation was
appreciated in 14% of cases. Pneumonia more frequent is characterized
biologically through leukocytosis (22%), deviation of the differential count to the
left (61%), increased ESR (39%). Pneumonia was confirmed in the radiological
way in all cases. At 33 patients (20%) it was appreciated the bilateral pneumonia.
The most frequent complications of the ACP were the parapneumonic pleurisy (22
cases), the acute respiratory insufficiency (50 cases) and the septic shock (2 cases).
Conclusion: Hie ACF occurs at men. The classic physical syndrome of the
pulmonary condensation is appreciated very rarely. At aged persons, the clinical
presentation is rather poor, thus the diagnosis is determined only through X-ray.
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АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА
LACTOBACILLUS ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРОЖЖЕПОДОБНЫМ
ГРИБАМ
РАДКЕВИЧ К. В., ФАБИЯНСКАЯ И. В.
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: УЖЕВСКАЯ С.Ф. доц. кафедры зоологии
Ключевые слова: антагонизм, лактобациллы, дрожжеподобные грибы
В ходе эксперимента были исследованы антагонистические свойства 67
штаммов лактобацилл по отношению к шести коллекционным штаммам
условно-патогенных и сапрофитных микроорганизмов и шести штаммам
дрожжеподобных грибов.
Были использованы коллекционные штаммы
следующих микроорганизмов: Rhodotorula bogoriensis УКМ G-50T,
Saccharomyces cerevisiae УКМ G-497, Candida utilis УКМ G-1597, Candida
albicans УКМ G-2501T, Cryptococcus neoformans ОГУ Р-26, Nocardia asteroides
УКМ Ас-405Т.
По отношению к Rhodotorula bogoriensis (13,8 %) исследуемые
лактобациллы проявляли, как правило, слабую антагонистическую активность, а
по отношению к Saccharomyces cerevisiae (12,3 %) - относительно высокую.
Вышеуказанные дрожжевые грибы могут вызывать случайные поражения, их
инфекции носят оппортунистический характер (эндокардиты, пневмонии и др.).
Часть штаммов проявили высокую, но большая часть, низкую
антагонистическую активность по отношению к грибам Candida albicans (1,5 %
штаммов - высокая и 7,7 % - низкая антагонистическая активность).
Высокая (3,1 %) и средняя (4,6 %) антагонистическая активность
проявлялась по отношению к дрожжеподобным грибам Cryptococcus neoformans,
возбудителелю криптококкоза.
Антагонистическая активность лактобацилл по отношению к другим
микроорганизмам обусловлена действием таких продуктов их метаболизма как
перекись водорода, бактериоцины, антибиотики, лизоцим, и молочная кислота. В
настоящем исследовании показано, что антагонистическая активность
исследуемых штаммов лактобацилл в большей мере обусловлена действием
продуцируемых кислот, чем другими метаболитами данных штаммов.
Было выявлено, что наибольшую антагонистическую активность
относительно использованных условно-патогенных микроорганизмов проявили
следующие штаммы: L. viridescens 15, L. kefir 289, L. casei s/sp tolerans 290, L.
acidophilus 291, L. delbrueckii s/sp bulgaricus 432, L. delbrueckii s/sp bulgaricus 444,
L. curvatus 904, L. delbrueckii s.sp lactis 918, L. delbrueckii s.sp lactis 921, L.
plantarum 991, L. delbrueckii s.sp bulgaricus 823, L. fermentum ATCC 14931.

44

ACTIVITATEA ENZIMELOR GLUTATIONICE ÎN CREIER SUB
INFLUENŢA GLICOZIDELOR CARDIACE LA MODELAREA
INSUFICIENŢEI CARDIACE ACUTE ÎN NORMO- ŞI HIPEROXIBARIE
BUCAŢEL (CECAN) Angela, SCUTARI C., CAZACU V.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „NicolaeTestemiţanu”
Recenzent: MATCOVSCHI C. profesor universitar
Cuvinte cheie: insuficienţa cardiacă, cardioglicozide, oxigenarea hiperbară
Sistemului glutationic (SG) i se atribuie un rol fundamental în protecţia
organismului contra factorilor nocivi şi poate servi drept criteriu pentru aprecierea
stării funcţionale a sistemelor de protecţie ale organismului la acţiunea diverşilor
agenţi toxici. Prin concursul SG angajat în procesele antiperoxidice se produce
neutralizarea radicalilor liberi ai oxigenului şi derivaţilor lor, care induc lezarea
primară a celulelor.
Pe de altă parte oxigenul sub presiune şi-a găsit o largă aplicare în diverse
ramuri ale medicinii.
În scopul optimizării efectelor farmacologice ale glicozidelor cardiace şi
prevenţiei efectelor adverse se utilizează cu succes oxigenarea hiperbară, care
exercită acţiune polivalentă asupra diferitor verigi ale metabolismului celular.
Insuficienţa cardiacă acută (ICA) a fost modelată prin coarctarea a 4/5 din
diametrul aortei abdominale.
La utilizarea digoxinei şi strofantinei în condiţiile atmosferice obişnuite la
animalele intacte scade activitatea glutationreductazei (GR) şi γglutamintranspeptidazei (γ-GTP), pe când în condiţii de hiperoxibarie se
restabilişte activitatea γ-GTP doar sub influenţa strofantinei.
La modelarea ICA are loc scăderea activităţii GR.
La administrarea strofantinei în asociere cu oxigenul sub presiune pe
fondalul ICA se normalizează activitatea GR, pe când la utilizarea digoxinei în
condiţiile nominalizate scade activitatea ambelor enzime glutationice.
Cercetările efectuate atestă existenţa unor corelaţii semnificative în
activitatea enzimelor glutationice în ţesutul creierului la modelarea ICA, precum şi
sub influenţa glicozidelor cardiace în normo- şi hiperbarie. La asocierea digoxinei
cu OHB în cadrul ICA se constată o corelaţie pozitivă de intensitate mică între GR
şi γ-GTP însă strofantina în condiţii similare schimbă semnul corelaţiei dintre
aceste enzime.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ И
МОЧЕ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У СПОРТСМЕНОВ.
ГАРАЕВА Ольга
Институт Физиологии и Санокреатологии, АН РМ
Рецензент: доктор биологических наук, В. Чокинэ
Ключевые слова: физическая нагрузка, спортсмены, микроэлементы
Спорт на современном уровне его развития требует от человека быстрой и
максимально эффективной мобилизации основных функциональных систем организма.
[2]. Во время напряженной физической активности степень энергетического обмена в
скелетной мышце, в котором принимают активное участие многие микроэлементы,
может увеличиваться в 20-100р. Дефицит микроэлементов может проявляться, только
когда метаболический обмен достаточно высок, и длительная физическая нагрузка
может привести к повышенной потере микроэлементов и интенсификации обмена
веществ.
Исследования были проведены на группе 14 спортсменов-пловцов
(кандидаты в мастера спорта, I-II разряд). Продолжительность нагрузки составила 1,5
часа: разминка 2км и 3X800 (4X200 R-3', 8X100 R-1'30, 16X50 R-45'').
Выявлено, что у спортсменов до физической нагрузки в плазме крови:
повышено содержание цинка в 2 р., железа в 1,6 р, что согласуется с данными
литературы [2, 3]; содержание марганца соответствует нормам. [1] С другой стороны
содержание никеля превышает норму в 2,4р., что, вероятно, является результатом
экологического состояния в республике. В моче обнаружено 0,022 мг/л меди, которая в
норме должна отсутствовать, в то время как в крови медь находится на нижней границе
нормы, что может говорить о недостаточности или пониженной усваиваемости этого
элемента.
После физической нагрузки содержание цинка (на 37,8%) и марганца (на
15,8%) достоверно снизилось в плазме крови с одновременной их экскрецией с мочой:
цинка (на 29,9%) и марганца (на 22,0%). Содержание железа в крови повысилось на
30,7%, а в моче появились его следы. Вероятно, при нарастании интенсивности
физических нагрузок имеет место увеличение задержки и утилизации железа в
организме. Преобладание выделения железа над повышением его концентрации в
плазме связано с повышенным его расходом в окислительно-восстановительных
реакциях. Возможно, повышенная экскреция марганца связана с выявленной задержкой
железа в организме, т.к. марганец интенсивно используется в обмене железа, с которым
он тесно связан. Экскреция меди при физических нагрузках снижается и носит
компенсаторный характер вследствие отрицательного баланса железа и марганца[2].
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RĂSPÎNDIRII ŞI DENSITĂŢII POPULAŢIILOR TRITONULUI CRESTAT
(TRITURUS CRISTATUS LAUR.) ÎN REPUBLICA MOLDOVA
JALBĂ Liliana
Institutul de Zoologie a AŞM
Recenzent: COZARI Tudor, doctor conferenţiar, şeful catedrei Biologie Animală a
Universităţii de Stat din Tiraspol
Cuvinte cheie:Triton crestat, variabilitate geografică, răspîndire, densitatea
populaţiilor
Tritonul crestat este răspândit în Europa Centrală, de Sud şi de Est, cît şi
Asia de Vest. În conformitate cu unele date [1], deosebim 4 subspecii ale tritonului
crestat: Triturus cristatus cristatus – populează în Europa de Nord şi Centrală, în
Rusia ( partea continentală pînă la Ural); Triturus cristatus dobrogicus Kiriţescu,
1903- populează regiunea Dunării, de la Dobrogea pînă în Austria, intră pe
teritoriul Ukrainei în zona Carpatică; Triturus cristatus karelini Strauch, 1870 răspîndit în Balcani, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Iranul de Nord; Triturus
cristatus carnifex Laurenti, 1768 - se întâlneşte în Alpi şi Slovenia de Nord şi pe
peninsula Apenină.
Conform cercetărilor anterioare realizate de unii herpetologi [2] şi a datelor
noastre recente, în Republica Moldova este răspîndită subspecia nominativă Triturus cristatus cristatus, care are o distribuţie sporadică pe teritoriul republicii,
determinată de prezenţa mozaică a habitatelor optimale. În Codrii Centrali tritonul
crestat este răspîndit într-un număr mai mare decît cealaltă specia autohtonă de
tritoni – tritonul comun. În Rezervaţia „Codrii” tritonul crestat populează
preponderent sectoarele mai puţin afectate de impactul antropic; fiind semnalat în
bazinele cu apă stătătoare şi lent curgătoare, pe sectoarele adiacente lacurilor, de-a
lungul pîraielor silvice, în lunci şi liziera pădurii. În rezultatul cercetării distribuţiei
habitaţionale a speciei în diverse ecosisteme ale rezervaţiei, am obţinut următoarele
date: în bazinele silvice – 08 -1,4 ex/m²; în bazinele deschise de lizieră – 04 -1,6
ex/m²; pe sectoarele adiacente bazinelor acvatice – 0,06 ex/m². Cea mai înaltă
densitate a tritonului crestat este caracteristică bazinelor acvatice de luncă – 1,5 2,6 ex/m². În bazinele acvatice studiate, în 72% din cazuri, tritonul crestat este întrun număr mai mare decît tritonul comun– 59, 3 – 78,4 %.
Bibliografie:
1.
2.

Mertens R., Wermuth H. Die Amphibien und Reptilien Europas – Frankfurd am Main:
Kramer, 1960- 264 S.
Ocrotirea amfibienilor şi reptilelor în rezervaţiile Moldovei – Amfibiile şi reptilele
teritoriilor ocrotite. Moscova. 1988 pag. 56. (în l. rusă)
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INFLUENŢA UNOR BIOREMEDII DE ORIGINE ALGALĂ ASUPRA
ACTIVITĂŢII TRANSAMINAZELOR ÎN OSTEOPOROZA
EXPERIMENTALĂ
SARDARI Veronica
Laboratorul biochimie, USMF “Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: NIGULEANU Vasile, D.H.Ş.M., profesor universitar
Cuvinte-cheie: osteoporoză, ALAT, ASAT, biopreparat, Zn
Este cunoscut faptul, că pentru formarea ţesutului osos nou este necesară în
primul rând o biosinteză intensă a colagenului. Formarea aminoacizilor pe contul
creşterii activităţii reacţiilor de transaminare are mare importanţă pentru a asigura
sinteza proteinelor de origine colagenică. În aşa mod creşterea activităţii
transaminazelor poate contribui la intensificarea proceselor de formare a
colagenului.
Scopul studiului prezent a fost de a studia activitatea alaninaminotransferazei şi
aspartataminotransferazei la modelarea osteoporozei experimentale secundare şi la
administrarea unor bioremedii de origine algală cu conţinut divers de Zn.
Osteoporoza secundară a fost provocată la şobolani masculi prin injectări
subcutanate bisăptămânale a prednisolonului cu doza 10 mg/kilocorp.
În rezultatul studiului efectuat la animalele cu OP secundară s-a constatat o
reducere exprimată a enzimoactivităţii ALAT şi ASAT, ceea ce denotă diminuarea
intensităţii proceselor de transaminare şi, ca consecinţă, o sinteză scăzută a
proteinelor.
Medicaţia cu biopreparatele BP-Zn1 şi BR-Zn2 contribuie la sporirea
pregnantă a gradului de activitate a ALAT, cu 34% şi, respectiv, 45% (p<0,05)
faţă de valorile martorului, iar administrarea remediului BP-R conduce la
normalizarea enzimoactivităţii ALAT. În ceea ce priveşte activitatea ASAT
cercetările efectuate demonstrează, că tratamentul cu bioremediilor testate n-a
influenţat activitatea enzimei date, menţinând-o la cote reduse similar ale
animalelor cu OP.
În urma investigaţiilor efectuate s-a depistat efectul osteoregenerativ al
preparatelor cercetate, ceea ce se manifestă prin creşterea activităţii ALAT. Pe de
altă parte, reducerea activităţii ASAT sub influenţa tratamentului, este o verigă
importantă în patogenia acestei afecţuni, care necesită elaborarea complexelor de
măsuri curativ-profilactice efective pentru combaterea şi prevenirea ei.
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NIVELUL MARKERILOR REMODELĂRII OSOASE ÎN OSTEOPOROZA
PRIMARĂ ŞI INFLUENŢA UNOR REMEDII DE ORIGINE ALGALĂ
MELNIC Dumitru
Laboratorul Biochimie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: CHEPTEA Eduard, doctor în medicină.
Cuvinte-cheie: osteoporoză, biopreparat, fosfataza acidă, fosfataza alcalină
Scopul studiului prezent a fost cercetarea modificărilor nivelului markerilor
remodelării osoase în osteoporoza experimentală primară (OP) şi a medicaţiei cu
biopreparate de origine algală (BP) cu conţinut divers de Cr şi Zn.
S-a studiat activitatea fosfatazei alcaline (Falc) totale şi termolabile de
natură osoasă, precum şi a fosfatazei acide (Fac) totale şi tartratrezistente în osul
parietal la animalele cu OP. Rolul major al Falc termolabile în formarea osoasă şi
al Fac tartratrezistente în osteoresorbţie a fost demonstrat de mulţi cercetători.
Investigaţiile experimentale au demonstrat, că în osul parietal în OP se
reduce nivelul Fac şi Falc, însă diminuarea activităţilor Falc totale şi, în special,
termolabile este mult mai exprimată în comparaţie cu Fac totală şi tartratrezistentă.
Acest fapt indică la inhibiţia preponderentă a formării osoase la dezvoltarea
procesului patologic.
Administrarea BP cu conţinut programat de Cr a contribuit la restabilirea
parţială, dependentă de doză, a activităţilor Falc totale şi termolabile. Medicaţia cu
BP ce conţin Cr+Zn a produs majorarea mai elocventă a activităţii Falc totale şi
termolabile şi reducerea semnificativă a Fac totale şi tartratrezistente în confruntare
cu martor şi lotul cu OP. Această reducere a fost deasemenea dependentă de doză.
Rezultatele cercetărilor ne permit să evidenţiem modificările caracteristice
ale nivelului markerilor remodelării osoase în OP experimentală şi să confirmăm
perspectivele aplicării biopreparatelor de origine algală cu conţinut programat de
Cr şi, mai ales, Cr şi Zn, în tratamentul osteoporozei.
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NIVELUL GLICOPROTEIDELOR ŞI CONŢINUTULUI DE ARN ÎN
ŢESUTUL OSOS ÎN OSTEOPOROZA PRIMARĂ
ŞVEŢ Inna
Laboratorul Biochimie, USMF “Nicolae Testemiţanu”
Recenzent: NIGULEANU Vasile, D.H.Ş.M., profesor universitar
Cuvinte-cheie: osteoporoză, hexoze sumare, acid N-acetilneuraminic, acid
ribonucleic
În ultimul timp se consideră foarte importantă implicarea componentelor
glucidice din proteinele non-colagenice în dezvoltarea şi organizarea ţesuturilor
mineralizate. Metodele contemporane permit dozarea glucidelor legate cu
proteine în ţesutul osos, ceea ce deschide posibilităţi noi pentru studierea
patogeniei şi evoluţiei osteoporozei. Tesutul osos se caracterizeaza printr-un
conţinut sporit de ARN si ADN. Intensificarea proceselor biosintetice in ţesutul
osos este legată cu cresterea sintezei de ARN.
Scopul lucrării a fost elucidarea modificărilor conţinutului de hexoze
sumare, acid N-acetilneuraminic (NANA), acid ribonucleic (ARN) în ţesutul osos
în osteoporoză experimentală primară (OP), produsă la animalele de laborator –
şobolani albi.
Rezultatele cercetărilor denotă o reducere statistic veridică în ţesutul osos în
grupul de animale cu OP a conţinutului de hexoze sumare cu 54% (p<0,01) faţa de
animale intacte. Concentraţia NANA la animalele cu OP a scăzut concludent
statistic cu 25% (p<0,01) în raport cu parametrii de referinţă. Reducerea
conţinutului de hexoze sumare şi acid N- acetilneuraminic la animalele cu OP
atestă modificări în structura glicoproteinelor, care au loc în ţesutul osos.
Din cele înregistrate investigaţional constatăm o tendinţă statistic
neconcludentă de sporire a conţinutului de ARN la animalele cu OP.
Astfel, rezultatele cercetărilor nivelului de glicoproteide şi conţinutului de
acid ribonucleic în ţesutul osos pot fi folosite în calitate de marcheri metabolici
pentru aprecierea gradului de severitate a procesului patologic în ţesutul osos şi
monitoringul evoluţiei osteoporozei şi selecţia eficacităţii remediilor
medicamentoase aplicate.
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ANALIZA POLIMORFIZMULUI FRAGMENTELOR ADN
AMPLIFICATE PRIN METODA RAPD-PCR LA DIFERITE FORME
MUTANTE M5 DE NĂUT (CICER ARIETINM L.)
CLICIUC Dorin
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
În urma iradierii boabelor de năut cu raze γ şi a selecţiei individuale pe
parcursul generaţiilor M1 – M5 au fost obţinute forme mutante ce prezintă caractere
forfo-fiziologice distincte faţă de linia 2/98 iniţială. La aceste forme au fost
observate deosebiri semnificative a valorilor parametrilor biometrici (înălţimea
plantelor, ramificarea, masa a 1000 boabe etc), biochimici (conţinutul de proteine)
şi fiziologici (timpul şi durata înfolririi, formării păstăilor, maturizarea plantelor).
În generaţiile M3 – M5 au fost studiate peste 400 forme presupus mutante, dintre
care doar aproape 20 forme au reprodus pe parcursul acestor ani caractere
semnificativ deosebite de cele a liniei 2/98 iniţiale (martor). Din cauza influenţei
factorilor de mediu asupra exprimării caracterelor calitative şi cantitative, cât şi
asemănării mari a formelor mutante între ele şi cu martorul (păstrează majoritatea
caracterelor liniei iniţiale), selecţia şi aprecierea formelor mutante e dificilă.
Pentru aprecierea diversităţii genetice a formelor mutante, o metodă
accesibilă şi rapidă este studiul polimorfizmului segvenţelor ADN amplificate cu
folosirea de primeri RAPD-PCR.
În urma reacţiilor de amplificare folosind ADN de năut şi o serie de primeri
RAPD, cele mai multe fragmente amplificate în produsul de reacţie au fost
observate la folosirea primerilor P2, P6, P8, P39 şi OPA10, cel mai bine s-au
difeneţiat fragmentele de amplificare la folosirea primerilor P2, P6 şi P39, care
ulterior au fost folosiţi pentru a evidenţia polimorfizmul segvenţelor ADN la 13
forme mutante.
Prezenţa unor spectre polimorfice specifice la formele mutante M5 de năut
demonstrează că în urma acţiunii razelor γ au fost induse modificări genomice
semnificative responsabile de apariţia unor noi caractere la aceste forme.
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TRATAMENTUL CU ENOXIL A COMBUSTIILOR TERMICE
GONCIAR V1., CERLAT S2., GOLOVEI D. 3, LUPAŞCU T4.
Catedra Farmacologie, USMF „Nicolae Testemiţanu” 1,2,3, Institutul de Chimie4
Recenzent: BACINSCHI N., conferenţiar universitar, d.ş.m.
În ultimii ani în R. Moldova se observă o tendinţă de creştere a incidenţei
combustiilor, constituind o problemă estetică şi socio – economică, ce determină
necesitatea unui tratament raţional şi inofensiv. Obiectivele acestui studiu au fost
de a evalua efectul regenerator posibil al Enoxilului in cazul combustiilor termice.
Preparatul reprezintă un extract din seminţe de struguri ce posedă un spectru larg
de acţiune. Modelarea arsurilor s-a realizat la şobolani albi cu formarea unor
leziuni termice de gradul III-IV. Enoxilul s-a aplicat local pe plagă, sub formă de
soluţii: alcoolică 2,5%, 5%; şi apoasă 2,5%, 5%, până la cicatrizarea completă.
Datele obţinute au demonstrat că concentraţiile optime şi cu efect stimulator al
proceselor regenerative sunt sol. alcoolică de 2,5% şi sol. apoasă de 5%, ce reduc
termenul mediu de cicatrizare cu 4 zile în comparaţie cu lotul martor (p<0,01 şi
respectiv p<0,001). În cazul utilizării soluţiilor apoasă de 2,5% şi alcoolică de 5%
termenul de vindecare este cu 2 zile mai precoce faţă de lotul de referinţă (p<0,05
şi respectiv p<0,05). După vindecarea plăgii s-a format o cicatrice mică şi netedă
cu restabilirea ulterioară a pilozităţii. Soluţiile alcoolice (2,5 şi 5 %), au efecte
iritante pe o perioadă scurtă de timp, fără a modifica starea generală a animalelor.
Totodată, preparatul exercită şi acţiune antiseptică, preîntâmpinând infectarea
plăgilor. Eficacitatea înaltă regeneratoare, toleranţa şi inofensivitatea Enoxilului
justifică oportunitatea recomandării lui pentru studii clinice.
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MODELING SPATIAL AND TEMPORAL HYDROLOGICAL IMPACT OF
LANDSCAPE CHANGE USING SATELLITE IMAGES, GIS AND LAND
TRANSFORMATION MODEL (LTM)
BUDESTEANU Sergiu1, PIJANOWSKI Bryan and DUCKLES Jonah2
Institute of Geology and Seismology, Academy of Sciences of Moldova1
Department of Forestry and Natural Resources, Purdue University, USA2
Reviewer: Syrodoev Ghenadii, Dr. engineering geology
Keywords: spatial modeling, hydrologic impact, GIS, satellite images
The primary objectives of this research were to integrate temporal and
geospatial land use/cover data sources in a Land Transformation Model (LTM) to
create a modeling system that could assess the impact of future development on
total runoff volume and Non Point Sources (NPS) pollution. We have examined
the extent to which the Artificial Neural Network (ANN) and Geographical
Information Systems (GIS)-based LTM can be used to simulate changes across the
proposed study area. Land use change drivers were selected as the variables that
have shown significant correlation with land use changes. The results of land use
change models demonstrate that LTM is capable of forecasting the probability of
an area becoming urbanized on the basis of input drivers and historical land use
change information. Land use maps for the years 2000, 2007, 2014 and 2021 were
created. The resulting spatial land use models demonstrate that urban development
and agricultural land degradation occurs at approximately the same rates. Changes
in agricultural land from 1993 to 2021 constitute 11%.
The study demonstrates that the integration of satellite remote sensing, GIS
and LTM was an effective approach for analyzing the direction, rate and spatial
pattern of land-use change. The obtained results are intended to support discussions
on the future of the rural area and identify additional drivers of landscape change
that need specific consideration in Ciugur watershed. Future research direction is
anticipated to assess the landscape sensitivity at different spatial and temporal
scales using remote sensing satellite images, ANNs and surface runoff models.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ MN(II), H2O2 ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA
PLATENSIS, ОБОГАЩЕННОЙ ФИКОБИЛИПРОТЕИНАМИ.
ЕФРЕМОВА Надежда
Институт Микробиологии АН РМ
Рецензент: ЛЕШАНУ Михай, доктор биологических наук
Ключевые слова: Spirulina platensis, фикобилипротеины, H2O2,
координационные соединения Mn(II)
Введение. Фикобилипротеины являются природными пигментами
белковой природы, обладающими антиоксидантными свойствами. Благодаря
данным свойствам фикобилипротеины используются для изготовления
диагностических препаратов, в качестве иммуностимуляторов, регуляторов
функции кроветворных органов. Применяются данные пигменты и в области
косметологии в качестве природных красителей. Целью исследования было
изучение влияния веществ-стимуляторов на содержание фикобилипротеинов
в биомассе цианобактерии Spirulina platensis.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась
цианобактерия Spirulina platensis (Nordst) Geitl.Calu-835, которая является
источником целого спектра биоактивных веществ. Определение содержания
фикобилипротеинов в биомассе осуществлялось по методу Boussiba.
Результаты и обсуждение. Использование комплексных соединений
Mn(II) с аминокислотами: LMn1, LMn2 оказало положительное влияние на
содержание фикобилипротеинов. Это, возможно, объясняется тем, что
лиганды(аминокислоты)
включаются
в
процесс
биосинтеза
фикобилипротеинов.
H2O2 в концентрации 0,1-1,0 мг/л ведет к увеличению содержания
фикобилипротеинов(в частности аллофикоцианина) в 1,3-1,4 раза по
сравнению с контролем. Данный эффект может объясняться тем, что H2O2
индуцирует формирование свободных радикалов в среде, способствуя тем
самым увеличению синтеза данных пигментов, которые являются мощными
антиоксидантами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ MN(II), H2O2 ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA
PLATENSIS, ОБОГАЩЕННОЙ ФЕРМЕНТОМ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗОЙ (SOD).
ЕФРЕМОВА Надежда
Институт Микробиологии АН РМ
Рецензент: ЛЕШАНУ Михай, доктор биологических наук
Ключевые слова: Spirulina platensis, супероксиддисмутаза, H2O2,
координационные соединения Mn(II)
Введение. Супероксиддисмутаза является важнейшим элементом
антиоксидантной защиты живых организмов.SOD контролирует образование
свободных радикалов, играет значительную роль в создании защитной
системы клетки от окислительных процессов. Перспективным является так
же применение биомассы, обогащенной SOD, в области косметологиии и
фармакологии. Так как микроводоросли и цианобактерии служат источником
многих биоактивных веществ, они могут быть использованы для получения
SOD и других антиоксидантов. Целью исследования было изучение веществстимуляторов на содержание SOD в биомассе цианобактерии Spirulina
platensis.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась
цианобактерия Spirulina platensis (Nordst) Geitl.Calu-835.Определение
активности SOD осуществлялось по методу Winterbourn.
Результаты и обсуждение. Использование комплексных соединений
Mn(II) с аминокислотами: LMn1, LMn2 оказало положительное влияние на
активность SOD. Максимальная активность фермента была отмечена при
добавлении в среду культивирования LMn1 в концентрации 2 мг/л-5,5 раз по
сравнению с контролем.
LMn2 в концентрации 0,5-3,5 мг/л способствовал увеличению
активности SOD в 5,4-5,8 раза по сравнению с контролем.
При использовании H2O2 максимальная активность энзима
увеличивалась в 1,5 раза по сравнению с контролем.
Mn входит в состав активного центра фермента SOD и выполняет
основную каталитическую функцию.Возможно поэтому добавление
координационных соединений данного металла в среду культивирования и
ведет к увеличению накопления Mn-SOD в биомассе Spirulina platensis.
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STEM CELLS: AN IMPORTANT CURE FOR VARIOUS DISEASES
SAJIN Stanislav, TOCAREV Maxim
Moldo-Turkish Lyceum
Reviewer: DOGAN Odzemir, Teacher of Biology at Moldo-Turkish Lyceum
Keywords: embryo, cure, cell, debate, issue
A stem cell is a primitive type of cell that can be coaxed into developing
into most of the 220 types of cells found in the human body (e.g. blood cells, heart
cells, brain cells, etc). Some researchers regard them as offering the greatest
potential for the alleviation of human suffering since the development of
antibiotics. Over 100 million Americans and two billion other humans worldwide
suffer from diseases that may eventually be treated more effectively with stem cells
or even cured.
Stem cells differ from other kinds of cells in the body. All stem cells –
regardless of their source—have three general properties: they are capable of
dividing and renewing themselves for long periods; they are unspecialized; and
they can give rise to specialized cell types.
The issue of research involving stem cells derived from human embryos is
increasingly the subject of a national debate and dinner table discussions. The issue
is confronted every day in laboratories as scientists ponder the ethical ramifications
of their work. It is agonized over by parents and many couples as they try to have
children, or to save children already born. The issue is debated within the church,
with people of different faiths, even many of the same faith coming to different
conclusions. Many people are finding that the more they know about stem cell
research, the less certain they are about the right ethical and moral conclusions.
Based on preliminary work that has been privately funded, scientists believe
further research using stem cells offers great promise that could help improve the
lives of those who suffer from many terrible diseases - from juvenile diabetes to
Alzheimer's, from Parkinson's to spinal cord injuries.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ВИНОГРАДА МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
ЛИМАНСКАЯ Н. В.. ЖУНЬКО И. Д..
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Украина
Рецензент: МИЛКУС Б.Н., доктор биол. наук, проф.
Ключевые слова: агробактерии, вирусы, виноград, полимеразная цепная
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Виноградарство является важной отраслью сельского хозяйства юга
Украины. В последние годы увеличивается площадь насаждений, в связи с
чем приобретает все большее значение диагностика вредоносных
заболеваний винограда.
В ходе исследований была разработана методика молекулярнобиологической
диагностики
возбудителей
бактериального
рака
(Agrobacterium tumefaciens и A. vitis) [1, 2] на основе метода полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием разработанного нами
диагностикума. Количество инфицированных бессимптомных растений,
выявленное методом ПЦР при исследовании культур агробактерий из
одревесневших побегов и корней винограда, превышало количество растений
с симптомами заболевания в 1,6 – 6,2 раза.
Для выявления вирусов комплекса бороздчатости древесины
винограда (GVA, GVB, RSPaV) использовали ПЦР с обратной транскрипцией
[3]. Данные вирусы входят в систему сертификации посадочного материала
винограда, принятую Европейским Союзом. В процессе исследования
параметры реакции были оптимизированы. Латентно инфицированными
были саженцы рядового посадочного материала, в то время как
сертифицированный посадочный материал был свободен от вышеуказанных
вирусов, несмотря на то, что RSPaV достаточно широко распространен на
виноградниках.
Исследования по выявлению возбудителя бактериального рака
винограда проводились при поддержке МОН Украины (договор № ДЗ/1652005 от 04.10.2005).
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ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ
ФРУКТОЗО – 1,6 – БИСФОСФАТАЗЫ BACILLUS SUBTILIS 668 И
ГЛИКОПРОТЕИДА B. SUBTILIS В 7025
ЯСТРЕБОВА Е. В., ДИДЕНКО Г. В., ДВОРЩЕНКО О. С.
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, Украина
Институт експериментальной патологии, онкологии и радиологии им. Р.Е.
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В терапии злокачественных новообразований микроорганизмы и
продукты их синтеза применяют как самостоятельно, так и вместе с
опухолевыми клетками (ОК). В таком аспекте изучались как живые
бактериальные клетки, так и их фаголизаты и экстракты. Вещества,
продуцируемые сапрофитными споровыми бактериями, как правило,
малотоксичны, что особенно важно для терапии. Целью работы было
виделение отдельных компонентов из среды культивирования B. subtilis В
7025, исследование их противоопухолевой активности на моделе саркомы 37
in vitro и сравнение с противоопухолевыми свойствами внеклеточной
фруктозо–1,6–бисфосфатазы (ФБФази) B. subtilis 668.
Показано,
что
изученные
препараты
снимают
опухольассоциированные антигены (молекулярная маса от 80 до 4 кДа) с
поверхности опухолевой клетки и модифицируют их.
Исследование цитолитического действия на ОК саркоми 37
внеклеточной ФБФазы и препарата, выделенного из культуральной жидкости
B. subtilis В 7025 в динамике показало, что в течении першого часа
экспозиции происходит увеличение в розмере ОК, вакуолизация цитоплазмы,
рассасывание ядрышка и практически во всех клетках наблюдается
выпячивание мембраны (мешковидные образования). В течении следующих
30 мин происходит фрагментации цитоплазмы ОК саркомы 37 с
образованием апоптических телец и гибель клеток. По окончании второго
часа экспозиции препаратов происходит разрыв оболочек ОК с выходом ее
содержимого во внешнюю среду.
Высказано предположение, что механизм цитотоксического действия
экстрацеллюлярной ФБФазы B.subtіlіs 668 и препарата, виделенного из среды
культивирования B.subtіlіs В 7025, на клетки саркомы 37 іn vіtro реализуется,
вероятно, путем апоптоза.
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ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИОФАГА
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS НА МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК
ЧЕЛОВЕКА
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Пищевое отравление, вызванное C. perfringens, - одно из самых
распространенных
заболеваний,
возникающее
после
употребления
контаминированных пищевых продуктов. Метод клеточных культур
обеспечивает неограниченные возможности моделирования внутриклеточных
процессов под воздействием бактерий и вирусов.
Целью работы было изучение цитотоксических свойств бактериофага
Clostridium perfringens іn vitro на модели перевиваемой культуры клеток
человека Нер-2.
Объект изучения - препарат специфичного бактериофага Clostridium
perfringens, содержащий 107 фаговых частиц в 1 мл. Для оценки влияния
бактериофагов на субпопуляцию клеток использовали такие показатели как
степень дегенерации монослоя и выживаемость клеток.
В результате исследований установлено слабовыраженное цитотоксическое
действие бактериофага в концентрации 106 фаговых частиц в 1 мл, которое
регистрировалось через 72 час экспозиции. Морфологические изменения
отдельных клеток монослоя проявлялись в изменении формы и размеров клеток.
Они уменьшались в обьеме, приобретали веретеновидную форму, отмечалась
мелкокапельная вакуолизация цитоплазмы. Препарат бактериофага Clostridium
perfringens, содержащий 106 фаговых частиц в 1 мл, оказывал слабовыраженное
влияние на аттракцию клеток Нер-2 к стеклу. Через 24 час культивирования
количество клеток, прикрепившихся к поверхности стекла, на 16,4% было ниже
контрольного уровня. Препарат, содержащий 105 частиц в 1 мл, не приводил к
статистически достоверному снижению аттракции клеток к носителю, по
сравнению с контролем. Таким образом, в результате проведенных исследований
была установлена возможность использования популяции клеток Нер-2 для
предварительной скрининговой оценки безопасности применения активных фагов
в медицинской практике.
Работа выполнена в рамках проекта INTAS Ref. Nr.03-51-5563.
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COMPARATIVE STUDYING FRUCTOSEBISPHOSPHATASES OF THE
BACILLUS SUBTILIS 668 AND THE ACTIVATOR PALE-GREEN
DWARF GRAIN CROPS IN REACTION OF DOUBLE DIFFUSION IN
GEL BY OUCHTERLONY
TOKOVENKO I. P.., SKRIPAL I.G., JASTREBOVA E.V.., MALINOVSKAJA
L. P., PANCHENKO L. P.
Institute of microbiology and virology . Str. D.K.Zabolotnogo, 154, Kiev, Ukraine
Serological properties fructosobisphosphatases (FBFases) of the Bacillus
subtilis 668 and the activator pale-green dwarf grain crops of the mycoplasma
Acholeplasma laidlawii var. granulum st. 118 (Alg 118) have been investigated in
comparative aspect by means of reaction of double diffusion in gel by
Оuchterlony. For each of microorganisms it is established, that their extracellular
and endocellular enzymes are submitted homological in serological attitude
molecules by which will consist of two antigenes ( epitopes), one of which is
identical for both microorganisms, and the second shows partial identity as reacts
with antibodies in heterological systems with formation of a line of precipitation as
"spur". It specifies that in antiserums to these enzymes there are antibodies as to
the common determinants of antigenes, which are compared (in this case FBFases), and to a determinant, absent at one of them. Proceeding from these
results, the conclusion is made, that FBFase of B. subtilis 668 serologically is
related, but not identical FBFase Alg 118.
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REDUCEREA CONTINUTULUI DE NITRIT IN SISTEM PRIN
UTILIZAREA COMPUSILOR OBTINUTI DIN PRODUSE VINICOLE
PORUBIN Diana, GONTA Maria
Catedra Chimie Industriala si Ecologica, USM
Recenzent: GONTA Maria, dr. în ştiinţe chimice, conferenţiar, Catedra Chimie
Industrială şi Ecologică, USM
Cuvinte cheie: acid dihidroxifumaric, rezveratrol, (+)catehina, ester dimetilic al
acidului dihidroxifumaric
Micşorarea expunerii omului faţă de NOC endogen-formaţi, ca o cale de
prevenire a cancerului, este posibilă prin utilizarea inhibitorilor proceselor de
nitrozare. Astfel, acidul ascorbic şi ascorbatul sunt cunoscuţi ca inhibitori ai
procesului de nitrozare prin reacţia cu agenţii de nitrozare. Compuşii fenolici, care
sunt prezenţi în cantităţi mari în alimentaţia şi băuturile utilizate de om, la fel sunt
potenţiali agenţi de blocare a formării NOC. Polifenolii includ un şir de compuşi
sintetizaţi de plante cum ar fi: flavonoizii ce se găsesc în ceai , izoflavonoizii din
soia, şi stilbenii din strugurii roşii. Fiecare dintre aceşti compuşi au demonstrat
proprietăţi anticancerigene asupra culturilor de celule de cancer . Din cauza
complexităţii lor de acţiune, activitatea anticancerigenă a polifenolilor nu este
îndeajuns cunoscută.
La variaţia concentraţiei de reducător (condiţii: [NO2-]0 = 1·10-4 M, pH
2.6, t = 37°C, [Red]0: 2·10-5 M; 5·10-5 M; 8·10-5 M; 1·10-4 M; 5·10-4 M), s-a obtinut
că DFH4 şi (+)Ct au proprietăţi reducătoare destul de bune chiar şi la concentraţii
mici, pe cînd esterii dimetilici ai acizilor dihidroxifumaric şi tartric reduc nitritul în
proporţii mai reduse. Activitatea mică a EDMT poate fi explicată prin lipsa
legăturilor duble în structură, care joacă unul din rolurile esenţiale în procesul de
reducere.
Variind concentraţia de nitrit (condiţii: [Red]0 = 5·10-5 M, pH 2.6, t =
37°C, [NO2-]0 : 1·10-5 M; 3·10-5 M; 5·10-5 M; 8·10-5 M; 1·10-4 M) observam ca
odată cu creşterea concentraţiei de nitrit, scade gradul de inhibiţie. Cea mai
evidentă scădere se observă pentru EDMD. Putem presupune că aceasta diferenţă
(de cca 40%) este cauzată de structura tridimensională a esterului, care împiedică
penetrarea ionilor de nitrit.
La mărirea concentraţiei de reducător, se măreşte şi gradul de reducere a
nitritului în sistem, pe cînd mărirea concentraţiei de nitrit duce la micşorarea
gradului de reducere.
Cercetarile au fost efectuate în cadrul programului de burse sponsorizat de
Federaţia Mondială a Savanţilor
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INFLUENŢA INFECŢIEI VIRALE ŞI A RADIAŢIEI GAMA ASUPRA
PROCESULUI DE CALUSOGENEZĂ LA ORZ
RAILEAN Tatiana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a plantelor al A.Ş.M, pusssikka@ rambler.ru
Recenzent: CHIRIAC Gheorghe, doctor în agricultură
Cuvinte cheie: orz, embrioni imaturi, calusogeneză
Variabilitatea generată de cultura de celule şi ţesuturi constituie o noua
sursa de caractere valoroase pentru ameliorarea plantelor atâta timp cît este stabila
şi se transmite la descendenţi [1].
În acest scop se recomandă regenerarea plantelor din calusuri, care prezintă
o instabilitate cromozomală pronunţată ce se transmite la descendenţi.
În acest context, folosirea virusurilor fitopatogene în cuplu cu radiaţiile
gama sunt puţin studiate deşi ar putea induce unele particularităţi specifice asupra
desfăşurării procesului de calusogeneză.
Reeşind din cele expuse, scopul lucrării de faţă a fost cercetarea efectului
radiaţiei gama şi a infecţiei virale asupra procesului de calusogeneză.
În cercetare au fost incluse trei genotipuri de orz de primăvară: Sonor,
Unirea, Galactic.
Plantele de orz au fost obţinute din seminţe supuse iradierii gama cu dozele
de 100,150,250 Gy, apoi plantulele în faza de două frunzuliţe au fost infectate cu
virusul mozaicului dungat al orzului.
În calitate de martor au servit plantele sănătoase. Culturile de ţesuturi in
vitro au fost iniţiate din embrioni imaturi prelevaţi de la plantele respective, în
condiţii aseptice şi cultivate pe mediu nutritiv de bază Murashige-Skoog (1962),
suplimentat cu acid diclorfenoxiacetic (2,4 D),benzil-aminopurină (BAP) şi
kinetină (K).
În rezultatul efectuării investigaţiilor s-a constatat:
1.Procesul de calusogeneză este influenţat de genotip.
2.O scădere mai esenţială a cotei de explante cu răspuns pozitiv s-a atestat
in cazul tratării seminţelor cu doza de 250 Gy .
3.Infecţia virală nu a influenţat semnificativ procesului de iniţiere a
calusogenezei.
4.Impactul radiaţiei gama + infecţia virală se poate manifesta prin
sinergizm atât pozitiv cât şi negativ.
5. A fost selectat un mediu care permite obţinerea unui răspuns pozitiv înalt
pentru explantele derivate atât de la plantele sănătoase cât şi cele virozate şi
provenite din seminţe iradiate.
Bibliografie:
1.

Badea E.M., Săndulescu D. Biotehnologii vegetale.//fundaţia Bioteh 2001,p.31
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ТИОНОВЫХ БАКТЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВА Т. В., ВАСИЛЬЕВА Н. Ю., БАСЮЛ Е. В.
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: КИРИЛЕНКО Н. А., к.б.н. методист 1 категории биологического
факультета.
Ключевые слова: Тионовые бактерии, коррозия, ингибитор
Большой
интерес
к
проблеме
геохимической
активности
микроорганизмов вызван тем, что эта активность биологических агентов
приводит к значительным модификациям в окружающей среде. Большое
количество коррозионных разрушений различных материалов, таких как
металлы, вызвано микроорганизмами и это является одним из видов
микробной геохимической активности.
Наиболее важными в геохимическом отношении являются
представители рода Halotiobacillus. Особенностью тионовых бактерий
является их способность образовывать агрессивные условия в процессе своей
жизнедеятельности, приводящие к ускорению процессов коррозии.
В работе использовался штамм Halothiobacillus species TR-7,
выделенный из Одесской системы водоснабжения, которому свойственны все
типичные признаки представителей этого рода бактерий. Накопительные
культуры получали на селективных средах: Летена, Баалсруда, Бейеринка и
Натанзона. Вследствие нескольких повторностей мы определили, что
максимально подходящей средой для культивирования нашего штамма
является среда Бейеринка. Таким образом, для дальнейших исследований
была выбрана среда Бейеринка. В опытные варианты добавляли ингибиторы
коррозии.
В ходе исследований было показано, что предложенный ингибитор
коррозии препятствует развитию наиболее агрессивных штаммов тионовых
бактерий Halothiobacillus species TR-7.
В первом контроле не было выявлено изменений: не наблюдали
появления осадка, среда оставалась прозрачной; во втором контроле при
взбалтывании поднимался обильный рыжий хлопьевидный осадок, была
отмечена легко разрушаемая пленка на поверхности среды, наблюдались
четко выраженные изменения на поверхности металлической пластины в
виде черного налета, пластина была подвергнута коррозионному процессу.
В опытных вариантах с добавлением ингибитора наблюдалось
снижение коррозионной активности, с постепенным изменением pH от
значения 6 до значения 12.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ НА АДГЕЗИЮ ТИОНОВЫХ
БАКТЕРИЙ К СТАЛИ
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Тионовые бактерии, обладающие мощным ферментативным
аппаратом, по своей окислительной активности могут конкурировать с
процессами химического окисления сульфидов металлов, элементарной серы,
сульфата закиси железа.
Известно, что микробная коррозия – это биоэлектрохимический
процесс, который происходит в сформированной на поверхности металла
биопленке. В соответствии с нашими предыдущими исследованиями,
мощность биопленки коррелирует с коррозионной активностью, что
подтверждает роль биопленки как основного фактора микробной коррозии.
Учитывая, что одним из этапов формирования биопленки является процесс
адгезии бактерий к металлу. Известно, что защитное действие ингибиторов
связано с адсорбцией бактерий на поверхности металла и образованием на
ней защитной пленки.
Целью нашей работы было исследовать влияние ингибитора коррозии
на адгезию тионовых бактерий к стали.
В работе использовался штамм Halothiobacillus species TR-7,
выделенный из Одесской системы водоснабжения, которому свойственны все
типичные признаки представителей этого рода бактерий. В качестве образца
стали использовали металлические шайбы, которые помещали в колбы
заполненные культурой тионовых бактерий, и вносили соответствующее
количество ингибитора.
Наши исследования показали, что в большей концентрации
ингибитора адгезия тионовых бактерий к стали снижалась. Следует отметить,
что относительное количество бактерий, которые адгезировались на стали, с
увеличением времени экспозиции уменьшалось.
На наш взгляд, угнетение адгезии клеток к стали в присутствии
ингибиторов связана с механизмом влияния этих веществ на
жизнедеятельность тионовых бактерий и на поверхность металла. Таким
образом, ингибитор влияет не только на жизнедеятельность штамма
Halothiobacillus species TR-7, но и на его способность адгезироваться на
стали.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ НАКОПЛЕНИЯ
БИОМАССЫ И СПОРООБРАЗОВАНИЯ BACILLUS SPHAERICUS
1795, ОБЛАДАЮЩЕГО ЭНТОМОПАТОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ.
ВАСИЛЬЕВА Т. В., ВАСИЛЬЕВА Н. Ю, РОТНОВ Д. А., БАСЮЛ Е. В..
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: КИРИЛЕНКО Н. А., к.б.н. методист 1 категории биологического
факультета
Ключевые слова: Bacillus sphaericus, питательные среды,
энтомопатогенные действие
Разработка технологии получения бакпреппаратов, обладающих
энтомопатогенным действием, с применением аэробных бацилл основывается на
знании физиологических особенностей штаммов, входящих в препарат, и
управлении процессами их культивирования.
Целью нашей работы было изучение динамики накопления биомассы и
спорообразования Bacillus sphaericus 1795 при культивировании на различных
средах.
Работу проводили со штаммом Bacillus sphaericus 1795, обладающим
энтомопатогенным действием против личинок кровососущих комаров Culex
pipiena molestus, Aedes flavescens, Aedes dorsalis и др. Bacillus sphaericus 1795 –
грамположительная палочка, образует субтермальные споры с раздувающимся
спорангием на одном конце, клетки при этом принимают булавовидную форму.
Споры и вегетативные клетки хорошо окрашиваются в микроскопическом
препарате. Штамм выращивали на скошенном МПА.
Культивирование осуществляли на полноценной (МПБ 1:1) и
синтетических средах.
Оценка кинетических параметров роста Bacillus sphaericus 1795 на
средах, отличающихся по минеральному составу и концентрации используемых
компонентов, показала следующее. Накопление биомассы варьирует в
зависимости от состава среды от 0,16 до 1,0 ед. ОП. Величины накопления
биомассы Bacillus sphaericus 1795 на полноценной среде (МПБ) достигают
3,9х1010 КОЕ/мл, что значительно превышает данный показатель на
синтетических средах.
Таким образом, в условиях наших экспериментов накопление биомассы и
спорообразование Bacillus sphaericus 1795 определялось составом среды.
Независимо от среды культивирования, накопленная биомасса, содержащая
вегетативная клетка и споры обладала сильным токсическим действием на
личинок Culex pipiena molestus; гибель личинок кровососущего комара
регистрировали в течении 12-24 часов.
Авторы выражают благодарность за помощь в работе ст.н.с., О. С. Багаевой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА КОРРОЗИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТИОНОВЫХ БАКТЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВА Т. В., ВАСИЛЬЕВА Н. Ю, БАСЮЛ Е. В..
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: КИРИЛЕНКО Н. А., к.б.н. методист 1 категории биологического
факультета.
Ключевые слова: тионовые бактерии, коррозия, индикатор.
Большие убытки, причиняемые вследствие микробиологической
коррозии, заставляют задуматься о разработке безопасных для человека
средств предупреждения биоповреждений и средств быстрого реагирования
на коррозионные изменения в лабораторных условиях и промышленных
масштабах.
В работе использовался штамм Halothiobacillus species TR-7,
выделенный из Одесской системы водоснабжения, которому свойственны все
типичные признаки представителей этого рода бактерий. В качестве среды
для культивирования бактерий использовали питательную среду Бейеринка.
В опытные варианты добавляли индикатор и ингибитор коррозии.
В эксперименте было 2 контроля: первым контролем служила
стерильная среда с индикатором и ингибитором коррозии без бактерий;
вторым контролем служила стерильная среда с индикатором и ингибитором
коррозии и добавлением агрессивного штамма Halothiobacillus species TR-7.
Термин экспозиции составлял 48, 96, 168, 216 и 264 часов. Далее в
контрольных и опытных вариантах определяли прирост биомассы, изменение
значения pH, концентрация тиосульфата и образование промежуточных
продуктов: тетратионата, сульфита и сульфата.
Было выявлено, что с одним и тем же штаммом галофильных
тионовых бактерий Halothiobacillus species TR-7, в эксперименте с разными
питательными средами индикатор коррозии показал разную степень
изменения окраски. Возникает вопрос о влиянии определенных химических
элементов, входящих в состав среды на степень коррозионной активности
тионовых бактерий и необходимости разработки путей связывания этих
элементов с целью защиты поверхностей от биокоррозии. Следующая серия
экспериментов будет направлена на решение данной задачи.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА КОРРОЗИЮ
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ВАСИЛЬЕВА Т. В., ВАСИЛЬЕВА Н. Ю., БАСЮЛ Е. В..
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: КИРИЛЕНКО Н. А., к.б.н. методист 1 категории биологического
факультета
Ключевые слова: коррозия, ингибиторы, технология водоподготовки,
тионовые бактерии
Огромные убытки, вызываемые микробиологической коррозией,
требуют разработки эффективных средств защиты от биоповреждений.
Время бурного развития промышленности и строительства настойчиво
диктует необходимость комплексных исследований коррозионитов,
разработки надежных противокоррозионных мероприятий и создание
антикоррозийных покрытий. Но, в настоящее время, микроорганизмы,
главным образом тионовые бактерии, пока что побеждают современные
методы борьбы с коррозией. Для борьбы с микробиологической коррозией
применяют различные методы. Сложности связанны с применением
ингибиторов коррозии в системе водоснабжения обусловлены высокими
требованиями к качеству циркуляционных вод.
Цель представленной работы – изучение влияния условий
водоподготовки и химических ингибиторов на развитие коррозионных
процессов в лабораторных условиях.
В качестве объектов исследования использованы тионовые бактерии,
изолированные из циркуляционных вод Одесских тепловых сетей. В
результате проведенных экспериментов показано, что изменение технологии
водоподготовки (замена сульфат ионов на хлор) не влияла на численность и
коррозионную активность тионовых бактерий в модельных установках,
имитирующих систему теплоснабжения.
Введение ингибитора коррозии в культуральную среду также не
оказывало влияния на количество тионовых бактерий; однако угнетало
развитие коррозионных процессов. В присутствии ингибитора коррозии
разрушение металлических пластинок в течение всего срока наблюдения (6
месяцев) не регистрировали.
Длительные и систематические наблюдения за развитием тионовых
бактерий в модельных установках показало перспективность использования
ингибитора коррозии для предупреждения разрушения металлических труб.

67

INFLUENŢA MICROFLOREI SATELITE ASUPRA POTENŢIALULUI
BIOSINTETIC AL MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA
BIVOL Cezara
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie profesor universitar
Cuvinte cheie: Dunaliella salina, microflora satelită, cultură axenică
Producerea şi utilizarea biomasei de microalge şi a unor produse preţioase
sintetizate de către ele este indisolubil legată de perfecţionarea tehnologiilor de
cultivare. În ultimul timp se pune problema interacţiunii factorilor sus-numiţi cu
cei biologici, prin dirijarea microflorei asociative a acestor alge.
Astfel, scopul lucrării este identificarea microflorei satelite şi studierea
influenţei ei asupra proprietăţilor biochimice a microalgei verzi Dunaliella salina.
Ca obiect de studiu a servit microalga Dunaliella salina şi microflora ei
satelită. S-au izolat şi s-au identificat bacteriile satelite în baza proprietăţilor sale
distinctive conform determinatorului universal a lui Bergey. S-a studiat acumularea
proteinei, glicerolului. lipidelor şi carotenoizilor în culturile axenice de microalge
şi în cele cu inoculate de microorganisme asociative. Cantitatea de proteină s-a
determinat după metoda Lowry, cantitatea de lipide, glicerol şi carotenoizi – după
metodele descrise de Rudic 1993.
Microflora satelită reprezintă microorganisme care fac parte din grupul
moderat halofilelor–genul Pseudomonas şi grupul slab halofilelor–genurile
Micrococcus, şi Actinomyces. Dunaliella salina creşte mai bine în prezenţa
microflorei satelite, decât în lipsa ei. Diferenţele între aceste două tipuri de
cultivări se observă la nivel biochimic. Mai mult decât atât, unele probe axenice cu
dozaj bacterian înregistrează un nivel biosintetic mult mai sporit chiar faţă de
cultura obişnuită de Dunaliella salina, cu întreaga totalitate de bacterii, cantitatea
de substanţă mărindu-se în medie cu 10 %.
În concluzie se poate de afirmat că un mod efectiv, natural de stimulare şi
dirijare a potenţialului biosintetic al microalgei Dunaliella salina ar fi cultivarea ei
în prezenţa bacteriilor satelite, în cazuri aparte folosind şi adaosul bacterian
suplimentar bine dozat.

68

ASPECTE BIOTEHNOLOGICE DE REUTILIZARE A MEDIULUI DE
CULTIVARE ZARROUK
BIVOL Cezara
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: LEŞANU Mihai, doctor în biologie
Cuvinte cheie: mediul Zarrouk, Dunaliella salina, reutilizare
Cele mai răspândite probleme ale secolului nostru sunt: epuizarea resurselor
şi poluarea mediului înconjurător. Actualmente se lucrează intens în vederea
soluţionării acestora. În această direcţie în ultimul deceniu microalgele şi
cianobacteriile au căpătat o pondere considerabilă.
Cianobacteria Spirulina platensis este larg utilizată ca sursă importantă de
substanţe biologice preţioase. Ea este cultivată pe mediul mineral Zarrouk care
include indicii nutritivi optimali ai acesteia. Recultivarea aceluiaşi mediu cu
spirulină este ineficientă, mediul, însă, conţine substanţe biologice preţioase
rezultate în urma activităţii vitale a cianobacteriei. Astfel, el ar putea fi folosit la
cultivarea altor microalge. Un reprezentant bun ar fi microalga verde Dunaliella
salina al cărei mediu nutritiv are tangenţe comune cu mediul Zarrouk şi care
reprezintă un microorganism valoros cunoscut ca superproducent de β-caroten.
Scopul lucrării este de a optimiza mediul Zarrouk pentru reutilizarea lui în
vederea cultivării microalgei verzi Dunaliella salina.
Ca obiect de studiu a servit microalga verde Dunaliella salina, inocutată pe
mediul nutritiv Zarrouk rezultat de la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis.
Dunaliela fiind o algă halofilă mediul a fost completat cu NaCl în concentraţii de
10–100 g/l. Probele au fost cultivate timp de 10 zile. Productivitatea a fost
calculată conform metodelor elaborate de Rudic 1993.
Dunaliella salina creşte bine pe mediu de cultivare Zarrouk cu concentraţii
de la 50-100 g/l NaCl. Cea mai mare productivitate a fost înregistrată la
concentraţia NaCl de 90 g/l. Productivitatea se măreşte de 2,15 ori. Probele cu
concentraţii mici de 10-40 g/l au pierit în decurs de 3 zile.
Astfel, concentraţia de NaCl reprezintă factorul determinant în recultivarea
microalgei Dunaliella salina pe mediul mineral Zarrouk.

69

STABILIREA PONDERII ACUMULĂRII CROMULUI ÎN DIFERITE
FRACŢII PROTEICE DIN SPIRULINA
CIUMAC Daniela
Institul de Microbiologie şi Biotehnologie AŞM
Recenzent: GLIJIN Aliona doctor în biologie
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, crom (III), fracţii proteice
În Republica Moldova se atestă o sporire a unor maladii ca: diabet zaharat,
anemia, maladii iododificitare.. Diabetul zaharat, cauzat de dereglări ale activităţii
insulinei, provoacă patologii microvasculare. Cromul are un efect pozitiv asupra
bolnavilor de diabet de tip II, sporind activitatea insulinei. În afară de preparatele
tradiţionale antidiabetice un loc important în rezolvarea problemei diabetului
zaharat le poate reveni preparatelor cu un conţinut majorat de crom, obţinute pe
cale biologică. În şirul celor expuse, scopul investigaţiilor ştiinţifice efectuate a
constituit studierea repartizării cromului în fracţiile proteice în perspectiva utilizării
acestora pentru obţinerea preparatelor nutraceutice cu un conţinut prognozat de
crom şi formelor medicamentoase cu efect antidiabetic.
Rezultatele investigaţiilor au demonstrat că utilizarea compuşilor
[K2Cr2(SO4)4 ]•12H2O şi [K2Cr2(SO4)4 ]•12H2O în concentraţii de 25 mg/l are
drept consecinţă acumularea a 238mg% şi respectiv 226 mg% de crom în biomasă
de spirulină. Cantitatea sumară de crom determinată în fracţia de proteine extrase
din biomasa de spirulină cultivată în prezenţa [K2Cr2(SO4)4]•12H2O şi
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O constituie 175,7 mg% şi 198,8mg%, respectiv.
Cea mai mare cantitate de crom în biomasa de spirulină a fost stocată în fracţiile
proteice. S-au atestat valori indentice ale conţinutului de crom pentru fracţiile
etanolo- şi salinosolubile (8 şi 30% din conţinutul sumar de crom în proteine). Mici
diferenţe se observă în cazul fracţiilor aposolubile şi alcalinosolubile 13% şi 49%
la utilizarea compusului [K2Cr2(SO4)4]•12H2O, iar pentru compusul
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O conţinutul de crom în aceste fracţii constituie
16mg% şi 46% crom, respectiv.
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Recenzent: RUDIC Valeriu, academician
Cuvinte cheie: polimorfismul genetic, alge, complexitatea genomului
Genomul eucariot este reprezentat de secvenţe cu un număr diferit de copii:
(i)secvenţele de ADN înalt repetitive; (ii) secvenţele de ADN mediu repetitiv; (iii)
secvenţele unice ale ADN-lui.. Se considera că genomul procariot este format doar
din secvenţe unice. La cianobacterii au fost identificate familii de secvenţe înalt
repetitive cu repetiţii scurte, repetate în tandem (STRR) şi unităţi scurte repetate în
tandem (STRU) şi secvenţe lungi repetitive în tandem - LTRR.
Scopul este de a compara gradul de complexitate a genomului la algele
eucariote şi procariote, precum şi de a determina stabilitatea moleculei de ADN în
dependenţă de diferenţele procentajului GC prin metoda clasică, propusă de Britten
şi Kohne.
Analizând temperatura de topire (Tm) ale ADN-ului algelor Spirulina
platensis, Dunaliella salina, Porphyridium crunetum, am constatat o creştere liniară,
direct proporţională cu conţinutul de perechi de baze GC.
Cele mai înalte temperaturi de denaturare sunt proprii algei saline Dunaliella
(Tm = 90oC), cea mai joasă la Porphyridium crunetum (Tm = 83oC), iar Spirulina
platensis s-a plasat intermediar (Tm este de 87oC).
Fracţiile unice sunt prezente la toate algele deoarece reprezintă genele ce
codifică proteine structurale. Secvenţele mediu repetitive care, participă la
biosinteza histonelor, predomină în cazul dunalielei şi porfiridiumului şi sunt în
cantităţi reduse la spirulină. Procariotele sunt lipsite de histone, însă prezenţa
acestor secvenţe în cazul spirulinei ar putea fi argumentată prin faptul că
cianobacteriile sunt unicele procariote la care întâlnim primordiile histonelor –
histone-like protein. Aceste rezultate au permis să constatăm polimorfismul genetic
şi complexitatea genomului la trei filumuri de alge.
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STUDIUL UNOR INDICI BIOCHIMICI DIN COMPONENŢA
CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS SUB ACŢIUNEA
COMPUŞILOR COORDINATIVI AI CR (III)
CIUMAC Daniela1, POPA Alexei2
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Facultatea Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat2
Recenzent: LEŞANU Mihai doctor în biologie
Cuvinte cheie: Spirulina platensis, crom (III), principii bioactive
Cianobacteriile alcătuiesc o grupă foarte diversă de organisme procariote,
colonizează majoritatea ecosistemelor. Un rol deosebit îi revine cianobacteriei
Spirulina platensis, ce serveşte ca sursă de principii bioactive. Polizaharidele
sulfatate inhibă dezvoltarea virusurilor. Spirulina este pentru organismul uman şi cel
animal o sursă valoroasă de acizi graşi polinesaturaţi cum ar fi acid linoleic şi gamalinolenic (C18∆6, 9, 12).
Obiectivul a fost stabilirea influenţei unor compuşi coordinativi ai
cromului asupra conţinutului de polizaharide şi lipide la cultivarea cianobacteriei
Spirulina platensis.
Materiale şi metode
Obiectul de studiu: Tulpina cianobacteriei Spirulina platensis (Nordst.)
Geitl CALU-835. Cultura Spirulina platensis (0,4g/l) a fost inoculată în mediul de
nutriţie Gromov nr 1 în prezenţa compuşilor [Cr(hedta)(H2O)],
[Cr(ur)6](NO3)•6H2O,
[Cr(ur)6]Cl3•3H2O,
[Cr(adta)(H2O2)]•3H2O,
[K2Cr2(SO4)4]•12H2O sau K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O în concentraţii de 1 25 mg/l.
Rezultatele cercetărilor
La cultivarea spirulinei în prezenţa [Cr(hedta)(H2O)] (în concentraţie de 20
- 25 mg/l), [Cr(ur)6]Cl3•3H2O (5 – 25 mg/l) sau [K2Cr2(SO4)4]•12H2O (10 – 15
mg/l) se observă un spor al conţinutului de lipide cu 12-19% faţă de proba de
referinţă. Rezultatele demonstrează că în biomasa de spirulină cultivată în prezenţa
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O în concentraţie de 15 mg/l cantitatea de lipide şi
polizaharide atinge valori maximale - 6,89% şi 26,6% din biomasă, respectiv.
Analiza comparative a modificării cantitative a fracţiilor lipidice şi polizaharidelor
din componenţa spirulinei cultivată în prezenţa compuşilor testaţi a stabilit un efect
benefic al compusului K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O atît asupra lipdogenezei cît
şi glucogenezei.
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ENOLEVURI – SURSE DE PRODUCERE A PRINCIPIILOR BIOLOGIC
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CUCU Tatiana
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Recenzent: DESEATNICOV Alexandra, dr. în biol., conf. cercet.
Cuvinte cheie: enolevuri, antociane, aminoacizi, compuşi bioactivi
Drojdiile de vin (enolevurile) reprezintă sedimentul rezultat prin depunerea
biomasei de drojdii ce a participat la fermentaţia mustului şi obţinerea vinului.
Cantitatea depunerilor de drojdii variază între 5-12% din volumul vinului [1].
Compoziţia chimică a drojdiilor depinde de tulpină şi de mediul de cultură.
Drojdiile sunt prezente pe struguri în mod natural; fără ele nu ar fi posibila
obţinerea vinului. S-a stabilit cĂ agentul principal al fermentaţiei alcoolice a
mustului de struguri este Saccharomyces cerevisiae Hansen, varietatea
ellipsoideus.
EsenţialĂ pentru posibilităţile de valorificare ulterioarĂ a drojdiilor
Saccharomyces este compoziţia lor chimicĂ care reprezintă motivaţia unor studii
care au scopul de a obţine produse biologic active. Drojdiile de vin sunt valoroase
prin conţinutul aminoacizilor şi din acest punct de vedere drojdiile sunt
comparabile cu carnea si conţine 11.0 g/100g SU arginina, 3.0 g/100g SU histidina,
11.4 g/100g SU lizina, 1.6 g/100g SU cistina. Mai mult, proteinele din drojdiile de
vin este utilĂ, având valoare terapeuticĂ, prin formarea de complexe proteice cu
mananii, complexe ce pot induce un răspuns imun celular.
Se propune studierea posibilităţilor de valorificare a drojdiilor de vin,
întrucât din drojdii se recuperează numai alcoolul prin distilare, biomasa de drojdii
rămânând ca produs secundar nevalorificat. Luând în consideraţie faptul cĂ în
Republica Moldova activează peste 180 de întreprinderi vinicole, face posibilĂ
utilizarea deşeurilor vinicole pentru sintetizarea unor compuşi bioactivi. Este deci
important de a studia diverse modalităţi de prelucrare a drojdiilor cu scopul de a
obţine produse biologic active utile şi elaborarea unor metode optime de prelucrare
a drojdiilor de vin având ca scop valorificarea eficientă a tuturor componentelor
utile rezultate în urma prelucrării acestora. Eventual, principiile biologic active pot
fi utilizate pentru elaborarea unor preparate proteico - vitaminice pentru furajarea
animalelor (de exemplu a peştilor).
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CORRELATIONS OF TLV’S WITH PHYSICAL CHEMICAL
PROPERTIES FOR SOME VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
DONE Roxana, CHIOSA Valentina, STANCULESCU Ioana
Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Bucharest
Reviewer: MANDRAVEL Cristina, Prof. Dr. University of Bucharest
Keywords: threshold limit values, volatile organic compounds, regression
coefficients
This paper is an extension of our precedent work [1] concerning Threshold
Limit Values (TLV’s) evaluation for some volatile organic compounds (VOC). For
21 selected chloro-derivatives we determined correlations between experimentally
TLV’s (mg/m3), namely time weight average values (TWA) for 8 hours and five
physical chemical properties. These properties, characteristic for molecular level
[2], were: molecular weight (M), boiling point (tB), melting point (tm), density (d)
and calculated log P (where P is partition coefficient between octanol and water
phases). Examining the quality of the founded relations, given by the regression
coefficients, we observed amazingly a weak correlation of TLV with log P [1].
The log P values are calculated after a refined incremental method of
Ghose, Pritvchett and Crippen [3], considering the molecular structures of studied
chlorocompounds optimized by molecular mechanics method MM+. The authors
claimed a precision about 0.4 log P units [3].
To improve the quality of the obtained relations we separate the
chorocompounds in groups with the same basic structure (aliphatic or aromatic)
and different number of chlorine atoms.
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VAGOTOMIA LA PAROSCOPICĂ ÎN TRATAMENTUL MALADIEI
ULCEROASE
ŞOR Elina
USMF „N. Testemiţanu”, Laboratorul Chirurgie hepato-pancreato-biliară
Recenzent: GHIDIRIM Gheorghe, Şef Catedra Chirurgie I“N. Anestiadi”,
Academician AŞ RM, D.H.Ş.M., Profesor Universitar
Cuvinte cheie: maladie ulceroasă , vagotomie, avantaje
Apariţia şi utilizarea pe larg în tratamentul maladiei ulceroase necomplicate
a blocanţilor-H2, a inhibitorilor pompei de protoni şi a antibiticelor ce duc la
eradicarea Helicobacter pylori, au făcut ca, în ultimii ani, tratamenul chirurgical al
acestei afecţiuni să aibă o pondere din ce în ce mai mică (Dubois).
Cu toate acestea cazurile rezistente la tratament, recidivile, nu rareori
însoţite de complicaţii, persistenţa în pături largi ale populaţiei, a factorilor de risc
bine cunoscuţi ca şi în anumite zone geografice sau pături sociale, demonstrează că
rolul chirurgiei în tratamentul ulcerului peptic cronic, este departe de a fi epuizat
(Munteanu). Astăzi, existenţa tehnicilor laparoscopice oferă alternative uneori
foarte avantajoase tratamentului conservativ (Dubois).
În lucrare este prezentată experienţa vagotomiei laparoscopice la pacienţi
cu maladie ulceroasă, efectuată la baza Cenrtului Naţional Practico-Ştiinţific în
Domeniul Medicinei de Urgenţă.
Concluzii:
Avantajele tratamentului endoscopic adăugate celor, deja clasice, rezultate
din abordul miniinvaziv, pot face din acest procedeu, ca de altfel, din toate
vagatomiile laparoscopice, cazuri ambulatorii; evoluţia simplă, reintegrarea rapidă,
spitalizarea scurtă, precum şi rezultatele funcţionale foarte bune, fac ca aceste
procedee să constitue alternative viabile tratamentuuli medicamentos îndelungat şi
costisitor.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РАСТЕНИЯХ ОЗИМОГО
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Государственный Аграрный Университет Молдовы
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университар
Ключевые слова: регуляторы роста, стероидные гликозиды, озимый ячмень,
предшественники
В агрофитоценозах исследовали параметры роста, фотосинтетической
деятельности и продуктивности растений озимого ячменя в зависимости от
действия регуляторов роста стероидной природы, препаратов Молдстим и
Экостим. Опыты проводили на районированных сортах интенсивного (Буран)
и пластичного (Основа) типов с высокой потенциальной продуктивностью.
Предшественники горох (раноубираемая) и соя (поздноубираемая) культуры,
создающие неоднородный пищевой режим почвы. Опрыскивание озимого
ячменя препаратами стероидных гликозидов проводили однократно в фазу
кущения, а дозе 25мг/л. Повторность опыта 4-кратная.
Установлено, что обработка вегетирующих растений регуляторами
роста стероидной природы приводит к увеличению параметров роста –
высоты растений, длины и диаметра стебля, возрастанию площади листовой
поверхности, росту сырой и абсолютно сухой биомассы по органам растений
и увеличение ее среднесуточного прироста в наиболее ответственные за
урожай фазы онтогенеза – выход в трубку и колошение.
формирование ассимиляционного аппарата у растений озимого ячменя
тесно связано с накоплением пластидных пигментов, содержание которых
зависит от сортовых особенностей, фаз вегетации и предшествующей
культуры. под действием стероидных гликозидов происходит изменение
параметров элементов продуктивности, повышение урожайности сортов в
1,1-1,7 раза и изменение качества зерна, особенно при размещении их по
гороху.
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CERCETĂRI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A
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În prezent în R.Moldova şi în lume se înregistrează o continuă depreciere a
nivelului imunităţii populaţiei însoţită de ascensiunea afecţiunilor micotice şi
bacteriene ale dermului. Preţul înalt al multor remedii medicamentoase, reacţiile
lor adverse şi ineficienţa lor, a determinat intensificarea cercetărilor ştiinţifice cu
privire la valorificarea unor noi surse de substanţe biologic active. Este cunoscut
faptul că taninurile vegetale posedă activităţi antimicrobiene. Conţinutul
enotaninurilor în seminţe de struguri alcătuieşte, în funcţie de soi şi zonă
geografică de cultivare a viţei de vie, 4-14%. Valorificarea acestor substanţe în
biotehnologiile moderne este pusă în dificultate datorită faptului că multe din ele
sunt insolubile în apă. În scopul solubilizării acestora au fost efectuate cercetări
care au permis stabilirea condiţiilor optime vizînd raportul dintre masa
enotaninurilor insolubile în apă şi a peroxidului de hidrogen, temperatura de
modificare şi de uscare a enotaninurilor modificate. Procedeul elaborat permite
obţinerea cantităţilor de ordinul de kg pe zi de substanţă activă „Enoxil.”
S-a constatat că taninurile vegetale obţinute din seminţe de struguri, dupa ce
sunt supuse transformărilor chimice, prezintă activitate biologică pronunţată.
Activitatea toxică redusă, de rînd cu randamentul înalt şi cheltuielile de cost mici
de obţinere a taninurilor modificate fac deosebit de avantajoasă utilizarea acestora
pentru crearea preparatelor antibacteriene şi antifungice. Prima etapă în realizarea
acestui deziderat constă în testarea activităţilor menţionate în condiţii in vitro.
Prin suplimentarea bulionului peptonat cu „Enoxil” în diverse concentraţii, la care
s-au adăugat culturi de bacterii Escherichia coli, Salmonela abony, Staphilococus
aureus s-a constatat că concentraţia minimă inhibitorie (CMI) este 0,15; 0,3 şi
0,15% şi concentraţia minimă bactericidă (CMB) - 0,1; 0,3 şi 0,15%, respectiv. În
cazul ciupercii Candida albicans a fost pusă în evidenţă CMI 0,3% şi CMB 0,6%.
Activităţile antimicrobiene şi antifungice ale preparatului „Enoxil” în concentraţii
relativ joase face destul de perspicace utilzarea acestuia la crearea preparatelor
medicamentoase în scopul tratării diverselor afecţiuni dermatologice.
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Keywords: bisbenzylisoquinoline alkaloids, UV-VIS absorption spectrometry,
complexes
Tetrandrine, (6,6’,7,12-tetramethoxy-2,2’-dimethyl–berbaman; TET) is a
bis-benzylisoquinoline alkaloid isolated from the roots of Stephania tetrandrae S.
Moore [1]. In recent papers, the broad pharmacological activity of TET and related
derivatives is reported. TET is used in traditional Chinese medicine to cure angina
and silicosis. TET is a calcium antagonist being effective against hypertension and
other cardiovascular disorders. In addition, TET and related bisbenzylisoquinoline
alkaloids are studied as antiplasmodial and immunosuppressive agents. Our
previous papers describe the ability of TET to complex the calcium and
magnesium ions, acting as host in a molecular recognition phenomenon [2,3].
The binding of Mg2+and Ca2+ metal ions to TET, fangchinoline and
berbamine has been studied by UV-Vis absorption spectroscopy. The binding
constants and the free energies of complexation were calculated. The effect of the
solvent (tetrahidrofurane or acetonitrile) on the complexation strength as well as
the role of the counter-ion (picrate, or perchlorate) are discussed. Small changes
are observed in the UV-Vis spectrum after complexation in respect to free ligand.
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SENTIMENTELE – FACTORI DECISIVI AI SANATATII NOASTRE
COTIU Roxana Gabriela
Cluj-Napoca, Romania
Am fost mereu pasionata de cercetarea modalitatii in care sentimentele ne
afecteaza viata,sanatatea,starea psihica si sufleteasca.
Consider ca o astfel de tema nu este tratata destul de profund de cercetatorii
zilelor noastre,pentru ca nu s-a considerat pana in prezent ca sentimentele au vreun
efect in plan fizic.Motivata de cercetarile profesorului si doctorului in medicina
alternativa Masaru Emoto in legatura cu capacitatea apei de a inmagazina
informatii despre exterior si de a-si schimba structura doar prin influentele
sunetelor,a cuvintelor si a vibratiilor, am descoperit baza perfecta pentru a cerceta
in continuare ceea ce mancam si in ce fel sentimentele negative ale bucatarilor,ale
viteilor sacrificati sau chiar ale noastre ne pot afecta in mod decisiv sanatatea.
Premiza de la care pleaca domnul profesor Emoto este unicitatea existentei
in Univers,demonstreaza prin metode fizice-fotografierea la -20 grade Celsius – ca
nu exista doua picaturi de apa identice, prin urmare nici cristalele de gheata
formate in vasele Petri supuse experimentului nu se aseamana. Dl profesor extinde
acest experiment supunand probele de gheata undelor sonore-primele ale unei
muzici simfonice, apoi heavy-metal, observand cristalele formate. La fel procedand
si cu cuvintele care exprima stari si sentimente,gen:ura,iubire si recunostinta,vorbe
violente si cuvinte de intelepciune.Descoperirea revolutionara a fost ca cele supuse
cuvintelor blande,sentimentelor calde si muzicii frumoase au fost desavarsit de
frumoase,luminoase si bine conturate, pe cand celelalte erau diforme.
Subliniind importanta apei in organismul nostrum-suntem constituiti din
70% apa la maturitate, aceste experimente ne atrag atentia asupra modului in care
gandim si simtim ,deoarece apa memoreaza starile noastre interioare.
Pornind de la fantasticele descoperiri ale Dl Emoto as dori sa atrag atentia
asupra importantei unei curatiri cu sentimente pozitive a propriei noastre persoane
in primul rand si a energiilor din jurul nostrum si raspandirea recunostintei pentru
animalele sacrificate in scopul hranirii noastre zilnice.
Concluzia pe care as vrea sa o desprind atat din cercetarile Dlui Profesor cat
si din propriile observatii este aceea ca ar trebui sa acordam mai multa importanta
sentimentelor noastre pentru ca asa cum ne pot inalta, ne pot cobori si in cel mai
adanc infern al propriilor noastre resentimente resimtite de fiecare celula in parte.
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ИЗУЧЕНИЕ RAD16-ПОДОБНОГО ГЕНА ТОМАТА
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В лаборатории Геномики и Экспрессии Генов выявлен клон (рабочее
название 5tR1) геномной библиотеки томата, показавший высокую степень
гомологии с геном RAD16, играющим важную роль в эксцизионной
репарации ДНК дрожжей. Изучение первичной структуры обнаруженного
геномного клона показало, что его длина составляет 3528 bp. Последующая
биоинформационная
обработка
выявленной
нуклеотидной
последовательности и теоретических рамок считывания позволила выделить
Открытую Рамку Считывания +3 в качестве реально работающей ОРС.
Согласно ОРС+3, в нуклеотидной последовательности клона 5tR1 были
выявлены два экзона. Первый экзон находится в положении 360-1046, второй
экзон - в положении 2958-3224. Таким образом, длина предполагаемого
клона кДНК составляет 952 bp.
При сравнении полученной нуклеотидной последовательности в
нуклеотидных банках NCBI, TIGR установлено следующее:
1.
данный геномный клон соответствует ранее неизвестному
гену томата (рабочее название gtR1).
2.
отмечена высокая гомология функциональных доменов
исследуемого клона с функциональными доменами дрожжевого гена RAD16
и его аналогом у Арабидопсиса.
3.
сравнение последовательности предполагаемого белка,
полученного на основе 5tR1, с последовательностями, имеющимися в
белковых базах NCBI и TIGR, показало наличие высокой гомологии
функциональных доменов данного клона с хеликазами следующих
суперсемейств: DEXH-box, DEAD-like, SNF2.
Изучение специфики экспрессии гена gtR1 в бутонах томата при
помощи RT PCR показало наличие его транскриптов на стадии Лептотены,
Тетрады, Гаметофита и врослого Цветка. На стадии Пахитены транскрипты
не обнаружены.
The research was made possible in part by Award № MTFP-013/05 of the
Moldovan Research and Development Association (MRDA) under funding from the
U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF).
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Recenzent: BARBACAR Nicolae, dr. hab. în biologie, prof. cercetător
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Utilizând diferite strategii experimentale bazate pe tehnica PCR pot fi
caracterizate molecular diferite genotipuri ale plantelor de cultură, ce prezintă
caractere importante pentru ameliorare. Scopul investigaţiilor prezentate a fost
identificarea şi aprecierea asocierilor genetice dintre polimorfismul secvenţelor de
ADN amplificate cu unele însuşiri agronomic valoroase la porumb.
S-au utilizat genotipuri de porumb din colecţiile Institutului de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor al AŞM şi a Institutului de Porumb şi Sorg (oferite cu
amabilitate de dr. hab. Iurcu A.).
În scopul realizării obiectivului propus s-a utilizat strategia SCAR
(Sequence Characterized Amplified Region), bazată pe tehnica de PCR. Rezultatele
obţinute demonstrează prezenţa spectrelor polimorfe specifice pentru genotipurile
care s-au dovedit a fi rezistente la patogenii larg răspândiţi în Republica Moldova
(Ustilagum maydis şi Sorosporium reilianum).
Secvenţierea şi analiza fragmentelor polimorfe identificate în baza mondială
de date (BLAST) a condus la depistarea unor membri noi ai familiilor de gene LTP
(Lipid Transfer Proteins) şi ZmPK (Zea mays Protein Kinase), care, conform
datelor recente din literatura de specialitate, participă în procesele de rezistenţă a
plantelor la factorii de stres (inclunzând şi agenţii patogeni).
În viitor planificăm o serie de experienţe legate de analiza moleculară a
genomului, utilizând primeri noi, selectaţi din structura primară a secvenţelor de
ADN flancante a fragmentelor depistate. Cercetările date vor conduce la
identificarea unor regiuni genomice noi asociate genetic cu caractere valoroase
pentru ameliorare.
The research described in this publication was made possible in part by
Award of the World Federation of Scientists
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POLIMORFISMUL MOLECULAR ÎN CADRUL DIFERITOR SPECII DE
PEŞTI OSOŞI
CIOBANU Lucia, MUNTEANU Viorel
Recenzent: DUCA Maria, dr. hab., prof. univ., USM
Cuvinte cheie: polimorfism molecular, ADN, evoluţie, arbore filogenetic
Studiul polimorfismului molecular permite reconstruirea relaţiilor de rudenie
dintre secvenţele de aminoacizi sau nucleotizi, analiza evoluţiei moleculare a genomului,
ameliorarea problemelor legate de biologia şi ecologia speciilor analizate şi elaborarea
arborilor filogenetici.
Polimorfismul genetic este definit ca existenţa, în aceeaşi populaţie, a două, sau
mai mult de două forme discontinue. Dezvoltarea tehnicilor de analiză moleculară a
permis o asociere a acestei diversităţi, mai întâi a polimorfismului biochimic şi apoi a
polimorfismului ADN-ului, cu alte cuvinte cu diferenţele existente în acelaşi locus între
indivizii aceleeaşi specii. Este posibil de determinat polimorfismul ADN-ului la mai
multe nivele, începând de la nivelul cromozomic, până la nivel nucleotidic, unele
caracteristici a genomului ca secvenţele repetitive favorizează apariţia polimorfismului.
Scopul cercetărilor noastre a fost de a studia polimorfismului la nivel de ADN în
cadrul a trei specii d peşti osoşi: Trichogaster trichopterus, Xiphophorus hellerii,
Pterophyllum scalare. Astfel, s-a analizat polimorfismul genetic prin alinierea de secvenţe
şi compararea de tripleţi ce codifică cyt b şi subunitatea ribosomală 16S a ADN
mitocondrial (ADNm).
În realizarea acestui scop, s-a utilizat datele oferite de banca de date genetice
NCBI, aplicarea programelor CLUSTAL X, STATISTICA 6 ş.a. pentru alinierea
comparativă a secvenţelor.
Afirmăm că cel mai mare polimorfism în baza cyt b, este întâlnit la speciile
Trichogaster trichopterus şi Pterophyllum scalare şi totodată posedă cea mai mică
similaritate genetică (SG) şi între ele se găseşte cea mai mare distanţă genetică (DG). Însă
la Xiphophorus hellerii şi Pterophyllum scalare observăm cel mai mic grad de
polimorfism (fig.1), SG mai mare şi DG mai mică.
În rezultat s-au observat tendinţe de grupare a speciilor de peşti cercetate prin
metoda clusteriană, ceea ce a permis construirea dendrogramelor.
Polimorfism %

Fig.1 Polimorfismul nucleotidic a cyt b la speciile de peşti studiate
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POLIMORFISMUL PROTEIC ÎN CADRUL DIFERITOR SPECII DE
PEŞTI OSOŞI
CIOBANU Lucia
Universitatea de Stat din Moldova
Recezent: DUCA Maria, dr. hab. în biologie, Universitatea de Stat din Moldova
Cuvinte cheie: marcheri moleculari, filogenie, polimorfism proteic
Analizele filogenetice bazate pe studiul proteinelor, prezintă instrumente
importante în cercetarea istoriei evoluţioniste a organismelor [1], deasemenea sunt
importante pentru a explica formele dezvoltate ale familiilor multigene, în aşa mod
ca să înţelegem evoluţia adaptivă la nivel molecular. Drept rezultat, biologii pot
utiliza aceste chei pentru a elabora ipoteze şi modele ale evenimentelor importante
în istorie.
În scopul determinării polimorfismului proteic [2] s-a efectuat electroforeza
extractului de proteine totale, obţinute în cadrul analizei a trei specii de peşti osoşi:
Trichogaster trichopterus, Xiphophorus hellerii, Pterophyllum scalare, în diferite
organe.
În majoritatea cazurilor, analiza electroforegramelor proteinelor totale, a
demonstrat concentrarea polipeptidelor în limitele zonei cu masa moleculară mică
şi a permis determinarea coeficientului de similaritate genetică (SG), distanţei
genetice (DG). Astfel, matricele similarităţii genetice între probele examinate prin
metoda clusteriană, a precizat construirea dendogramelor prin combinarea speciilor
prin valori minime ale distanţei genetice (fig. 1).
Studiul relaţiilor intraspecifice speciilor în baza mobilităţii electroforetice a
proteinelor totale, a relevat prezenţa a două clustere de bază: I – clusterul în care au
fost clasate speciile Trichogaster trichopterus şi Xiphophorus hellerii, fiind mai
apropiate; II – specii mai îndepărtate Trichogaster trichopterus şi Pterophyllum
scalare.
Reeşind din această sinteză putem conchide că metodele noi şi experienţele
ce urmează, se vor axa pe relaţiile dintre speciile de peşti şi rezultatele obţinute,
vor fi folosite pentru a determina ”amprentele” proteinelor în scopul stabilirii
polimorfismului genetic în cadru diferitor specii de peşti osoşi.
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EFECTELE ACŢIUNII UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE
JOASĂ ASUPRA CAPACITĂŢII BIOSINTETICE A DROJDIEI
RHODOTORULA GRACILIS
MOLODOI Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M
Recenzent: CODREANU Svetlana, doctor în biologie, conf. cercet.
Cuvinte cheie: drojdii pigmentate, carotenoide, unde milimetrice.
La efectele biologice de bază a undelor milimetrice de intensitate joasă poate fi
alineată şi influenţa lor asupra creşterii şi biosintezei principiilor bioactive la
microorganisme. Lucrarea are ca scop investigarea proprietăţilor biosintetice a tulpinilor
de drojdii sub influenţa radiaţiei milimetrice şi elaborarea procedeelor noi de sporire a
productivităţii drojdiilor şi obţinere în cantităţi sporite a carotenoidelor. Efectul acţiunii
radiaţiei cu unde milimetrice, conform mai multor publicaţii, este determinat de obiectul
biologic, durata şi regimul de emitere. Interes deosebit prezintă efectul acţiunii undelor
milimetrice de intensitate joasă în dependenţă de durata de iradiere.
Ca obiect de cercetare a servit tulpina de drojdie pigmentată Rhodotorula gracilis
CNMN-ys-03 – producător de carotenoide, inclusiv β-caroten, torulină, torularodină.
Tratării cu unde milimetrice de intensitate joasă a fost supusă suspensia de celule timp de
5, 30 şi 60 minute. Cultivarea s-a realizat submers pe mediul nutritiv MZ-30. Ca
generator de unde milimetrice a fost utilizat dispozitivul „Iavi-1” ce emite unde cu
lungimea λ –5,6 mm în regim periodic.
Investigaţiile influenţei duratei de tratare cu unde milimetrice asupra
productivităţii tulpinii şi biosintezei carotenoidelor au demonstrat, că valoarea maximală a
productivităţii este de 10,64g/l, ceea ce depăşeşte cu 14,56% martorul, a fost fixată în
varianta supusă tratării timp de 5 minute. Mărirea timpului de expoziţie a tulpinii la unde
milimetrice de intensitate joasă până la 30 sau 60 minute determină reducerea
productivităţii, aceasta constituind doar 8,51g/l, respectiv 7,93g/l (o micşorare cu 8,35% şi
14,6% faţă de varianta martor).
În urma analizei rezultatelor conţinutului de pigmenţi carotenoidici în biomasa
drojdiei s-a constatat, că iradierea timp de 5 minute este insuficientă pentru a asigura
stimularea procesului biosintetic la drojdia Rhodotorula gracilis CNMN-ys-03, conţinutul
carotenoidelor aflându-se cu 18,05% mai jos faţă de martor. Cele mai înalte valori ale
conţinutului de carotenoide au fost stabilite la probele tratate cu unde milimetrice timp de
60 minute, adică cu 16,23% mai mult faţă de martor.
S-a stabilit că activitatea de biosinteză a β- carotenului, torulinei şi torularodinei
de asemenea este influenţată de durata emiterii undelor milimetrice de intensitate joasă.
Conform rezultatelor obţinute, un efect stimulator vizibil (cu 15,25% respectiv 17,85 %
mai mult faţă de martor) a sintezei reprezentanţilor grupei de pigmenţi roşii - torulinei şi
torularodinei s-a înregistrat la probele tratate cu radiaţii milimetrice de intensitate joasă
timp de 60 minute.
Astfel, în baza studiului modificărilor proprietăţilor biosintetice sub influenţa
radiaţiei milimetrice de intensitate joasă a tulpinei Rhodotorula gracilis CNMN-ys-03, se
pot aplica procedee noi de sporire a productivităţii drojdiei şi obţinere în cantităţi sporite a
pigmenţilor carotenoidici.
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INGINERIA AMBIENTALĂ CA UNA DIN CĂILE SPRE DEZVOLTAREA
DURABILĂ
DUDNICENCO Tatiana
Facultatea Biologie şi Pedologie, U.S.M, dudnicenco@yahoo.com
Recenzent: STASIEV Gheorghe, dr. hab. în şt. biol., prof. univ.
Cuvinte cheie: inginerie ambientală, dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă – dezvoltare economică ce asigură satisfacerea
necesităţilor generaţiei prezente fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe, reprezintă o cale primordială spre
îmbunătăţirea şi menţinerea mediului ambiant şi a calităţii vieţii. Dezvoltarea
durabilă a mediului este orientată spre eliminarea poluării, îmbunătăţirii calităţii
resurselor de apă, a aerului şi solului, protejării sănătăţii, siguranţei şi bunăstării
populaţiei. Cele mai mari speranţe au fost puse de realizările ştiinţifice ale
ingineriei ambientale în aşa domenii ca: supravegherea în ansamblu a mediului şi a
componentelor sale; elaborarea reglementărilor tehnice privind calitatea factorilor
de mediu; protecţia factorilor de mediu; elaborarea tehnologiilor sau a verigilor
tehnologice care să nu agreseze mediul înconjurător în timpul proceselor
tehnologice de obţinere a produselor; elaborarea metodelor, procedeelor şi
tehnicilor pentru eliminarea sau diminuarea unor stări nefavorabile echilibrului
ecologic. Obiectul de activitate a ingineriei ambientale constă în cercetarea
posibilităţilor şi identificarea soluţiilor care să îmbunătăţească relaţiile dintre
activitatea desfăşurată de om şi mediul înconjurător.
Ingineria ambientală integrează aspectele naturale şi informaţionale ale
dezvoltării durabile. Anume ingineria ambientală trebuie să joace un rol primordial
în ajutarea societăţii spre trecerea la o dezvoltare durabilă. Sarcina ingineriei
ambientale constă în integrarea sistemelor naturale şi antropice şi aplicarea
informaţiei tehnologice eficient, pentru asigurarea necesităţilor societăţii – spre
atingerea dezvoltării durabile.
Actualmente, în Republica Moldova, inclusiv şi la Catedra Ecologie,
Botanică şi Silvicultură a Universităţii de Stat din Moldova, se efectuează cercetări
ce ţin de procesele de diminuare a poluări mediului generate de multitudinea
surselor de poluare existente în republică, de purificare a apelor naturale şi a apelor
reziduale, a aerului şi a solului, precum şi de reconstrucţia ecologică a zonelor
deteriorate de exploatarea lor intensivă, de reducerea deşeurilor şi reciclării lor.
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SITUAŢIA ECOLOGICĂ A UNOR LACURI DIN MUNICIPIUL
CHIŞINĂU
DUDNICENCO Tatiana
Facultatea Biologie şi Pedologie, U.S.M, dudnicenco@yahoo.com
Recenzent: STASIEV Gheorghe, dr. hab. în şt. biol., prof. univ.
Cuvinte cheie: lacuri, calitatea apei, municipiul Chişinău
Resursele acvatice ale municipiului Chişinău sunt limitate. Apele de
suprafaţă sunt prezentate prin cursul râului Bâc cu afluenţii lui ce traversează aria
urbană, lacurile de baraj Ghidighici şi Ialoveni ce se află în zona suburbană şi 18
bazine acvatice de dimensiuni mici.
Reieşind din cele expuse, scopul cercetărilor a constat în: evaluarea stării
actuale a unor lacuri din municipiul Chişinău şi propunerea unor solţii de
îmbunătăţire a aceteia.
În scopul studierii stării ecologice a lacurilor municipiului Chişinău în anii
2004–2005 au fost selectate 5 lacuri de bază: Valea Morilor, lacul inferior din
parcul Valea Trandafirilor, lacul inferior din parcul Râşcani, lacul superior din
parcul La izvor, care au şi servit drept obiecte de cercetare.
Caracterizarea globală a calităţii apei lacurilor luate în studiu s-a făcut prin
interpretarea rezultatelor analizelor efectuate, în campanii sezoniere, cu referire la
încadrarea în categorii de calitate.
Din analiza datelor obţinute se constată că:
1.
Din cele 5 de lacuri investigate – toate s-au încadrat în categoria
II de calitate.
2.
Cea mai mare depăşire a concentraţiei maximal admisibile
(CMA) a sulfaţilor s-a înregistrat în cazul lacului Râşcani – cu 842 mg/l (cu
168,4%) (iarna).
3.
Cele mai mari depăşiri a CMA a ionilor de clor (cu 20 mg/l sau
cu 5,7%), a durităţii (cu 22,2 mg/l sau cu 232%), a ionilor de fier (cu 1,4 mg/l sau
cu 140%), a ionilor de mangan (cu 0,12 mg/l sau cu 120 %) reziduului uscat (cu
489 mg/l sau cu 24,3%) sunt în cazul lacului La izvor (la data de 14.01.05).
4.
Cel mai curat din punct de vedere ecologic este lacul Gidighici,
apoi în ordine decrescătoare: cel din Parcul Valea Trandafirilor, lacul Valea
Morilor, lacul Râşcani şi La izvor.
5.
Lacurile municipiului Chişinău reprezintă bazine acvatice cu un
grad înalt de eutrofizare. Eutrofizarea poate fi preventivă prin reducerea sau chiar
suprimarea cauzelor declanşatoare.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТОЧНИКА-РЕЗЕРВАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРИХОГРАММЫ.
ЛЕШИШАК А. В.1, ГАВРАН И. И.2
ОНУ им. И.И. Мечникова1, ИТИ"Биотехника"2
Рецензент: ФУРМАН О.К., доцент, к.б.н.
Ключевые слова: Трихограмма, разведение
Одним их наиболее эффективных и широко используемых способов
регуляции численности вредителей сельскохозяйственных культур в
открытом грунте является применение энтомофага трихограмма. Высокая
эффективность применения трихограммы обеспечивается качеством
биоматериала [2]. Для повышения качества трихограммы применяют
пассажирование через природных хозяев трихограммы: выпуск трихограммы
в маточник-резерватор; разведение на яйцах природного хозяина,
выращенного в небольших количествах в лабораторных условиях. В период
август-ноябрь 2005 года проводился сбор природной трихограммы на
территории эколого-натуралистического подразделения Одесского обласного
гуманитарного центра внешкольного образования и воспитания. Было
поставлено 310 ловушек и собрано 3587 яиц, зараженных пятью видами
трихограммы: Trichogramma pintoi Voegele; T. evanescens Westwood ; T.
cacoeciae Marchal; T. semblidis Aurivillus; T. dendrolimi Matsumura. Наиболее
ценным для разведения является T. evanescens, который более эффективен в
природе, о чем свидетельствуют результаты сборов. Другие виды также
могут использоваться после дополнительных исследований. Собранная
трихограмма в дальнейшем была культивирована в лабораторных условиях.
Наилучшие показатели при разведении в лабораторных условиях были у
трихограммы T. pintoi. Этот вид попадая в культуры других видов очень
быстро их вытесняет. В связи с этим возникает необходимость разработки
методик быстрого и эффективного разделения видов трихограммы.
Литература:
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REFERITOR LA INSECTELE XILOFAGE (COLEOPTERA:
BUPRESTIDAE, SCOLYTIDAE) DIN ECOSISTEMELE FORESTIERE ALE
PODIŞULUI MOLDOVEI CENTRALE
POLIHOVICI Nadejda
Institutul de Zoologie
Recenzent: POIRAS Anton, doctor habilitat în biologie
Cuvinte chee: Podişul Moldovei Centrale, xilofagi, buprestide, scolitide
Podişul Moldovei Centrale, reprezintă zona biogeografică a pădurilor
Central-europene. Pe acest teritoriu pădurile au ocupat toate elementele reliefului şi
doar activitatea antropică a influenţat componenţa şi starea actuală a biocenozelor.
Pentru acest teritoriu sunt caracteristice pădurile cu esenţe foioase unde predomină
fagul, gorunul şi stejarul-comun.
Una din grupele ecologice importante de insecte fitofage o constituie
xilofagii care populează scoarţa şi xilemul arborilor. Populând pădurile sănătoase,
mărirea bruscă sau treptată a substratului nutritiv în unele cazuri condiţionează
majorarea nivelului numeric al populaţiilor de xilofagi, ei devenind capabili de a
popula arborii temporar slăbiti, intensificând uscarea lor.
În trecut în Republica Moldova studierii insectelor xilofage nu a fost
acordată atenţia meritată, ele fiind studiate parţial şi doar în cazul apariţiei unor
focare, aşa ca uscarea în masă a ulmilor din cauza ciupercii Graphium ulmi a cărei
vectori sunt scolitidele sau prin prizma daunei aduse unor pomi fructiferi.
În rezultatul analizei datelor din literatură şi cercetărilor efectuate în circa 9
staţiuni din teritoriul cercetat în perioada 2003-2006, a fost stabilit că la momentul
acutual în zona de centru a Republicii Moldova familiile Buprestidae şi Scolytidae
sunt reprezentate de 67 specii: buprestidele cu 44 şi scolitidele cu 23 de specii.
Cele mai reprezentative sunt buprestidele care aparţin genurilor Anthaxia şi Agrilus
a câte 10 specii, şi scolitidele genului Scolytus – 9 specii.
Spectrul trofic al acestor xilofagi este destul de divers, majoritatea lor fiind
polifagi sau oligofagi largi, dar de preferinţă populează doar anumite specii de
arbori. Cel mai des populate sunt plantele care aparţin genurilor Ulmus, Fagus,
Quercus, Carpinus, Acer, Corylus, Populus, Salix, Prunus şi Pyrus. Cel mai activi
şi capabili a popula arborii vii temporar slăbiţi sunt scolitidele Hylastes ater,
Hylesinus fraxini, Scolytus carpini, S. intricatus, S. koenigi, S. laevis, S. mali, S.
rugulosus, S. scolytus, Xileborinus saxesenii, Ernoporus tiliae şi buprestidele
Ptosima undecimmaculata, Capnodis tenebrionis, Perotis lugubris, Poecilonota
rutilans, Anthaxia fulgurans, A. nitidula, A. bicolor, Chrysobothris affinis, Agrilus
bigutatus, A. ater, A. angustulus, A. laticornis, A. graminis şi A. viridis.
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DISTRIBUŢIA FIERULUI ÎN DIFERITE FRACŢII COMPONENTE A
BIOMASEI DE SPIRULINĂ.
ZOSIM Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Cuvinte chee: bioaditive, conţinut de fier, biopreparate, fracţii proteice
O direcţie relativ nouă, deosebit de actuală în cercetările ficobiotehnologice
este cea legată de evaluarea posibilităţii de obţinere a biomasei de spirulină cu un
conţinut sporit de bioelemente pentru a fi utilizată în scopuri terapeutice.
Specificitatea şi indespensabilitatea bioelementelor este determinată de includerea
lor în hormoni şi vitamine, iar în doze optime ele manifestă acţiuni de catalizare a
proceselor de oxidare radical-libere enzimatice sau nonenzimatice. Fiind
metabolizat în structura unor proteine cu rol catalitic şi de transport, rolul biologic al
fierului este strâns legat de participarea sa la reacţiile enzimatice din interiorul celulei.
Deficienţa nutriţională şi utilizarea unor produse sărace în fier, vitamine şi alte
principii bioactive afectează grav sănătatea populaţiei şi în primul rând a
viitoarelor mame şi a copiilor. Administrarea preparatelor existente pe piaţa
farmaceutică ce conţin în majoritatea cazurilor fier anorganic este însoţită de unele
reacţii adverse, iar doza zilnică indicată adeseori nu este asimilată de organism şi în
rezultat tratamentul se dovedeşte a fi ineficient. Din aceste considerente, remediile
care urmează a fi utilizate în profilaxia şi tratamentul acestor afecţiuni trebuie
direcţionate spre o eficienţă sporită. Binevenită poate fi considerată introducerea în
nutriţia umană a unor bioaditive cu efecte nutraceutice imunostimulente şi
antianemice obţinute în baza biomasei de spirulină cu conţinut prognozat de
principii bioactive şi fier, rezultate în urma cultivării în prezenţa unor compuşi
coordinativi ai Fe(III). Astfel a fost studiat procesul de acumulare şi distribuţie a
fierului în diferite fracţii componente ale biomasei de spirulină. A fost stabilit că
fierul se include în toate fracţiile componente ale biomasei de spirulină: aminoacizi
liberi şi peptede, diferite fracţii proteice, glucide, iar biomasa dată poate servi drept
sursă de obţinere a unor produse antianemice noi.
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STUDIUL STABILITĂŢII TERMODINAMICE ŞI GRADULUI DE
HETEROGENITATE A MOLECULELOR DE ADN LA DIVERSE
GENOTIPURI DE PLANTE
DUCA Maria, BÎRSAN Ana, HOMENCO Tatiana, OZDEMIR Dogan,
ROMANIUC Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: PALADI Ecaterina, doctor în biologie
Cuvinte cheie: plante, heterozis, ADN, temperatură de topire, grad de
heterogenitate
Heterozisul sau vigoarea hibridă a organismului din prima generaţie
prezintă un interes deosebit în selecţia organismelor ca o rezervă puternică de
sporire a recoltei plantelor cultivate.
Realizarea premizelor genetice ale heterozisului este corelată cu parametrii
biochimici, care integrează căile metabolice şi funcţiile cu sistemele genetice, ceea
ce permite utilizarea acestora în aprecierea efectului de heterozis.
În acest context, un interes deosebit prezintă explicarea acestui fenomen
prin prisma cercetării stabilităţii termodinamice şi gradului de heterogenitate a
moleculelor de AND la diverse genotipuri de plante. Astfel, în scopul evidenţierii
gradului de heterogenitate a moleculelor de AND, s-a studiat cinetica proceselor de
denaturare a acestora, temperatura de topire a ADN-ului fiind specifică în
dependenţă de genotip.
In calitate de material de cercetare au servit liniile parentale si hibrizii F1 din
cadrul a două familii de castraveţi şi 10 hibrizi de floarea-soarelui. Extragerea
ADN-ului s-a realizat prin metoda propusa de Murray, Thompson (1980).
Temperaturile de topire ale moleculelor de ADN au fost stabilite în baza analizei
cineticii proceselor de denaturare (Britten si col., 1974).
Valorile temperaturilor de topire au variat în funcţie de genotip în limitele
aproximativ 61-70ºC. În cadrul genotipurilor analizate de castraveţi cele mai înalte
temperaturi de topire ale moleculelor de ADN
s-au înregistrat la formele
heterozigote (67,5° şi 70,5°C), la care s-a constatat şi cel mai înalt grad de
heterogenitate a moleculelor de ADN (91,5 şi 98,82).
Analiza comparativă a temperaturilor de topire la diverse genotipuri de
castraveţi şi de floarea-soarelui a relevat valori mai înalte ale temperaturii de topire
la moleculele de ADN extrase din plantulele hibrizilor de floarea-soarelui (75,4°–
87,5°C), aceasta demonstrând un grad de heterogenitate superior şi o stabilitate mai
înaltă a moleculelor de AND la floarea-soarelui, determinată de prezenţa unui
număr mai mare de perechi de baze G-C.
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STUDIEREA COMPONENŢEI BIOCHIMICE A BIOMASEI DE
SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA FESEO3 ŞI
FE2(SEO3)3
MAXACOVA Svetlana, ZOSIM Liliana, ŞOVA Serghei
Universitatea de Stat din Moldova.
Recenzent: BULIMAGA Valentina doctor în biologie
Cuvinte cheie: componenţă biochimică, hepatoprotector, antianemic, produse
nutraceutice
Microalgele şi cianobacteriile sunt cunoscute şi utilizate pe larg pentru
producerea substanţelor bioctive de interes medicinal şi farmaceutic. Una dintre
direcţiile principale ale cercetărilor ficobiotehnologice contemporane este obţinerea
produselor şi a remediilor terapeutice şi farmacologice preţioase în baza extractelor
obţinute din biomasa cianobacteriilor şi microalgelor.
Luând în considerare nivelul scăzut al imunităţii şi numărul mare al
populaţiei ce suferă de anemie, precum şi nivelul ridicat al afecţiunilor
oncolologice şi hepatice, apare necesitatea elaborării unor tehnologii de obţinere a
unor produse nutraceutice şi a biopreparatelor imunostimulatoare, antianemice şi
hepatoprotectoare în baza biomasei de spirulină cultivată în prezenta FeSeO3 şi
Fe2(SeO3)3, conţinând ca parte efectivă fierul şi seleniul legaţi organic cu diferiţi
componenţi ai biomasei.
A fost studiată componenţa biochimică a biomasei de spirulină, obţinută la
cultivare în prezenţa compuşilor FeSeO3 şi Fe2(SeO3)3. În baza rezultatelor obţinute
a fost remarcat gradul diferit de influenţă a compuşilor studiaţi asupra conţinutului
proteinelor, oligopeptidelor şi aminoacizilor liberi în biomasa de spirulină. Astfel
conţinutul biochimic, evaluat în biomasa de spirulină, este dependent de
concentraţia compusului, de natura lui, si de termenul de introducere a compusului.
Aplicarea compuşilor cercetaţi la începutul fazei exponenţiale de creştere , precum
şi administrarea lor în rate, a demonstrat un conţinut mai înalt al substanţelor
bioactive în biomasă faţă de cel obţinut la introducerea compuşilor la începutul
perioadei de cultivare. Conţinutul fierului nu depinde de termenul şi modul de
suplimentare a compuşilor la mediul de cultivare a spirulinei, constituind valoarea
maximă de 0,3 % din biomasă la concentraţia compuşilor de 30mg/l., iar conţinutul
seleniului este dependent de aceşti factori.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ SPIRULINA
PLATENSIS.
МАКСАКОВА Светлана
Гос. Универ. Молдовы
Рецензент: ЧЕПОЙ Лилиана, доктор биол. наук
Ключевые слова: Spirulina platensis, соединения селена, продуктивность
В последнее время существенно
возрос интерес к сине-зеленой
одноклеточной водоросли Spirulina platensis, как к объекту фикобиотехнологии для
биотрансформации неорганических форм элементов ( в том числе и селена) в
органически связанные элементы. Эта водоросль способна биогенно включать
необходимые элементы в свои биокомплексы в процессе роста, а также служить в
некотором роде биологическим фильтром, аккумулируя их в нетоксичной форме и в
заданных дозах при естественном росте биомассы. Селен является очень важным
микроэлементом, так как применяется для профилактики и лечения многих серьезных
заболеваний, в том числе и рака. В литературе рассматривалось в основном влияние
Na2SeO3 на рост спирулины и накопление селена в биомассе, в то время как о
влиянии других соединений селена сведений нет.
Целью работы является определение продуктивности S. platensis при
культивировании в присутствии некоторых соединений селена.
Объект исследования: штамм сине-зеленой водоросли Spirulina platensis
(NORDST.) Geitl.CALU-835, выращенной на питательной среде Zarrouk в
присутствии одного из соединений селена: Na2SeO3, (NH4)2SeO3, ZnSeO3, FeSeO3,
Fe2(SeO3)3, GeSe2 и CoSeO3 в концентрациях 10, 20, и 30 мг/л. Продуктивность
определялась по методу, разработанным и описанным ранее (Рудик, 1993).
В данной работе представлены результаты по изучению влияния
соединений селена: Na2SeO3, (NH4)2SeO3, ZnSeO3, FeSeO3, Fe2(SeO3)3, GeSe2 и
CoSeO3 на продуктивность S.platensis. Самое благоприятное влияние на рост синезеленой водоросли оказали два соединения: Na2SeO3 и (NH4)2SeO3, в данном
случае, продуктивность выше контроля примерно на 10%. Токсичным оказалось
соединение CoSeO3, при его концентрации выше 10 мг/л культура погибала. В
присутствии остальных соединений селена: ZnSeO3, FeSeO3, Fe2(SeO3)3 и GeSe2
водоросль росла нормально, продуктивность была на уровне контроля.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать
вывод, что соединения селена: Na2SeO3, (NH4)2SeO3, ZnSeO3, FeSeO3, Fe2(SeO3)3 и
GeSe2 могут быть использованы для культивирования сине-зеленой водоросли
S.platensis для обогащения биомассы этими элементами. Соединение же CoSeO3
не рекомендуется для культивирования, поскольку является токсичным для
S.platensis.
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ASPECTE MORFO-FIZIOLOGICE ALE INTERACŢIUNII GAZDĂPARAZIT PE EXEMPLU SISTEMULUI BIOLOGIC HELIANTHUS
ANNUUS L. – OROBANCHE CUMANA WALLR
POPESCU Victoria, GLIJIN Aliona, ABABII Vitalie
Recenzent: SAVCA Elena, dr. biologie, conf. univ., USM
Cuvinte cheie: floarea-soarelui, lupoaie, interacţiune gazdă-parazit
Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase cultivate
în Republica Moldova, care este atacată de lupoaie, considerată unul dintre cei mai
principali dăunători ai producţiei de floarea-soarelui în regiunea Mediteraneană şi
Europa de Est.
Lupoaia (Orobanche cumana Wallr) este un holoparazit, care parazitează
rădăcinile diferitor plante, utilizând substanţele nutritive şi apa din planta gazdă.
Atacurile sunt frecvent severe şi pierderile recoltei pot ajunge până la 50%.
Controlul acestui parazit este destul de dificil, deoarece miile de seminţe produse
de o singură plantă de lupoaie, pot fi uşor dispersate de vânt, apă, animale, oameni,
utilaje sau sol, etc. Seminţele rămân viabile pentru 15-20 ani şi vor germina în
prezenţa plantei gazdă.
Scopul cercetărilor noastre a fost de a studia interacţiunea gazdă-parazit în
baza parametrilor morfo-fiziologici (înălţimea, volumul sistemului radicular,
suprafaţa foliară) la două familii de floarea-soarelui – Xenia şi Valentino (forma
paternă, maternă şi hibridul de prima generaţie).
Familiile de floarea-soarelui au fost infectate cu trei populaţii de lupoaie din
diferite regiuni geografice: Moldova, Rostov şi Volgograd. Plantele au fost
crescute în vase de vegetaţie în care s-a introdus mixtura de sol (nisip: turba în
raport de 1 : 1) uniform infestată cu seminţele de lupoaie (la 1 kg de amestec 0,83 g
de seminţe). Vasele au fost expuse în camera de cultivare, la temperatura de 2325 C, fotoperiodicitatea de 14-16 ore, umeditatea de 60%.
Rezultatele investigaţiilor au aratat valori mari ale înălţimii, volumului
sistemului radicular şi conţinutului de pigmenţi la plantele de floarea-soarelui
infectate cu lupoaia de origine autohtonă, comparativ cu plantele infectate cu
lupoaia din regiunea Rostov şi Volgograd, pe când suprafaţa foliară, la acestea din
urmă, a fost mai mare ceea ce ne face să presupunem că plantele infectate
manifestă un mecanism de apărare şi adaptare prin mărirea suprafeţei foliare pentru
suplinirea pierderilor substanţelor organice.
Datele obţinute ne permit să concluzionăm că plantele infectate cu lupoaia
din Moldova sunt mai puţin afectate şi deci mai reziste la atacul parazitului.
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ANALIZA PROCESULUI DE SPERMATOGENEZĂ ŞI INFLUIENŢA
UNOR FACTORI FIZICI ASUPRA LUI
BUZAN Vladimir
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al A.Ş.M.
Recenzent: BORONCIUC Gheorghe, dr. hab. şt. Biol., prof. cercet.
Cuvinte cheie: spermatogeneză, temperatură, material seminal, vibraţie
Spermatogeneza este unul din procesele cele mai dinamice în organismul
uman şi animal, care este determinată de regenerarea şi diferenţierea celulelor. Ea
este reglată de către gene specifice ale gameţilor în starea dezvoltării şi totalitatea
hormonilor, citochininelor şi a factorilor de creştere.
T. Furdui (1999) denotă despre fenomenul degradării biologice a
organismului uman, în general, şi nu în ultimul rând a sistemului reproductiv.
Astfel, indicele normativ al concentraţiei spermatozoizilor în ejaculat s-a redus de
la 60 mln/ml (anii 50-70 ai sec. XX) până la 20 mln/ml în prezent. Ca rezultat al
agravării spermatogenezei la om este reducerea aşa numitei “rezerve de rezistenţă a
spermatogenezei”.
Siguranţa biologică a reproducţiei descendenţilor la bărbaţi este asigurată
prin reglarea funcţiei şi glandelor sexuale, ce zilnic secretă câteva mln. de
spermatozoizi cu ciclul de 70-75 zile pentru fiecare celulă sexuală matură.
Acţiunea factorilor din mediul extern este o necesitate pentru buna
desfăşurare a proceselor fiziologice testiculare. Uneori însă, unii factori ai mediului
depăşesc limitele obişnuite şi aceasta se reflectă şi în modificările
spermatogenezei. Acţiunea nocivă a temperaturii ridicate sau scăzute a mediului
extern asupra funcţiei testiculare este înlăturată prin activitatea termoreglatoare a
scrotului. Temperaturile foarte ridicate, acţionând mai mult timp, tulbură
spermatogeneza. Rolul negativ al temperaturii ridicate apare mai evident în cazul
trecerii masculilor dintr-o zonă climaterică în alta. Hipotermia moderată, aplicată
experimental la şobolani prin reducerea circulaţiei şi hipoxia tisulară consecutivă
acesteia, produce leziuni canaliculare, mai ales în zona centrală a testiculului, pe
când în zona corticală nu se constată aceste modificări. Hipotermia slabă poate
determina alterări slabe ale spermatidelor şi spermatozoizilor din epididim.
Vibraţia (> 65 db) şi zgomotul provoacă insuficienţă androgenică;
polizoospermie (250 - 300 mln/ml) cu prevalarea spermatozoizilor imaturi;
normozoospermie (doar la 1/3 din pacienţi) asociată de astenozoospermie
pronunţată.
Aşadar, pentru evitarea influienţei negative asupra spermatogenezei este
necesară respectarea regimului termic în limitele 5 - 25ºC şi evitarea vibraţiilor şi
zgomotului excesiv.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ
ФЛУОРЕНОНОВОГО РЯДА НА КУЛЬТУРЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
SYNECHOCOCCUS CEDRORUM
АНТОНОВИЧ Г. В., ЛОЗОВАЯ О. И.
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Рецензент: ЯМБОРКО А.В., доцент кафедры микробиологии и вирусологии
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, к.т.н.
Ключевые слова: цианобактерия, токсичность, флуореноны, аналоги
амиксина
Создание эффективных средств профилактики и терапии вирусных
заболеваний – одна из наиболее актуальных задач. Индукторы интерферона
являются уже общепринятыми лидерами в списке самых перспективных
противовирусных агентов. Ярким примером тому является успешный опыт
десятилетнего применения амиксина и циклоферона. Успехи, достигнутые с
применением этих препаратов, не снижают актуальности создания их
аналогов, одним из ключевых этапов изучения которых является отбор
нетоксичных веществ, проводимый в вирусологии с применением культур
эукариотических
клеток.
Этот
метод
тестирования
отличается
значительными методологическими сложностями и высокой стоимостью.
Замена эукариотических моделей прокариотическими позволила бы
значительно снизить трудозатраты и стоимость.
Ранее была показана симбатность токсичности амиксина и
лорамиксина на моделях с применением в качестве тест-объектов ряда
эукариотических клеток и цианобактерии S. сedrorum. В связи с этим целью
работы было изучение токсичности ряда аналогов амиксина для клеток
культуры S. сedrorum.
Эксперименты проводили в стандартных 96-луночных плоскодонных
платах; методом двукратного разведения создавали концентрации изучаемых
веществ 0.1 – 7.8×10-4 мг/мл,
в присутствии каждой из которых
культивировали S. cedrorum. О токсичности судили по снижению мутности
(Multiscan) культуры в результате лизиса клеток.
Обнаружено:
– определенная в эксперименте токсичность соединений соответствует
диапазону, характерному для аналогов амиксина;
– вещества,
обладающие
близкой
химической
структурой,
характеризуются подобными профилями концентрация-эффект.
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FAUNA ŞI ECOLOGIA SCELIONIDELOR (HYMENOPTERA,
SCELIONIDAE) DIN REPUBLICA MOLDOVA
GÎRNEŢ Mariana
Institutul de Zoologie al AŞM, Chişinău
Key words: Hymenoptera, Scelionidae, faună, ecologie, endoparazit
Familia Scelionidae face parte din ordenul Hymenoptera şi se caracterizează
printr-o mare variabilitate în ceea ce priveşte forma corpului.
Scelionidele sunt heminoptere endoparazite a ouălor multor specii de insecte
dăunătoare, ale plantelor forestiere şi culturilor agricole, şi joacă un rol important
în reglarea numerică a multor insecte dăunătore (ploşniţe, fluturi, diptere şi altele).
Grupul dat de insecte în Republica Moldova este puţin studiat, în deosebi
lipsesc date concrete referitor la răspândire, biologie, ecologie şi importanţa lor.
Unele date fragmentare despre ele se cunosc în lucrările dedicate studierii faunei
regionale a insectelor sau a reprezentanţilor ordinului Hymenoptera şi de asemenea
în unele lucrări dedicate importanţei lor practice (Kozlov, 1978; Taliţchii,
Cusliţchi, 1990; Kozlov, Kononova1 1990; Kononova 1992).
În prezent în fauna scelionidelor din Europa sunt cunoscute 400 specii.
Comform listelor faunistice de heminoptere parazite (Kozlov, 1978; Taliţchii,
Cusliţchi, 1990; Kozlov, Kononova 1990; Kononova 1992) în Republica Moldova
au fost evidenţiate 119 specii, de scelionide din 4 subfamilii şi 24 genuri.
Majoritatea speciilor aparţin genului Telenomus 31(specii), urmează Trimorus (26),
Trissolcus (15), Gryon (13), Idris (9), Teleas (6), Apegus (3), Ermioscelio (3),
Scelio (2), Sparasion (2), Ateromorpha, Calotelea, Probaryconus, Duta, Psilateris,
Anteris, Thoron, Baeus, Xenomerus, Tiphodytes, Arhiphanurus, Platytelenomus,
Eumicrosoma (cu câte o specie).
În rezultatul analizei efectuate au fost evidenţiate gazdele a 24 de specii de
scelionide care parazitează pe 3 ordine de insecte (Heteroptera, Neuroptera,
Lepidoptera) şi 8 familii (Gerridae, Miridae, Pentatomidae, Blissinae,
Chrysopidae, Lymantridae, Notodontidae şi Lasiocompidae). În rezultatul analizei
sa stabilit că scelionidele parazitează cel mai mult pe reprezentanţii familiei
Pentatomidae. Din punct de vedere economic, scelionidele au o mare importanţă în
reducerea numerică a dăunătorilor.
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EVALUAREA RISCURILOR MANIFESTĂRII ALUNECĂRILOR DE
TEREN ÎN LANDŞAFTUL ZONEI DE SILVOSTEPĂ A REPUBLICII
MOLDOVA
BEREGOI Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Recenzent: SÎRODOEV Ghenadie, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice,
conferenţiar cercetător
Cuvinte cheie: risc, hazard, alunecare de teren, proces geomorphologic, impact
Hazardele naturale generează în fiecare an numeroase pierderi de vieţi omeneşti
şi pagube materiale uriaşe, care au influenţă directă asupra nivelului de dezvoltare
social – economică a ţării. Amploarea şi frecvenţa lor are o tendinţă de creştere
continuă – drept urmare a creşterii numărului populaţiei, care se extinde tot mai mult în
regiunile nefavorabile, expuse riscurilor şi cu dezechilibre din ce în ce mai accentuate a
mediului. Practic forţa antropică – OMUL – în ultimele decenii influenţează din ce în
ce mai mult mediul şi involuntar determină apariţia unor modificări care prin amploare
au devenit fenomene globale. Aici se referă în primul rând procesul de schimbare a
climei şi ceea ce rezultă din consecinţele lui.
În ultimele patru decenii costul global al dezastrelor naturale a crescut de 800
ori şi este într-o strânsă legătură cu vulnerabilitatea populaţiei care locuieşte în arealele
cu risc major. Alunecările de teren au o răspândire vastă în Republica Moldova şi
constituie, alături de alte hazarde naturale o probabilitate de risc destul de mare pentru
economia ţării. Ştiind că rolul principal în declanşarea alunecărilor revine –
precipitaţiilor atmosferice, schimbarea probabilă a climei în secolul XXI va conduce la
intensificarea procesului de alunecare sau la menţinerea lui, în cel mai bun caz la
nivelul anilor 1970 – 1989.
Alunecarea de teren este definită ca „deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de
pământ care formează versanţii dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a
altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale”.
Ţinând cont de faptul că în prezent se duce o luptă evidentă împotriva
dezastrelor naturale considir util întîi de toate de toate de a mă expune asupra
terminologiei folosite în studiul fenomenelor extreme precum şi unele aspecte ale
interpretării, supravegherii şi controlului riscului.
Pentru majoritatea fenomenelor naturale extreme în cazul dat a alunecărilor de
teren capabile de a genera dezastre sau calamităţi se pot determina şi suprafeţele care au
diferite grade de vulnerabilitate (mică, medie, mare) pentru a se putea adopta la timp o
serie de măsuri de reducere a efectelor produse în viitor.
Pe baza acestei abordări pot fi identificate ulterior ariile susceptibile la alunecări
de teren şi alte procese geomorfologice (şiroire, prăbuşiri, rostogoliri, eroziune
torenţială, pluviodenudaţie etc) după care poate fi elaborată o eventuală prognoză a lor
care poate duce la minimalizare a impactului economic.
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CREAREA MATERIALULUI INIŢIAL PENTRU SPORIREA
REZISTENŢEI GENETICE A GRÂULUI COMUN DE TOAMNĂ LA
ÎNGHEŢ
MISTREANU Oxana
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a AŞM
Recenzent: JACOTĂ Anatol, m. cor. al AŞM, doc. hab. în şt. Biologice
Cuvinte cheie: grâu de toamnă, rezistenţa la îngheţ, hibrizi
Modelul soiului contemporan de grâu de toamnă presupune combinarea în acelaşi
genotip a productivităţii sporite, calităţii înalte a boabelor, rezistenţei la polignire, la
factorii biotici şi abiotici ai mediului, plasticităţii ecologice. Astfel pentru efectuarea
încrucişărilor cu scopul creării formelor de grâu rezistente la îngheţ este necesar de a
selecta materialul iniţial ţinând cont de corelarea rezistenţei la îngheţ cu parametrii susnumiţi. La grâu sunt foarte frecvente transgresiunile privind rezistenţa la iernare şi în
special rezistenţa la ger. Unii autori consideră că o frecvenţă înaltă de transgresiuni
pozitive poate fi obţinută în urma hibridizării formelor ecologo-geografice îndepărtate
(Кириченко, 1975; Лукьяненко, 1967). Alţii – în urma încrucişării soiurilor rezistente la
iernare cu cele mai puţin sau slab rezistente (Орлюк, 1985). Este cunoscut faptul, că
caracterul moştenirii rezistenţei la ger depinde de condiţiile de călire a plantelor
(Животков, 1989; Veisz, 1998 a, b).
Rezultatele primite până acum denotă că pentru obţinerea liniilor de grâu de
toamnă cu rezistenţă înaltă la ger este necesar ca materialul iniţial pentru încrucişări să
posede rezistenţă bună şi medie. Astfel, în urma încrucişării formelor iniţiale de grâu de
toamnă contraste după rezistenţa la ger, în combinaţiile hibride moştenirea rezistenţei la
ger are loc, de regulă, după tipul intermediar (Моргун, 2000).
Astăzi sunt cunoscute unele soiuri de grâu de toamnă cu rezistenţă la iernare
înaltă, printre care Mironovscaia 808, Albidum 114, Odescaia 51, dar numai unele din ele
pot servi ca donatori a caracterului sus numit.
În calitate de material biologic pentru cercetare ne servesc 8 soiuri de grâu comun
de toamnă, cu grad diferit de rezistenţă la îngheţ, ce aparţin diferitor varietăţi:
erytrospermum (Odescaia 51, Piticul, Aluniş, Odescaia 132, Mironovscaia 29), lutescens
(Mironovscaia 808), albidum (Albidum 114), graecum (Ca 8055) şi fiind originare din
Moldova, Ukraina, Rusia şi China. În urma încrucişărilor reciproce au fost obţinute 35
combinaţii hibride, procentul de legare a boabelor variind în limitele 21 – 90%.
Pentru sporirea eficacităţii selecţiei soiurilor înalt rezistente la ger este necesar de a
controla liniile hibride selectate în generaţiile timpurii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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с. 15-22

98

DATE PRELIMINARE PRIVIND FLORA REZERVAŢIEI SILVICE
SĂRATA-RĂZENI
COVALI Victoria
Grădina Botanică ( Institut) a AŞM
Recenzent: Postolache Gheorghe, doctor habilitat
Cuvinte cheie: rezervaţie silvică, floră, grad de periclitare
Rezervaţia silvică Sărata –Răzeni este amplasată în lunca Prutului, în
cadrul ocolului silvic Oneşti , Gospodăria Silvică Hînceşti .A fost instituită prin
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat [1], în anul 1998 cu suprafaţa
de 27 ha, în scopul conservării sectoarelor valoroase de pădure de luncă.
Reprezintă un arboret bietajat de plop (Populus alba) în amestec cu salcie (Salix
alba).
Cercetarea florei rezervaţiei silvice Sărata-Răzeni s-a petrecut pe parcursul
anului 2006 în perioada primăvară –vară folosind metoda de intinerar.
În rezultatul cercetărilor au fost evidenţiate circa 80 specii de plante
vasculare care aparţin la 30 de familii cele mai numeroase fiind Asteraceae,
şi Lamiaceae(10 ), Apiaceae, Rosaceae (6) , Ranunculaceae şi Caryophylaceae
(4). Au fost evidenţiate 3 specii de plante rare, Vitis sylvestris, inclusă în Cartea
Roşie a Moldovei, Epipactis helleborine, Paris quadrifolia, specii luate sub
ocrotirea statului.
După exigenţele faţă de umiditate o proporţie însemnată o au speciile
mezofite (50 %), mezohidrofite (40%) mezoxerofite (10 %)În componenţa florei,
conform repartiţiei fitogeografice predomină elementele eurasiatice (70%),
circumpolar (15%), european (11 %) , pontic –mediteranian (4 %).
Bibliografie
1.

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, Hotărirea nr.1583-XIII din
25.02.98, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68/442 din 16.07.1998
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SPECII DE PLANTE RARE DIN VALEA PRUTULUI DE MIJLOC
COVALI Victoria
Grădina Botanică ( Institut) a AŞM
Recenzent: Postolache Gheorghe, doctor habilitat
Pădurile de luncă din Republica Moldova ocupă suprafeţe neînsemnate,
circa 4,7 % din fondul forestier. În scopul conservării şi protecţiei sectoarelor
valoroase de pădure de luncă ,în Valea Prutului de Mijloc au fost instituite 6
rezervaţii naturale silvice: Valea –Mare, r-nul Ungheni ; Zbieroaia –Lunca ,r-nul
Nisporeni; Nemţeni , Danco, Pogăneşti, Sărata-Răzeni, r-nul Hînceşti ;
Cercetarea florei rezervaţiilor naturale silvice s-a petrecut pe parcursul
anilor 2003-2006 în perioada de primăvara-vară utilizînd metoda de itinerar.
În rezultatul cercetărilor au fost evidenţiate 8 specii de plante rare cu
diferite categorii de raritate conform UICN, dintre care 5 specii incluse şi în Cartea
Roşie a Republicii Moldova.
Categoria de raritate II- specii periclitate:
Leucojum aestivum L., rezervaţiile naturale silvice Danco, Nemţeni
(Nicolaeva L, 1965). Specie inclusă în Cartea Roşie a R.Moldova;Paris quadrifolia
L., rezervaţiile naturale silvice Valea-Mare, Nemţeni (TkacencoA., 1979), Danco,
Sărata-Răzeni, Pogăneşti.Vitis sylvestris C.C. Gmel- rezervaţiile naturale silvice
Danco, Nemţeni (Nicolaeva L., 1965),Sărata-Răzeni (Peliah M., Ianuşevici Z,
1972) , Valea-Mare (Tkacenco A.,1979 ), Zbieroaia –Lunca , Pogăneşti. Specie
inclusă în Cartea Roşie a R.Moldova;
Categoria de raritate IV- specii rare:
Asparagus pseudoscaber Crec.- rezervaţiile naturale silvice Danco,
Nemţeni (Tkacenco A., Nicolaeva L., 1963, Nicolaeva L.,1965);Fritillaria
meleagroides Patrin ex Schult et Schult fil- rezervaţiile naturale silvice Valea –
Mare, Zbieroia-Lunca. Specie inclusă în Cartea Roşie a R.Moldova;
Categoria de raritate VIII- specii nepericlitate:
Viburnum opulus L.,- rezervaţiile naturale silvice Valea Mare (Nicolaeva
L.,1961), Zbieroaia-Lunca. Specie inclusă în Cartea Roşie a R.Moldova;Epipactis
helleborine L (Crantz.)- rezervaţiile naturale silvice Valea –Mare, Nemţeni, Danco,
Pogăneşti, Sărata-Rezeni;Iris pumila L. - rezervaţiile naturale silvice Valea –Mare,
Zbieroaia –Lunca.
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, Hotărirea nr.1583-XIII din 25.02.98,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68/442 din 16.07.1998;
Pînzaru P., Negru A.,Izverschi T.,Taxoni rari din flora Republicii Moldova, Chişinău ,
2002.
Николаева Л.П., Заповедные участки растительности на територии Молдавской
ССР., Охрана природы Молдавии Вып.3, Кишинев,1965.
Ткаченко А.И., Типы леса поймы реки Прут в пределах Молдавской ССР.,
Кишинев,1979.
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АКАРОКОМПЛЕКСЫ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ЗЕРНА
ДЕЛИ О. Ф.1, УЖЕВСКАЯ С. Ф.1, ЕРЕНЯК А. П.2
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова1
Одесская карантинная лаборатория2
Т. В. Гудзенко, доцент
Ключевые слова: Acaridae, зерно
В зернохранилищах клещи приводят к потерям зерна, поэтому необходимо
контролировать видовой состав и их численность. Акарофауна зернохранилищ
определяется рядом факторов: температурой, влажностью, акарокомплексом мест
сбора, наличием грызунов [1]. Цель нашего исследования заключалось в изучении
акарокомплекса зерна.
Исследования проводились в Одесской карантинной лаборатории. Образцы
были отобраны из 50 партий зерна в пятикратной повторности весом 100гр.: 26 партий
пшеницы и 15 партий ячменя из Одесской области; 3 партии ячменя из Молдовы; 6
партий пшеницы из Венгрии. Экстракция и изготовление препаратов проводилось по
общепринятой методике [2]. Всего извлечено 166 экземпляров клещей.
В экспортируемом зерне отмечены клещи отряда Acariformes: сем.
Tyroglyphidae (T. tyrophagoides, T. farinae, T. noxius), сем. Glycyphagidae
(Glycyphagus destructor), сем. Cheyletidae (Cheyletus eruditus).
В пшенице встречаются все выше перечисленные виды. Из них T.
tyrophagoides, T. farinae, T. noxius являются зерноядными видами; Cheyletus
eruditus, Glycyphagus destructor - хищники. В партиях ячменя из Одесской области
не встречается Glycyphagus destructor. В ячмене из Молдавии отмечены
зерноядные виды и преобладали T. farinae.
Обилие клещей в пшенице и ячмене приблизительно одинаково (t ═ 0,5) и
составляет 2,8 ± 0,76 и 2,2 ± 1,1 (экз/100г). Зараженность зерна ячменя из Молдовы
в 3 раза выше, чем из Одесской области и составляет 100% против 33,3%. Это же
касается численности клещей, которая в 5 раз выше (t =16,3). Акарокомплекс
представлен зерноядными видами: T. tyrophagoides (33,3%), T. farinae (0,5%).
Наблюдается тенденция к более интенсивному заражению пшеницы клещами, чем
ячменя. В партиях пшеницы из Венгрии были отмечены зерноядные виды: T.
farinae(50%) и T. tyrophagoides (50%), их встречаемость составляла 80%, а
численность подобна таковой в пшенице из Одесской области. В партиях
пшеницы из Одесской области и Венгрии обилие клещей почти одинаково (t = 0,5)
и составляет 2,8 ± 0,76 и 3,0 ± 1 (экз./100г). Зараженность зерна пшеницы из
Венгрии в три раза выше, чем зерна из Одесской области и составляет 100%
против 38%. Комплекс клещей зернохранилищ представлен пятью видами.
Причины видового разнообразия клещей в зернохранилищах еще не до конца
изучены, так как встречаются многие виды не характерные для зернохранилищ,
мельниц, складских помещений.
Литература:
1. Ковалишина С. П. Комплексы Acaroidae антропогенных и полуантропогенных биотопов Украины:
Автореф. дис... канд биол наук. -К.
2. Криволуцкий Д. А. Методы количественного учета почвенных клещей.- М: Наука,1978
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SINTEZA ŞI STUDIUL UNOR NOI DERIVAŢI AI 1,3-DIOXOLANULUI
CALANCEA Sergiu, GULEA Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: Iacob Guţu, doctor habilitat în chimie
Cuvinte cheie; 1,3-dioxolan, tartrat de dialchil, etilenglicol, aldehide aromatice
Apariţia unui larg spectru de maladii înaintează oamenilor de ştiinţă noi
cerinţe în vederea elaborării unor substanţe medicamentoase cu eficienţă maximă şi
toxicitate scăzută asupra organismului uman. Astfel, domeniul de sinteză a unor
molecule biologic active cu proprietăţi potenţial antimicrobiene sau antitumorale,
rămîne actual, în acest sens derivaţii î,3-dioxoianului ce conţine grupe nitro, amino
sau izotiocianice ş.a. se promit a fi de perspectivă în practica medicală. Evident, în
literatură se întîlnesc date despre medicamente cu proprietăţi citostatice, ba eteri
ostatice, precum şi substanţe cu utilizare în terapia virusului HIV ş. a. ce conţin în
moleculă ciclul dioxolanic.
În cercetările realizate de noi, am precăutat sinteza unor derivaţi ai l,3dioxolanului pornind de la etilenglicol şi esterii alchilici ai acidului tartric.
Produsele de condensare a acestor substanţe cu aldehidele aromatice substituite în
nucleu, printr-o serie de transformări, conduc la compuşii potenţial biologic activi.
În decursul cercetărilor s-a demonstrat că 2-(-3-izotiocianatofenil)-l,3dioxolanul (l, R'=H, Y = NCS) reacţionează cu clorhidratul de semicarbazidă
exclusiv cu descompunerea ciclului dioxolanic cu formarea semicarbazonei 3izotiocianatohenzaldehidei 2.
Un fapt important pentru obţinerea acestror substanţe o constituie
accessibilitatea materiei prime ceia ce reprezintă o cale raţională de valorificare a
deşeurilor vinicole. Acidul tartric este utilizat la sinteza altor compuşi cu aplicare
practică nu numai în medicină, dar si in industria alimentară (aditivi alimentari).
Structura substanţelor obţinute au fost confirmate prin date spectrale (RMM
şi IR) cît şi prin sinteze de intersecţie.
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ANALIZA GENOTIPURILOR DE PORUMB CONTRASTE DUPĂ
REYISTENŢA LA ŞOCUL TERMIC PRIN INTERMEDIUL STRATEGIEI
RT-PCR
BADICEAN Dumitru
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
Recenzent: Jacota Anatol, m.cor., dr. hab. în biol., prof. univ.,
Cuvinte cheie: rezistenţă, şoc termic, strategia RT-PCR
Scopul investigaţiilor noastre a constat în evidenţierea deosebirilor inducerii
transcripţilor a unor genotipuri de porumb contraste după rezistenţa la şocul termic.
Au fost utilizate linii de porumb din colecţia Institutul de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor. Pentru atingerea scopului propus plantulele crescute pentru
extragerea RNA au fost supuse la două tipuri de şoc termic: brusc (44°C timp de 2
ore) şi treptat (majorarea treptată a temperaturii 28°C-34°C-42°C-44°C, peste
fiecare 30 min.). Pentru analiza RT-PCR(Real Time PCR) au fost utilizate două
perechi de primeri sintetizaţi pe baza secvenţei genei de şoc termic
hsp70(Rochester E.D. 1986).
Rezultatele obţinute au arătat că în cazul acţiunii şocului termic treptat are
loc inducerea mai multor transcripţi comparativ cu şocul termic brusc.
Pe viitor planificăm să secvenţiem unele fragmente amplificate specific
prin intermediul strategiei RT-PCR şi pe baza datelor obţinute să sintetizăm
primeri specifici pentru analiza SCAR(Sequence Characterized Amplified Region).
Cercetările date vor duce la elucidarea mai amplă a mecanismelor geneticomoleculare de răspuns a platelor de porumb la stresul şocului termic.
Bibliografie:
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Rochester E.D., Winer J.L., Shah D.M.( 1986) The structure and expression of
maize genes encoding the major heat shock protein, hsp70. The EMBO Journal, vol.5,
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VARIAŢIA CONŢINUTULUI CANTITATIV DE LIPIDE ÎN SEMINŢELE
DE SOIA ÎN DEPENDENŢĂ DE MODUL TRATĂRII LOR ÎNAINTE DE
SEMĂNAT
ACHIRI-BADICEAN Irina
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a ASM
Recenzent: Toma S.I., dr. hab., profesor, Om Emerit din Moldova, academician
Cuvinte cheie: soia, lipide, vanadiu, exometaboliţi de Streptomicete
Scopul cercetărilor noastre a constat în evidenţierea modificărilor cantitative
a conţinutului de lipide totale în seminţele de soia după prelucrarea lor cu soluţii de
vanadiu (concentraţia V – 0,0025%), soluţii de exometaboliţi (EM) de
streptomicete (Streptomyces levoris 22, concentraţia 2%) şi preparatul complex
(EM + V), cu denumirea de lucru Eslevar.
S-au utilizat seminţe de soia, soiul Zenit, din colecţia Institutului de
Genetică şi Fiziologie a plantelor. Conţinutul de lipide a fost determinată prin
metoda rezonanţei magnetice a atomilor (sub conducerea Dr. Harciuk O. A.).
Rezultatele obţinute au arătat că la stadiile iniţiale de germinare a
seminţelor (primele 48 ore) în variantele tratate cu EM are loc degradarea mai
rapidă a lipidelor comparativ cu restul variantelor. Iar la stadiul creşterii
rădăcinuţei (48 ore), degradarea mai rapidă a lipidelor s-a evidenţiat în varianta
tratării seminţelor cu soluţia de vanadiu.
În concluzie: tratarea seminţelor înainte de germinat cu soluţiile de lucru
induce o accelerare a degradării lipidelor majorând astfel viteza de creştere şi
dezvoltare a plantulei.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗА
ГЕНОМНОГО ПОЛИМОРФИЗМА В МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЕ
МОКАН Елена
Институт Генетики и Физиологии растений
Государственный Университет Медицины и Фармации “Н. Тестемицану”
Рецензент - Барбакарь Н.И., доктор-хабилитат биологических наук

Ключевые слова: молекулярная медицина, геномный полиморфизм, геныкандидаты
Программа изучения геномов различных организмов, прежде всего человека, является уникальным
примером концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов для решения глобальной проблемы в
области фундаментальной науки. Прочтение генома человека оказало существенное влияние на медицину,
позволив систематически анализировать молекулярные механизмы зарождения и развития заболеваний.
Знание этих механизмов позволяет подойти к качественно новому пониманию вопросов, связанных с
профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний. Именно этим и занимается молекулярная медицина.
Постгеномные технологии представляют широкий спектр возможностей, и в ближайшем будущем
медицинские аспекты реализации будут сосредоточены в следующих трех направлениях:
анализ геномного полиморфизма, в качестве средства для профилактики
анализ протеомный, в качестве средства для диагностики
компьютерное конструирование лекарств – средство для лечения
В республике Молдова последние 5 лет набирают темп исследования по анализу геномного
полиморфизма, а в частности с помощью молекулярно-генетичеких методов исследования ведется активный
поиск кандидатных генов таких мультифакториальных заболеваний, как сердечно-сосудистые,
неврологические и аутоиммунные. Выбор кандидатных генов ведется с учетом выделения группы генов с
потенциально наибольшим вкладом в клиническую картину заболевания на основе уже имеющихся
представлений о его патогенезе.
Например, ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) – один из важнейших компонентов ренинангиотензиновой системы, является сосудосуживающим соединением. Индивидуальные различия уровня АПФ
частично определяются инсерционным-делеционным (I/D) полиморфизмом Alu повтора в 16 интроне гена
АПФ. Н. Барбакарь с соавторами выявили более высокую частоту распространения в популяции Молдовы
генотипа II гена АПФ (32%) и более низкую частоту генотипа DD (12%) по сравнению с таковой в популяциях
некоторых европейских стран. Анализ результатов распределения генотипов II, ID, DD гена АПФ у больных с
ишемической болезнью сердца показал, что генотип DD-АПФ может рассматриваться как фактор
повышенного риска развития ишемической болезни сердца.
При изучении генов-кандидатов следует понимать, что не всякий ген, потенциально вовлеченный в
контроль признака, имеет аллельные варианты, изменяющие его функцию. Теоретически доказано, что только
малая доля таких генов (около 5-10%) полиморфна и вносит существенный вклад в генетический контроль
признака. Именно это и подразумевает эффективность использования гена-кандидата при
предрасположенности к тому или иному заболеванию. В идеальном случае ген-кандидат следует выбирать на
основании не только биологических знаний, но также и предварительно проведенного геномного
сканирования. Ни у кого не вызывает сомнения, что идентификация генов, вовлеченных в патогенез
мультифакториальных заболеваний, является чрезвычайно сложной задачей. Для ее решения необходимо
рассматривать полиморфизм многих сайтов, расположенных по всему геному. Именно поэтому, современные
методы картирования базируются на сканировании генома с помощью анализа сцепления и анализа
ассоциаций. Ключевой проблемой и является слабо развитая методология анализа взаимодействий. Как
правило, существующие методы проверяют совместные эффекты только тех локусов, значимость вклада
которых доказана при их индивидуальном тестировании.
Пожалуй, впервые за всю свою историю медицина получила шанс приблизиться к статусу точной
науки, миновав описательную практику анализа патологических процессов, бытовавшую в течении столетий.
Библиография:
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SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE – PERSPECTIVA DE BAZĂ A
REDUCERII EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
GUŢU Corina
Institutul de Energetică al AŞM
Recenzent: BERZAN V., dr.hab.
Cuvinte cheie: emisii de gaze, surse regenerabile de energie
Emisiile gazelor cu efect de seră (GES) în Republica Moldova în prezent
constituie 10 Tg CO2 echivalent, nivelul de referinţă în anul 1990 fiind de 41,6 Tg.
Reducerea a fost cauzată de criza economică prin care a trecut republica în ultimii
ani. Stocarea de CO2 în această perioadă a variat între 1,5...1,8 Tg.
Repartizarea emisiilor pe surse este: energetică – 64 %, industrie – 12 %,
agricultură – 14 % şi deşeuri – 10 %. Partea leului revine energeticii. Figuranţii
principali sunt: în energetică - CO2 - peste 90 %, în agricultură şi deşeuri - CH4 cu
aceeaşi pondere. Dacă componenta industrială este mai facil de influenţat, GES
emise la arderea combustibilului pot fi reduse radical prin utilizarea surselor
regenerabile de energie (SRE). Consumul de energie în prezent este de cca. 100 PJ,
pe când potenţialul tehnic al SRE în republică este apreciat la 118 PJ, din care
energiei solare îi revin 45 %, biomasei – 25 %.
Reducerea emisiilor prin utilizarea energiei solare se manifestă numai prin
substituirea combustibililor fosili, pe când utilizarea biomasei, produsă de sectorul
agricol, şi a deşeurilor are un efect dublu de oarece micşorează emisiile de CH4 din
sectoarele respective, care în acestea predomină absolut. Un efect ecologic dublu
are şi utilizarea biomasei prin producerea biocombustibililor din plante speciale sorgo, rapiţă ş.a., a brichetelor şi peletelor din plantaţii energetice de arbuşti,
plantaţiile respective posedând o capacitate mare de înglobare a CO2 din
atmosferă.
Biomasa utilizată constituie 7,79 PJ pe an, iar cea posibil de utilizat şi
neglijată până în prezent - cca. 8,76 PJ. Utilizarea ultimei ar reducere emisiile de
GES prin substituirea combustibilului fosil cu peste 600 Gg pe an, iar prin
excluderea arderii în câmp şi fermentării în condiţii naturale ar reduce emisiile de
metan cu 120...150 Gg pe an. Potenţialul de producere a biogazului din deşeuri
solide şi lichide constituie 1,98 PJ pe an. Reducerea emisiilor din contul substituirii
combustibililor fosili va fi de cca. 140 Gg echivalent CO2, iar a emisiilor de metan
- de cca. 32 Gg.
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In general matrices of linear algebraic systems of equations that appear on
application of classical numerical methods (collocation, quadrature, reduction etc.)
for the solution of singular integral equations are not sparse. Thus, the solution of
these systems by using classical methods (such as Gauss method) requires O(n3)
significant arithmetical operations.
In this paper we present a fast algorithm with O(n log n) computational
complexity for the approximate solution of Cauchy singular integral equations with
piecewise continuous coefficients, defined on the unit circle of the complex plane.
In order to obtain this algorithm we adopt Amosov`s idea [1] to the collocation
method. The algorithm is based on the decomposition of the operator that describes
the equation into a simply structured dominant part aI+bS and a smoothing part K
as well as on the observation that the behavior of Fourier coefficients of high order
of the approximate solution is essentially determined by the dominant part of the
operator. We will seek for an approximate solution in the form of the trigonometric
polynomial and we will calculate certain coefficients for this polynomial directly
(i.e. without solving the corresponding systems of linear algebraic equations) using
a parametrix for aI+bS and fast Fourier transform. In the case when the
approximate method is applicable [2], the solution vn of the mentioned fast
algorithm satisfies the same convergence rate as the solution un of the collocation
method.
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The minimum cost multicommodity dynamic flow problems in networks
are widely used in modeling processes from different economic, technical and
informational systems. Road traffic assignment, evacuation planning, production
and distribution, scheduling planning, communication, and management problems
can be formulated and solved as optimal multicommodity dynamic flow problems.
In this paper we study the minimum cost multicommodity flow problem in
dynamic networks with time-varying capacities of edges and transit times of edges
that depend on sort of commodity entering them. Moreover, we investigate the case
when transit time functions depend on time and flow. We assume that cost
functions, defined on edges, are nonlinear and depend on time and flow, and the
demand function also depends on time. This problem generalizes the classical
static flow problem and extends some dynamic models in networks from [1], [2].
In order to solve the considered problem we modify the time-expanded network
method and propose new algorithms for finding minimum cost multicommodity
dynamic flows.
We also investigate some versions of the minimum cost multicommodity
dynamic flow problem. If edge costs do not depend on flow, then the minimum
cost dynamic flow problem can be regarded as the network discrete optimal control
problem or the problem of finding the shortest paths in dynamic networks. If we
associate to each commodity a player, we can regard the optimal multicommodity
flow problem as the game problem, where players interact between them and the
choices of one player influence the choices of the others.
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Cogeneration, also known as combined heat and power (cogeneration) or
CHP, and total energy, is an efficient, clean, and reliable approach to generating
power and thermal energy from a single fuel source. That is, cogeneration uses
heat that is otherwise discarded from conventional power generation to produce
thermal energy. This energy is used to provide cooling or heating for industrial
facilities, district energy systems, and commercial buildings. By recycling this
waste heat, cogeneration systems achieve typical effective electric efficiencies of
50% to 70% — a dramatic improvement over the average 33% efficiency of
conventional fossil-fueled power plants. Cogenerations' higher efficiencies reduce
air emissions of nitrous oxides, sulfur dioxide, mercury, particulate matter, and
carbon dioxide, the leading greenhouse gas associated with climate change.
JSC “Energy Investment Group” first large-scale investment was the
erection of a 1,94 MW cogeneration plant for biogas utilization in the production
of cheap electrical and thermal energy resources at the Waste Water treatment
station in Chişinău.
The basic components of the cogeneration application are: energy
generating application with a GUASCOR internal combustion engine and a
STAМFORD synchronous generator; electrical energy distribution device; system
of heat exchangers; cooling system.
Produced electrical energy completely will be used for maintenance of own
needs of the Waste Water Treatment Station and the thermal energy, partially, will
be used for a covering of needs of administrative and household buildings in hot
water and heating. Further, all thermal energy (about 2,5 GCal/h) will be used for
biogas manufacture, which will be a fuel for cogeneration equipment
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ГЕНЕРАЦИЯ СЖАТЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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ЭКВИДИСТАНТНЫМ АТОМОМ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТРИЧНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ ДИПОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ
КОРОЛЬ В. И.
Институт Прикладной Физики, Академия Наук Молдовы
Рецензент: ЕНАКИ Н. А., Профессор
В данной работе исследуется взаимодействие эквидистантного
трехуровневого излучателя со сжатым вакуумом. Предполагается, что
матричные элементы дипольных переходов между соседними атомными
уровнями являются различными. Эта задача обобщает двухфотонную модель
Жэйнса-Каммингса, взаимодействующую со сжатым вакуумом (Gerry 1988).
В этом случае слагаемые взаимодействия могут быть представлены через
генераторы SU(1,1) симметрии. Показано, что если флуктуации квадратуры
поля являются сжатыми в начальный момент времени t=0, то сквизинг поля
имеет место и позже. Эти осцилляции не являются периодическими в
двухфотонной модели Жэйнса-Каммингса.
С другой стороны, в модели Жэйнса-Каммингса с интенсивнозависимой связью, взаимодействующей с Холстейн-Примакофф SU(1,1)
когерентным состоянием, осцилляции сквизинга являются строго
периодическими для любого начального значения сквизинга (Buzek 1989).
Было показано, что точная периодичность может быть нарушена только если
поле излучения взаимодействует с атомной системой, состоящей из более
одного атома, или когда одноатомная модель включает более двух атомных
состояний (Koroli 2006).
Так как в настоящее время возможна генерация сжатых
электромагнитных полей в лабораторных условиях (Slusher et al 1985, LingAn et al 1986), то представляет немаловажный интерес исследование
осцилляций сквизинга в процессе взаимодействия эквидистантного
трехуровневого излучателя с одномодовым полем. Следует отметить, что
сжатые состояния электромагнитных полей используются для генерации
"запутанных состояний", которые широко применяются в квантовой
информации.
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В современной Квантовой Оптике большое внимание уделяется
изучению процессов взаимодействия отдельных излучателей с квантованным
электромагнитным полем оптического микрорезонатора. Данные системы
представляют собой практическую реализацию квантово-механических
моделей, обладающих точными аналитическими решениями. Например,
Enaki and Koroli 1998 детально изучили динамику M-уровневого
эквидистантного излучателя, взаимодействующего с электромагнитным
полем, в случае SU(1,1) симметрии дипольных переходов между соседними
атомными уровнями. В данной статье было продемонстрировано, что в
случае SU(1,1) симметрии дипольных переходов квантово-статистические
свойства поля излучения коренным образом отличаются от свойственных
SU(2) симметрии переходов (Hassan et al 1982). Основное отличие состоит в
том, что в случае SU(1,1) симметрии дипольных переходов имеет место либо
только ускорение либо замедление скорости спонтанного распада
многоуровневого излучателя по эквидистантному спектру, в то время как в
случае SU(2) симметрии импульс излучения напоминает сверхизлучение
Дикке.
С другой стороны, важные аспекты относительно генерации
неклассических состояний света в процессе взаимодействия отдельного
двухуровневого излучателя с полем микрорезонатора изучены Gerry 1988.
Автор исследовал взаимодействие SU(1,1) когерентного состояния с
двухфотонной моделью Жэйнса-Каммингса двухуровневого атома. Было
показано, что в данной модели осцилляции сквизинга не являются строго
периодическими. Следует отметить, что с увеличением сквизинга в
начальный момент времени эти осцилляции усиливаются.
В данной работе предложена модель, обобщающая вышеупомянутую
задачу двухуровневого атома на систему двух неразличимых двухуровневых
атомов. Детально исследована квантовая статистика одномодового поля
микрорезонатора в процессе взаимодействия с парой атомов. Большое
внимание также уделяется генерации сжатых состояний электромагнитного
поля.
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Chalcogenide glasses are one of the most widely known families of
amorphous materials and have been extensively studied for several decades, partly
because of their interesting fundamental properties, in particular sensitive to light,
and partly because of their many potential applications in optical imaging, optical
recording, infrared optics, and more recently, optical communications.
Chalcogenide glasses (based on S, Se) exhibit dramatic photoinduced changes in
their physical and optical properties. These phenomena can used to create a variety
of integrated photonic structures through controlled, localized changes in the
refractive index of the glass. The determination of the optical constants is of great
importance for understanding the mechanism of the optical processing and for their
utilization in practice. Special attention is given to the problem of the holographic
registration of images and information. Thin films of chalcogenide glasses have
been investigated by numerous authors.
In present work the aim is investigation of photostructural transformations
in amorphous As100-xSex (x=40÷98) and As2Se3:Sny (y=0÷5.0 at.% Sn) films. The
changes of the refractive index under light irradiation and heat treatment were
calculated from the transmission spectra exhibits composition dependence due to
the difference of the existing structural units. The more sensitive to light irradiation
are the amorphous films of As60Se40 and As50Se50, which exhibit big modifications
of the refractive index ( ( ∆n n) = 0.394 ) and high holographic parameters.
Metal impurities effectively reduce the photodarkening, and the degree of
reduction becomes stronger as the impurity concentration is increased.
Changes in the optical transmission of the investigated amorphous films under
illumination may be described by a stretched exponential with the dispersive
parameter 0.4≤α≤1.0. The strong effect of metal additives on the photodarkening
kinetics is in agreement with the “slip-motion” model. In particular, with its
tetrahedral type of co-ordination, tin should reduce the flexibility of the layer
network, hence retarding the photodarkening phenomenon. Doping of amorphous
chalcogenide films by metals assists in stabilizing the glassy matrix with respect to
light exposure and thermal treatment.
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Thin films of arsenic chalcogenides have been investigated by numerous
authors. Recently amorphous chalcogenides have been applied in industrial
dimensions as recording materials in DVD technique [1]. Thin films of
chalcogenides have been mainly deposited onto the substrates using a vacuum
coating techniques, i.e., thermal evaporation, sputtering or laser ablation. The
investigations in our and other laboratories have shown that As-S based
chalcogenides can be deposited as thin films also by spin-coating technique from
solution. The main aims of investigations are elaborating new composite materials,
based on chalcogenide and polymer materials and optical characterization of this
material. Spin coated composite films have demonstrated similar properties as
vacuum deposited films but spin-coating is cheaper compare to other thin film
deposition methods. The optical transmission measurements proved the optical
band gap (Egopt) increase with decreasing arsenic sulfide (As2S3) in composite
material. It was shown that As2S3 component increasing in the polymer
composition leads to shifting of absorption edge to the long wavelength side.
Beginning from the concentration of 6%-10% and more the optical gap is equal to
2,4 ±0,05 eV. This coincides with literature data for optical gap of films and bulk
samples of As2S3. It means that molecular structure of dissolved chalcogenide
substance in polymer remains the same as in pure initial chalcogenide.
The MIR and IR transmission spectra revealed solvent residua evaporation
from as-coated films as result of annealing. The film observation using Scanning
Electron Microscope confirmed that particles of As2S3 are distributed
homogeneously in the polymer matrix. Dimensions of these spheroids are in the
range from 0.1 mkm to several mkm and increase in parallel with increasing of
As2S3 concentration. For study the influence of radiation to absorption spectra of
chalcogenide glass-polymer composite the thin film of PVA:As2S3 (ratio 100:100)
have been investigated, argon laser (488nm, 2900mWt) and mercury quarts lamp
were utilized for irradiation.
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The switching properties of a Programmable Metallization Cell (PMC)
structure based on the Ag-As2S3 solid electrolyte were investigated. The thin film
of solid electrolyte has been prepared by vacuum evaporation of glassy arsenic
treesulphide from a crucible onto Pyrex glass substrate with a priory deposited gold
cathode. The anode was manufactured from pure silver using the same method of
deposition. The transformation of chalcogenide glassy into a solid electrolyte was
performed by dissolution of silver in it trough the light and thermal induced
doping. The electrochemistry that enables operation of such structures as memory
elements is reported in [1]. Th e switching and memory properties of structures
have been studied in the quasi-static electrical conditions. It was found that at
120mV of forward bias voltage the device switches from an off state resistance to
an on resistance state which is more than two orders of magnitude lower. This state
is memorized even the power supply is disconnected. To bring the structure back in
an off state, a reverse bias of several volts is required. Carrying out the frequency
dependence of the switching threshold it was found that both switching on
(storage) and switching off (erasing) occurs at a lower biases in case of low
frequency and vice versa, at a higher voltage – in case of high frequency. Also
were determined times required to switch the structure in a stabile on state and off
state – less than 10 µsec and around 60 µsec respectively. The heating until
temperature of 80oC does not noticeable influence the threshold voltage but
linearly enhances the on state resistance of the device.
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In this project was elaboration of technological methods for fabrication of
semiconductor-oxide nanocomposites doped with Eu and Er rare earth elements.
The nanoporous semiconductors and semiconductor oxide nanocomposites doped
with rare earth elements represent perspective materials for the elaboration of laser
active media.
GaP and GaAs based semiconductor-oxide nanocomposites doped with Eu
and Er rare earth elements were prepared by incorporation of rare earth ions into
porous layers from EuCl3:C2H5OH and ErCl3:C2H5OH solutions and thermal
treatment at different temperatures for different periods of time [1]. The prepared
nanocomposites were studied by photoluminescence spectroscopy, scanning
electron microscopy, energy dispersive X-ray (EDX) analysis and X-ray diffraction
(XRD) analysis.
Different oxide morphologies can be obtained depending on the
morphology of the initial porous layer, annealing temperature and duration of
annealing. In a porous GaP layer with the characteristic size of the skeleton
comparable or bigger than the diameter of pores at high annealing temperatures the
oxidation proceeds with the formation of micromatch heads as illustrated in Fig.
1a. With increasing the annealing time, the micromatch heads merge with each
other resulting in the formation of microwormlings as shown in Fig. 1b.
In contrast to the GaP based oxide structures, the oxide structures formed as
a result of annealing of porous GaAs templates preserve the morphology of the
initial template (see Fig. 4).
The EDX and XRD analysis demonstrates the formation of a beta-Ga2O3
oxide phase on GaAs templates as result of thermal treatment (see Fig. 5)
The photoluminescence analysis suggests an efficient incorporation and
excitation of Eu and Er ions in the oxide phases of both the nanocomposites.
Our work at this stage was focused at the investigation of linear optical
properties of the prepared nanostructures. The next step, planed for the future,
concerns the investigation of nonlinear optical proprieties of these objects under
the excitation with intense picosecond laser pulses. It was previously established
that nanostructuring of semiconductors leads to essential enhancement of their
nonlinear optical properties.
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Подвижность электрона – это один из важнейших параметров, который
определяет эффективность работы наноустройств. В квантовых
гетероструктурах с размерами в несколько нанометров основную роль в
ограничении подвижности носителей играет рассеяние электронов внутри
основной электронной минизоны, так как, благодаря сильному размерному
квантованию, расстояние между основной и первой возбуждённой
минизонами значительно больше как энергии акустического фонона, так и
энергии оптического фонона. Однако в практически важных случаях, когда
ширина квантовой ямы нанотранзистора достигает нескольких десятков
нанометров, расстояние между основной и первой возбуждённой
минизонами становится меньше чем энергия фонона и вклад от
межминизонных электронных переходов в подвижность возрастает [1].
В представленной работе исследовано влияние межминизонных
переходов электрона на подвижность носителей, обусловленную
взаимодействием электронов с конфайнмент оптическими фононными
модами в “zinc blende” AlN/GaN/AlN гетероструктурах и на подвижность
носителей, обусловленную взаимодействием электронов с конфайнмент
акустическими фононными модами в Si/Ge/Si гетероструктурах,
полученными в рамках “FCC”–модели динамической решётки. Исследованы
зависимости подвижности электронов от концентрации носителей и ширин
внутреннего слоя гетероструктур. Показано, что межминизонные переходы
существенно уменьшают как оптическую, так и акустическую подвижность
электронов (на 20-40% для рассмотренных наноструктур) в случае высоких
концентраций электронов (Ns>3x1012 см-2) и достаточно толстых (d>7 нм)
внутренних слоёв гетероструктур.
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Research work is devoted to the decision of specific targets of the shift
established fluctuations piezoelectric semi-infinite space, adjoined with a dielectric
elastic layer of small thickness on which border the linear source fluctuation when
the boundary surface of a dielectric layer borders by vacuum operates, or
metallized; when on a surface piezoelectric semi-infinite space the dielectric elastic
layer of small thickness with part by part constant dielectric or elastic factors, with
metallized a surface is attached.
At help integrated transformation Fourier are received electromechanical
values (elastic movings, contact pressure, electric potentials and an induction of an
electric field) in which consisting dispersive the equations shows, that these
expressions will consist of parts of electro-elastic wave Liav. With the help of
method Lighthill are received asymptotic the equations for electromechanical
values which will consist of parts of electro-elastic wave Liav of a shift volumetric
wave and not wave part caused piezoelectric.
With the help of decision Fredholm of the integrated equation of the second
sort is shown, that when the problem about the established fluctuations of a
dielectric layer with part by part constant dielectric factor, on a boundary surface
piezoelectric semi-infinite space the induction of an electric field and a pressure
working on a contact site on lines of the unit dielectric have the final jump caused
in different factors of dielectric permeability is considered. And when the problem
about the established fluctuations of a dielectric layer with part by part constant
elastic factor on a boundary surface piezoelectric semi-infinite space the pressure
working on a contact site on lines of the unit of materials has the logarithmic
feature caused by a difference of materials of a layer is considered.
When view a problem the established fluctuations piezoelectric semiinfinite space on which boundary surface the dielectric layer of small thickness
consisting of two semi-infinite dielectric parts with the help of the decision of
problem Riman in the theory of analytical functions on a line of the unit of contact
the behavior contact a pressure is determined, besides a logarithmic part, has
explosive composed is attached, caused by a difference of factors dielectric
penetration.
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LIE ALGEBRAS OF OPERATORS AND INTEGRABILITY OF TWODIMENSIONAL DARBOUX TYPE DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH
NONLINEARITIES UP TO THE 5TH ORDER
DIACONESCU Oxana
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Reviewer: POPA M.N. dr.hab.în şt. fiz.-mat., professor
Keywords: differential system, canonical form, Lie algebra of operators, first
integral
The autonomous differential systems of Darboux type with nonlinearities up
to the 5th order are considered. As it is shown in [1], the linear differential systems
can be transformed to one of the 4 canonical forms. With the aid of these forms the
canonical forms of the differential systems of Darboux type with nonlinearities up
to the 5th order are defined respectively. For every such system Lie algebra of the
operators without representation in the space of coefficients of these systems is
constructed. Using these algebras and Lie theorem on integrating factor [2], the
first integrals for every canonical form of the differential systems of Darboux type
are constructed.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В SI/GE/SI ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ:
СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ “FCC” МОДЕЛИ И
КОНТИНУАЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ
НИКА Денис
Молдавский Государственный Университет
Рецензент: ПОКАТИЛОВ Евгений, доктор хабилитат физ.-мат. наук
Ключевые слова: акустические фононы, гетероструктура, модель
динамической решётки
Конфайнмент акустических фононов в наноструктурах приводит к
существенной модификации их энергетического спектра, групповых
скоростей и плотности фононных состояний по сравнению с объёмным
материалом [1]. В большинстве работ при расчёте энергетических спектров
акустических фононов используется континуальное приближение (КП),
которое не применимо для описания фононных мод с малой длиной волны
(высокие квантованные энергетические ветви, большие q). Для описания
коротковолновых фононных мод необходимо использовать динамическую
модель кристаллической решётки (МДР), обоснованную для всех имеющих
физический смысл длин волн [2]. В данной работе, для описания спектра и
групповых скоростей акустических фононов в Si/Ge/Si гетероструктурах, мы
развили “FCC” модель динамической решётки (“FCC”-МДР), в которой
совмещаются две поверхностно-центрированные решётки Бриллюэна. Хотя в
этом подходе не описываются оптические колебания, но открывается
возможность рассмотрения гетероструктур, состоящих из слоёв с
различными акустическими свойствами, так как развитая модель
основывается на трёх силовых константах, вычисляемых из упругих модулей
рассматриваемых материалов. Проведенное сравнение акустических
фононных мод, полученных в “FСС”–МДР и в КП показало, что для мод с
большими s и q КП даёт значительно завышенные значения энергии (на 7 –
25 мэВ) и групповых скоростей (на 2.5 км/c – 4.7 км/c) акустических
фононных мод.
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În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele experimentale obţinute în urma
cercetării influenţei impurităţilor de Gd asupra proprietăţilor electrofizice ale
monocristalelor de PbTe. Concentraţia dopantului CGd varia între 1-5 % at.
Constanta reţelei cristaline a a fost determinată cu ajutorul difractometrului
Scintag în intervalul de temperatură 100 – 300K. De asemenea s-au calculat şi
parametrii suplimentari ai reţelei cristaline cum ar fi volumul celulei elementare v
,constanta reţelei inverse a*, distanţa dintre planurile cristalografice paralele d şi
dependenţa acestora de temperatură. S-a stabilit că valoarea constantei reţelei
cristaline se micşorează liniar cu micşorarea temperaturii de la 300 până la 100K
cu constanta ∂a/dT egală cu 0.000145Å/K, 0.000125Å/K, 0.00009Å/K şi
0.00017Å/K pentru concentraţia CGd egală cu 0; 1,0; 2,0 şi 5,0 % at. respectiv.
Cercetările metalografice au arătat că lingourile, de obicei, aveau unu-două blocuri
monocristaline, care pot fi uşor evidenţiate în urma corodării chimice. Corodarea
selectivă a arătat că densitatea dislocaţiilor este de ordinul 106cm-2. Au fost
cercetate dependenţele concentraţiei purtătorilor de sarcină, conductibilităţii
electrice şi a mobilităţii purtătorilor de sarcină µ de temperatură. S-a stabilit că la
doparea cu Gd cristalele au conductibilitatea de tipul n .Concentraţia purtătorilor
de sarcină se schimbă de la n=1.6⋅1019cm-3 la T=4.2K până la 6⋅1019cm-3 la T =
300K pentru CGd =1 % at. iar mobilitatea acestora fiind de µ= 2⋅105cm2V-1s-1 la
temperatura T = 4.2K,
Lucrarea dată a fost efectuată cu sprijinul programului SCOPES SNF №
IB7320-110921/1.
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POLITICA DE FINANŢARE: REZERVĂ DE CREARE A VALORII
ÎNTREPRINDERII
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Recenzent: BULAT Gheorghe, doctor în economie, conf. universitar
Cuvinte cheie: politica de finanţare, structura capitalului, costul mediu ponderat al
capitalului, valoarea întreprinderii
În condiţiile actuale valoarea întreprinderii reprezintă un indicator sintetic al
succesului şi chintesenţa activităţii întreprinderii. În cadrul cercetărilor efectuate sa stabilit că un rol deosebit în asigurarea creşterii valorii întreprinderii îl au factorii
financiari. Luând în considerare că dezvoltarea pieţii financiare moldoveneşti
deschide pentru întreprinderile autohtone noi posibilităţi de atragere a capitalului,
vom examina mai amănunţit impactul politicii de finanţare asupra valorii
întreprinderii.
În acest context, costul mediu ponderat al capitalului este unul din factorii
cheie ai valorii întreprinderii, care îndeplineşte rolul punctului critic al rentabilităţii
capitalului.
Importanţa strategică a deciziilor privind politica de finanţare e legată de
faptul că cheltuielile înalte cu capitalul care apar atât la neutilizarea, cât şi la
utilizarea resurselor creditare, creează piedici pentru dezvoltarea întreprinderii. În
primul rând, ea va trebui să-şi urmeze curba ciclului ei de viaţă cu cerinţe mult mai
înalte faţă de rentabilitatea capitalului investit, să fie mult mai dură şi circumspectă
în alegerea investiţiilor, deoarece nu toate ideile de afaceri atrăgătoare vor satisface
cerinţele prea înalte faţă de rentabilitatea capitalului. În al doilea rând, deoarece la
întreprinderi vor apărea restricţii suplimentare faţă de posibilităţile investiţionale,
ele nu vor putea fi destul de flexibile şi manevrabile în lupta de concurenţă.
Subdezvoltarea pieţii de capital, lacunele în pregătirea profesională a
managerilor în multe companii au condiţionat o atenţie slabă a întreprinderilor
autohtone faţă de structura capitalului. Cercetarea empirică a factorilor ce
influenţează deciziile privind structura şi costul capitalului, ar putea contribui la
depistarea problemelor existente şi căilor de soluţionare a lor, iar împreună cu
recomandările teoretice vor servi drept bază fundamentală pentru planificarea
structurii capitalului întreprinderilor autohtone.
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MAXIMIZAREA VALORII SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN CONDIŢIILE
CONSOLIDĂRII PRINCIPIILOR ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
PETELCA Oleg
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
Recenzent: BULAT Gheorghe, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
Cuvinte cheie: gestiunea în baza valorii, maximizarea valorii
Evaluarea calităţii structurii afacerii, implementarea metodelor de micşorare
a consecinţelor negative ale creşterii societăţii comerciale şi ale extinderii
domeniilor de activitate, alegerea modelului optim al centrului de gestiune al
societăţii comerciale – toate acestea constituie etapele de bază în calea organizării
afacerii în cadrul unei societăţii comerciale orientată spre generarea valorii.
Pentru societăţile comerciale ce doresc să implementeze gestiunea în baza
valorii, orientată spre maximizarea valorii societăţii, sunt propuse o serie de
metode. Unele metode promit efect imediat, altele, dimpotrivă cer managerilor să
fie dispuşi pentru a se dedica implementării programelor de modernizare de lungă
durată. Dar indiferent de metoda aleasă societatea comercială trebuie să parcurgă
toate etapele de bază în calea organizării afacerii orientată spre generarea valorii.
Formarea structurii afacerii şi asigurarea unei structuri organizatorice
optime este cea mai importantă etapă în crearea valorii. Mai mult ca atât, anume la
această etapă se formează fundamentul gestiunii reuşite a valorii, deoarece la
această etapă se pune baza relaţiilor dintre diferite verigi ale afacerii.
Procesul de formare a structurii afacerii are loc prin alegerea dintre
diversificarea afacerii şi concentrarea eforturilor într-o direcţie. Avantajul principal
al diversificării afacerii este stabilitatea faţă de schimbările conjuncturii pieţei. Dar
cel mai des stabilitatea şi siguranţa este în opoziţie cu rentabilitatea. Diversificarea
afacerii, de obicei, nu permite de a obţine rezultate deosebite în careva dintre
direcţiile de activitate. În cazul alegerii unei singure direcţii de activitate eforturile
managerilor şi resursele disponibile sunt îndreptate într-o singură direcţie, din
această cauză este mai uşor de a organiza eficient activitatea. Principala problemă
rămâne alegerea corectă a direcţiei afacerii. Anume aceasta determină
posibilităţile, hotarele şi perspectivele creşterii valorii societăţii comerciale.
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TIPURILE DE CLASIFICARE A CERAMICII ÎN ARHITECTURĂ
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Pe tot parcursul existenţei omenirii, ceramica a fost utilizată în scopuri atât
practice cât şi estetice. În arhitectura moldovenească elementele decorului cu utilizarea
ceramicii se fac prezente încă de la sfârşitul sec. XIV şi începutul sec. XV pentru
înfrumuseţarea exterioarelor şi a interioarelor în bisericile şi palatele domneşti. Decorarea
monumentelor de arhitectură în acele timpuri era influenţată de arta bizantină, dar cu
trăsături caracteristice tradiţiilor locale.
Cu timpul ceramica dispare din arhitectura
moldovenească şi reapare în sec. XX cu un nou potenţial de exprimare artistică.
În epoca contemporană, diversitatea materialelor de ceramică cu proprietăţi
diferite, cum ar fi porţelanul, faianţa, majolica, teracota, şamotul şi multe altele permit
utilizarea lor într-un spectru larg de domenii. Cea mai intensă aplicare a ceramicii artistice
se constată în spaţiile de arhitectură.
I Ceramica pentru exteriorul arhitectural se clasifică în două tipuri:
1.Ceramică pentru faţadă
a) plăci de ceramică standart şi plăci cu acoperire parţială şi completă a pereţilor
b) panouri artistice cu ornamente, inscripţii (asamblate din elemente aparte, lucrate
unicat)
2.Ceramică pentru parcuri şi grădini:
a) garduri din elemente asemănătoare sau module
b) vase decorative, sculpturi, havuzuri, pereţi decorativi
II Ceramica pentru interiorul arhitectural se clasifică în trei tipuri:
1Pentru pereţi
c) plăci de ceramică standart cu acoperire parţială şi completă a pereţilor
d) panouri decorative din module, diferite elemente - unicat, reliefuri, mozaică
e) ceramică pentru havuzuri din interior.
2. Pentru podea, mozaică pavimentală.
3. Ceramică spaţială de interior
a) paravane, grilaj.
b) forme decorative pentru interior.
În ceramica artistică din Moldova începând cu 1945 şi până în prezent s-au
dezvoltat şi s-au implementat toate tipurile de ceramică clasificate mai sus. În perioada
anilor ‘80 ceramica în arhitectura moldovenească a cunoscut o adevarată înflorire.
Majoritatea artiştilor ceramişti au fost implicaţi în realizările acestui domeniu. Autorii
celor mai importante lucrări în ceramica pentru arhitectura din Moldova au fost Neli Sajin
şi Luiza Ianţen, avându-i drept coautori pe ceramiştii E. Sacov, V. Novicov, V.
Bolboceanu.
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Tradiţia ceramicii artistice din Moldova îşi are originile în perioada
preistorică. Populaţiile ce au locuit pe teritoriul dintre Prut şi Nistru au creat o
tradiţie bogată în arta olăritului. Ceramica artistică din Moldova a parcurs mai
multe etape în dezvoltarea sa, dar despre o şcolarizare profesionistă se poate vorbi
doar din a doua jumătate a secolului XX.
Majoritatea artiştilor ceramişti ce activau în Moldova în acea perioadă erau
absolvenţi ai instituţiilor de specialitate din alte republici unionale. În anul 1957,
printr-o hotărâre a conducerii de vârf a RSSM a fost deschisă prima secţie de
ceramică artistică în cadrul Şcolii Republicane de Arte Plastice “Ilia Repin”.
Această secţie pregătea specialişti în domeniul ceramicii cu studii medii, care la
prima etapă satisfăceau cerinţele activităţii la fabrica de ceramică din Ungheni şi în
secţia de producţie a ceramicii artistice a Fondului Plastic ce activa în cadrul
Uniunii Artiştilor Plastici. Cu timpul, mulţi dintre aceşti absolvenţi plecau pentru
a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţământ de specialitate în afara
republicii, cele mai prestigioase fiind şcolile superioare din Tallin (Estonia), Lvov
(Ukraina) şi Moscova.
O bună parte din absolvenţii acestor şcoli unionale de ceramică au constituit
acel prim nucleu de profesori care au fondat în 1984 catedra de Artă Decorativă
Aplicată în cadrul Institului de Arte “Gavril Muzicescu”. Una dintre cele mai
marcante personalităţi care a contribuit la crearea imaginii şcolii de ceramică
artistică din Moldova a fost Vladimir Bolboceanu(1956 – 2004), absolvent al
Institutului de Arte din Tallin.
În 1980, V. Bolboceanu a devenit primul cadru didactic în atelierul de
ceramică a Institutului Pedagogic “Ion Creangă”, concomitent activând şi la
Şcoala Republicană de Arte Plastice “Ilia Repin”. În 1984, el a înfiinţat şi a
condus până în 1999 catedra de Arte Plastice a Institului de Stat al Artelor. În
programul metodico-didactic elaborat de V. Bolboceanu şi colegii săi a fost
implementată o sinteză de practici şi tradiţii a altor şcoli unionale.
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Bulgaria and Romania are going to enter the common agricultural market in
the tricky epoch, because of the recent EU enlargement which was the most
massive in its history as well as the problem is still in finding the best way how to
create terms to increase economic efficiency and competitiveness of agricultural
enterprises in the future in general.
In these countries is a huge amount of people active in the agricultural
sector. In relative formulation every third farmer in the EU will be from Bulgaria
or Romania. About 95 % of agriculture holding in these two countries are smaller
than 5 ha. These farms are usually family owned. Almost 90% of persons who are
active in the agricultural sector are related to the owner. According to previous
research productivity on these farms is less efficient and production costs are also
higher.
Compared to the EU countries the average land areas of one farm in
Romania and especially in Bulgaria are the smallest ones. The small farm acreage
can cause problems to farmers in these two countries in the meaning of
competitiveness as they ale losing the advantage of economy of scale and subjects
also do not have any negotiating power to the following links in the agribusiness
chain.
Small farms are very important for the farming sector in these countries and
the total number is close to total amount in the EU. This situation contrasts with
trends in the EU which leads to consolidation and concentration. This will
probably also happen in Bulgaria and Romania but the transformation process and
implementation of Common Agriculture Policy (CAP} will be complicated. The
CAP is mainly influenced by large EU countries with large farms that modulate
this policy according to their own priorities and for Bulgaria and Romania can be
difficult to enforce their interest.
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Problematica obiectivelor educaţionale, examinată din perspectiva unei
educaţii universitare eficiente, este o acţiune importantă şi definitorie pentru
proiectarea procesului instructiv-educativ.
E ştiut că investigaţiile cu privire la problematica obiectivelor s-au efectuat
în decursul a mai multor decenii şi aproape în toate ţările lumii. Însă, după cum
menţionează G. de Lansheere, această problemă a căpătat statut ştiinţific şi practic
abia în anii 60-70 ai secolului XX.
E. Surdu [5,p.87] consideră că întroducerea problematicii obiectivelor
educaţionale a fost unul din marele progrese ale acţiunii educaţionale, indicînd
numeroase modificări ce au survenit în procesul de învăţămînt legate de obiective.
În contextul şcolii contemporane şi datorită progreselor sociale rapide, obiectivele
îşi pierd stabilitatea, devin foarte complexe şi dinamice, afectînd astfel toate
componentele sistemului şi procesului instructiv- educativ.
Pentru învăţămîntul universitar se remarcă importanţa funcţiilor
praxiologice ale obiectivelor, deoarece orice proiect de activitate/tehnologie
didactică este iniţializat prin specificarea obiectivelor, în baza cărora este formulată
obţiunea pentru strategia didactică, se stabileşte metodologia didactic –
educaţională, iar evaluarea activităţii se întemeiază pe raportarea pe obiective[3,
p.31].
Dar ”ar fi simplificator dacă am considera că obiectivele marchează doar
etapa iniţială şi finală a unui proces pedagogic. Ele intervin în calitate de criterii
referenţiale în cursul interacţiunii efective dintre predare şi învăţare, însoţesc
operaţiile de evaluare continuă sau normativă. Or, obiectivele didactice sînt
implicate atît la etapa proiectării cît şi la cele următoare, de implementare şi
evaluare pedagogică. De aceea pedagogii optează pentru elaborarea unor „strategii
didactice focalizate asupra obiectivelor”, care presupun obligativitatea formulării
„sarcinilor cu ţintă pe obiective operaţionale” şi a „situaţiilor optime de
învăţare”[2, p,47].
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PSIHANALITICE
VÎNTU Anatol
Institutul de Filologie (A.Ş.M.)
Recenzent: DOLGAN Mihail, doct. hab., m.-c. al A.Ş.M., prof. univ.
Cuvinte-cheie: sublimare, arhetip, complex, imaginaţie, obsesie
Exegeza literară îşi legitimează discursul preluînd pe linie directă rezultatele
psihanalizei atît de la întemeietorul ei, psihiatrul vienez Sigmund Freud, cît şi de la
succesorii acestuia, eventual disidenţii lui: Carl Gustav Jung, Charles Baudouin. Un loc
aparte în acest registru îl ocupă cei care şi-au fundamentat direcţii critice în baza datelor
primare ale psihanalizei: Gaston Bachelard (psihanaliza elementelor esenţiale în
imaginaţia creatorilor), Charles Mauron (psihocritica) ş.a.
Freud, referindu-se la specificul universului imaginar, vorbeşte despre
mecanismul psihic al dorinţelor şi pulsiunilor, interzicerea lor, ulterior transferul acestora
pe planul fanteziei şi al visului. Unul dintre cei mai reputaţi comentatori ai operei
freudiene, Adolfo Fernandez-Zoϊla, subliniază că savantul vienez „desemnează sub
numele de Phantasien visele diurne, ficţiunile de diferite feluri pe care subiectul şi le
„povesteşte” în starea de veghe”.
Spre deosebire de Freud, succesorul său din Zürich, Jung, propune căutarea
realităţii psihice originare, a unui simbol real, cera exprimă o realitate necunoscută.
Descoperirea trăirii originare duce spre o matrice fundamentală – arhetipurile, care,
avăndu-şi sursa în inconştientul colectiv, reprezintă nişte copii inconştiente ale instinctelor
înseşi.
Charles Baudouin, pe care cercetătorul român Romul Munteanu îl citează ca
precursor al psihocriticii, concepe psihanaliza drept o analiză de profunzime, menită să
demonstreze felul în care instinctele se metamorfozează într-o viaţă spirituală superioară.
Baudouin distinge un strat al complexelor personale, situat la un nivel superior al vieţii
psihice individuale, şi un substrat al complexelor primitive, cu o rază de extindere asupra
unor mari colectivităţi umane. Zona de trecere, unde sunt localizate transformările spre o
viaţă spirituală superioară , este anume regiunea complexelor. Astfel că, de vreme ce arta
se produce printr-un proces de sublimare, rădăcinile ei trebuie căutate în aceste straturi ale
inconştientului, unde sunt localizate complexele.
Esteticianul literar francez Gaston Bachelard relevă rolul a doi factori în cazul
creaţiei: imaginaţia formală şi imaginaţia materială. Calificînd arta ca fiind o natură
grefată, imaginaţia formală procură întreaga exuberanţă a formelor, iar cea materială –
bogăţia şi densitatea materiilor. De aceea, relativ la cel din urmă tip de imaginaţie, autorul
crede că este cu putinţă să stabilim o lege a celor patru elemente: foc, aer, apă sau pămînt,
iar reveria pentru a-şi realiza plenar funcţia trebuie să-şi găsească material propriu, trebuie
ca un element material să-i dăruiască propria substanţă, propria regulă, poetica specifică.
Charles Mauron, teoreticianul psihocriticii, analizînd frecvenţa şi repetitivitatea
obsedantă a unor imagini, constatabilă în creaţia unor autori, legitimează existenţa unui
mit personal, ca expresie a personalităţii inconştiente a autorului, alimentat din două surse:
eul creator şi eul social, aşa încît evenimentele biografice resimţite de eul social nu sunt
transmise eului creator decît prin intermediul mitului.
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MODAL PARTICLES IN ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN
ŢEPLIC Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: CRESTIANICOV Elena, Doctor în ştiinţa
Not all the linguists mark out the particles as the way of expressing
modality. Belieaeva E.I. offers her classification of modal particles, which express
supposition in the translating from English into Russian: как раз, а что если, а
вдруг which can be found only in interrogative sentences; and “ещё как, а то нет,
а как же” in exclamatory sentences. But Belieaeva E.I. does not include the
particles into the classification of modal means of expressing necessity.
German linguists, on the contrary, find modal particles frequently used. So,
Prorokova says that modal particles are very often met in the oral speech. They are:
aber, denn, doch, etwa, ja, wohl, nur etc. In the German language modal particles
impart emotional shade to the speaker’s attitude and are used for expressing
subjective modality that is the transmission of feelings, thoughts, moods and
wishes of the speaker. Modal particles do not have unique term in the Germanic
Philology. They are called either Füllwörter, Abtönungspartikeln or Satzpartikeln
or Modalpartikeln. R. Tilly names them Würzwörter and says that they make the
communication more natural. R. Klappenback points out the great emotional
coloring of modal particles. They are used to make the speech more living and
direct. But if the modal particles are omitted in German, it will be perceived by the
native speakers as dryness, coldness and the categorical attitude of the speaker.
Modal particles have a weak lexical meaning, but they characterize certain
style of speech, and may be polysemantic ( wohl and ja ) or get into synonymic
relations (bloß and nur). The lexical meaning of modal particles, which originate
from adverbs in fact, distinguishes them from the latter in the result of unique
semantic situation.
So, as Prorokova says, modal particles are very important in German
speech. They realize two main functions: express the subjunctive modality and
give to the sentence the emotional shade. The same can be said about the particles
in English and Russian, although in here they play a less significant role.
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DIFFICULTIES IN TRANSLATING EXPRESSIONS OF NECESSITY
FROM ENGLISH INTO GERMAN AND RUSSIAN.
ŢEPLIC Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: CRESTIANICOV Elena, Doctor în ştiinţa
Modal expressions of necessity excite a lot of difficulties in translation. The
great problem is to choose right means in order to render the author’s implication.
We have analyzed 320 cases of expression of necessity in English, German
and Russian on the bases of the novel “Tess of the d’ Urbervilles” by Th. Hardy.
The most often used means of expressing necessity in English is the modal verb
must, which makes 40% of all the examples, the next in its frequency of occurrence
is ought to – 35%, then go: need – 5%, should and have to- 5%. Also were found
such modal verbs as would and could, but they are not often met: just 3% and 2 %
of all the cases respectively. The group of modal words is presented by the words
naturally (3%) and evidently (4%). In some sentences we came across the word
necessity the occurrence of which however is not very frequent – only 3%.
In the German variant the following modal verbs are used: müssen – 45%,
sollen – 35%, können (2%); wollen, möchten (3%). To express necessity the
translator also used such notional verbs as brauchen (5%); bedurfen, and lassen
(1%). Sicherlich (3%), selbstverständlich (2%) and natürlich (1%) are the modal
words which were used to express this phenomenon. It is worth mentioning that
such parts of speech as noun and adjective, and also particle played their role in
expressing necessity in the German variant of the novel. The noun Bedürfnissen
and the adjective dürftigen comprised 3% of all of the cases while the particle
trotz- 1%.
In the Russian variant должен, нуждаться and its variant нужно are of
the most frequent use – 36% and 26% respectively. Придётся and следует are
the next in their occurrence (15% and 16%) while the particle бы (3%), the modal
word естественно (3%), the noun потребность (1%), and the expression
хотелось бы знать (1%) are rather rare
Alongside of the lexical and grammatical means of translation in order to
preserve the initial meaning the interpreters can use certain stylistic devices and
syntactical transformations, but very often that happens when the meaning
undergoes certain alterations and the correctness of the translation variant is just
the matter of the translator’s proficiency.
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THE STUDY OF NOUN PHRASE IN WESTERN LINGUISTICS
ŢEPLIC Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: CRESTIANICOV Elena, Doctor în ştiinţa
The theory of word-combination in Russian linguistics goes back to the 18
century. The term was used with reference to combinations of notional words
while the western scholars considered that every combination of two or more
words constitutes a unit which they termed “phrase”.In the 17 century Johnson was
the first English scholar to start the study of phrase. He makes an attempt to
classify phrases according to their constituent elements emphasizing the role of the
head-words. In the 18th century Brightland tried to classify different structural
types, observed in noun-phrases and to give a suitable explanation for the variety
of patterns. Greenwood advance the idea that a phrase functions in the same way as
a word. Dilworth expressed some thoughts of different levels of syntactic relations
in an attributive group. In the first half of the 19th century such linguists as Cobbett,
Lennie, Atkins pay their attention to the problem of phrase structure from logical
and grammatical points of view. The question of the semantic meaning of the
phrases in accordance with the meaning of its constituents was firstly aroused.
William Fowler states that syntactic relations of the members of a phrase are
determined by the classes of head-words to which subordinate elements are joined.
Henry Sweet was the first who attempted to find out what governs the order of
arrangement of several elements constituting an attributive group. In the first part
of the 20th century Otto Jespersen introduced the theory of three ranks, which
provides a basis for understanding the hierarchy of syntactic relations between
elements joined together in a grammatical unit. Bloomfield classifies phrases in
accordance with their functioning at a higher level in larger structures. He
distinguishes two kinds of phrases: endocentric and exocentric. In the late 50th
Whitehall states that a group of one type may function as one of the constituent of
a group of another type, which is itself a constituent of a group of a third, etc.
Baker. points out that in some contexts constitutive words of noun phrase may be
used as free syntactic combinations and in others as compounds. The problem of
noun phrase still remains a disputable one and requires further investigation.
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WAYS OF EXPRESSING OBLIGATION IN ENGLISH, GERMAN AND
RUSSIAN RELIGEOUS TEXTS.
ŢEPLIC Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: CRESTIANICOV Elena, Doctor în ştiinţa
This article is dedicated to the investigation of the problem of expressing
obligation in three languages: English, German and Russian. The main focus of
this work lays in the study of religious texts and discovering differences and
similarities between the English and German modal verbs, which denote
obligation, as well as their comparison with the Russian equivalents and in such a
way the examination of the translation variants.
The analyses of the theoretical data showed that in the English language
there are three modal verbs (must, should, ought to), which denote only obligation
and it is their main meaning. In English Holy Bible the modal verb must was used
in the most cases of the expressing of obligation (38,8%), then goes should
(36,3%) and ought to (25%). Their similarity and in some cases their contradiction
in the German language are two modal verbs mussen (72,5%) and sollen (21,3%).
According to the practical study held it is clear that in Russian, after the
examination of the translation, had been revealed such equivalents as надлежит,
должно, следует. It should be pointed out that in some cases the translators used
other modal verbs (e.g. durfen), but these cases were of rare frequency (6,2%).
Some instances of obligation expression in translation proved that sometimes this
meaning can be expressed not by modal verbs, but with the help of a number of
words or word expressions, that taken apart have no such a meaning, but being put
together in a certain context express obligation, especially in German. Besides that
in the German variant there was a tendency of omitting the usage of the modality at
all and it is impossible to understand whether something is viewed as obligatory,
necessary, or just a statement of the existing fact.
The contrastive analysis of the usage of modal verbs, that stand for
obligation in three languages is very important for the better understanding not
only of the theoretical points of view of the English, German and Russian scholars,
but also for understanding of the Bible as it helps to avoid the divergence of the
people’s opinion as to the correctness of a certain variant of the Bible
interpretation.
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INADAPTATUL ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ.
DEZRĂDĂCINATUL
ANIŢOI Galina
Institutul de Filologie al A.Ş.M.
Recenzent: GAVRILOV Anatol, doctor în filologie, cercetător ştiinţific
coordonator la Institutul de Filologie al A.Ş.M.
Cuvinte-cheie: sat, oraş, personaj inadaptat, dezrădăcinat
Fenomenul dezrădăcinării, ca varietate a inadaptării, ţine de antinomia sat –
oraş. Mulţi scriitori din perioada studiată înfăţişează convulsiunile din mediul rural,
provocate de intruziunea civilizaţiei şi a industrializării în lumea satului. Se insistă
în prezentarea satului patriarhal, considerat, în mod eronat, fireşte, singurul
depozitar al virtuţilor, integrităţii, tihnei, stabilităţii, tradiţiilor sacre, păstrate cu
sfinţenie, şi al adevăratelor valori morale, verificate prin generaţii, în ireductibilă
opoziţie cu oraşul, înfăţişat doar în latura sa negativă, perceput ca ambianţă
pernicioasă sufletelor rurale, pure, „sănătoase”. Protagoniştii unor astfel de opere
literare devin inadaptaţii dezrădăcinaţi. Aceste personaje sunt fii de ţărani, săraci,
dar cu aptitudini şi sete de carte, care se desprind de baştină şi pleacă în capitală la
învăţătură, cu speranţa să-şi „croiască” o viaţă mai bună şi să-şi facă un loc în
rândurile intelectualităţii. Pentru mulţi dintre ei însă schimbarea de mediu se
dovedeşte păgubitoare. Oraşul nu le oferă fericirea visată, condiţiile în care să se
poată realiza. După mai multe eşecuri trăite în ambianţa citadină, se simt copleşiţi
de regretul că au plecat de acasă, de nevoia evadării, de setea de linişte etc.
Subcategoria tipologică a inadaptatului dezrădăcinat circumscrie
următoarele personaje: Radu Munteanu din nuvela „Din durerile lumii” de Al.
Vlahuţă, Neculai Manea, Ion Radianu din romanul „Însemnările lui Neculai
Manea” de M. Sadoveanu, Radu Comşa din romanul „Întunecare” de Cezar
Petrescu, Ion Pruteanu din romanul „Înapoi” de Nicolae Gh. Spătaru.
În speranţa renaşterii lor sufleteşti, o parte din aceşti eroi literari încearcă
revenirea în satul natal. Dar descoperă cu tristeţe că nu-şi mai găsesc nimic comun
cu cei atât de dragi odinioară. Mai mult, mediul lor originar, rural li se revelează la
fel de străin ca lumea în care se avântaseră.
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TIPOLOGIA LOCALITĂŢILOR DIN ŢINUTUL ORHEI-LĂPUŞNA DUPĂ
NUMĂRUL POPULAŢIEI, ÎN CONFORMITATE CU RECENSĂMÂNTUL
DIN 1774
CIOBANU Tudor
Institutul de Istorie Stat şi Drept
Recenzent: DRAGNEV Demir, dr. hab., prof. univ., membr. cor. AŞM
Cuvinte-cheie: recensământ, tipologie, localitate, birnic, rufeturi
Pentru a avea o imagine clară despre distribuirea populaţiei din ţinutul
Orhei-Lăpuşna, în conformitate cu recensământul din 1774, este necesar de a
clasifica aşezările după numărul de locuitori.
Din prima grupă, fac parte aşezările de tip foarte mici, în care numărul
locuitorilor nu depăşea 200. În 1774 ele vor fi aşezate uniform pe întreg teritoriul
ţinutului, cu excepţia ocolului Prutului, unde era doar o singură aşezare cu un
asemenea număr al populaţiei. Din această grupă, în 1774 faceau parte marea
majoritate a localităţilor, peste 78 la sută din numărul total. Aici găsim jumătate
din populaţia ţinutului. Localităţile foarte mici concentrau 47% din numărul total al
birnicilor şi peste 58% la sută din cel a păturilor cu statut fiscal special.
Aşezărilie mici, care întruneau între 200 şi 499 locuitori, în recensământul
din 1774, reprezintă doar 18% din numărul total înregistrat. Majoritatea sunt
amplasate în limita ocoalelor Cogâlnic – 7, Bucovăţ – 6, Faţa Bâcului – 5. În
celelalte, se găsesc de la 1 până la 4 asemenea unităţi. Excepţie face doar ocolul
Satele de jos unde nu avem atestată nici o localitate de acest tip. Din această
categorie face parte şi târgul Hânceşti. Aproximativ o treime din totalul populaţiei
ţinutului, şi câte 34% din cel al birnicilor şi 31% din cel al rufeturilor sunt
înregistrate în atare localităţi.
Grupa aşezărilor mijlocii cuprinde între 500 şi 999 locuitori. În
recensământul din 1774, în întreg ţinutul, sunt atestate 6 asemenea localităţi, câte
una în fiecare ocol, cu excepţia: Ocolului Ichelui, Ocolul Cogâlnicului, Ocolul
Satele de jos, Ocolul Nistrului, Ocolul Câmpului. Localitatea cu cel mai mare
număr al populaţiei este Gheţăoanii, urmată de târgul Chişinău. Lista este încheiată
de târgul Orhei şi satul Gangura. Necătând la numărul mic de aşezări, aici locuiau
peste 15% din întreaga populaţie a ţinutului. Procentul birnicilor, în localităţile de
tip mijlociu prevala de două ori peste cel al mazâlilor şi ruptaşilor.În conformitate
cu datele recensîmântului, în medie, într-o localitate din această grupă locuiau 730
de indivizi.
Localităţi din grupa celor mari, cu o populaţie cuprinsă între 1000 şi 1999
locuitori, cât şi localităţi foarte mari, cu peste 2000 de locuitori, nu sunt înregistrate
în recensământ.
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REALISMUL OBIECTIV ÎN OPERELE LUI L. REBREANU
DON Tatiana
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Recenzent, ANIŢOI Galina, dr. filologie
Cuvinte-cheie: realism obiectiv, frază, roman, realitate
Liviu Rebreanu a fost influenţat de realismul german al secolului al XIXlea. Orientarea spre realismul german are ca specific întoarcerea spre interior, spre
introspectarea personajelor. Cultura germană l-a influenţat, făcând să privească
lucrurile mai grav, mai serios. Ce fel de realism a practicat L. Rebreanu? Realismul
obiectiv – „viaţa eternizată prin mişcări sufleteşti”. Prozatorul prefera să fie
expresia „bolovănoasă”, decât să fie şlefuit şi neprecis.
Pe Liviu Rebreanu îl interesa „totalitatea,” pe care o admira la Goethe.
Toate acţiunile pe care le întreprind eroii romanelor lui trebuie să fie autentice şi
necesare, să dea impresia de viaţă adevărată. Nu fiecare frază în parte interesează
în scrierile lui Rebreanu, ci contextul, spaţiile largi.
Observăm mai multe straturi de înţelesuri ale frazei lui L. Rebreanu. La cel
mai epic scriitor român, obiectiv, întâlnim modalităţi artistice ale poeziei. Unii
critici au denumit arta scriitorului realism simbolic sau realism epopeic. Scenele de
dragoste în operele lui L. Rebreanu sunt brutale. Ana, în urma unei îmbrăţişări mai
insistente a lui Ion, sâcîie de durere. Ana nu vorbeşte frumos, dar sfiiciunea ei este
emoţionantă. Această folosire ascunsă a elementelor genului liric în proză poate fi
unul din răspunsurile la întrebarea de ce lectura romanelor lui Rebreanu lasă azi
cititorilor o impresie de modernitate.
Dincolo de document, romancierului i se cere să creeze viaţa cu elementele
vieţii, dar folosind mijloace personale. Altfel, totul ar fi fals, construit pe terenuri
nesigure. Realitatea pentru L. Rebreanu a fost numai un pretext pentru a putea crea
o altă lume, nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei.
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NIHILISMUL DOSTOIEVSKIAN ŞI CALIGULA LUI ALBERT CAMUS
DON Lilia
Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Recenzent: GAVRILOV Anatol, doctor în filologie, Institutul de Filologie al AŞM
Cuvinte-cheie: nihilism, om revoltat, crimă, conştiinţă, adevăr
Pentru Albert Camus, Dostoievski este scriitorul care, mult înaintea lui
Nietzsche, a ştiut să distingă nihilismul contemporan, să-l definească, să prezică
consecinţele sale îngrozitoare şi să încerce să traseze căile mântuirii. Aventura
spirituală şi moartea lui Stavroghin l-a urmărit neîncetat pe Camus, şi poate fi
considerat laitmotivul întregii sale creaţii, al pieselor, povestirilor şi eseurilor scrise
de el. De la formula „totul e permis” începe istoria nihilismului contemporan.
Caligula e o variantă contemporană a „omului revoltat”, a lui Ivan Karamazov şi
Nicolai Stavroghin.
În viziunea lui A. Camus, Ivan înseamnă începutul adevărului şi totodată
începutul nihilismului contemporan. Ivan Karamazov este de partea oamenilor şi
pune accentul pe inocenţa lor. El pledează în favoarea dreptăţii, pe care o pune mai
presus de divinitate. Eroul nu neagă absolut existenţa lui Dumnezeu, îl respinge în
numele unei valori morale. Ivan înlocuieşte împărăţia harului cu împărăţia
dreptăţii. Credinţa presupune acceptarea misterului şi a răului, resemnarea în faţa
dreptăţii. Ivan se revoltă împotriva lui Dumnezeu ucigaş, însă, imediat ce îşi
concepe logic revolta, el deduce din ea legea uciderii. Dacă totul este permis, el îşi
poate ucide tatăl. El urăşte pedeapsa cu moartea, dar admite crima. Şi această
contradicţie îl va ucide.
Un alt personaj dostoievskian care l-a obsedat pe scriitorul contemporan
francez este Stavroghin. O „mumie umblătoare” care avea o forţă copleşitoare şi
puterea seducţiei. Toate personajele îi simt tăria incomparabilă, de neînvins.
Aparţine unei categorii de oameni care nu ştiu ce este frica. Stavroghin înfăptuia
actele sale de curaj fără plăcere, cu indiferenţă, plictiseală, şi chiar cu silă. Deşi nu
înţelege Binele şi Răul, eroul din Demonii nu se poate despărţi de o conştiinţă
morală creştină care îl va tortura până în ultima clipă.
Legenda lui Caligula este o variantă a legendei lui Stavroghin. Caligula
doreşte să obţină imposibilul, fericirea, sau imortalitatea, sau luna, ceva dement
care să nu fie însă de pe lumea aceasta. Vrea să devină „singurul om din imperiu,”
să lichideze contradicţia şi pe cei care se contrazic. Eroul lui Camus este în multe
privinţe „stavroghinian”: nu urmăreşte decât ideea sa, e rece şi inexorabil, pur în
răutate, revoltat împotriva ordinii universale, hotărât să detroneze zeii,
înscăunându-se în locul lor. Este un ucigaş şi un sinucigaş inocent, căruia, pentru a
se simţi mai puţin stânjenit, nu-i rămâne decât dorinţa stavroghiană de a avea mulţi
spectatori în ziua execuţiei, care să-l întâmpine cu strigăte de ură...
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PREVEDERILE AŞEZĂMÂNTULUI DIN 1818 REFERITOARE LA
CREAREA INSTITUŢIILOR AUTOADMINISTRĂRII LOCALE ÎN
ORAŞUL CHIŞINĂU
MELINTE Veronica
Recenzent: CHICUŞ Nicolae, dr. istorie
Cuvinte cheie: Aşezămînt, Duma, burgomistru, ratman
Începînd cu anul 1817 în oraşele Basarabiei şi în primul rînd în Chişinău au
fost instituite Dume orăşeneşti, şi alte organe ale autoadministrării caracteristice
Imperiului Rus. La 1 august 1817 a fost deschisă Duma orăşenească în Chişinăun
în următoarea componenţă: Burgomistru Anghel Nour, ratmani: Asvadur
Hristovici, Daniil Flora, Nicolai Neverov, Lazar Petrovici, iar din partea evreilor
Leiba Litmanovici. În acelaşi an au fost create şi breslele meşteşugăreşti.
În anul 1818 guvernul ţarist a elaborat un nou Aşezămînt al Organizării
Regiunii Basarabia. Actul a decretat oficial oraşul Chişinău capitală a regiunii şi
trecerea lui din posesiune mănăstirească în posesiunea statului. În conformitate cu
compartimentul din Aşezămînt intitulat “Pentru feliuri de cîrmuiri pe la tîrguri”,
toate oraşele se foloseau de drepturile şi prerogativele oraşelor Rusiei.
Paragraful 13 al Aşezămîntului prevedea că utilizarea banilor orăşeneşti
urma să se efectueze în conformitate cu prevederile Dumei şi cu hotărîrea cîrmuirii
regiunii. Bugetul era întocmit de Dumă şi confirmat de guvernator. Cea mai mare
parte a veniturilor era prevăzută pentru întreţinerea instituţiilor orăşeneşti şi a
poliţiei şi doar o cotă nesemnificativă din mijloace era utilizată pentru amenajarea
oraşului, învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii.
În capitolul Aşezămîntului care legifera modelele statelor de personal ale
diferitor instituţii administrative se conţinea şi statele funcţionarilor Dumei
orăşeneşti. Pentru dirijarea internă a Dumei erau prevăzuţi un burgomistru de clasa
a 12-a, 2 ratmani de clasa a 14-a aleşi de societate fără salarii şi un secretar de
clasa a 14-a cu un salariu de 150 ruble de argint. Pentru cheltuielile cancelariei
erau prevăzute 100 ruble de argint. În total pentru Duma orăşenească era prevăzută
suma de 250 ruble de argint. Pentru dirijarea breslelor era prevăzut un burgomistru,
un staroste al tîrgului şi starostii breslelor aleşi pentru fiecare breaslă de către
societate.
Din cauza că Duma orăşenească nu constituia o instituţie administrativă
strategică în promovarea politicii ţarismului în Basarabia atenţia acordată de către
autorităţile ruse era nesemnificativă. Către anul 1818 nu s-a reuşit instituirea
celorlalte subdiviziuni ale Dumei – uprava şi magistratura.
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IMAGINEA BASARABIEI ŞI A BASARABENILOR ÎN MENTALITATEA
IMPERIALĂ ŢARISTĂ (1812-1918)
ŞENDREA Veaceslav
Recenzent: LISNIC Angela, dr. istorie
Cuvinte-cheie: imaginar, stereotip, elite basarabene, politică imperială
Basarabia – într-o imagine sintetică pe care fireşte n-o vom întâlni ca atare
la nici un autor individual – se prezintă ca o parte componentă a Rusiei, nefăcânduse marea deosebire dintre gubernia nou creată şi Ucraina de Sud. Are un trecut
istoric care trebuie să fie legat de cel al Rusiei încă din timpurile antice, care a fost
foarte zbuciumat, dar care o dată cu venirea stăpănirii ruseşti s-a aciuat şi acum
este în siguranţa.
Componenţa etnică tinde să fie schimbată tot timpul în favoarea slavilor,
micşorîndu-se numărul românilor, al căror etnonim este ştiinţific corect denumit în
studiile mai ales militare.
În ceea ce priveşte imaginea românului basarabean, cea predominanta este
de „răutăcios”, răuvoitor; clişeul de leneş atribuit acestuia fiind legat la imperialii
ţărişti de creştere porumbului, ceea ce nu necesită multă muncă: în cele spuse mai
sus ne-am referit doar la populaţia rurală, imaginea căreia era de fapt predominantă
când se vorbea de „moldovenii” din Basarabia.
Referindu-se la elitele basarabene, scrierile ruseşti din sec.XIX dovedesc
denigrarea acestora, forţată sau naturală; aceasta ducând la fenomenul ruşinii de a
fi român în Basarabia (intelectual fără a cunoaşte rusă).
Relaţiile interetnice sunt descrise mai mult comparativ, punându-se
accesntul în specificarea acestora pe problema evreiască, care era una specială în
Basarabia, unde evreii constituiau un procentaj foarte mare în comparaţie cu alte
zone ale Rusiei ţariste. Deci evreii erau cauza delăsării oraşelor, sărăcirii
populaţiei, stagnării economice a provinciei. Putem spune că atitudinea faţă de
oficialii şi militarii imperiali ţărişti a moldovenilor şi nedorinţa acestora de a lucra
pentru boier a dus la crearea în mentalitatea imperială ţăristă a unei imagini ruseşti
despre moldoveni ca nişte oameni neprietenoşi şi leneşi.
Basarabia a fost un spaţiu al alterităţii pentru ruşi până la începutul sec.XX,
când comunicaţiile în marea creşterea au schimbat situaţia. Puteam spune, prin
contrast, ca fiecare spaţiu deschis liberei comunicări şi practicabil ca urmarea a
construcţiei reţelei de drumuri, este un spaţiu al identităţii. Aceasta identitatea a
Basarabiei ruseşti cu imperiul din anii 1900 a şi dus la tendinţa moştenitorilor
politici ai ţărismului de a o ocupa cu orice mijloace; fapt ce a adus populaţia
autohtonă la cea ce se prezintă a fi astăzi.

139

STUDIU ASUPRA INFLUENŢEI MELOTERAPIEI ÎN DIMINUAREA
FRICII LA COPIII DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
TIMOTIN Tatiana
Recenzent: BODRUG Valentina, dr. psihologie, conf. univ.
Cuvinte-cheie: fobii, copii, meloterapie, diminuarea fricii
Vibraţiile sonore influenţează activitatea şi viaţa oricărei fiinţe. Studiile şi
experimentele ştiinţifice efectuate au confirmat faptul că urechea nu îşi asumă doar
funcţia acestei percepţii vibratorii, ci are şi capacitatea de a selecţiona sunetele
înconjurătoare, încît vibraţiile sonore adiacente sunt recepţionate de toate celelalte
părţi ale corpului, influienţîndu-le corespunzător. Dacă aceste vibraţii sonore
subtile prezintă anumite caracteristice benefice, atunci întregul corp şi chiar
creierul vor fi profund stimulate şi energizate.
Un studiu efectuat de cercetători a indicat faptul că oamenii reacţionează în
egală măsură la sunete. Există tot felul de vibraţii: de bucurie, de plăcere, de
încredere, de teamă, de mînie, de neîncredere. Aceste vibraţii în strînsă legătură cu
esenţa fiinţei umane, creează o anumită rezonanţă care, ştiinţific, este exprimată în
relaţie cu sistemul nervos.
Pentru a se ajunge la utilizarea în mod eficient a muzicii pînă la sfîrşitul
terapiei va trebui să se selecteze acel tip de muzică potrivită cu predispoziţiile
emoţionale ale individului.
Studiul nostru s-a referit la cercetarea teoretica şi practică a influienţei
meloterapiei în diminuarea fricii la copiii de vîrstă şcolară mică.
În cercetare am lansat următoarele ipoteze de lucru:
- Meloterapia contribuie la diminuarea fricilor la copii;
- În clasele cu profil muzical frica ar avea cote reduse.
Formularea ipotezei date a fost bazată pe faptul că elevii claselor muzicale
audiază mai des diverse compoziţii muzicale şi unele din ele chiar interpretîndu-le
la instrumentele pe care le învaţă. Muzica fiindu-le obiectul de bază, le induce
voiciunea, starea de beatitudine în fiecare zi, precum şi o mai mare încredere în
sine.
Obiectivul înaintat a fost realizat, iar ipotezele confirmate şi justificate. Cele
mai elocvente sunt rezultatele calitative: produse ce denotă linişte, pace, relaxare;
s-a diminuat numărul fricilor prezente anterior.
Meloterapia nu înlocuieşte chimioterapeuticile, nici alte psihoterapii, ci se
asociază acestora, nu este un remediu universal a tuturor tulburărilor.
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DOMNIA – CENTRUL DE ACŢIUNE DIPLOMATICĂ ÎN ŢARA
MOLDOVEI ÎN SECOLELE XV-XVII
CERNENCHI Eugen
Institutul Istorie, Stat şi Drept
Recenzent: GONŢA Gheorghe, dr. hab. în istorie
Cuvinte cheie: Domnie, Instituţie, Diplomaţie, Politică externă
Forma de organizare statală şi instituţională a Ţării Moldovei a fost
monarhia. Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi până la începutul secolului
al XVIII-lea, statul de fapt s-a identificat cu domnia. Moldova a fost condusă de un
domn şi voievod (principe, duce, palatin – în documentele latine, gospodar – în
documentele slave) ajutat de Sfatul domnesc. Având atribuţii absolute, domnul se
bucura de o suveranitate deplină pe plan intern. Era instanţa judecătorească
supremă. În calitate de stăpân al întregului teritoriu al Moldovei, deţinea un întins
domeniu domnesc. Era comandantul suprem al armatei, purtând vechiul titlu de
voievod. Astfel, domnul deţinea toate pârghiile pentru a controla actele de politică
internă şi externă. Posesorul suveranităţii – domnul era şi „posesorul tuturor
iniţiativelor de orice fel: sociale, politice şi economice”. Inclusiv era „conducătorul
diplomatic al relaţiilor externe”.
Domnul titular reprezenta ţara în ceea ce priveşte raporturile cu ţările
străine. El avea iniţiativa tuturor actelor de politică externă, ca: declararea
războiului, încheierea păcii, tratatelor de alianţă şi comerciale. Asemenea acte le-a
făcut aproape întotdeauna cu avizul şi aprobarea reprezentanţilor marilor dregători,
a boierimii, dar le putea face şi singur.
Conducerea politicii externe şi a acţiunilor diplomatice era înfăptuită
personal de domn. Aceasta se poate explica prin următoarele caracteristici ale
relaţiilor internaţionale din epocă:
Deseori, obiect al politicii externe erau chestiunile legate de relaţiile
dinastice – căsătoriile domnilor, a urmaşilor lor, rudelor, încheierea unor alianţe
dinastice. Obiect al politicii externe erau toate chestiunile legate de problema
războiului şi păcii – cucerirea noilor teritorii, cedarea unor teritorii, apărarea ţării
de duşmani, tratative şi schimb de prizonieri cu fostul duşman, aplanarea
conflictelor de graniţă şi delimitarea hotarelor pe timp de pace etc. Obiect al
politicii externe era şi comerţul extern – negustorii străini trebuiau să primească
acordul domnului de a tranzita ţara; ei erau obligaţi să prezinte marfa în primul
rând domnului, doar după ce el îşi alegea cele necesare, produsele puteau fi
vândute în întreaga ţară; Obiect al politicii externe erau toate problemele ce ţineau
de statutul diferitor confesiuni, adică politica domnului faţă de comunităţile
religioase străine (acordarea de privilegii ideologico-religioase, vamal-economice
etc. întărite de domn).
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BISERICA DIN MOLDOVA ÎN PERIOADA OCUPAŢIILOR MILITARE
ŢARISTE DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
CANDU Teodor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.
Recenzent: DRAGNEV Demir, mebru corespondent al AŞM,
Cuvinte cheie: blagocini; exarhat; exarh; paratesis; sub-protopopie
Organizarea bisericească din Ţărilor Române de-a lungul perioadei
cronologice enunţate, a avut de suferit un şir de schimbări radicale, în ceea ce
priveşte organizarea sa interioară. Acestea au fost provocate de un şir de factori
interni, ca reformele lui Constantin Mavrocordat, dar şi sub influenţa factorului
extern, ca dezvoltarea „chestiunii orientale” şi confruntarea dintre cei trei mari
coloşi din regiune.
Dacă am face o scurtă retrospectivă a administraţiei ecleziastice din Ţările
Române în timpul staţionării trupelor ruse pe teritoriul lor putem constata două
perioade distincte. Prima se caracterizează printr-o relativă păstrare elitei
ecleziastice locale în fruntea bisericii, şi a fost specifică perioadei războaielor rusoturce din 1735-1739 şi 1768-1774. Cea dea doua prin aducerea unor arhierei în
fruntea bisericii ruse, în fruntea celor româneşti prin instituirea exarhatelor lui
Ambrozie Serebrenicoff şi Gavriil Bănulescu-Bodoni, cronologic corespunzând
războaielor ruso-turce din 1787-1791 şi 1806-1812.
Pe lângă faptul că distingem aceste două faze distincte, trebuie să remarcăm
că dacă în prima perioadă autorităţile militare ruse nu se vor amesteca direct în
organizarea instituţională a bisericii, datorită loialităţii exprimate de către ierarhii
din principate. În cea de-a doua fază Rusia a fost pusă în faţă unor codiţii optime
pentru a se amesteca în treburile bisericeşti prin cei doi exarhi menţionaţi mai sus.
Primul numindu-l în urma morţii mitropolitului Moldovei Leon Gheuca, în anul
1788, iar pe cel de-al doilea după ce Veniamin Costache a fost nevoi să-şi depună
paratesisul.
În concluzie putem menţiona că în perioada secolului XVIII – început de
secol XIX, pe timpul războaielor dintre cele trei mari puteri din regiune,
administraţia bisericească din principatele Române a avut de suferit mari
schimbări, care în mare parte au fost generate de implicarea Rusiei, şi tendinţele
acesteia.

142

FACULTĂŢILE MUNCITOREŞTI – TREAPTĂ DE LANSARE A
TINERETULUI PROLETAR ÎN URSS
ŢĂRANU Mariana
Universitatea de Studii Aplicate din Moldova
Recenzent: LISNIC Angela doctor în istorie, conferenţiar universitar, UPS
„I. Creangă”
Cuvinte cheie: bolşevic, administraţie, facultate muncitorească, comunist
Acapararea puterii de către bolşevici şi instituirea unui sistem politic de
sorginte totalitară a înaintat în faţa administraţiei sovietice o nouă sarcină - cea de
a se menţine la putere. Pentru a-şi materializa scopurile, administraţia sovietică
urma să creeze cadre noi, docile sistemei, pregătite conform rigorilor acesteia.
Într-un timp foarte scurt a fost revăzut sistemul învăţământului la toate
nivelurile, acesta fiind supus unor transformări radicale, având un singur scop bolşevizarea societăţii. Decretul de la 2 august 1918 urma să realizeze acest scop.
În scurt timp s-a constatat nivelul slab de pregătire a studenţilor înmatriculaţi în
instituţiile superioare de învăţământ.
În vâltoarea evenimentelor s-a decis crearea facultăţilor muncitoreşti - ca o
modalitate sigură şi evidentă de proletarizare a societăţii şi totodată de pregătire a
tinerilor comsomolişti şi comunişti pentru şcoala superioară. Administraţia
bolşevică şi-a impus controlul total asupra facultăţilor muncitoreşti prin
intermediul reglării componenţei sociale a ascultătorilor acestora şi a personalului
didactic, dirijând procesul instructiv-educativ.
Treptat lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul. Programele de învăţământ
sufereau din cauza multiplelor neajunsuri. Sarcina centrală a fost considerată
comunicarea unui volum cât mai mare de cunoştinţe, de aici şi mulţimea
disciplinelor predate şi, evident, superficialitatea lor. Primii ani de activitate a
facultăţilor muncitoreşti au fost cei mai productivi în plan calitativ, ulterior, a fost
se instituită Comisia Centrală ce viza elaborarea programelor cursurilor teoretice şi
practice, mai mult decât atât, activa în conformitate cu directivele venite de la
Moscova. Deopotrivă au fost neglijate problemele de ordin material, crearea unor
condiţii decente pentru studii, asigurarea cu literatură didactică, cu rechizite de
cancelarie etc. Ascultătorii - muncitori „rabfakovtsy” constituiau de facto nişte
oameni inculţi, majoritatea cărora abia puteau citi şi scrie, singura lor calitate fiind
aceea de a fi „buni” comunişti.

143

ASPECTUL VALORIC AL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI
MUNTEANU Domnica
UPS „Ion Creangă”
Recenzent: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Cuvinte cheie: valori, ştiinţe ale educaţiei, curriculum universitar
Rolul hotărâtor în transmiterea şi promovarea valorilor îi aparţine sistemului
de învăţământ. Unul dintre aspectele care subliniază relaţia dintre educaţie, obiect
de studiu al ştiinţelor educaţiei, şi valori constă în faptul că procesul educaţional îşi
propune scopuri şi obiective ce pot fi definite din punct de vedere axiologic. Nici
un obiectiv educaţional, avansat la nivelul macrostructural (la nivelul sistemului de
învăţământ) sau microstructural (la nivelul procesului de învăţământ), nu rămâne în
afara valorilor.
Ştiinţele educaţiei dispun atât de resurse proprii, specifice de transmitere a
valorilor, cât şi de resurse comune pentru toate disciplinele universitare. Sursa
apariţiei lor în cadrul activităţilor educaţionale fiind una dintre componentele
curriculumului universitar – epistemologia educaţiei (concepte, teorii, principii,
idei, legi, legităţi, norme); teleologia educaţiei (idealul, scopul, obiectivele);
conţinuturile educaţiei (materia de studiu); tehnologiile educaţionale (metode,
tehnici, procedee, mijloace , forme de organizare).
Toate ştiinţelor educaţiei pot fi concepute în perspectivă axiologică, având
ca scop de a decanta valorile educaţionale necesare activităţii educaţionale.
Dimensiunea axiologică conferă ştiinţelor educaţiei date necesare pentru ca
procesul educaţional universitar să poată fi astfel organizat încât subiectul educat
să devină apt de a trăi adecvat relaţia axiologică. Însuşirea valorilor prin
intermediul conţinuturilor ştiinţelor educaţiei vizează formarea unei viziuni despre
natura valorilor, despre originea acestora, despre atitudinea pe care trebuie să o
adopte faţă de aceste valori.
Aspectul valoric al ştiinţelor educaţiei obligă să punem accent nu doar pe
cunoaşterea generală a ştiinţelor educaţiei, ci şi pe cunoaşterea acestora dintr-o
perspectivă axiologic.
Bibliografie:
1.
2.

Cucoş, Constantin, Pedagogie.- Iaşi: Editura Polirom, 2002.
Guţu, Vladimir; Silistraru, Nicolae; Platon, Carolina et al., Teoria şi metodologia
curriculum-ului universitar. Pedagogia universitară în dezvoltare.- Chişinău: Centrul Ed.poligr. al USM, 2003.
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LES JOUETS ET LA REALITE
LUNGU Olesea
Musee national d’ethnographie et d’histoire naturelle
Mots clef: jouet, enfant, education
Les jouets sont des objets utilisés dans les jeux des enfants, et portent en
eux une partie du monde ludique (de l’enfance). Grâce aux jouets, les jeux
d’enfants deviennent plus intéréssants еt plus riches en événements. Mais il ne faut
pas les considerer exclusivement comme des attributes pour les jeux, parce qu’ils
sont utilisés non seulement en jeux, mais encore dans l’education et l’instruction
des enfants. En jouant, l’efant fait connaîssance avec l’environnement, il obtient les
premieres notions de la forme et des couleurs des objets. En utilizant les jouets
dans les jeux, l’enfant developpe sa memoire, sa panssé, son imagination, son
attention etc.
En plus, les jouets représentent le plus vieux type d’art decorativeapplicative. Il a accompagné l’homme depuis son apparition. C’est pour cela que le
jouet est un fidèle reflet du groupe social. Avec leur aide, nous pourons étudier la
culture et la civilisation du monde.
Malheureusement, les jouets, comme objet de recherche, n’ont pas été dans
l’attention des rechercheurs. C’est pour cela, on a proposé de poser en valeur les
principaux aspects du jouet comme une méthode importante dans l’education de la
personnalité humaine
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PERSONAJUL LITERAR – PURTĂTOR AL AMPRENTELOR SOCIALE
RUFANDA Lilia
Institutul de Filologie al AŞM
Recenzent: ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie
Cuvinte-cheie: erou, antierou, personaj
Literatura română contemporană, s-a dezvoltat, în mare parte, în contextul
unui cadru socio-temporal totalitar şi, aşa cum nici un produs social nu poate
rămâne fără amprente ale societăţii în care apare şi se dezvoltă, literatura le are şi
ea, inclusiv in ce priveşte personajele-i, care, cum şi era de aşteptat, sunt de un
specific aparte. Un „adevărat erou” care „se bucură de viaţă”, era, pentru literatura
„relismului socialist” un personaj pe care îl caracteriza hărnicia, curajul,
dezinteresul total faţă de propria persoană şi toate acestea – întru prosperarea
societăţii şi a ţării.
Însă pe lângă fantoşele naive şi optimiste, trăind cu o fervoare patetică greu
de crezut aşteptarea „viitorului luminos”, apare „antieroul” - personajul anxios,
nesigur, neliniştit şi mereu nemulţămit, cel care încurcă mereu iţele şi caută nod în
papură.
De unde frica, ura, ezitarea şi suspiciunea unor personaje literare într-o
societate în care, totul merge, parcă, ca pe roate? Anume în aceasta şi constă
contradicţia – viul şi firescul nu încap în scheme, irup dincolo de canoane, dincolo
de marginile limitelor comportamentale impuse cu forţa. Pentru un personaj
reprezentând normalul omenesc e greu, e imposibil să se conformeze unor condiţii
materiale elementare, „satisfăcătoare” în defavoarea unor cerinţe spirituale
superioare
Cum rămâne însă cu personajul-masă, cu personajele supuse fatumului
social-temporal, făcând parte din acesta? Dacă e să privim atent, sesizăm o revoltă
ascunsă sau bănuită, o suspiciune şi o nemulţămire în subconştientul fiecărui
personaj, oricât de mărunt şi apartenent al unor circumstanţe, oricit de benefice. Ce
ar vrea să însemne acest lucru? Anume faptul că, chiar dacă asistăm la un subtil joc
de oglinzi în care se pierd, refulate, instincte, sentimente, tentaţii ale unei conştiinţe
sociale reificate, subiecţii – eroi sau „antieroi” – sunt cei care, prin amprentele pe
care le poartă, demască conspiraţia.
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EURISTICA CA METODĂ A INDEDITULUI
VELEA Niculina
UPS „Ion Creangă”
Recenzent: SILISTRARU Nicolae dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Cuvinte cheie: metodă euristică, învăţământul euristic, descoperire, cunoaştere
„Învăţăm mai temeinic şi uităm mai greu ceea ce noi înşine
prin proprie forţare scoatem la iveală”, Im. Kant

Euristica (de la grecescul „heuriskein” – a afla, a descoperi) este o metodă
socratică ca un proces de descoperire, de creaţie, de „naştere” a adevărului, a noilor
cunoştinţe. Euristica este o teorie a metodelor de descoperire a unor noi cunoştinţe
ştiinţifice. „Ştim, într-o anumită măsură, de la Socrate – consideră Jerome S.
Bruner – că dialogul îi poate duce pe oameni la descoperirea unor lucruri de mare
adâncime şi înţelepciune”[3]. În învăţământul actual euristica nu mai poate fi
considerată o simplă metodă socratică, deoarece euristica cuprinde conversaţia
euristică, problematizarea, modelarea, simularea, etc.
Euristica se învaţă practicând euristica. Învăţământul euristic este cel care
pune bazele formării gândirii independente şi creatoarea a studenţilor [1]. Euristica
trezeşte iniţiativa studenţilor pentru „ a descoperi” ceea ce trebuie să înveţe, prin
stimularea intensă a imaginaţiei, originalităţii, creativităţii.
Forma euristică fondată pe o „pedagogie” a descoperirii aduce un aer
proaspăt în învăţământ, deoarece semnifică tocmai această trecere de la o
„cunoaştere căpătată” la o „cunoaştere cucerită” [4], întrucât euristica încearcă să
nu ofere studentului niciodată totul, ci să-l pună în situaţii mereu problematice,
critice, în care studentul este obligat ca el singur să afle şi să descopere noul,
mobilizându-şi întregul potenţial cognitiv.
Metoda euristică oferă posibilitatea studentului de a descoperi şi să înveţe
singur cunoştinţele ce trebuie să le înveţe şi apoi de ale reproduce într-o formă
liberă, personală, respectând adevărul ştiinţific. Este o formă de conversaţie ce dă
învăţării un caracter activ-participativ, antrenând şi dezvoltând capacităţi
intelectuale şi personale [2].
Euristica este o modalitate de acţiune educativă centrată pe student ca
subiect cunoscător. Euristica vizează transformarea studentului într-un constructor
al propriei cunoaşteri implicat profund într-o participare activă şi interactivă în
procesul de studiu, care reprezintă un ansamblu de activităţi şi investigaţii de
căutare independentă a adevărului (a răspunsului / a soluţiei la o problemă / a
soluţiei la o situaţie-problemă, la un studiu de caz etc.).
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Actualmente, activitatea de integrare în societate solicită din partea oricărei
persoane o gîndire creativă, capacitate de a face alegere şi de a-şi asuma
responsabilitate în acţiunile proprii etc. Perioada micii şcolarităţi constituie o nouă
treaptă în formarea acestor calităţi ale personalităţii. Se ştie că fiecare elev se
caracterizează prin anumite particularităţi de vârstă cât şi prin multiple diferenţe
individuale în activitatea intelectuală. Prin urmare, fiecare copil este o
individualitate irepetabilă care necesită un tratament individualizat. Creţu C.
susţine că: ”Organizarea diferenţiată şi personalizată a conţinuturilor vizează
adaptarea procesului insructiv-educativ la posibilităţile aptitudinale, la nivelul
intereselor cognitive, la ritmul şi la stilul de învăţare al elevului”[1].
Realitatea a demonstrat că formarea capacităţilor de rezolvare a problemelor
la elevii claselor primare este condiţionată de mai mulţi factori dintre care o
influenţa mare o au: metodologia procesului de predare-învăţare şi diferenţele
individuale în ceea ce priveşte capacităţile de rezolvare de probleme. Cadrul
didactic nu poate să-şi planifice activitatea cu orientare spre nivelul mediu al
elevilor, deoarece aceştia nu vor fi solicitaţi pe măsura posibilităţilor lor şi ca
rezultat nu se vor implica activ în activitate.
Deci, se impune o nouă abordare a procesului de predare-învăţare prin
organizarea acestei activităţi în aşa mod încât fiecare elev să-şi aleagă direcţia de
învăţare corespunzătoare particularităţilor personale , dar totodată să înveţe noi
modalităţi de exploarare a realităţii. Prin urmare, contextul de învăţare în care se
află elevul trebuie să actualizeze şi să pornească de la ceea ce deja deţine acesta cît
şi să-i îmbogăţească întreg sistemul de caracteristici de stil manifestate într-o
activitate.
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factorii socio-economici
Viaţa economică modernă se caracterizează printr-o explozie
antreprenorială în afaceri. Conform datelor ONU activitatea antreprenorială din
întreaga lume a creat noi locuri de muncă pentru 50% din populaţia aptă de muncă
şi produce în unele ţări de la 33% până la 60% din produsul naţional.
Utilizarea fenomenului antreprenorial în Republica Moldova nu este nici pe
departe satisfăcătoare. Printre principalele cauze ce împiedică dezvoltarea rapidă şi
eficientă a antreprenoriatului putem evidenţia:
• cunoaşterea nesatisfăcătoare a naturii acestui fenomen;
• atitudinea neadecvată a majorităţii populaţiei faţă de formarea şi
dezvoltarea mentalităţii economice contemporane, etc.
Analizând situaţia în domeniul micului business, putem menţiona că avem
de parcurs o cale lungă până la îndeplinirea de către stat a cerinţelor înaintate de
către agenţii micului business. Şi în primul rând este de dorit ca statul moldovenesc
să înlăture factorii esenţiali ce stopează dezvoltarea acestui sector, printre care se
enumeră: [1, p.80]
nivelul înalt al impozitării;
golul informaţional;
accesul redus de credite;
imperfecţiunea bazei normative şi instabilitatea legislaţiei, care nu
numai că nu permite dezvoltarea accelerată a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, dar şi o stopează, etc.
Crearea unui nou cadru legislativ complet, nu înseamnă însă şi crearea unui
cadru efectiv, considerăm că este foarte important pentru stimularea dezvoltării
micului business, nu numai elaborarea unor legi ce i-ar acorda unele facilităţi, dar
şi propaganda acestora în rândul lor. Antreprenorii să le cunoască şi să beneficieze
din plin de ele.
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În viaţa imaginară există uneori factori şi forţe premonitorii ale morţii. Aşanumiţii soli sau mesageri ai morţii sunt, de obicei, reprezentaţi de animale, păsări,
insecte, comportamente ale naturii, fenomene meteorologice, personae cu
particularităţi misterioase. Funcţia mesagerilor thanatici este de a avertiza asupra
pericolului inevitabil care urmează să se materializeze. Aceştia sunt responsabili de
evenimentele nefaste. Avertizorii thanatici populează literatura barocă. Exemple
relevante în acest sens apar şi în romanele lui Eugen Barbu, în care thanatos, însoţit
de cortegiul fastuos al solilor, are inflexiuni ale barocului funebru.
În Groapa există un răspunzător de morţile care au loc într-o succesiune
destul de rapidă-Tudose, cel care ţinea mereu toporul înfipt într-o buturugă, semn
care trimite la decapitare, deci la moarte. Acest mesager este o fiinţă atemporală,
fără origine şi destinaţie. Soli ai morţii ar putea fi şi cataclismele naturale,
manifestate sub forma unor precipitaţii abundente. Ploaia aminteşte de apele
primordiale sau de potop. Ea distruge tot ce întâlneşte. Romanul Princepele se
deschide cu vestea instaurării ciumei, un alt sol, care-şi va lăsa amprenta asupra
întregii domnii şi va declanşa o veritabilă psihoză colectivă. Concomitant cu
apariţia ciumei norul de fluturi cade aidoma unui blestem asupra oraşului ros de
uneltiri secrete şi perversiuni. Cel care recunoaşte deschis că este un mesager
thanatic, un trimis, este messerul Ottaviano. În acelaşi roman se întâlnesc
simbolurile thanatice cu cele ale sacralităţii ca în scenele de desfrâu de la
Mogoşoaia. Ca la o veritabilă sărbătoare păgână, au loc sacrificări de păsări şi
animale: cocoşul, căprioarele şi măgarul- considerate sacre.
Solii thanatici se instalează cu toate mecanismele specifice, care
impresionează prin fastuozitate, ceremonial şi dinamism.
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Funcţia de comunicare exercită un rol decisiv în proza lui Eugen Barbu.
Comunicarea implică prezenţa dialogului, care presupune relaţia de reciprocitate
dintre un emiţător şi un receptor, un expeditor şi un destinatar. De aici rezultă că
numărul persoanelor implicate în dialog nu trebuie să fie mai mic de două. Startul
dialogului poate fi considerată interogaţia, care provoacă interlocutorul la discuţie.
Modul exprimării depinde de mediul din care provin cei doi. Frecvent chiar gestul
înlocuieşte exprimarea verbală sau se manifestă concomitant cu aceasta.
Oralitatea este denotativă în proza lui Eugen Barbu. Trebuie remarcată
“interferenţa dintre dialog şi stilul indirect liber prin care prozatorul transcrie
monologul interior al personajelor”[1] Un exemplu concludent reprezintă romanul
Groapa, în scena vizitei efectuate de către Stere la fostul stăpân în scopul
împrumutării unei sume de bani. Tânărul nu-şi formulează de la început cererea în
mod direct, la fel cum nici Pandele nu-i răspunde exact. Cei doi se urmăresc de la
distanţă, încercând să se înţeleagă unul pe celălalt din priviri şi din cuvinte, cu toate
că acestea reprezintă o mască verbală. Ei comunică mai mult cu ei înşişi, decât
între ei. Ceea ce se spune contează mai puţin decât modalitatea în care se
comunică. “Dedublarea limbajului răspunde perfect dedublării indivizilor: mascaelement prin excelenţă carnavalesc- reuşeşte aici dificila performanţă de a-i
deghiza personajului atât înfăţişarea, cât şi identităţile comunicaţionale.”[2] O altă
formă de eliberare de cuvinte este nonsensul verbal exprimat intenţionat. De
exemplu discursul naşului la nunta lui Stere. Alteori discursul este solitar,
personajul având rolul de a înfrunta destinul de unul singur. Personajul-narator se
poate implica în acelaşi timp şi în alte dialoguri, episodice.
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Interdicţia de a folosi în procesul penal probele obţinute ilegal îşi are
originea în sistemul de drept nord american, unde poartă denumirea de
„exclusionary rule”. În virtutea acestei reguli, orice probă obţinută cu violarea
drepturilor fundamentale constituţionale este înlăturată din cadrul procesului penal
şi îşi pierde valoarea probatorie. Un caz celebru, în care această regulă şi-a găsit
aplicarea, este cel al sportivului O.J. Simpson, acuzat de uciderea fostei sale soţii şi
a prietenului acesteia. Dovezile de vinovăţie – fire de păr, pete de sânge, o urmă de
pantof - au fost excluse de la stabilirea adevărului în cauză, pe considerentul că au
fost obţinute cu ocazia unei percheziţii efectuate de poliţie fără autorizaţie, ceea ce
a condus la pronunţarea unei sentinţe de achitare.
Atât Codul de procedură penală al României, cât şi cel al Republicii
Moldova stipulează în mod expres că mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu
pot fi folosite în procesul penal. Dar dacă formularea folosită de legiuitorul român
în art.64 alin.2 este succintă şi cu caracter de generalitate, textul art.94 alin.1 pct.110 din reglementarea moldovenească enumeră care sunt modalităţile care, odată
folosite, atrag inadmisibilitatea folosirii mijloacelor de probă obţinute, lăsând mai
puţin loc interpretării dispoziţiei legale de către judecător.
Scopul reglementării este acela de a opri încălcarea legii şi săvârşirea de
abuzuri din partea organelor judiciare în vederea obţinerii de probe; dacă astfel de
mijloace au fost folosite, mijloacele de probă obţinute nu vor putea conduce la
stabilirea situaţiei de fapt sau a vinovăţiei inculpatului, fiind lovite de nulitate.
Interdicţia administrării în procesul penal a mijloacelor de probă obţinute în
mod ilegal pune aşadar faţă în faţă două principii fundamentale ale procesului
penal - aflarea adevărului şi legalitatea procesului penal, dând prioritate acestuia
din urmă.
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The preliminary proceeding is one of the most important activities of the
European Court of Justice (ECJ). The preliminary ruling system is a fundamental
mechanism of European Union law, which is aimed at enabling national courts to
ensure uniform interpretation and application of that law in all the states of
European Union.
It has been written a lot of books and articles[1] about this topic and it has
been done a lot of scientific work as well. However a lot of new problems have
been occurred recently after enlarging European Union in May 2004. The biggest
difficulty is a lack of experience of the national courts of new member states to use
this legal instrument.
The aim of this thesis is to analyse situation in new member states
(especially in the Czech Republic) and to deal with the question how national
courts are using the competence, which is established in primary European law and
which enables them to ask ECJ to interpret this European law.
According to the latest data (till 27.9.2006), the preliminary proceeding has
been started by the courts of new member states in eight cases. In the case of the
Czech Republic it has been initiated one preliminary proceeding. The hypothesis
forecasting the rare use of preliminary proceeding by new member states has been
confirmed.
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La apariţia unui conflict în circuitul civil, e necesar să se stabilească cui îi
revine competenţa soluţionării neînţelegerii instanţei de judecată sau altui organ
cu activitate jurisdicţională.
Codul de procedură civilă la art.275 stabileşte că: „orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept, recunoscut de lege, de către o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri se
poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea
în drept şi repararea prejudiciului”.
Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ, potrivit art.3 al legii
contenciosului administrativ nr. 793 – XIV din 10.02.2000, îl constituie actele
administrative cu caracter normativ şi individual, prin care e vătămat un drept
recunoscut de lege al unei persoane, emise de: autorităţile publice, subdiviziunile
autorităţilor publice şi funcţionarii din structurile respective.
Însă pentru investirea instanţei de contencios administrativ trebuie
parcursă, mai întâi, procedura administrativă prealabilă de soluţionare a litigiului.
Astfel persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de
lege, printr-un act administrativ v-a solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii
publice emitente, în termen de 30 zile de la data emiterii actului revocarea, în tot
sau în parte a acestuia. În cazul în care organul emitentare un organ ierarhic
superior, cererea prealabilă poare fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie
organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislaţia nu prevede altfel.
Cererea prealabilă se examinează în termen de 30 zile de la data
înregistrătii ei, decizia urmând a fi comunicată îndată petiţionarului. Şi numai
după aceasta dacă persoana nu e mulţumită de răspunsul primit la cererea
prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, e în drept
să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea în tot
sau în parte a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.
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The aim of this paper is to give the survey of the Non-governmental
organization’s financing in the Czech Republic in the context of regional policy of
the European Union.
The non profit sector in the Czech Republic is defined as “sector that is
based on the other motives than the economic profit is” thus there is find the
necessity to find financial instruments to finance the organization. After the EU
enlargement in 2004, when the Czech Republic entered as well, the possibilities to
finance the NGO are swelled by the European Union’s funds. These funds are
comprehended as the main economic instruments of regional policy of EU to
resolve structural economic and social problems.
These funds have been formed because of financing the main objectives of
regional policy in the European Union. These objectives in the Czech Republic are:
- Objective 1 - to "promote harmonious development" and aims particularly
to "narrow the gap between the development levels of the various regions". This
objective is intended for the countries where the gross domestic product (GDP) is
below 75% of the Community average.
- Objective 2 - aims to revitalize all areas facing structural difficulties,
whether industrial, rural, urban or dependent on fisheries. Though situated in
regions whose development level is close to the Community average, such areas
are faced with different types of socio-economic difficulties that are often the
source of high unemployment.
- Objective 3 – aims to decrease the unemployment by force of retraining,
education and training.
In the new programming period 2007 – 2013, the structural funds will be
modified and their application will be possible also for the new member states of
EU, for Romania and Bulgaria.

155

THE STATE AID IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION
COMPETITION POLICY
MIKUŠOVÁ Jana
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Brno, Czech Republic
Reviewer: KOPEČKOVÁ Martina Ing.
Keywords: Competition law, European Union, State Aid
The knowledge of the EU Competition policy is essential for understanding the
way in which the Internal market operates. It is very difficult to find a clear orientation in
the vast amount of the Treaties, Regulations, Directions, Communications and decisions
connected with EU Competition policy. The purpose of my work is to explore the rules
on state aids and existing exceptions as included in the TEC, and to assess their
application particularly in the state aid sector.
Article 87 of the EC Treaty (ex Article 92) states that “any aid granted by a
Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or
threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of
certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible
with the common market”.
By giving certain firms or products favoured treatment to the detriment of other
firms or products, state aid seriously disrupts normal competitive forces. Neither the
beneficiaries of state aid nor their competitors prosper in the long term. Very often, all
public subsidies achieve is to delay inevitable restructuring operations without helping the
recipient actually to return to competitiveness. Unsubsidised firms who must compete
with those receiving public support may ultimately run into difficulties, causing loss of
competitiveness and endangering the jobs of their employees.
The law concerning the Competition Policy is in a state of flux, because there are
many elements that contribute to it’s creation. These elements are mainly the Treaties,
which first constituted the Competition Policy as a helping and safeguarding instrument
for the Internal market, the most important aspect of the early stage of EU evolvement,
the Regulations done by EU Institution and the case decisions done by The Court of
Justice and the Commission. The rules laid down in the Treaties and Regulations are
further explained in the case decisions as the law construction.
As the Czech Republic joined the European Union the law of the EU Competition
Policy is applied. From the 1 May 2004 there are ten case decisions concerning the Czech
Republic, the number of cases under preliminary examination is much bigger – 61. As
this number rise the importance of understanding EU Competition policy rise
simultaneously.
When studying the law, it is very useful and interesting to study also the cases
solved by the Commission. There are many analyses, correspondence and hours of work
behind each of the decisions done by the Commission. The ordinary case consist of the
statements of the state concerned, the parties concerned and the investigation of a team of
analysts, who provides the Commission with independent view on the problem. The
Commission solves the problem mainly in respect of their information.
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Globalizarea este un fenomen mai uşor de descris decât de definit, datorită
complexităţii şi diversităţii faţetelor pe care le are, a asocierii ei cu majoritatea
provocărilor şi oportunităţilor pe care le oferă lumea de azi. Conceptul de
globalizare transcende mai multe dimensiuni - economică, politică, istorică,
socială, culturală, ecologică etc. Această lucrare însă nu-şi propune să tranşeze
poziţiile de idei pro şi contra globalizării, ci să dezbată necesitatea unui
management al globalizării pus in practică prin mecanisme multilaterale eficiente
şi instituţii puternice, cu scopul maximizării beneficiilor acestui proces şi
minimizării efectelor negative pentru toate ţările lumii. De ce se impune un
management al globalizării? Deoarece, globalizarea s-a dovedit a fi un vector ce
uneşte dar şi segregă în acelaşi timp, uniformizează şi polarizează totodată. Vorbim
de câştigători şi perdanţi ai globalizării. Globalizarea se dovedeşte a fi un proces
non-cursiv, neomogen şi asimetric şi care încorporează şi o doză substanţială de
incertitudine.
Practic nici o ţară, nici o comunitate şi nici un individ nu se poate sustrage
acestui proces inexorabil, însă erorile, excesele, inechităţile pe care le comportă
globalizarea trebuie corectate. Cooperarea la nivel global trebuie să producă soluţii
viabile de gestionare a acestor procese, câtă vreme o dialectică a globalizării ideale
pare să nu existe. Managementul eficient al globalizării presupune eforturi
susţinute atât din partea ţărilor dezvoltate cât şi a celor în curs de dezvoltare şi
reclamă cerinţe cum ar fi: consolidarea sistemelor democratice şi a infrastructurii
legislative şi instituţionale adecvate, reforma radicală şi incrementală a instituţiilor
cu vocaţie internaţională cum ar fi OMC, FMI şi Banca Mondială, promovarea
dezvoltării durabile, a echităţii şi a responsabilităţii sociale, a parteneriatului
public-privat şi extinderea dialogului social, construirea unui sistem de pieţe
eficiente.
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(1900-1918)
SAVA Lucian
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
Recenzent: DRAGNEV Emil, conf. univ., dr.
Cuvinte cheie: mediul de trai, oraşul Chişinău, modernizare, autorităţi publice,
viaţă comunitară
Viaţa comunitară a locuitorilor oraşului Chişinău la începutul secolului al
XX-lea era organizată după modele şi principii complexe. Fluxul modernizării
pătrunde în întregul oraş şi se resimte în aspectul exterior şi în îmbunătăţirea
nivelului de trai al locuitorilor săi. Ritmul vieţii cunoaşte un caracter mai palpitant
în centrul capitalei, unde erau concentrate majoritatea clădirilor publice: primăria,
şcoala, catedrala, tribunalul, dar şi localuri de agrement: cârciumi, cafenele. În
această parte a oraşului apar elemente ale modernizării şi ale transformării oraşului
într-un adevărat centru urban. La periferii oraşul arăta altfel: cu ulicioare înguste,
cu case mici acoperite cu draniţă şi stuf, înconjurate cu grădini şi livezi. Acestea
erau locuite de păturile cu venit modest ale populaţiei orăşeneşti.
Salubritatea oraşului era importantă pentru asigurarea unei vieţi normale în
condiţiile aglomeraţiei existente. În Chişinău exista un serviciu de salubritate, care
se ocupa de curăţenia străzilor. Se acorda atenţie centrului, unde se făcea curăţenie
zilnic, în timp ce la periferii gunoiul se strângea de 2-3 ori pe săptămână.
Asigurarea chişinăuenilor cu apă arteziană era la fel de importantă. Chiar
dacă primul apeduct orăşenesc se dă în folosinţă în 1892, canalizarea propriu-zisă a
capitalei datează din 1912. Aceasta funcţiona doar în partea centrală, în celelalte
zone urbane ea se făcea de la fântâni şi izvoare.
Odată cu construcţia primei centrale electrice (1909), a devenit necesară
iluminarea electrică. Conducerea oraşului a stabilit un grafic de iluminare a
străzilor principale, precum şi a celor mai importante case particulare, dar riscul
incendiilor în cazul iluminărilor era destul de frecvent.
În concluzie, mediul de trai al chişinăuenilor, deşi nu putea concura cu cel
din oraşele Europei, era mai înalt decât în celelalte oraşe ale provinciei. În plus,
procesul de modernizare, înregistrat la începutul secolului trecut, a influenţat
considerabil viaţa cotidiană a locuitorilor oraşului Chişinău.
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PARTICULARITĂŢI ALE ACTULUI DE CTITORIRE ÎN ŢARA
MOLDOVEI ÎN SECOLELE XV-XVI
SAVA Igor
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
Recenzent: DRAGNEV Emil, conf. univ., dr.
Cuvinte cheie: actul de ctitorire, mănăstire, patrimoniu, comunitate monahală,
nomocanoane
Actul de ctitorire în Ţara Românească şi Moldova, fenomen istoric de largă
origine bizantină, are ca finalitate apariţia fundaţiilor religioase sub forma
bisericilor, mănăstirilor şi aşezămintelor de caritate, reglementate nomocanonic,
comportă unele particularităţi determinate de mentalitatea, condiţiile specifice
economico-sociale şi politico-ideologice ale societăţii timpului.
Una dintre caracteristicile actului de ctitorie în spaţiul carpato-nistrean este
reflectată de epidosis - situaţii consemnate documentar când o mănăstire, aflată de
regulă într-o stare economică precară este atribuită temporar în calitate de metoh
altei mănăstiri mai mari care a preluat conducerea comunităţii monahale şi gestiunea
patrimoniului colectiv, realizată de un egumen.
Incert în aspectul interpretărilor este statutul juridic al mănăstirilor aflate în
stăpânire particulară a ctitorilor-domnitori, boieri sau ctitorii colective de sat care
puteau fi moştenite, donate sau vândute, practică concepută ca deviere de la
prescripţiile canoanelor bisericeşti.
În comparaţie cu unii bazilei bizantini iconoclaşti, majoritatea domnitorilor
Moldovei şi Ţării Româneşti nu s-au dedat la imixtiuni grave în probleme
ecleziastice, respectiv monahale, ci au acordat mănăstirilor o asistenţă materială
semnificativă, deşi s-au înregistrat şi voievozi cvasimonahomahi. Cazul
moldovenesc a domnitorului Iacob Heraclidie care potrivit cronicilor a adunat
“vasele de argint şi de aur, şi pietrele scumpe şi împodobite cu mărgăritare ale
sfintelor icoane din toate mănăstirile şi s-a împodobit pe sine” este concludent în
acest sens.
În final, receptarea bizantină a dreptului de ctitorie în spaţiul carpatonistrean a fost largă, respectându-se nomocanoanele, însă particularităţile amintite
evidenţiază adaptarea acestor instituţii la realităţile social-politice, a mentalităţii,
realizându-se astfel o sinteză specific românească.
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EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND ESCAPE FROM POVERTY
MOTILI Natalia
Moldova State University
Reviewer: CANTEMIR Andrei, PhD in economics
Key words: poverty, education, entrepreneurship, Moldova
Multiple researches bring evidence of relationship between education and
quality of life, and thus between education and poverty. Studies show that adults
who lack basic skills of reading and writing encounter greater difficulty in finding
well-paying jobs, while a single year of secondary school increases wages by 1525%, thus contributing to escape from poverty. Importance of education was
recognized by the world leaders and as a result, achievement of universal primary
education by the year 2015 became one of the Millennium Development Goals.
Education is a successful tool for boosting entrepreneurship. There are
proofs that in the middle-income countries people with post-secondary education
are more involved in both early stage entrepreneurial activity and established
businesses. Vast majority of jobs in all countries are generated by small and
medium-sized enterprises, which are usually created by the entrepreneurs, and
which contribute considerably to the country economic growth. International
Labour Organisation views entrepreneurship as the driving force for initiating
business ideas, mobilizing human, financial and physical resources, for
establishing and expanding enterprises, and creating jobs. European Commission
identified entrepreneurship as one of the key competences that all citizens should
have in a modern, knowledge-based society.
A greater accent should be placed at all levels of education in a country
which is willing to unleash entrepreneurship potential of its citizens, especially of
poor ones and to bring them out of poverty. Government of Moldova, which is one
of the poorest countries in Europe, should pay more attention to education and
entrepreneurship while developing strategy for poverty eradication for the next
years, in order to contribute considerably to poverty reduction.
Only by being committed to enhancing education of poor and boosting
entrepreneurship in the society, can countries transform their economies.
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SURSE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL ARTEI
CREŢU Arina
Facultatea Ştiinţe Economice, Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: CERTAN Simion, Doctor Habilitat în Economie.
Cuvinte cheie: finanţe publice, private, proprii; artă
Arta în diferitele sale forme, patrimoniu cultural, muzică, teatru, dans, arte
plastice etc. constituie un element definitoriu în identificarea unei comunităţi de
oameni, popor. Arta trebuie creată şi consumată. Pentru ca acest proces să aibă loc
sunt necesare şi resurse financiare. Condiţiile actuale în care se află Republica
Moldova creează diverse posibilităţi de atragere a acestor resurse, ceea ce nu se
putea afirma până nu demult. Aceste argumente formează actualitatea temei
abordate.
Studiul cuprinde analiza motivelor pentru finanţarea artei, care pot fi de
diferit ordin: artistic, educaţional, social, economic, politic, personal etc. Pe lângă
prezentarea tipologiei surselor de finanţare, sunt cercetate modalităţile de
colaborare între artişti/organizaţiile artistice şi aceste surse, beneficiile ambelor
părţi.
Sursele de finanţare publice includ suportul din partea structurilor statale de
ordin înalt şi de ordinul administraţiei publice locale. Acest suport se poate
manifesta ca suport direct, suport indirect. Ambasadele statelor străine, structurile
interguvernamentale internaţionale şi diferite organizaţii şi fundaţii naţionale sau
internaţionale de asemenea constituie surse de finanţare publice.
Sursele de finanţare private se referă la diverşi agenţi economici şi la
persoanele fizice. În ultimii ani fenomenul de sponsorizare ca colaborare între
business şi artă devine din ce în ce mai utilizat în Moldova. De asemenea, la
această sursă se referă patronajul, acţiunile de caritate, donaţiile, voluntariatul.
Din păcate, activităţile din domeniul artei nu sunt capabile de autofinanţare
completă, dar se progresează în ridicarea cotei acestei surse de finanţare.
Toate aceste surse de finanţare a artei sunt prezente în Moldova, dar din
păcate nu toate sunt deschise spre colaborare şi, de asemenea, mulţi
artişti/organizaţii artistice nu au deprinderea de a le valorifica.

161

IMPERIAL GOVERNMENT AND LOCAL ELITES: BESSARABIAN
AUTONOMY OF 1812-1828 IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
TAKI Victor
Department of History, Central European University (Budapest)
Department of Anthropology, Higher Anthropological School (Chisinau)
Reviewer: RABINOVICH Roman, Rector of Higher Anthropological School
Keywords: Empire, local elites, autonomies
This paper places Bessarabian autonomy into a broader context of
relationship between the monarchy, imperial nobility and local elites of the
borderland territories in the first third of the 19th century. It views “The Statute for
the Formation of Bessarabian Province” of 1818 as part of a system of regional
autonomies devised by imperial rulers in order to meet the challenges of imperial
expansion. The rhetoric of government in accordance with local laws and customs,
which informed special political status of Georgia, Great Duchy of Finland, the
Kingdom of Poland and Bessarabia, served a double purpose. The paper will
demonstrate that the ambiguity of Bessarabia’s position within this “symbolic
geography” of the Russian Empire not only precluded the introduction of standard
gubernia administration immediately after the annexation, but also facilitated the
abolition of local autonomy in the late 1820s.
The second part of the presentation relates Bessarabian Statute of 1818 to
debates on the reform imperial administration between the champions of greater
bureaucratization and those, who sought to restore the central role of the nobility in
local government. Based as it was on a wide participation of Bessarabian nobility
in provincial administration, Bessarabian autonomy, alongside with special
constitutional status of Finland and the Kingdom of Poland, was part of the attempt
to restore the “empire of the nobility,” articulated in the 1816 Project for the
division of the empire into viceroyalties and “Constitutional Charter of the Russian
Empire” of 1820. The paper explores the internal contradictions and conflicts of
the “noble empire” paradigm leading to reorganization of imperial administration
in accordance with the functional principle and making inevitable some
administrative centralization of the borderlands. It also analyzes factors which
made the abolition of some autonomies easier than others.
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FAMILIA – PRIMA INSTITUŢIE DE EDUCAŢIE A COPIILOR
LUNGU Olesea
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Cuvinte cheie: copil, familie, părinţi, educaţie
Copiii sunt viitorul societăţii, iar pentru ca acest viitor să devină un prezent
în care să se poată exprima deplin, este nevoie de mult efort, răbdare şi prudenţă.
Democrit considera că „a creşte şi educa un copil e un lucru riscant,
deoarece reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar nereuşita întrece orice altă
durere”. De aceea pentru ca această sarcină să constituie întotdeauna o reuşită e
neceasr de a elabora un anumit sistem educaţional, care să răspundă întrebărilor ce
vizează educaţia copiilor.
Problema educaţiei copiilor l-a preocupat pe om încă de la începutul
evoluţiei sale, astfel că de-a lungul anilor s-a acumulat un vast bagaj de metode şi
procedee de educaţie, de la cele mai primitive, la cele moderne. Totuşi, rolul
hotărîtor în educaţia copiilor îl are familie, mai bine zis – părinţii.
Familia constituie una din cele mai vechi şi mai stabile verigi pe care se
conturează şi se formează caracterele. Ea stă la baza atât a vieţii omului cât şi a
vieţii personalităţii. Aceasta înseamnă că cu cît sunt mai trainice şi mai dezvoltate
relaţiile dintre membrii familiei, cu atît mai bune sunt condiţiile pentru educaţia
copiilor. Deoarece se ştie că în familie la copii se formează primele deprinderi de
viaţă sănătoasă, de conduită morală, de altruism – componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al celor „şapte ani
de-acasă”.
Astfel, pentru atingerea scopului principal al parinţilor – educaţia tinerei
generaţii, părinţii trebuie să se concentreze atît supra copiilo, cît şi asupra faptelor
lor, deoarece copiii însuşesc experienţa socială anume în condiţiile familiei. Drept
urmare, exemplul personal al părinţilor are cea mai mare importanţă educativă,
aseasta însemnînd că pentru o reuşită în educaţia copiilor, trebuie de organizat
corect viaţa familiei din toate punctele de vedere
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TENDINŢA SPRE DOMOLIREA INFLAŢIEI
LUPU Diana Viorica, TRIFU Alexandru
Lect. drd.; Lect. dr.
Cuvinte cheie: inflaţie, dezechilibru monetar, deflaţie, indicii preţurilor
Conceptul de inflaţie, ce este larg folosit, continuă să rămână insuficient de
bine conturat în a-i releva toate componentele şi toate valenţele. Nu considerăm că
este de prisos să mai evidenţiem o dată faptul că procesul inflaţionist a apărut cu
mult înainte ca ştiinţa economică să se fi cristalizat.
Pentru epoca pe care o străbatem, un scurt flash asupra a ceea ce este
inflaţia, ar putea să o considere ca pe un important ,,rău” al economiei în
ansamblul său (mult mai pronunţat decât celălalt ,,rău macroeconomic, şomajul),
ce se manifestă ca un dezechilibru concret de natură monetar-reală, determinat de
o masă monetară în exces faţă de trebuinţele exprimate în economie, cu efect în
deprecierea banilor, dar mai ales, prin creşterea generalizată a preţurilor.
Având în vedere şi situaţia României, dorim să accentuăm faptul că orice
naţiune îşi poate păstra libertatea, numai cu ajutorul unei monede puternice (şi
implicit, adăugăm noi, prin implementarea unor politici specifice adecvate şi bine
gestionate). Această aserţiune vine ca o contrapondere la o cunoscută afirmaţie a
lui Lenin, reluată de John Maynard Keynes, cum că ,,cel mai bun mijloc de a
distruge democraţia (libertatea, deci-subl. ns.) este să-i devalorizezi moneda”.
De aceea, pentru ca întreg sistemul economico-social existent şi preconizat
să funcţioneze la parametri normali, este necesară concertarea tuturor eforturilor
(individuale, organizaţionale) pentru a asigura reducerea cât mai accentuată a ratei
inflaţiei, prin procesul deflaţionist, sau chiar pentru atingerea stării de dezinflaţie
(procesul opus celui inflaţionist, realizabil pentru scurte perioade de timp, cum s-a
întâmplat, de exemplu, în România în luna august 2006).
De asemenea, în planul analizei generale privind această problematică, am
desprins numai opinia cercetătorului Chick, după care stabilitatea indicilor
preţurilor, combinată cu creşterea productivităţii, poate să ascundă faptul că
procesul inflaţionist lucrează.
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WAYS OF STATE REGULATION OF HOUSE FUND DURING THE
PERIOD OF TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY
BUZDUGAN Adriana
Institute of Economics, Finances and Statistics, Academy of Sciences of Moldova
Reviewer: CHISTRUGA Boris, PhD, University Associate Professor,
Academy of Economic Studies
Key words: mortgage, state regulation, transition period, Republic of Moldova
The paper presents a study of the literature regarding the housing fund in
the countries that are in transition towards the market economy.
It is argued the polyvalent economic essence of the housing: consumption
good, capital good and mean of keeping money. The last is characteristic only for
the periods of economic crises.
There are presented arguments in favor of the completion of the market
auto-regulation with the external (state) regulation during the period of transition in
the Republic of Moldova. Under this aspect, there are analyzed the basic functions
of the state for the regulation of the house fund. The specific of the state’s role in
developing the market of house fund is proved also from the point of view of
ideological inheritance from the past, because the market of the house fund itself is
relatively inert and can not be changed radically in 15 years.
It is succinctly analyzed the correlation between the volume of investments
allotted for the development of the house fund and the Manqiw’s model, and the
reasons of deviation from the market model in the Republic of Moldova.
Also, the paper sets out the possibility and opportunity of implementing the
mortgage lending as the most influent and recognized mechanism of developing
the house found, and sets the state as the decision body that has the right and
should facilitate the development of the mortgage lending institution through its
policies: financial-credit, budget-fiscal, investment.
At the end there are analyzed the instruments of state regulation
(administrative and economics) utilized for the development of house fund in the
Republic of Moldova.
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IMPORTANCE OF NATIONAL PRODUCER FOR THE ECONOMY OF
REPUBLIC OF MOLDOVA
BĂLTEANU Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova, an IV, REI
Recenzent: BENEA-PAPUŞOI Elina, conf. Univ., doctor în ştiinţe
Cuvinte cheie: National Producer, Government, Liberalization of the Economy
Moldova has experienced economic difficulties, like many other former
Soviet republics, and has made progress in economic reforms since independence.
Moldovan government does not maintain many formal barriers to foreign
investment. In the same time Moldova joined blindly Mutual Agreements
Regarding the Promotion and Protection of the National Investments, Free Trade
Agreements, Agreements Regarding Economic Collaborations, for the best of our
local investors and producers in order to facilitate the business environment in our
country. But, we have put strict conditions to the domestic entrepreneurs, standards
constituting barriers for local producers, meaning that they were no ready for
penetrating international market with Moldovan products, and they needed more
time to adapt to new conditions.
However, the feasibility of joining all the Organizations and Customs
Unions has not been studied properly. Moldova’s exports are limited and it is more
specialized on imports due to its parasitic consumption. Opening the borders, our
market was invaded by import products that had some harmful consequences for
the consumer and the producer.
The liberalization inhibited our local producers, because of the imports,
acceptance of FDI instead of encouraging the national investors. Despite efforts to
simplify licensing and business registration, there has been no significant
improvement in the business climate. Moreover, the privatization program has
stalled, while corruption remains widespread and governance weak. Government
interference in the private sector, casts doubt over the authorities' commitment to
market-oriented reforms, and do not work constructively for a healthy economy. At
least for a short run, Moldova should adapt a protectionist policy, regarding the
trade, especially for the products that are strategic for our economy: foodstuffs,
beverages, textiles, agricultural products, etc. .
In the content of European Integration, Moldova should prepare a healthy
economic background and to work firstly for its national interests, to develop its
state institutions and to and finally to emphasize on the importance of the national
production factors.
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ANALIZA INTERDEPENDENŢEI DINTRE INFLAŢIE ŞI CREŞTERE
ECONOMICĂ ÎN PERIOADA 2001-2005 ÎN ROMANIA
BLANARU Adrian
Universitatea Petre Andrei din Iaşi
Recenzent: BOSTAN Ionel, Prof. Univ. Dr.
Formarea PIB-ului
O analiză pertinentă a interdependenţei dintre inflaţie şi creştere economică
trebuie să aibă obligatoriu în atenţie ponderea principalelor ramuri ale economiei în
formarea PIB-ului. Reamintim că de structura şi dinamica PIB-ului depinde
procesul de creştere economică.
Pentru ţara noastră, evoluţia formării produsului intern brut, pe principalele
componente ale ofertei se poate observa din graficul nr.1:
Graficul nr. 1
Graficul nr.2
Nivelul mediu anual al ratei inflatiei in perioada 2001-2005
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Analiza o putem efectua pe două planuri:
a) Raportându-ne la anul 1990, se observă cu claritate tendinţa divergentă
din structura PIB: pe de o parte scade puternic ponderea sectorului industrial şi
agricol, de la 40,51%, respectiv 21,18% (în anul 1990) la 25,16%, respectiv 12,77%
îm 2004, iar pe de altă parte se înregistrează o creştere semnificativă (peste 50%) a
ponderii sectorului terţiar de la 32,95% în 1990 la 56,07% în 2004.
b) Analizând perioada 2001-2004 se observă următoarele:
- Industria a înregistrat un trend descrescător de 2,51, ajungând la 25,16%. Aceeaşi
tendinţă se observă şi pentru agricultură care, de la 13,38% a ajuns la 12,77%.
- Ramura construcţiilor s-a menţinut aproximativ la aceeaşi pondere, înregistrând o
uşoară creştere de la 5,34% la 6%. O creştere mai evidentă de 2,46% se înregistrează
în domeniul serviciilor care ajung să deţină, la sfârşitul perioadei analizate, cea mai
importantă pondere în formarea PIB, de 56,07%.
Corelând nivelul mediu anual al inflaţiei cu evoluţia produsului intern brut
real, observăm un ritm anual de creştere a PIB-ului, reflectat în graficul nr.2:
Ceea ce rezultă din analiza graficului este o situaţie îmbucurătoare, deoarece
în paralel cu creşterea ritmului anual al PIB, rata medie anuală a inflaţiei se înscrie pe
un trend descrescător, astfel încât la sfârşitul anului 2006, inflaţia să fie aproximativ
egală cu cea din anul 1990.
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SUPORTUL SOCIAL PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ
CORNEA Valentina
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Dezvoltarea comunitară este o idee relativ nouă şi reprezintă o provocare
importantă pentru vechile modalităţi de rezolvare a problemelor colectivităţii
locale.
Originile ideilor de dezvoltare comunitară, participare, acţiune comunitară
sînt oarecum neclare, diferiţi autori legând conceptul de evenimente sau probleme
sociale diferite. Cert este ca aceasta nu se poate realiza în absenţa unui suport
social oferit de către membrii colectivităţii locale. Existenţa şi calitatea suportului
social pentru dezvoltare comunitară pot fi determinate în condiţiile unei analize a
contextului social, urmărind relaţia individului cu statul, gradul de dependenţă faţă
de stat, capacitatea de asumare a responsabilităţilor individuale; participarea
socială ca principal element al dezvoltării comunitare; dimensiunile vieţii
asociative; identificarea cu comunitatea locală şi naţională, modalităţi de raportare
la acestea.
O altă idee care se conturează în rândul practicienilor domeniului, este că
modul adecvat de acţiune pentru promovarea proiectelor de dezvoltare comunitară
decurge nu doar din înţelegerea condiţiilor, ci şi, sau mai ales din raportarea la
experienţe similare. Mark Randell, practician australian al dezvoltării comunitare a
încercat să pună ordine în domeniu prin apelarea la un model din biologie elaborat
de S.Kauffman. Premisa de la care pleacă Randell, este că ţinta proceselor de
organizare şi dezvoltare comunitară este a ceea de a contribui la formarea şi
consolidarea unor sisteme sociale care să se autosusţină, să fie autonome.
Analogia biologica de la care porneşte Randell poate fi utilă pentru a sugera
câteva ipoteze în vederea abordării participării comunitare în condiţiile socialeconomice ale R.Moldova şi anume:
- Satele mici, caracterizate prin omogenitate socioculturală pot manifesta o
rată mai redusă de adoptare a unor inovaţii sociale de tipul proiectelor de
dezvoltare, de identificare a unor surse extra locale pentru dezvoltare,
- Omogenitatea socială accentuată nu constituie premise suficiente pentru
dezvoltarea participativă, eventuala absenţă a condiţiilor de creativitate şi
competiţie socială pot reduce considerabil şansele de adoptare a unor proiecte
comunitare;
În aceste condiţii, problema suportului social (în special în cazul
comunităţilor mici) poate fi depăşită prin intervenţiile de facilitare comunitară.
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CERCETAREA INDICELUI INFLAŢIEI PERSISTENTE CA PARTE
COMPONENTĂ A POLITICII MONETARE
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Recenzent: PATRAŞ Mihai, prof. univ., dr., uşm.
Cuvinte cheie: politică monetară, inflaţie, inflaţie de bază, inflaţie persistentă
Urmare a aprobării de către Parlament a modificărilor la Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei, obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a
Moldovei reprezintă menţinerea stabilităţii preţurilor.
Pentru atingerea obiectivului de menţinere a stabilităţii preţurilor Banca
Naţională a Moldovei va trebui să se conducă în deciziile politicii monetare şi
valutare, pe lângă IPC, de un indicator sintetic al inflaţiei, bazat pe indicele
preţurilor de consum, şi anume indicele inflaţiei persistente, care ar măsura
creşterea preţurilor cauzată nemijlocit de factorii monetari şi ar exclude variaţiile
de scurtă durată ale preţurilor de consum din motive ce nu ţin de activitatea BNM.
În acest context este necesar de a studia experienţa altor ţări în domeniul
alegerii metodelor de construire a indicelui inflaţiei persistente, şi anume a celor
ţări care au implementat pentru primele acest indicator în politica monetară şi
valutară. De menţionat, că primele ţări care au început să utilizeze în politica sa
monetară indicele inflaţiei persistente sunt: Noua Zeelandă, Canada, Australia şi
Suedia.
În acelaşi timp, considerăm că o utilitate şi o performanţa mai înaltă a
indicelui inflaţiei persistente poate fi atinsă doar prin utilizarea combinării diferitor
metode de calcul. În acelaşi timp, alegerea metodei de calcul, precum şi
definitivarea metodei optimale de calcul presupune examinarea utilităţii indicilor
preţurilor construiţi şi alegerea unei formule optimale prin testarea acesteia la o
serie de caracteristici şi trăsături statistice, cum ar fi continuitatea, dinamica,
proporţionalitatea precum şi modelarea econometrică a acesteia prin prisma
măsurilor post-factum a politicii monetare şi valutare şi testarea ei la diferite
şocuri.
De asemenea, la definitivarea metodei de calcul a indicelui inflaţiei
persistente se iau în seamă şi existenţa legăturii de cauzalitate dintre instrumentele
politicii monetare şi valutare şi obiectivul urmărit, şi anume stabilitatea preţurilor.
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ANALIZA PRECONDIŢIILOR PENTRU TRECEREA DE LA REGIMUL
DE POLITICĂ MONETARĂ BAZAT PE ŢINTIREA AGREGATELOR
MONETARE LA REGIMUL DE ŢINTIRE A INFLAŢIEI
CUHAL Radu
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Recenzent: PATRAŞ Mihai, prof. univ., dr., uşm.
Cuvinte cheie: politică monetară, ţintirea inflaţiei, ţintirea agregatelor monetare,
regim de politică monetară
În practica mondială, până la finele anilor 90’, băncile centrale utilizau trei
regimuri de implementare a politicii monetare, şi anume: ţintirea cursului de
schimb, ţintirea agregatelor monetare şi ţintirea ratei dobânzii.
Pe parcursul ultimilor 10-15 ani multe bănci centrale ale ţărilor
industrializate au ignorat tradiţia politicii monetare privind stabilirea agregatelor
monetare, ratei de schimb sau ratei dobânzii ca obiective intermediare în atingerea
obiectivului principal al politicii monetare şi anume stabilitatea preţurilor, şi au
trecut la ţintirea directă a inflaţiei. Succesele băncilor centrale a Canadei, Suediei,
Norvegiei şi Finlandei în atingerea scopului său final prin intermediul
implementării ţintirii directe a inflaţiei pe parcursul anilor 1990-1997 au determinat
peste 50 de bănci centrale de aşi revizui strategia şi tactica promovării politicii
monetare şi au condus la discuţii controverse cu privire la rolul băncii centrale şi
politicii monetare în cadrul strategiei unice a statului.
Pe parcursul anilor 1998-2003 Băncile Centrale a Cehiei, Sloveniei,
Slovaciei, Poloniei şi Kazahstanului au trecut la ţintirea directă a inflaţiei. Banca
Naţională a României îşi propune, în perspectiva anului 2005, să realizeze acest
salt de la ţinte intermediare la ţintirea directă a inflaţiei, care este privită drept o
etapă superioară în stăpânirea fenomenului inflaţionist şi parte integrantă a
procesului de convergenţă economică cu ţările Uniunii Europene, iar Banca
Centrală a Rusiei şi Banca Naţională a Bulgariei deja utilizează inflaţia de bază în
calitate de scop al politicii monetare în vederea trecerii ulterioare la ţintirea directă
a inflaţiei.
În aceste condiţii, analiza experienţei băncilor centrale care practică
regimul de ţintire a inflaţiei impune cercetarea precondiţiilor necesare pentru
implementarea acestui regim în Republica Moldova
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In the permanently changing social environment on global and national level, the
social policy issues are among the main priorities and challenges for the state
governments. Focus is fixed on labor market policies for a numerous reasons1. As such,
development and implementation of appropriate and successive employment policies is
only possible when substantial understanding of the unemployment phenomenon is
achieved in its full complexity and integrity. We must emphasize that studying
unemployment trends should not be regarded as an independent event, but in the
framework of a broader picture. Furthermore, establishing and assessing the differences
and similarities among countries can be considered a learning process than can contribute
to an improvement of the governmental policy formulation and decision-making.
The present study is being carried out with the goal of achieving better
understanding on the unemployment phenomenon in UK and Germany in the mid
90’s. It has descriptive and explanatory purpose and aims to answer the following
questions:
• What are the socio-demographic characteristics that have effect on the
unemployment durations in UK and Germany and what is the mechanisms working
behind these effects?
• In what way and to what extend does UK and Germany resemble or differ in the
observed effects?
To accomplish these objectives, the report consists of three well-distinguished parts.
The first chapter describes the database used in the analyses, and gives
detailed delineation of the statistical methods invoked. The second part focuses on
presenting information on the preliminary effects of the socio-demographic factors
that we explore on the unemployment durations. Therefore, this part is based on
descriptive statistics methods. In the third explanatory part, we present two
combinations of factors (for each of the countries we study) which form the main
trends and have effect on the length of the durations. For that purpose we have
enclosed results from Cox proportional hazard regression, illustrated with graphs.
We draw our final conclusions about the presence of differences or similarities in
the counties of interest and formulate some recommendations for improving
relevant social policy systems.
1
Because of the relations with other main fields of social importance, successive labour
market optimization, aimed at aging population, at youths or middle-aged people raising children, are
seen as last resort for coping demographic crises.

171

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ
ВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ.
ГАВРИЛЮХ Надежда
Львовский национальный университет им. И. Франка
В понятии "коммуникация" воссоединилось множество культурных и
интеллектуальных особенностей, которые определяют внутренний конфликт
современной эпохи. Это является очевидным ответом на острые расстройства
между собой и Другим, личным и общественным, внутренней мыслью и
внешним миром. Это термин, вокруг которого сегодня обращается весь мир,
через который возникает много недоразумений.
Для лучшего понимания проблемы следует рассмотреть основные
дискуссии, которые возникали в истории европейской философской мысли.
Сначала нужно проанализировать концепции диалога Сократа и Иисуса. Это
концепции близкого, тесного диалога и свободного рассеивания, которая и
сегодня продолжает быть актуальной. Для Сократа диалог между философом
и учеником предусматривает диалог один на один, интерактивность,
уникальность и неповторимость. Тогда как для Иисуса Слово, Логос
распространяется одинаково во все направлениях, не имея конкретной цели,
личности и всегда открыто для восприятия. Эта модель ориентирована на
получателя, где отправитель не имеет контроля над урожаем. Чувство
тревожности по поводу коммуникации в ХХ столетии имеет источник в
преимуществе, которое Сократ давал непосредственной связи одной души с
другой; в Иисусовом понимании средством этой тревоги является чувство
необходимости свободы в каждой коммуникативном воссоединении.
Продолжение развития этих идей можем встретить в философской теории
Платона, которого считают одним из источников теории коммуникации. За
"Федром", коммуникация, если она происходить соответствующим образом,
может быть взаимным раскрыванием душ.
Следует выдвинуть законное возражение о невозможности суживать
смысл понятия "коммуникация" к какой-то однозначной дефиниции. В связи
с возникновением новых теорий о коммуникации, особенно теории
информации, данное понятие неоправданно распространилось на все
существующие процессы обмена и взаимодействия и привело к цепной
реакции во всех сферах науки. В последствии в гуманитарных науках всех
социальные процессы начали анализировать сквозь понятие "информация",
которое стала основой взаимодействия, коммуникации и понимания на всех
уровнях социальной системы.
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Unul dintre cele mai importante aspecte ale educaţiei indivizilor îl constituie
impactul pe care îl are aceasta asupra capitalului uman şi a creşterii economice. De
aceea, investiţiile în educaţie s-au dovedit a fi cele mai rentabile investiţii (în
sensul creşterii progresului economic şi social), care pot fi făcute de către individ
sau de societate în ansamblul său. Astfel, investiţia în educaţie se dovedeşte a fi
eficientă doar dacă este făcută pe termen lung. Este cunoscut faptul că educaţia este
un instrument dinamic al dezvoltării care necesită investiţii şi inovaţii permanente
care să contribuie la îmbunătăţirea potenţialului educativ.
Cu toţii ştim că educaţia este importantă pentru viitorul nostru economic. O
societate modernă are nevoie de oameni educaţi. Poate că muncitorii mai bine
educaţi îşi fac treaba mai eficient, situaţie în care vom avea o relaţie clară între
nivelul de educaţie şi creşterea economică. Decizia de a investi în educaţie are un
impact semnificativ asupra nivelului general de dezvoltare economico-socială.
Investiţiile în educaţie reprezintă componenta politicilor de asigurarea a creşterii
economice şi oferă oamenilor şanse de creştere a nivelului de trai.
Analizele economice cu privire la educaţie evidenţiază legăturile care există
între investiţiile în capitalul uman educaţional şi creşterea economică. Această
relaţie este de tipul legăturilor duble: pe de o parte, investiţiile în educaţie
influenţează creşterea economică prin volumul lor, iar pe de altă parte, creşterea
economică este influenţată de calitatea investiţiilor în educaţie realizate, aspect ce
se reflectă în eficienţa economică a acestora.
În acest secol este necesară o regândire a legăturii dintre creşterea
economică şi educaţie. Realitatea este evidentă: creşte rolul educaţiei în
dezvoltarea economică, în accelerarea ritmului ei, pe de o parte, iar pe de altă parte,
calitatea sistemului educaţional depinde de nivelul de dezvoltare a ţării.
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În activitatea de muncă se dezvoltă aptitudinile, se formează trăsăturile
pozitive de caracter şi se căleşte voinţa. Pentru a constata cum sunt educaţi copiii
din Republica Moldova în spiritul muncii, s-a realizat o cercetare sociologică, la
care au participat 350 de elevi cu vîrsta între 14-18 ani, din raioanele Republicii
Moldova. Metoda de culegere a datelor din teren a fost chestionarul.
Privitor la modul de realizare a activităţilor pe care urmează să le efectueze
în cadrul familiei, copiii sunt îndrumaţi de mamă 85,7%, 10,3% de tată, 1% de
bunici, 2% de fraţi surori mai mari, 1% de rude. Îndrumarea permanentă nu are
decât efecte pozitive, copilul raportînd-se la practicele de conduită care-i sunt
oferite.
Un alt aspect de care trebuie să se ţină cont este modalitatea de transmitere a
mesajului privind modul de realizare a unei munci. 55,2% din respondenţi au
afirmat că atunci cînd sunt implicaţi în diverse munci, părinţii nu ridică vocea şi
nici nu aplică forţa, la 40,4% uneori, iar la 2,5% permanent. Unii au menţionat că
asemenea situaţii se pot întîmpla atunci cînd „părinţii sunt enervaţi” sau „din cauza
neatenţiei lor”, fiecare acumulînd cîte un procent.
În viziunea respondenţilor principalul motiv care-i determină să participe la
o oarecare activitate din cadrul gospodăriei este dorinţa de a-şi ajuta părinţii (57%),
22% consideră că ceea ce învaţă le va fi util pentru viitor, 8% fiindcă unul din
părinţi sau ambii sunt plecaţi peste hotare, 6% muncesc din plăcere.
Atît în plan profesional cît şi personal, majoritatea oamenilor au nevoie de
un model. 70% din elevi îşi consideră părinţii un model, 2% nu constată acest
lucru, argumentînd că părinţii lor muncesc foarte mult pentru a supravieţui, iar ei
respectiv nu doresc să-i urmeze ca exemplu. 28% nu pot aprecia dacă părinţii le
sunt un model sau nu.
La etapa actuală mai putem afirma că munca este baza existenţei societăţii
şi că în această idee mai cred un număr însemnat de tineri. Astfel trebuind să-şi dea
acordul cu afirmaţia, că numai prin muncă poţi să obţii succes în viaţă, cel mai
mare număr de respondenţi au menţionat că sunt pe deplin de acord şi numai a câte
1,5% au manifestat dezacord parţial sau total.
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Potrivit Legii cu privire la tineret, familia tânără reprezintă cuplul format
prin căsătorie, în care nici unul dintre soţi nu a atins vârsta de 30 de ani. Conform
datelor statistice, în 2005 rata nupţialităţii în Republica Moldova a fost de 7
căsătorii la 1000 de locuitori, comparativ cu media din Ţările Uniunii Europene ea
este mai înaltă, aici fiind de 5. În ultima perioadă, anual, din toate cuplurile
înregistrate în ţară 86% constituie cuplurile cu vârste între 16 şi 29 de ani.
Privind modul de constituire a familiilor tinere putem constata că la moment
alegerea partenerilor diferă de felul cum se realiza în societatea tradiţională. La
etapa actuală tinerii nu se mai căsătoresc la indicaţia părinţilor, cu unele excepţii,
în rezultat partenerii abia dacă se cunoşteau. În societatea modernă procesul de
cunoaştere a partenerului chiar se încurajează.
De obicei tinerii se căsătoresc din următoarele motive: familia asigură
confort psihic şi afectiv, permite obţinerea unui statut social, asigură stabilitate
sexuală, este mediul potrivit pentru creşterea copiilor, asigură sprijin financiar, etc.
Totodată familia este o condiţie vitală în viaţa unui om.
Cu toate că legalizarea căsătoriei rămâne a fi o preferinţă pentru un număr
esenţial de tineri, familia tânără suportă transformări profunde, în prezent ea trece
printr-un proces de democratizare şi liberalizare. Toate schimbările care se petrec
sunt în majoritate sub influenţa crizei economice şi dinamismului social global.
Foarte frecvent se constată la o parte din familiile tinere amânarea deciziei de a
avea copii.
Pe lângă faptul că în cadrul familiei tinere, soţii trec printr-o perioadă de
adaptare şi acomodare, ei mai întâmpină şi probleme de genul – insuficienţa
veniturilor, greutăţi legate de procurarea bunurilor de folosinţă îndelungată
necesare unei familii tinere, dificultăţi legate de creşterea copiilor, imposibilitatea
achiziţionării unui spaţiu de locuit, etc. O mare parte dintre tinerele cupluri
locuiesc împreună cu părinţii, lucru care are implicaţii negative asupra satisfacţiei
faţă de viaţă, sănătăţii fizice şi psihice.
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The theory of comparative advantages developed by David Ricardo, which
states that each country have to specialize in the domains where it registers lower
relative production costs can not ensure the equitable development of the world
economy, because it simply facilitates the sharp development of the industrial and
powerful countries, and damages the development of poor states. Analyzing the
theory of product life-cycle, stated by Bernon, we will see that the launch of the
product, or its first stage is appropriate for developed countries because they have
the possibility to innovate; and the last stage of the product life-cycle, or its
depreciation is characteristic for developing states because these are able only to
imitate, or to follow the game rules, on the world markets, stated by innovators.
According to the Ricardo’s comparative advantages, these countries are forced to
specialize mainly in the primary sectors of their economic systems. The main
reasons for this are the poor factors endowment, low development of the
infrastructures and lack of economic security which can not ensure the stability and
durable development.
Nowadays, most of the countries, especially underdeveloped ones, are
orienting towards the development of their competitive advantages by developing
their industries, applying inductive methods of production and stimulation the
innovations. The changing structure of the world trade, which can be seen
nowadays, consists from the process of movement of these countries from the
comparative to competitive advantages as the main principles which influence their
specialization. The main problem is that the countries in transition remained
dependent of their external markets with low purchasing power and the permanent
decreasing the demand for their exported products. Such a situation provokes
instability and predispose for economic crisis in these states which, in
circumstances of high interdependence on the international arena, have huge
negative impacts on the entire world economy. As a result the development gap
between rich and poor countries is increasing and the changing structure of the
world trade leads to higher income inequality among the states.
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The use of the city-space has a special structure, a matrix, which each
person or group of people fills in a somehow different manner; in this way each
City is made up of smaller islands, which all bear the characteristics of the city, but
somehow they are clearly separable from each other.
Having this as my starting point in the spring of 2006 I conducted a microanthropological research among students in Cluj-Napoca about their perception of
the city, of the center of the city and of the main square(s) of the city: the Mathias
Square, the Avram Iancu Square and the Mihai Viteazul/Széchenyi Square. What
makes interesting my research is the particular Hungarian-Romanian context,
besides the so to say “native” (= born and raised in Cluj) and “outsider” (= came to
study) point of view, which as resulted still lives in the memories of the students as
a heritage from their parents, and as far as I can say will stay alive for the next
generations, also.
The city center in Cluj-Napoca and the surrounding neighborhoods do not
form a complete whole. In the words of E.T. Hall, the city center is sociopetal and
the neighborhoods are sociofugal. The city life takes place only in the center of the
city, this is why it is always overcrowded and has multiple uses and functions also,
especially political ones.
In Cluj-Napoca the city center is situated in the place of the old town, which
was surrounded by the city wall. Here we can observe a dual structure, the city
center with its short, curvy but well placed streets, and the other straight and
parallel streets, having as starting point the Mathias square. These streets form the
connection between the Mathias square and the old walls of the city and further
apart with the national roads.
To sum up, I examined the student’ approach to the city center in a threedimensional way: perception of city-center-space, space-usage and spaceknowledge.
Reference:
1.
2.
3.

Gottdiener, Mark (1993) „A Marx for our time: Henri Lefebvre and the production of space.” In
Sociological Theory 11.1, 129-134.
Hall, Edward T. (1987-Hungarian) Hidden Dimensions. Budapest: Gondolat Publishing Company
Milgram, Stanley (1977) The individual in a social world. Essays and experiments. California:
Addison-Wesley Publishing Company
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The textile companies have commercial human resources that follow the
realisation of the common objectives. It is a reversible process: the manager
responsible with the commercial activities inside the textile firm can not do
anything without the help of its employees and the employees can not accomplish
their work without the manager` s directions. Therefore, the positive commercial
results of the company are the whole of human resources` activities. The
employees need to be informed about the company` s activity and to communicate
with their manager.
The commercial performances of Textile Company constitute the result of
all employees` work. Their co-operation depends not only by the value of the sales
plan, but also it depends by the internal communication.
Most of the textile companies tend to promote their own employees, but
lately they started to recruit and select young persons with real negotiation and
communication abilities required in commercial activities. Also in order to have
skilled commercial personnel, the Textile Company must develop special training
courses, to involve them into sales projects inside and outside of the company. In
this way, the commercial human resources will become more deeply involved and
motivated to support the company` s efforts.
The internal promotion is considered the most important method to make
the own employees more devoted to the company. The textile companies should
develop motivation programs, such as the “Employee of the month” (the prize will
come to the employee that had the more sales, for example), “The Prize of the
Commercial Department” for the loyalty of the employee to the company.
The commercial human resources are special, because they represent the
company` s image on the market. Because of the high competition on the textile
industry, the companies that are working in this field should invest in formation
and keeping the sales specialties.
In the present the textile companies are confronted with the problem of
young workforce in the commercial domain. Many young graduates prefer to find
a job in the EU` companies instead to accept to obtain the necessary knowledge
and to have a carrier in the commercial filed in the native textile companies.
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The paper analysis the importance of Romanian human resources` s
integration into European market based on the main criteria of Romania` s
integration (the establishment of the institutions responsible with the democracy,
human rights, respect and protection of the minorities; the existence and the
functioning of the economy; the capacity to face the competition pressures on the
European Union` s market; the capacity to assume the obligations as a future
European Union member) and the integration strategy (the macro economical
policy in the monetary area, the policy regarding the reorganization of the
economy, the human rights and human capital).
The important questions are:
• are prepared the Romanian human resources to compete with European
Union` s work force?
• which are the main disadvantages and do we have the right solutions?
• what is the impact of the future changes on the human resources from
Romania?
The authors describe the Romanian work force environment and the main
problems that must face the human resources.
Any company has human resources that follow the realisation of the
common objectives. It is a reversible process: the manager can not do anything
without the help of its employees and the employees can not accomplish their work
without the manager` s directions. Therefore, the positive results of any company
are the whole of all human resources` activities. The employees want to be
informed about the company` s activity and to communicate with their manager.
The performances of each company constitute the result of all employees`
work. Their co-operation depends not only by the value of the organisation plan,
but also it depends by the internal communication. To achieve the partial tasks
according to the established objectives, to influence the employees’ activity, to
take the right decisions in a specific situation, all processes need an indispensable
upward and downward flux of communication including messages and information
transmission.
The employees want to be informed and to communicate with their
managers. The efficiency of internal communication is essential to achieve the
company` s objectives, to assure a close co-ordination between the work
departments and to create a trustful environment.
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DERIVATE DIMINUTIVALE ÎN PRAVILĂ ALEASĂ
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Cuvinte cheie: derivare, sufix, diminutiv
Studiul lexicului din „Carte românească de învăţătură” ne ajută să cunoaştem un
moment important în evoluţia limbii române literare din primele decenii ale secolului al
XVII-lea. Aceasta e o lucrare deosebit de importantă „din întreitul punct de vedere literar,
juridic şi lingvistic”. Sub raport etimologic se disting cele trei straturi principale ce
caracterizează vocabularul limbii: 1. stratul cuvintelor moştenite; 2. stratul
împrumuturilor; 3. stratul formaţiunilor interne, pe care l-am ilustrat în acest studiu prin
analiza diminutivelor din lucrarea de referinţă:
Tinerel < tînăr + suf – el „oricine va răpi cucoană tinerea” pag.131
Dar DEX-ul [2] atestă încă două diminutive ale lui tînăr, care au conotaţia
regional: ( reg. ) tinerilor < tînăr + suf. – ior; ( reg. ) tînăruc + suf. – uc
Remarcăm că de la acelaşi derivativ, cu ajutorul diferitor sufixe se formează mai
multe derivate, care chiar sînt sinonime parţiale între ele [3]. Dar în limba literară se
utilizează tinerel, variantă atestată şi-n „ Pravilă aleasă ”.
Puţinel < puţin + suf. – el: Sau o va bate cu vrăjmăşie pentru puţinea vină (p.119).
DEX-ul ne mai prezintă încă două derivate ale lui puţin cu aceaşi conotaţie:
puţineluş, puţinel.
Varianta literară este cea pe care o întîlnim în text: Bunişor < bun + suf. - işor:
Se va duce aiuri să-i fie mai binişor ( p. 123 )
Fetişoară < faţă + suf. - işoară: Cela ce va fi cucon micşor sau fetişoară ( p. 126
)
Micşor < mic + suf. – uşor: Pentru acesta lucru socotind şi eu, un micşor
peaning ce-am luat de la Dumnedzău.
Cîmpul derivatelor diminutiviale de la mic poate fi prezentat grafic:
Micuţ
Micuşor
|
\ Mic /
|
/
\
Micuţel
Micşorel
Varianta literară e micuţ, iar celelalte sînt variante populare.
Ceşcuţ „ ceas scurt, clipă, moment ”: Şi stînd un ceşcuţ preotul cu pruncul în
mînă ( p.240 ).
Părticea < parte + suf. – icea, - icică: Că să nu îndrăznească tată – său a-i opri
părticeaoa ce i să va veni ( p. 230 ).
Pinişoară < pîine + - işoara: Şi să-i miluiască cu pinişoară ca şi pre alaţi săraci
( p. 36 ).
În „ Carte românească de învăţătură ” sînt puţine diminutive. Sufixele care le
formează nu pot fi numite diminutivale. De exemplu: armăşel, deşi se formează cu
ajutorul lui – el nu e diminutivalul lui armaş.
Deşi e vorba de un cod de legi, aceste lexeme nu denaturează conţinutul textului,
fiind presărate cu grijă la locul potrivit, ele îl întregesc. Prezenţa lor în text redă o notă
de popularitate. Limbajul juridic specific se confundă, în acea perioadă, în multe
privinţe cu tradiţia populară nescrisă, cu aşa-zisul obicei al pămîntului.
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This paper’s goal is to analyze young couple’s house arrangements, interior
design, housing in reflection of their lifestyle; and their patterns related to the
mentioned topics. I choose young couples, because their patterns are attending to
their “final” lifestyle, but they still are in the process of formation, therefore the
ways of these formations are visible. After the communist period peoples lifestyle
changed, it is based on new patters, peoples life is more differentiated. The house,
the home “culture”, the home itself is one of the most intimate sphere, the place
which is the mostly modelled by himself, this is a place of ones individualization.
The arrangement of a house, it’s interior design, the way in which a house, a home
is selected are activities which indicates the couple’s place in the social structure,
but these pattern also are defined by the social structure and cultural patterns; the
house composition is a cultural symbol: these houses have not only primer,
biological functions, but also has symbolical functions like prestige, status,
identification, or representation. The financial aspects are very important which
defines the usage of the house, and is defined by this usage and the future planning.
These houses, the usage of these houses are concentrated around two major lines:
carrier-centrism and family-centrism.
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Identificarea judiciară constituie o activitate indisolubil legată de împlinirea
actului de justiţie şi de prevenire a fenomenelor antisociale.
Principala modalitate de a se ajunge la identificarea judiciară o reprezintă
identificarea criminalistică, intervenind nu numai ca un mijloc, dar şi ca o premisă
a identificării judiciare.
În toate etapele de dezvoltare a societăţii umane s-au săvârşit fapte
antisociale, unele ajungând să depăşească interesele personale sau de grup şi
atingând chiar interesele comunităţii în ansamblul său.
De-a lungul istoriei omenirii, aceste fapte antisociale au fost prevăzute în
norme juridice, menţionându-se şi pedepsele corespunzătoare, atât ca o manifestare
concretă a reacţiei de apărare a societăţii, dar având şi o funcţie de prevenire
generală.
Pentru denumirea ansamblului infracţiunilor săvârşite pe un anumit
teritoriu, într-o anumită perioadă de timp, s-a adoptat termenul de criminalitate.
Odată cu progresul tehnic şi implicit cu creşterea economică, numărul
infracţiunilor a crescut îngrijorător. Ceea ce a făcut ca această creştere să devină
de-a dreptul alarmantă a fost, pe de-o parte, folosirea unor metode sau procedee
sofisticate, pentru ascunderea urmelor infracţiunilor şi, pe de altă parte, depăşirea
graniţelor unui singur stat, prin aceleaşi fapte încălcându-se prevederile legale a
mai multor state.
Epoca actuală cunoaşte o creştere a infracţiunilor alarmantă, ceea ce a atras
şi atenţia Organizaţiilor Naţiunilor Unite. În numeroase documente referitoare la
acest fenomen mondial s-a subliniat gravitatea criminalităţii, care prin dimensiunile
sale naţionale şi internaţionale împiedică dezvoltarea economică, socială şi
culturală, punând în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, creînd
un climat de teamă şi violenţă care poate compromite pacea şi stabilitatea.
Pentru combaterea fenomenului infracţional este firesc să se folosească
mijloace corespunzătoare, apte să contribuie la descoperirea rapidă a infracţiunilor,
infractorilor şi tragerea la răspunderea penală a acestora.
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În contextul economiei mileniului III, bazată mai mult pe cunoştinţe decât pe resurse fizice, gradul de
complexitate al mediului organizaţional prezintă o evoluţie ascendentă iar organizaţiile devin interesate de folosirea
cunoştinţelor ca şi resurse organizaţionale, recunoscând importanţa unui management strategic al informaţiei în
vederea asigurării avantajului competitiv necesar.
Competitivitatea organizaţiilor economice contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are
sorgintea în calitatea strategiilor pe care le adoptă şi le aplică. O activitate economică performantă într-un mediu
concurenţial, nu poate fi realizată dacă nu se formulează o strategie coerentă, focalizată pe obiective competitive,
riguros definite şi fundamentate, care să satisfacă o multitudine de exigenţe. Istoria succeselor şi eşecurilor activităţii
economice, poate fi prezentată ca o istorie a evoluţiei abilităţii managerilor de a analiza propriile lor decizii, de a
elabora proiecte şi de a le transforma în realitate. Trecerea de la încercările intuitive de analiză la formularea primelor
principii de analiză, a însemnat un salt uriaş în capacitatea oamenilor de a controla propria lor gândire şi de a stăpâni
cursul acţiunilor proiectate.
Luând în considerare aceste abordări, vom dezvolta problematica strategiei din perspectiva cerinţelor impuse
de integrarea României în Uniunea Europeană, fapt care aduce în prim planul managementului necesitatea
schimbărilor organizaţionale programate.
Pentru a fi competitive, organizaţiile de tip economic vor trebui să-şi modifice structurile de organizare şi
conducere, să-şi modernizeze tehnologiile, produsele şi instrumentarul metodologic managerial, să-şi schimbe cultura
şi, în opinia noastră, să asimileze conceptul japonez de kaizen – perfecţionare continuă. Acest concept, se bazează pe
principiul că este mai bine să anticipezi şi să eviţi problemele, decât să aştepţi pasiv producerea unei dereglări şi abia
apoi să acţionezi.
În prezent, în majoritatea organizaţiilor economice din România, atenţia managerilor este orientată prioritar
spre producţie şi profit, în defavoarea studiilor de piaţă, studiilor de diagnosticare, în vederea identificării
oportunităţilor şi pericolelor mediului extern şi a dereglărilor care se produc în interiorul organizaţiei pe care o conduc.
Este prezentă o stare de pasivitate în ceea ce priveşte cercetarea de piaţă şi abordarea prospectivă sau planificarea
strategică. Drept urmare, în momentul apariţiei unor disfuncţionalităţi la nivelul organizaţiei, producerii unor dereglări
majore generate de diverşi factori, managementul de vârf declanşează acţiuni specifice de redresare, care sunt mai
costisitoare şi implică un risc mult mai mare decât dacă s-ar fi adoptat în procesul de conducere o atitudine preventivă
şi prospectivă.
Pentru aceasta, este necesar ca întreprinderile româneşti să fie conduse din perspectiva managementului
strategic bazat pe cunoştinţe. În orice tip de afaceri, obiectivul fundamental trebuie să se înscrie în următoarele
coordonate: valorificarea oportunităţilor – alegerea momentului optim de a deveni „agresiv” sau de a te „retrage” – şi,
de a aprecia întotdeauna corect limitele compromisului. Componentele managementului ar trebui să fie: investigarea
viitorului şi operaţionalizarea. Este necesar să nu se mai facă extrapolări de la ceea ce a existat în trecut, ci să se
gândească la ceva nou, în conformitate cu noile mutaţii în abordarea managementului la nivel mondial. Toate afacerile
trebuie regândite şi conduse în viziunea afacerilor transnaţionale. Crearea de organizaţii bazate pe cunoaştere rămâne
un imperativ pentru dezvoltarea, la scară naţională, a unei economii bazate pe cunoştinţe, pentru afirmarea creativităţii
româneşti ca principală sursă de competitivitate şi identitate în contextul globalizării.
În concluzie, cercetarea se axează asupra următoarei problematici:
•
prezentarea principalelor concepte privind strategia organizaţiei bazate pe cunoştinţe şi a unor
abordări strategice reprezentative pe plan mondial
•
definirea şi abordarea determinanţilor, particularităţilor şi tipologiei strategiilor economice, cu
accent pe strategiile bazate pe cunoştinţe
•
tratarea elementelor metodologice de fundamentare, elaborare şi implementare a unei strategii,
particularităţi la nivelul strategiilor bazate pe cunoştinţe;
•
evidenţierea influenţei strategiei bazate pe cunoştinţe asupra funcţiilor manageriale, sistemului de
management şi performanţelor economice ale firmei bazate pe cunoştinţe;
•
investigarea mediului economic şi a impactului său asupra firmelor şi strategiilor acestora
•
reliefarea principalelor direcţii de acţiune în vederea elaborării şi implementării de strategii
performante în firmele româneşti în contextul integrării în U.E. şi al economiei bazate pe cunoştinţe.

183

SOCIAL DETERMINANTS OF ENTREPRENEURIAL INCLINATON IN
RURAL TRANSYLVANIA
ZSOMBOR Csata
Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca, Romania
Reviewer: VERES Valer, PhD
Keywords: entrepreneurship, post-communism,
cooperation networks, local structures

regional

discrepancies,

The Romanian economy until the beginning of the nineties was dominated
by state-owned companies, and due to the strictly centralized economic policy –
unlike in other Central and Eastern countries of the Soviet block like Hungary or
Poland where private forms of enterprises were gradually permitted, especially in
the 80s – in Romania private enterprises were forbidden by the law and thus
almost inexistent. However, after the change of regime the small-venture sector
registered an instant growth, having at its’ background not only the privatization
itself or the cash flow from abroad, but the so called contractors’ initiations,
characterized with slight financial investment and a large-scale utilization of social
resources.
Until the end of 2005 more than 105000 economic organizations were
registered in rural locations of Transylvania, which his means around 23,5 founded
enterprises per a thousand persons.
The aim of the present paper is to describe the social determinants of the
spread of small and medium enterprises in the rural settlements of Transylvania
after the change of regime. Our analysis is divided in two main parts: in the first
section, by emphasizing the role of sociological factors, we will try to explain
regional differences concerning the density of the economic institutions.
The second part consists of the analysis of such settlements, where the
statistics show that the entrepreneurial propensity is strikingly high compared to
the regional means; although this can not be fully explained either by the economic
model of comparative advantages or by the inequality of the territorial dispersion
of economic and natural resources.
In these rural settlements we analyze the establishment of such specific cooperational patterns and collaboration networks which originally were not created
for economic purposes, but proved to be economically viable despite of the
ambiguous economic and judiciary conditions characteristic for the period
following right after the change of regime. These are inherited local structures,
whose functioning is based on the regularities of social cohabitation but the role of
the socio-cultural environment is also accentuated. This, beyond the rational
calculations defines the normative ambience of these actions as well.
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Personalitate muzicală de primă mărime în ultimul sfert din veacul al XIXlea, Gavriil Musicescu (1876-1903) a luptat şi a reuşit, în bună măsură, să ridice la
cote superioare nivelul muzicii culte din acele vremuri, nu numai pe plan
componistic, ci şi pe plan interpretativ şi pedagogic.
Se poate afirma, cu siguranţă, că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
nu există în muzica cultă românească un alt muzician de o asemenea largă
deschidere, care să fi cunoscut la un înalt nivel ambele sisteme muzicale,
occidental, dar şi psaltic.
Prin preocupările sale multilaterale, Musicescu este un deschizător de
drumuri în privinţa principiilor de prelucrare armonică a creaţiei populare şi a
exigenţelor pe care le impune culegerea ştiinţifică a melosului popular. Din păcate,
Musicescu s-a mulţumit să-şi manifeste public doar interesul pentru armonizarea
modală a folclorului, nu şi pentru prelucrarea armonic-polifonică a muzicii
bisericeşti tradiţionale. Dovada cea mai elocventă în acest sens este capodopera sa,
Imnele sfintei Liturghii pentru cor mixt şi pian, realizată în totalitate după
principiile sistemului tonal occidental.
Invenţia melodică proprie este cea care dă forţă acestei creaţii, fiind
caracterizată „prin formule de largă cantabilitate, etalând fantezie şi inventivitate”.
Scriitura este în general omofonă, şi utilizează înlănţuiri acordice al treptelor
fundamentale cu cadenţe perfecte, dar şi trepte secundare în diferite răsturnări, cu
septime, întârzieri şi note melodice. Nu sunt ocolite nici tehnicile polifonice,
precum imitaţiile, progresiile, canon, fugato-ul, care, folosite cu multă măiestrie
împreună cu mijloacele armonice, conferă lucrării un caracter apropiat de „stilul
solemn şi riguros articulat al maeştrilor artei sacre, Palestrina, Lassus, J. S: Bach,
Haendel…”.
Este unanim recunoscută valoarea artistică autentică a acestei creaţii, care sa impus încă de la început în practica de cult ortodox, prin bogăţia şi calitatea
materialului muzical.
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Rapiditatea cu care scena economică, teoriile şi modelele vehiculate şi puse în
practică s-au schimbat în ultimii ani în România a determinat o dinamică specială a
terminologiei economice. Acest domeniu a stimulat într-o anumită măsură interesul
lingviştilor şi terminologilor fiind, ca urmare, abordat în studii din perspectivă
predominant lexicologică şi sincronică - concentrate mai ales pe segmentul temporal de
după 1989. Totuşi, în ciuda faptului că diferiţi lingvişti au abordat problema limbajelor
speciale în diacronie (de la studiul cu caracter general al lui N. A. Ursu [1], la cele care
se concentrează asupra unui limbaj special – cel filozofic [2], cel al medicinei şi
biologiei [3], muzicii [4] sau sistemului juridico-administrativ [5]), nici un studiu [6] nu
s-a oprit în mod sistematic asupra limbajului economic în evoluţia sa de la perioada
interbelică, cînd gîndirea economică românească se racordase la curentele şi modelele
occidentale, trecînd prin perioada de politizare şi ideologizare masivă şi forţată din
perioada regimului comunist şi pînă la revenirea la economia de piaţă şi la gîndirea
economică de orientare în principal liberală de după 1989. Ceea ce îşi propune acest
studiu este analiza comparativă în diacronie a terminologiei economice în descrierea
unui segment restrîns – cel al doctrinei keynesiste – pe parcursul unei perioade de mai
bine de o jumătate de veac şi traversînd trei regimuri politice, aşa cum se prezintă în
texte din tratate universitare de istoria doctrinelor economice publicate la intervale de
două decenii fiecare (Istoria doctrinelor economice, coord. Nicolae Ivanciu, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1964, Mihai Todosia, Doctrine economice contemporane,
Junimea Iaşi, 1978 şi Ion Pohoaţă, Doctrine economice universale, Fundaţia
Academică „Gh. Zane”, Iaşi, 1993). Analiza încearcă să evidenţieze elementele de
schimbare şi / sau de constanţă, raporturile între cele trei momente exprimate inclusiv
cantitativ (frecvenţa termenilor de specialitate faţă de cei aparţinînd lexicului ştiinţific
general sau ai lexicului general / neştiinţific), ca şi gradul de ideologizare al textelor
luate spre studiu, evidenţiind dinamica terminologiei economice şi modul în care
schimbările din sfera extralingvistică au influenţat-o.
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Discuţiile privind avantajele şi dezavantajele comerţului liber şi ale
protecţionismului pentru asigurarea creşterii economice în ţară se duc pe tot
parcursul istoriei gândirii economice.
Adepţii politicii de liberalizare susţin că avantajele majore ale comerţului
internaţional „liber” provin din simplificarea ieşirii producătorilor naţionali pe
pieţele mondiale de mărfuri, servicii şi capital. În rezultat, participarea la divizarea
mondială a muncii permite producătorilor naţionali să se specializeze anume în
acele domenii pentru care ţara are condiţii favorabile de dezvoltare, iar concurenţa
sporită din partea producătorilor străini contribuie la ridicarea calităţii şi reducerea
costurilor de producţie. Ţările ce participă activ la comerţul internaţional câştigă şi
de la aşa numită transfuzie a tehnologiilor moderne din economiile partenerilor
sale comerciale.
Adepţii protecţionismului afirmă că comerţul liber este un ideal al
viitorului, iar în prezent acesta este rentabil doar pentru ţările ce în dezvoltarea sa
economică au reuşit să întreacă celelalte ţări. De asemenea, este răspândită opinia
că limitarea importului contribuie la crearea locurilor de muncă. Însă, pentru
bunăstarea ţării este important nu numărul locurilor de muncă, ci volumul de
producţie care este mai înalt în condiţiile comerţului internaţional.
Plus la aceasta, guvernele ţărilor în curs de dezvoltare deseori consideră, că
ramurile tinere ale industriei naţionale pentru a deveni competitive au nevoie de o
protecţie provizorie de la concurenţa străină.
Când ţările introduc tarifele, cotele, controlul asupra cursului de schimb,
măsurile birocratice de reglementarea a importului-exportului şi alte tipuri de
restricţii, ele măresc costurile comerţului şi micşorează avantajele schimburilor.[2]
Orice bariere în calea importului sustrag resursele din acele ramuri în care firmele
naţionale pot avea costuri mici şi le îndreaptă în acele ramuri în care costurile sunt
ridicate.
Guvernele ţărilor în curs de dezvoltare trebuie să adopte toate măsurile
posibile pentru dezvoltarea concurenţei şi ridicarea eficacităţii ramurilor
producătoare din interiorul ţării, iar restricţiile asupra importului să-le introducă
doar ca o politică într-adevăr provizorie.
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PROBLEMA DETERMINATIVULUI SUBSTANTIVAL ÎN LIMBILE
ROMÂNĂ ŞI RUSĂ
LUCHIANCIUC Natalia
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul
Recenzent: VICOL Nelu, doctor, conferenţiar universitar
Cuvinte cheie: determinativ, atribut, relaţie, funcţie, criteriu
Relaţia de dependenţă nominală generează atât în limbile romanice, cât şi în
limbile slave, funcţia sintactică de atribut, actualizare aleatorie a planului semantic
al substantivului (pronumelui) regent. Această actualizare este necesară, din
perspectiva comunicării lingvistice, întrucât substantivul, denumind clase de
obiecte, prin conţinutul său lexical noţional, rămâne în sfera generalului.
Confruntând modul de tratare a determinaţilor substantivali în sintaxa limbii
române şi sintaxa limbii ruse, vom constata divergenţe pe plan funcţional a
structurilor nominale. Factorii principali care vor deosebi construcţiile alogene
constituie criteriile, principiile ce se pun la baza analizei gramaticale.
În acest sens trebuie să menţionăm că tradiţiei sintactice româneşti îi este
caracteristic criteriul formal de delimitare a părţilor de propoziţie. Astfel, încât în
interiorul sintagmei nominale N1 + N2 se realizează, de regulă, un atribut. Adică
orice parte de propoziţie care se subordonează unui substantiv sau altei părţi de
vorbire cu valoare substantivală, realizează funcţia de atribut.
Acelaşi lucru, însă, nu-l putem spune întotdeauna în cazul limbii ruse. În
sintaxa rusească aceasta nu este o formulă specifică doar relaţiei atributive. În
cadrul ei se poate realiza, cu acelaşi succes, şi o relaţie completivă sau una
circumstanţială. Fenomenul poate fi explicat prin faptul că, la ora actuală, în
sintaxa limbii ruse, teoria părţilor de propoziţie se leagă tot mai mult de semantica
unităţilor sintactice.
Aşadar, la nivelul unor structuri eteroglote acelaşi fenomen lingvistic poate
fi interpretat diferit, fapt condiţionat de varietatea principiilor puse la baza
cercetării. În acest sens observăm că determinativul substantival este tratat în mod
diferit în sintaxa limbii române şi sintaxa limbii ruse, ceea ce rezultă din
diversitatea criteriilor aplicate: în limba română predominant este criteriul
gramatical-relaţional (orice determinant adnominal este atribut), iar în limba rusă
se pune pe prim-plan criteriul semantic, substanţial (atributul trebuie să formeze
un tot întreg cu substantivul (numele) determinat).
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CONTROVERSE PRIVIND CRITERIILE DE DIFERENŢIERE DINTRE
TRĂDARE ŞI SPIONAJ ÎN ISTORIA DREPTULUI PENAL ROMÂN
MÂŢĂ Dan Constantin
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
Recenzent: DARIESCU Cosmin, lector universitar doctor
Cuvinte-cheie: trădare, spionaj, istoria dreptului penal
Construirea şi consolidarea statelor moderne europene în secolul al XIX-lea
a presupus o dinamică politică legislativă şi o vastă dezbatere teoretică în direcţia
conceptualizării şi a reglementării mecanismelor de protejare a autorităţii etatice.
În cadrul sistemului de drept penal modern, infracţiunile de trădare şi spionaj sunt
considerate cele mai grave fapte împotriva colectivităţii. Prin conţinut, sancţionare
şi, nu în ultimul rând, prin poziţia lor în cadrul arhitecturii Codului penal, aceste
infracţiuni marchează întreaga materie a infracţiunilor contra statului. În filozofia
şcolii penale clasice, infracţiunile de trădare şi spionaj nu se deosebeau într-un mod
foarte distinct, ideea general acceptată fiind aceea că trădătorul divulgă un secret
pe care îl cunoaşte în mod licit, iar spionul surprinde un secret pe care nu trebuie să
îl cunoască. Mărturie a acestei concepţii stă şi faptul reglementării infracţiunii de
spionaj nu în Codul penal ci, după model francez, în legi speciale (Legea contra
spionajului în timp de pace, din 31 ianuarie 1913). Însă, modalitatea confuză de
exprimare a acestor legi s-a repercutat negativ în practica judiciară şi a determinat
o reacţie categorică a doctrinei juridice, care a propus criterii clare de distincţie
între aceste două infracţiuni: criteriul mobilului, criteriul elementului obiectiv şi
criteriul naţionalităţii infractorului. Susţinut iniţial de către profesorii francezi
Garraud şi Cavadia, criteriul naţionalităţii infractorului a fost acceptat de
majoritatea penaliştilor şi consacrat în unele texte de lege. În România, acest
criteriu a fost considerat în doctrina penală din primele decenii ale secolului trecut
(cu interesanta, subtila şi argumentata opoziţie a profesorului Vintilă Dongoroz)
drept cel mai acceptabil criteriu de distincţie dintre trădare şi spionaj. În plan
normativ, el a fost propus iniţial în Anteproiectul Codului penal din 1928, şi apoi
uzitat în Legea spionajului şi trădării în timp de pace, din 26 iunie 1930 şi în
Codul penal Carol al II-lea, din 18 martie 1936.
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LES MESURE DE LA VOLATILITE DES MARCHEES FINANCIERES
MEŞTER Ioana Teodora
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Recenzent: FLOREA Ioan Prof. Univ. dr.
Mots clefs: marche financière, volatilité, économétrie des séries temporelles
Dans le débat actuel il y a certaines ambiguïtés sur le mot volatilité. Certes
le mot volatilité a un sens précis en statistique financière, mais ce qui est dans tous
les esprits va au-delà du strict concept statistique, au point que dans une acception
très générale, volatilité et incertitude tendent à se confondre. Parallèlement, une
conséquence majeure du développement des marchés financiers, la volatilité est
sortie du monde des probabilités et des statistiques pour devenir elle-même un prix,
c'est-à-dire un des constituants de l’équilibre de l’offre et de la demande, et de la
dynamique de l’économie. Dans cette optique, la volatilité est, à la fois,
conséquence et cause de l’instabilité des marchés. En fait, il y a de nombreuses
formes d’interaction entre la volatilité et l’instabilité des marchés, mais surtout
volatilité et instabilité ne sont pas des propriétés endogènes des marchés financiers.
Elles trouvent leur source dans l’économie et sont les résultantes exogènes du
contexte économiques générales.
Le premier modèle utilisée en finance a été le modèle ARCH introduit par
Engle (1982) Apres, Bolleverslev (1986) a développé le modèle ARCH à
GARCH, c’est à dire ARCH généralisées, modèle qui permet d’introduire les
variances conditionnelles passées dans la formule pour calculer la variance
conditionnelle présente. Dans le modèle de Black – Scholes, l’influence de
volatilité peut être diminuée si on la connaît bien et si on peut l’anticiper.
Avec les recherches sur la volatilité, on connaît bien les raisons et les
conséquences de la volatilité, les solutions et les formules sont aussi nées en
espérant qu’on peut anticiper bien la volatilité et limiter les conséquences de
volatilité sur l’économie. Ayant de bonnes connaissances et des utiles,
normalement, on doit bien contrôler la volatilité mais jusqu’à maintenant, ce qu’on
peut faire est seulement de calculer la volatilité dans le passé et analyser ses
conséquences qui sont réalisées. Notre but de l’anticiper et limiter les
conséquences n’est pas faits. Bien que les méthodes soient bonnes et les critiques
sont exacts, la volatilité suit une marche aléatoire donc, il est très difficile de la
suivre. Dans l’avenir, c’est sur que les autres recherches seront faits et on espère
qu’elles nous aident à résoudre les raisons d’existence de la volatilité et la
contrôler.

190

L’OFFRE DE TRAVAIL À L’APPROCHE DE LA RETRAITE
MEŞTER Ioana Teodora
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Recenzent: FLOREA Ioan Prof. Univ. dr.
Mots clefs: retraite anticipée, système de pension, vieillissement démographique,
neutralité actuarielle
Au cours de prochaines décennies, l’Union Européenne et le monde en
général sera confronté à une importante accélération du vieillissement
démographique due à trois facteurs : la génération du baby-boom arrive à l‘âge de
la retraite, l’espérance de vie continue à progresser, la fertilité est en baisse depuis
les années ’70. Le premier de ces éléments provoquera un déséquilibre
démographique temporaire, mais les deux autres auront des effets continus.
Le risque est donc que le ratio de dépendance des personnes âgées (le
rapport entre les personnes âgées 65 et plus et les personnes actives âgées 15-64
ans) qui résultera de cette situation exerce à l’avenir une pression financière
insupportable sur la population active et affecte aussi négativement le potentiel de
croissance. Le vieillissement démographique dans certains pays conduit à terme à
un quasi doublement du taux de dépendance.
En plus, la retraite anticipée s’est répandue dans de beaucoup pays. Si cette
tendance reflétait principalement une hausse des revenus et une plus grande
préférence pour le présent, elle ne serait préoccupante du point de vu du bien être.
Mais ce n’est pas le cas. Cette situation a été due pour une bonne part à la structure
institutionnelle des systèmes de retraite qui ont incité les travailleurs à se retirer du
marché du travail à un âge relativement précoce. Ces distorsions du choix entre
travail et loisir sont préjudiciables car elles réduisent l’offre de travail, la
production et le niveau de vie.
Dans le même temps, la viabilité des systèmes de pension doit
s'accompagner de politiques fiscales saines incluant, lorsque c'est nécessaire, une
réduction de la dette. Les stratégies adoptées pour atteindre cet objectif peuvent
également comprendre la mise en place de fonds de réserve spécifiques pour les
pensions : veiller à ce que les dispositions et les réformes en matière de pensions
maintiennent un équilibre équitable entre la population active et les retraités;
veiller à ce que les régimes de pension privés et publics puissent offrir des pensions
suffisamment efficaces, abordables, transférables et sûres.
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CONSIDERAŢII PRIVIND COMISIA FISCALĂ CENTRALĂ
DARIESCU Nadia Cerasela
Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România
Recenzent: MINEA Ştefan Mircea Prof. Univ. Dr.
Cuvinte cheie: Ministerul Finanţelor Publice, Comisia fiscală Centrală, decizii
fiscale.
Un pas important în sistematizarea legislaţiei fiscale din România a fost
făcut în luna decembrie 2003, când sub presiunea comunităţii oamenilor de afaceri
şi a Uniunii Europene au fost adoptate cele două coduri: Codul fiscal adoptat prin
Legea nr. 571 din 19 decembrie şi Codul de procedură fiscală adoptat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003.
Codul fiscal este împărţit în următoarele zece titluri care sunt împărţite în
capitole, iar acestea la rândul lor, sunt împărţite în articole.
În Capitolul II intitulat Interpretarea şi modificarea Codului fiscal din
Titlul I intitulat. Dispoziţii generale art. 6 alin. 1 prevede că Ministerul Finanţelor
Publice înfiinţează o Comisie fiscală Centrală, care are responsabilităţi de
elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a acestui cod [Codul fiscal
adoptat prin Legea nr. 571 /2003 publicat în M. Of. Nr. 927 din 23 decembrie 2003
cu modificările şi completările ulterioare].
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Fiscale Centrale se
aprobă prin. Ordin al ministrului finanţelor publice. Astfel, prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 877/2005 s-a stabilit modul de constituire şi atribuţiile Comisiei
Fiscale Centrale.

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordinul nr. 877/2005 Comisia Fiscală Centrală emite
decizii pentru:
a.problemele de natură fiscală şi cele de procedură fiscală, prin coroborarea
legislaţiei din domeniu cu legislaţia conexă, după caz, pentru care se impune o
soluţionare unitară în vederea eliminării interpretărilor diferite în aplicarea
legislaţiei;
problemele ce privesc conflictele de competenţă ivite între
b.
organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun;
c. cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru
bunurile şi serviciile finanţate din fonduri nerambursabile nu se poate realiza
conform art. 8 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 141/2004.
Membrii comisiei, în funcţie de atribuţiile direcţiilor sau ale
compartimentelor pe care le coordonează, selectează problematica rezultată din
corespondenţa primită care este de competenţa comisiei şi pot propune spre
dezbatere, în vederea adoptării unor soluţii unitare, probleme din domeniul
legislaţiei fiscale şi al procedurilor fiscale prevăzute la art. 1.
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RECUNOAŞTEREA ÎN ROMÂNIA A CONVENŢIEI MATRIMONIALE
ÎNCHEIATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, DE SOŢII CU CETĂŢENIE
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DARIESCU Nadia Cerasela, DARIESCU Cosmin
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Cuvinte cheie: legea română de drept internaţional privat, convenţiile
matrimoniale, soţii cu cetăţenie moldovenească, domiciliaţi în România
Tratatul între România si Republica Moldova privind asistenţa juridică în
materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 a fost ratificat de
România prin Legea nr. 177 din 04/11/1997 publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 310 din 13/11/1997. Normele conflictuale şi de competenţă speciale privind
raporturile patrimoniale dintre soţi sunt reglementate în art. 26 parag. 1 – 3 teza
I. Legea aplicabilă raporturilor patrimoniale dintre soţii cetăţeni ai Republicii
Moldova potrivit parag. 1 este legea părţii contractante ai cărei cetăţeni sunt
respectiv legea moldovenească. Aşadar, soţii cu cetăţenie moldovenească vor avea
dreptul de a-şi reglementa raporturile patrimoniale printr-un contract matrimonial,
conform art. 27 din Codul familiei moldovenesc.
Considerăm că un asemenea contract trebuie recunoscut în România şi că
cei doi soţi moldoveni pot beneficia de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de
această convenţie. Ne argumentăm această poziţie cu ajutorul dispoziţiei
paragrafului 1 al art. 26 din tratatul de asistenţă juridică precum şi pe teoria
efectelor atenuate ale ordinii publice în dreptul internaţional privat în cazul
drepturilor dobândite în străinătate prevăzută şi de art. 9 al Legii nr.105/1992.
Calificarea primara a noţiunii de contract matrimonial se va face de către
autorităţile române prin analiza acestui concept după dreptul moldovenesc şi prin
clasificarea acestui act juridic în categoria românească a contractelor.
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RĂZBOI ŞI MARKETING
PÂNZARU Ciprian
Lector. Univ. dr. Universitatea de Vest Timişoara, Romania
Recenzent: CRISTESCU Ilie, prof.univ. dr.
Cuvinte cheie: război, marketing, mass-media, opinie publică, propagandă
Articolul aduce în atenţia noastră două fenomene cu o evoluţie istorică
spectaculoasă şi care au afectat în profunzime viaţa şi evoluţia umanităţii de-a
lungul vremii, este vorba de fenomenul războiului şi de marketing. În ultimele
decenii, datorită schimbărilor politice, economice şi sociale de o anvergură fără
precedent, care au modificat ireversibil peisajul geopolitic internaţional, s-a impus
cu necesitate o refedinire a paradigmei războiului şi înţelegerea că este tot mai mult
generat artificial, având însă la bază puternice determinări economice, politice,
ştiinţifice şi socio-culturale. Statele au fost obligate, în acest context să acorde o
atenţie sporită globalizării conflictelor, chiar şi atunci când, aparent, acestea se
manifestă doar între doi combatanţi şi nu i-a neaparat forma unei confruntări
volente de natură armată. Pe de altă parte, marketingul, ca activitate îndreptată spre
satisfacerea nevoilor, şi-a redimensionat arealul teoretic şi practic extinzându-se şi
în exteriorul sectorului de afaceri. Astfel, marketingul a devenit o componentă
esenţială a strategiilor multor organizaţii nelucrative, de la simple ONG-uri până la
structuri mari cum ar fi statul sau organizaţii multinaţionale. În acest sens
marketingul nu este în mod necesar de esenţă filantropică, satisfacerea nevoilor
consumatorilor fiind în realitate un mijloc de îndeplinire a adevăratelor obiective
precum rentabilitate, expansiune, dominarea pieţei. Toate aceste schimbări au
forţat entităţile politice şi militare să se adapteze, să creeze şi să aplice noi tehnici
sofisticate de provocare şi gestionare a crizelor, marketingul războiului înscriinduse în acest areal ca proces care asigură identificarea, anticiparea şi mai ales
satisfacerea nevoilor şi dorinţelor decidenţilor prin intermediul războiului.
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bauman Zygmunt, Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, Bucureşti
Bauman Zygmunt, Modernitatea lichidă, Editura Antet, Bucureşti 2000
Giddens Anthony, Consecinţele modernităţii, Editura Univers, Bucureşti 2000
Kotler Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 1999
Vlad Corneliu, Lumea în mişcare, încotro?, Editura Eminescu, Bucureşti 1989
Politecnico di Milano, http://www.biblio.polimi.it/

194

O REFLEXIE ASUPRA METODEI HĂRŢILOR MENTALE HĂRŢI
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PÁSZTOR Gyöngyi
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Recenzent: TIVADAR Magyari, conf. Univ
Cuvinte cheie: hărţi mentare, cartiere socialiste, Mănăştur, urban
Această lucrare se doreşte a fi în primul rând una metodologică,
exemplificând însă metoda utilizată printr-un studiu de caz. Metoda hărţilor
mentale am utilizat-o în cazul cartierului Mănăştur cercetând segregarea
rezidenţială şi reprezentările mentale şi cognitive ale diferitelor structuri spaţiale
printr-o abordare calitativă. Altfel spus, cum anume îşi reprezintă locuitorii
cartierului spaţiul locuit, prin ce elemente o diferenţiază şi ce semnificaţii conferă
diferitelor locaţii. Fac acest lucru deoarece aceste cartiere par să prezinte un grad
din ce în ce mai mare de diferenţiere şi segmentare atât interioară cât şi exterioară
deşi fusese planificate a fi omogene din punctul de vedere al fonului locativ şi
eterogene din punctul de vedere al statutului locuitorilor săi.
Spaţiul are întotdeauna o semnificaţie aparte, orientându-ne în diferite
locaţii acordând semnificaţii spaţiului respectiv. Axioma acestei abordări constă în
faptul că spaţiul nu este doar un spaţiu fizic, în sensul mediului înconjurător ci se
comportă întotdeauna ca o entitate cu semnificaţii culturale şi simbolice.
Comportamentul individual este influenţat de modul în care individul percepe
spaţiul. În acest sens spaţiul este o construcţie socială, cu o valoare simbolică care
influenţează comportamentul individului. Toate spaţiile şi obiectele mediului
înconjurător au semnificaţii aparte care organizează viaţa cotidiană. Oraşul nu este
deci doar un spaţiu fizic unde oamenii locuiesc ci şi construcţie mentală despre
acesta. Indivizii atribuie sensuri şi asociază sentimente diferite mediului. Adesea
acelaşi spaţiu sau obiect poate invoca o varietate incredibilă de semnificaţii. Se
disting astfel spaţiul familiar al spaţiului locuit şi zona acesteia, zona locului de
muncă, locaţia petrecerii timpului liber şi zone nespecifice, necunoscute, numite şi
zone şterse.
Drept concluzie se poate afirma că acest cartier nu poate fi privit ca fiind
omogen nici arhitectural dar nici social, nu este omogen deci nici în ceea ce
priveşte imaginile reflectate mental în locuitorii acesteia. Această imagine se
schimbă în funcţie de vârstă, etnie, statut social, dar şi perioada şi circumstanţele în
care individul s-a mutat în acest cartier.
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Unul din principiile de bază ale administraţiei publice locale, stipulat în art.
109 al Constituţiei R.M., este „Consultarea cetăţenilor în problemele de interes
deosebit”. Acest principiu îşi găseşte reflectare şi în Legea privind administraţia
publică locală, care stabileşte că în problemele de importanţă deosebită pentru
unitatea administrativ-teritorială poate fi consultată populaţia prin referendum
local, în condiţiile Codului electoral.
Practica utilizării principiului consultării cetăţenilor prin referendum local,
acumulată de la adoptarea Codului electoral, demonstrează aplicarea lui
unilaterală, mai des în cazul revocării primarului. Acest fapt confirmă nivelul
scăzut de conştiinţă social-politică şi juridică a populaţiei. Prin urmare, cetăţenilor
le este greu să desprindă din multitudinea de probleme cotidiene care din ele sunt
cele de interes deosebit şi merită a fi înaintate pentru consultare prin referendum.
Codul electoral în art. 178 stipulează numai probleme care nu pot fi supuse
referendumului local şi este menţionată doar o singură problema care poate fi
supusă referendumului local – revocarea primarului.
Teoretic consultarea cetăţenilor prin referendum local oferă colectivităţilor
locale posibilitatea de a interveni direct în soluţionarea unor probleme locale de
interes deosebit. În practică această intervenţie se manifestă mai puţin ca forma de
participare a colectivităţilor locale la exercitarea autonomiei locale, fiindcă în
cadrul referendumului consultativ corpul electoral din colectivitatea locală îşi
exprimă doar atitudinea şi nu voinţa faţă de problema abordată, decizia urmând s-o
ia primarul sau consiliul local. Ar fi preferabil că legislaţia noastră să acorde
colectivităţilor locale posibilitatea exprimării, prin referendum aprobativ, a voinţei
în probleme locale de interes deosebit, al căror spectru trebuie să fie identificat în
lege, adică să fie obligatoriu luarea unei decizii conforme atitudinii colectivităţii
locale exprimate prin referendum.
Referendumul consultativ se va organiza pentru a cunoaşte atitudinea
colectivităţii faţă de problema supusă referendumului, ca fundament pentru luarea
unor decizii eficiente de către autoritatea abilitată.
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ACCEPŢIUNI ŞI DILEME PRIVIND PERFORMANŢA FINANCIARĂ A
ENTITĂŢILOR ECONOMICE
ŞTEFĂNESCU Aurelia
Lector univ. dr. Academia de Studii Economice Bucureşti
Recenzent: ŢURLEA Eugeniu Prof. univ. dr., ASE, Bucureşti
Cuvinte cheie: performanţă financiară, rezultat contabil, rezultat economic,
current operating concept, all inclusive concept
Performanţa financiară reprezintă în contextul globalizării economiilor,
cheia de boltă a unei palete variate de producători şi utilizatori de informaţii
financiare. Este şi motivul pentru care organismele de normalizare contabilă au fost
preocupate pentru găsirea unor modele fiabile de reflectare a acesteia: contul de
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de
trezorerie, sunt componentele situaţiilor financiare ce reflectă performanţa
financiară a entităţii economice. Cu toate acestea, performanţa financiară este
dificil de definit deoarece utilizatorii o abordează în funcţie de interesele lor.
Performanţa şi valoarea reprezintă tandemul ideal pentru un management eficient
şi modern al companiilor. Pentru a măsura performanţa trebuie să depăşim
graniţele rezultatului contabil şi să apelăm la performanţa globală determinată de
rezultatul economic. Aceasta, performanţa globală a companiei, este oglinda
viitorului „unde se află rezultatele” şi a trecutului, „unde sunt problemele”.
Dezvoltarea pieţelor financiare şi exigenţele de comunicare financiară
privind anticiparea performanţelor viitoare ale companiilor impuse de către
investitori necesită măsurarea performanţei într-o manieră dinamică. Pentru
realizarea acestui deziderat, în lumea contabilă îşi dispută supremaţia două curente:
”current operating concept” şi “all inclusive concept”, referitoare la operaţiile ce se
includ la determinarea rezultatului. Această abordare duală a rezultatului îşi
propune să ofere utilizatorilor răspuns la două categorii de nevoi: aceea de a
măsura performanţa activităţilor (current operating concept) şi de a măsura
îmbogăţirea (all inclusive concept). La nevoia de a măsura îmbogăţirea (all
inclusive concept), ne raliem şi noi, ştiind că aceasta înseamnă a îngloba în
performanţa entităţii economice câştigurile şi pierderile latente, respectiv,
fluctuaţiile ratei dobânzii, ale cursului de schimb, ale cursului bursier.
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SOCIAL CONSTRUCTION OF THE AMWAY NETWORK
SZABÓ Júlia
Babeş-Bolyai University, Faculty of Sociology and Social Work, Cluj-Napoca,
Reviewer: ZSOMBOR Csata drd., Babeş-Bolyai University, Faculty of Sociology
and Social Work
Keywords: multi level marketing, social capital, cultural capital, social network,
embedded
The article is about the social construction of the Amway business. The
starting point of my research is that there is some analogy between the Amway
ideology and the neoclassical economy. According to the ideal market hypothesis,
the economic actors have equal chances to get the information independent of the
economic and social position of the actors. The central question thus is: how much
the principles of the neoclassical economic theory are present in the Amway
market-building strategy, namely how verifiable is the Amway-claim that new
people get equal chances when they enter the Amway network.
In my first hypothesis, I suppose that certain groups are inclined to build the
Amway network, and I try to find the common social characteristic of these
groups. This hypothesis is completed with another theory, the theory of social
networks. I examine the appropriateness of the social contacts for the Amway
network. I assume that in the Amway network the actors and their contacts are not
casual. The network of contacts is determined by the social characteristic of the
actors.
Conclusions:
1. Demographic aspects. Certain demographic aspects act as filters that
prevent or facilitate the entrance of the actors into the network. The successful
actors possess significant cultural capital, they have high education; they recruit
from urban area; they are mainly woman, and they are single; In point of view
sociologic, this network is a homogeneous group, in other words they have
common social status and can be characterized with common demographical
factors.
2. Contacts. The Amway market is segmented, and the social relations are
basically weak, fragile. The successful contacts for network are old classmates,
workmates, etc.
3. The network characteristic. The Amway network is a hybrid
organization; the relations are uniplex, namely they are limited to economic goals;
and it is asymmetric graph.
Consequently the entrance to the Amway market necessitates position and
network resource.
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CHALLENGES FOR THE EU’S RESPONSE TO CRISIS AFFECTED
REGIONS
GOZKAMAN Armagan
The European Community, since its beginning, has had ambitions to become a significant foreign policy
actor with its own defence and security policy. Until the 1980s, it took decisions that shaped the economies of
other countries but did so without being overtly involved in politicizing the process. With the end of the Cold War
and in the light of terrifying experiences in the Balkans, EU’s and its member states’ officials have argued that
serious efforts were needed in the realm of security and defence.
The paper will, as its title suggests, aim to stipulate the factors defying the Union’s efforts in the realm of
crisis management. The first chapter will be allotted to conceptual and theoretical debates, after a brief
etymological study. Views of political science scholars and lawyers will help us to have an opinion on the
conceptual analyses. Reference will be made particularly to French (and French-speaking) political science
scholars and lawyers Barbara Delcourt, Pierre Garigue, Gilbert Guillaume, Patrick Lagadec, Yves Perez and Eric
Remacle.
On this basis, institutional structure of the EU will be analysed. In more than a decade, the latter has
launched a wide range of initiatives in the field of Common Foreign and Security Policy aiming to fundamentally
review its political and military responses to various crisis situations in politically fragile regions. The European
Council, the Council of Ministers, the Commission, the Presidency, the General Secretariat / High Representative
are involved in the CFSP decision-making. Following the Helsinki Summit of 1999, the EU has a European
Security and Defense Policy (ESDP). Since then, the following bodies have been developed: Political and Security
Committee, EU Military Committee, EU Military Staff, Committee of Civilian Aspects of Crisis Management, the
Policy Unit, the Joint Situation Center.
Undoubtedly, these developments have led to the enhancement of the EU’s conflict prevention and crisis
management capabilities. However, there are serious difficulties that hamper the Union’s success in the latter
fields. The proof is that, coalition of willing replace, in many occasions, joint actions of the Union. This is due to
several reasons. As will be shown in this paper, they are all hard to deal with and in some way illustrate the EU’s
serious weaknesses in the field of foreign and security policy.
To begin, the complexity of policy instruments that are at the EU’s disposal will be highlighted in this
paper. Using them in a coherent and flexible way is a serious difficulty for the Union of 25 countries which will be
joined by others in the years to come. The Treaty Establishing a Constitution for Europe would help significantly
to the simplification of the existing procedures; nevertheless, it is subject to change for it has not been ratified by
France and Netherlands so far –which entails that the European Council dealing with this issue.
In a parallel reasoning, it seems legitimate to argue that inter-pillar complexity does not reinforce the
Union’s status of being a global actor. The combination of tools and procedures afferent to different pillars of the
EU makes its external action difficult. The Treaty Establishing a Constitution for Europe attempted to bring
remedies to this problem –which is underscored in many academic studies, and which will probably not be
surmounted in a foreseeable future.
The aforementioned difficulties are related mostly to the fact that national foreign policies remain strong.
Thus, reaching a consensus –especially in situations of crisis that require rapid responses- remains difficult.
Identifying shared interests and reconciling different national foreign policy traditions and priorities is a challenge.
Arguing that the success of a coherent EU foreign policy largely depends on the existence of the Member states’
political will is a truism. So is emphasising the need of an effective coordination at the European level.
The fact that technical development cooperation is not accompanied with strategic approach and political
vision is another matter of concern. Although development cooperation is a strategic tool for the EU in developing
countries, the lack of connection between the overall EU’s strategic interests in a given country causes problems.
The efficiency of such an approach has been proved during the last –and vast- enlargement period. Therefore, it
may be advisable for preventing crises.
The last barrier for the EU’s capacity to intervene in crisis situations, that will be pointed out in this
study, is the lack of precision on the instruments that will be used for managing crises. In many official
documents, principles of conflict management are clearly précised. However, implementation processes remain
problematic in several cases simply because the instruments which will be resorted to are not clearly established.
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COLABORAREA ŞTIINŢIFICĂ TRANSFRONTALIERĂ UN EXEMPLU
DE EDIFICARE A MODELULUI DE INSTRUIRE LA DISTANŢĂ
CÎRHANĂ Vitalie, RUSU Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzent: MAGARIU Nicolae, dr. conf.
Cuvinte cheie: instruire la distanţă, e-learning
Cercetări în domeniul instruirii la distanţă sunt efectuate de mult timp, însă
în Republica Moldova dezvoltarea acestui domeniu este la început de cale. Sunt o
serie de încercări fructuoase a colectivelor de cercetători ştiinţifici şi profesori ai
instituţiilor de învăţământ superior de a promova principiul de instrure la distanţă
în procesul de instruire.
La Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematica şi Informatica
este un colectiv de intuziaşti care lucrează în domeniul respectiv de mai mulţi ani.
Rezultatele lucrului fiind expuse la ediţiile precedente ale acestei conferinţe.
În vara anului 2005, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări
Fundamentale din Rusia a anunţat, pentru anul 2006, un concurs de granturi în
desfăşurarea cercetărilor fundamentale. Una din cerinţele concursului era
înaintarea cererii de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de un
colectiv mic de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.
Având colegi în Federaţia Rusă, care cu succes implementează principiul de
instruire la distanţă în activitatea didactică a instituţiilor de învăţământ superior, am
fost motivaţi de a iniţia o colaborare ştiinţifică transfrontalieră în domeniu, care ar
pune baza principiului de edificarea a modelului de instruire la distanţă. Suntem
conştienţi de faptul că acest lucru impune o mare responsabilitate. Deaceea ne
propunem, pentru crearea şi implementarea principiului de instruire la distanţă, ca
componentă a procesului de edificare a societăţii informaţionale, să efectuăm o
analiză complexă a acestui domeniu. Pe de o parte, este necesar de a cerceta toate
formele de instruire la distanţă şi pe de altă parte, trebuie de evaluat metodele şi
mijloacele de organizare a instruirii la distanţă cu utilizarea noilor tehnologii
informaţionale.
În cadrul proiectului se preconizează analiza aspectelor de dezvoltare a
instruirii la distanţă în baza noilor tehnologii informaţionate, inclusiv, metodologia
şi tehnologiile instruirii la distanţă, precum şi crearea infrastructurii de susţinere şi
dezvoltare a sistemului de instruire la distanţă.
Sperăm ca existenţa unei metodologii unice de creare a resurselor web
educaţionale va spori eficacitatea de soluţionare a problemelor ce ţin de elaborarea
lor, va înlătura problema de adaptare la diferite platforme şi sisteme educaţonale,
va aduce rezultate economice în baza utilizării optimale a resurselor materiale,
intelectuale şi de timp ale colectivelor de creaţie.
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STUDIUL CALCULATORULUI CA MODEL DE ÎNVĂŢARE LA
STUDENŢI DIN PERSPECTIVA TEORIILOR ÎNVĂŢĂRII
SECRIERU Lilian
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
Recenzent: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar
Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC)
Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definită ca fiind
dezvoltare sistematică a specificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile
învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii procesului de instruire.
Proiectarea instruirii este definită de un întreg proces: de analiză a
necesarului de deprinderi, cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării; şi de concepere a
unui sistem de transfer care să asigure satisfacerea acestor necesităţi.
Proiectarea instruirii include:
• dezvoltarea unor activităţi şi materiale de instruire;
• testarea şi evaluarea tuturor activităţilor de instruire şi învăţare
(caracteristice studentului).
Proiectarea Instruirii este considerată o Disciplină. Proiectarea Instruirii
este acea ramură a cunoaşterii ştiinţifice care se ocupă cu cercetarea şi teoretizarea:
strategiilor de instruire, cât şi proceselor de concepere şi implementare a
strategiilor de instruire.
Proiectarea Instruirii este considerată o Ştiinţă. Proiectarea Instruirii este
ştiinţa creării metodelor precise pentru conceperea, dezvoltarea, implementarea,
evaluarea, şi exploatarea (menţinerea) structurilor funcţionale care facilitează
învăţarea pentru unităţi mici sau mari de subiecte ştiinţifice indiferent de
complexitatea structurii acestor unităţi.
Proiectarea Instruirii este privită ca o Realitate obiectivă. Proiectarea
instruirii poate începe în orice etapă a procesului de proiectare. Cel mai adesea
pornind de la o idee proiectantul creează fundamentele situaţiei de instruire. În
timp se conturează alcătuirea întregului proces de instruire iar profesorul verifică
ce considerente ştiinţifice au fundamentat procesul sistematizând munca de
concepţie realizată.
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CONECTORII PROPOZIŢIEI SUBORDONATE COMPLETIVE DIRECTE
PARPALAC Ana
Institutul de Filologie al A.Ş.M.
Recenzent: CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, cercetător
ştiinţific principal, A.Ş.M.
Cuvinte – cheie: conectori pronominali, conectori conjuncţionali, propoziţie
completivă directă, regent
În limba română inventarul de conectori pentru propoziţiile subordonate
completive directe este alcătuit din cuvinte relative (pronume/adverbe relative,
adjective pronominale relative sau pronume nehotărâte precedate sau nu de
prepoziţii) şi conjuncţionale, generând două tipuri de completive directe
corespunzătoare naturii acestora.
Bogăţia semantico-funcţională a conectărilor relativi este relevată în cele
trei subtipuri de completive relative: completive relative propriu-zise (conectorul
pronominal are construcţia cerută de raportul cu regenta, neputând apărea decât la
N. şi Ac. Cu sau fără prepoziţie), completive relative interogative (conectorii
relativi, cu excepţia relativului compus ceea ce, introduc propoziţii completive
directe subordonate faţă de un regent din sfera verbelor de informare), completive
directe infinitivale (conectorii relativi cu excepţia lui care, oricare, oricine, se
folosesc la aceste construcţii formate din infinitivul scurt fără morfemul a,
precedate de un pronume sau adverb, verbul regent fiind întotdeauna a avea şi
uneori acesta apărând şi la forma negativă).
Relativul pronominal are un corespondent în regentă, formându-se
cuplurile corelative pe aceea – pe care, pe acela – pe care.
Unii conectori conjuncţionali sunt strict determinaţi sintactic de clasa de
regenţi, alţii permit o alegere sintactică liberă, în funcţie şi de valorile semantice:
că – marcă a unei propoziţii descriptive factuale; să – marcă a propoziţiei
completive directe nonasertive; dacă – marcă a interogativei totale transpuse în
vorbire indirectă şi modalizant ipotetic sinonim cu elementul de relaţie că; de –
frecvent în propoziţiile completive directe în registrul popular.
Ambele tipuri de conectori ai propoziţiei completive directe participă la
fenomenele sintactice – reluarea / anticiparea subordonatei în atenţie.
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MANIFESTĂRI ALE INTERFERENŢEI LINGVISTICE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA.
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Recenzent: RAEVSCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie.
Cuvinte cheie: interferenţă lingvistică, bilingvism, schimbare de cod, sistem
lingvistic
Limbile nu sunt structuri fixe şi imuabile. Ele interferează unele cu altele
conform unei dinamici observabile, din diverse motive, generând efecte pozitive
sau negative.
În cadrul unui evident bilingvism, cum e şi cel româno-rus din ţara noastră,
fenomenul de interferenţă a devenit tot mai accentuat, restructurând tiparele
lingvistice existente prin apariţia unor elemente străine în diversele nivele ale
limbii.
Deşi există o bibliografie impunătoare în ceea ce priveşte studierea şi
analiza interferenţelor lingvistice, actualmente nu există o unitate de opinii în
explicarea acestui fenomen.
E de remarcat chiar de la început că nu sunt puţine nici studiile referitoare la
situaţia sociolingvistică de la noi, dar cu toate acestea nu există materiale bine
organizate, cu sistematizări şi concluzii obiective ce ar conţine o analiză diacronică
şi sincronică riguroasă a fenomenelor de contact lingvistic şi interferenţă.
Raportul de faţă se interesează de interferenţa a doua sisteme lingvistice
diferite: româna şi rusa. Urmează să stabilim şi să analizăm factorii ce determină
interferenţa celor doua limbi (atât de natură lingvistică cât şi extralingvistică),
gradul lor de interferenţa, structurile afectate în sistemul celor doua limbi (în
special sistemul limbii române) nelegate genetic, efectele acestui bilingvism.
Interferenţa lingvistică constă în încălcarea normelor lingvistice ale unuia
dintre idiomurile aflate în contact, sub influenţa celuilalt. Sau conform definiţiei lui
Uriel Weinreich „Cazurile de abatere de la normele unei limbi sau ale celeilalte,
care apar în vorbirea bilingvilor ca rezultat al stăpînirii mai multor limbi de către
aceştia, vor fi denumite fenomene de interferenţă” [1]
Fenomenul de interferenţă poate afecta toate compartimentele limbii:
lexicul, în primul rînd, dar şi nivelele fonologic şi gramatical.
Manifestarea interferenţei poate fi surprinsă şi în schimbările de cod (codeswitching), fenomen foarte des întâlnit în Republica Moldova.
Bibliografie:
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CRITERII DE CLASIFICARE A TEXTILEOR TRADIŢIONALE
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GÎSCA Aliona
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Cuvinte cheie: textile tradiţionale
Textilele tradiţionale moldoveneşti prezintă adevărate valori artistice datorită
cromaticii ornamenticii, facturii şi nu în ultimul rind calitîţii. Ţinînd cont de
diversitatea acestora, pentru a fi studiate este necesară sistematizarea lor după anumite
criterii.
Astfel la acest aspect metodologic au apelat mai mulţi cercetători în lucrările
sale din acest domeniu: V. Zelenciuc, E. Postolachi, E. Pavel, M. Ciocanu etc. Ţinînd
cont de concluziile cercetătorilor sus numiţi şi experienţa proprie în acest sens, pot fi
definite cîteva criterii de bază după care se clasifică textilele tradiţionale moldoveneşti.
Comform tradiţiilor populare, proiectarea şi executarea ţesăturilor s-a realizat
ţinând cont de coraportul: funcţie-tehnologie-decor. Pentru ca formula să funcţioneze,
se ţine cont de alte aspecte nu mai puţin importante cum sunt: materia primă utilizată,
caracterul firelor, tipul instalaţiei la care s-a realizat ţesătura, tehnologii de finisare a
acestora.
În dependenţă de funcţie ţesăturile tradiţionale moldoveneşti pot fi sistematizate
în patru grupe mari: textile pentru vestimentaţie; textile pentru decorul locuinţei, textile
utilizate în ceremonii şi textile de uz casnic şi gospodăresc. Funcţia dictează materia
primă şi tehnoogia de realizare a acestora. Prin urmare textilele moldoveneşti s-au
confecţionat din materie primă de origine vegetală şi animală. Astfel avem textile din
cînepă, in, bumbac – fire vegetale şi textile din lînă şi mătase de origine animală.
Ingeniozitatea meşteriţelor noastre a condiţionat confecţionarea ţesăturilor în
amestec, care sunt foarte rezistente, ecologic pure, permeabile şi cu un aspect estetic
deosebit. Diversitatea materiei prime impune utilizarea diferitor tehnologii textile de
realizare şi pur decorative. Aşadar, vom menţiona tehnologiile cel mai frecvent
utilizate: ţesutul iţat (în două iţe, trei, patru, cinci,… şapte,…iţe); ţesutul ales (ales cu
mîna, ales cu scîndurica, ales cu fusul, ales cu andrica…); ţesutul combinat, care
presupune îmbinarea diferitor alte tehnici. Textilele tradiţionale moldoveneşti au fost
relizate la două tipuri de războaie de ţesut: vertical, răspîndit mai mult în zona de mord
şi centrală a ţării şi orizontal – utilizat pentru ţeserea ţesăturilor în partea sudică a
Moldovei.
Prin urmare, ţinem să menţionăm, că sistematizarea txtilelor tradiţionale
moldoveneşti, poate fi determinată de un spectru foarte larg de criterii, acesta depinde
nemijlocit de scopul propus. Astfel vom obţine rezultate în vederea studierii studierii
aprofundate a acestui domeniu al artei populare, posibilităţi de valorificare şi
transmitere a valoriloretnico-culturale generaţiilor premărgătoare.
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Cuvinte cheie: mass-media, manipulare, persuasiune
Asistăm astăzi la o modelare a maselor orientată, organizată şi într-o
oarecare măsură planificată prin diferite mjloace de comunicare. Televiziunea –
mai mult decât presa scrisă şi radioul – creează opinii, influenţează politic şi
educaţional telespectatorii. Ea este mijlocul de comunicare cu cel mai mare impact
asupra maselor, având un potenţial de persuasiune şi manipulare care se manifestă
în toate segmentele vieţii sociale, politice, economice, culturale. Societatea în care
trăim a fost descrisă de Karl Popper ca sensibilă la informaţie şi la schimbare, în
care „mijloacele noastre de comunicare sunt consacrate, în mare măsură,
stabilizării şi extinderii sentimentului de apartenenţă” [1]; în această societate,
ştiinţa şi tehnica ne forţează – prin mass-media, între altele - „să trăim on line, în
pas cu ultimele descoperiri” [2] .
Prin creşterea rolului mass-media în societate şi mai ales în viaţa politică se
manifestă o serie de transformări determinate de viteza crescută de circulaţie a
informaţiei. În acest context, persuasiunea şi manipularea îşi potenţează reciproc
efectele. Prin persuasiune se urmăreşte convingerea, pe bază de argumente, a unei
persoane sau grup social, astfel încât membrii săi să creadă, să gândească sau să
acţioneze într-un anumit mod, cu condiţia de a le respecta libertatea de gândire.
Astăzi, „în era tehnologică în care trăim, mijloacele prin care persuasiunea poate fi
realizată şi diseminată sunt extrem de sofisticate” [3]. Manipularea, la rândul său,
urmăreşte modificarea atitudinilor, credinţelor, comportamentului unei persoane
sau grup social în conformitate cu interesele iniţiatorului, lăsând totuşi impresia
libertăţii de gândire, de decizie şi acţiune. Puterea de manipulare şi influenţare pe
care o au mediile se concretizează prin tehnici ca: selectarea ştirilor, orientarea
ştirilor, influenţarea prin titluri şi prin plasarea ştirilor, alegerea evenimentelor sau
editorialului şi selecţia fotografiilor în presa scrisă.
Mass-media constituie cele mai importante suporturi de punere în practică a
unor tehnici de manipulare şi persuasiune. Efectul lor asupra societăţii româneşti
din ultimul deceniu se reflectă în comportamentul consumatorilor de mesaje, un
rezultat major fiind rezistenţa mai mare la manipulare, evidentă în dinamica opiniei
publice.
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TRENDS IN FERTILITY AND POPULATION AGING IN MULTIETHNIC
TRANSYLVANIA (ROMANIA)
VERES Valér dr.
Institution: Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
Reviewer CSATA: Zsombor, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
The paper analyses the changes in fertility and natural increase in
Transylvania. Two tendencies are analyzed in the period between 1980 and 2004.
The first one is the role of natal and abortion policies during the communist period
in Romania, then, following the regime change in 1989, the social-economic
transition in the variations of natural increase in Transylvania. The second
tendency refers to the differences regarding fertility in the Transylvanian regions,
which may be noticed since the end of the 19th century in Transylvania. In close
connection with this tendency, we analyzed the role of ethnic composition on
fertility patterns, and the quality of vital statistical data according to ethnicity and
the correction methods.
Results: Similarly to the Romanian fertility tendencies, in the last part of the
Communist period, the number of births was also kept high in Romania due to
governmental pressure. The changes that had occurred as a consequence of the
political change in December 1989 ceased the above mentioned population policies
and the regress of fertility and natural increase was spectacular from one year to
the other. As regarding the reasons of the fertility decline after 1989, we can only
partially agree with J. Rychtarikova, who considers that the fertility decline in
Eastern Europe after 1989 may be attributed to the social-economic crisis. In the
Western counties of Romania, this decline is due to conscious choices because in
1990 the change did not have so spectacular negative effects, although fertility
rates declined the most during the entire period.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.
ПЕНИНА Ольга
Институт философии, социологии и политических наук
Рецензент: ГАГАУЗ Ольга, доктор социологии
Ключевые слова: повседневная жизнедеятельность (ПЖ), физическая
активность (ФА), старение
Автором опрошено 140 мужчин в возрасте 60 лет и старше из
городской местности (г. Кишинёв) по теме «Медико-социальные и
демографические аспекты здоровья мужчин после 60 лет». В данной работе
рассматривается зависимость повседневной жизнедеятельности и физической
активности от ряда медико-социальных факторов с использованием
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), t-теста для независимых
выборок, биномиального теста. С возрастом отмечается ухудшение данных
видов деятельности, особенно в возрастной группе после 75 лет. Зависимости
между частотой социальных контактов с детьми, близкими родственниками и
степенью ограничения ПЖ и ФА обнаружено не было: пожилые люди,
потерявшие способность обслуживать себя самостоятельно, продолжают
поддерживать с ними тесные связи. Однако, частота социальных контактов с
друзьями уменьшается по мере роста ограничения ПЖ и ФА. Оценка степени
удовлетворённости внутренними (семейными) и внешними (с соседями,
коллегами и др.) социальными контактами выявила зависимость этих
переменных от уровня ограничения ПЖ и ФА. Таким образом, нарушение
данных видов деятельности в пожилом возрасте влечёт за собой как
неудовлетворённость внешними социальными контактами в результате
сужения круга общения, так и недовольство семейными взаимоотношениями.
Выявлена зависимость между показателями ПЖ и ФА и характером
взаимопомощи между респондентами и их детьми. В группе чистых доноров
(оказывают помощь, но сами не получают её) значения рассматриваемых
показателей наилучшие. Среди тех, кто оказывает помощь и получает её, а
так же среди тех, кто не участвует в обмене помощью с детьми, физическая
активность и повседневная жизнедеятельность ограничена умеренно. И,
наконец, наибольшее ограничение ПЖ и ФА зафиксировано среди чистых
реципиентов (те, кто только получают помощь). Среди других статистически
значимых факторов отметим следующие: продолжение-прекращение
трудовой деятельности после выхода на пенсию, самооценка здоровья,
частота госпитализации за последний год, число принимаемых
медикаментов.
Работа выполнена при поддержке программы INTAS Young Scientist
Collaborative Call with Moldova 2005, № проекта 05-115-4625
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IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ ÎN
ROMÂNIA – MĂSURĂ IMPUSĂ PENTRU ADERAREA LA UE
CODREANU Carmen Mariana, FĂTU Virgil
Facultatea de Economie, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
Recenzent: DUMITRAŞCU Vadim, Conf. univ. dr., Facultatea de Economie,
Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
Cuvinte cheie: agricultură ecologică, dezvoltare durabilă, agricultură tradiţională
În contextul orientării politicii agricole comunitare spre o agricultură
naturală, în care conceptul de agricultură ecologică are un loc bine definit, este
necesară intensificarea eforturilor de promovare a practicilor agriculturii.
Agricultura ecologică este un sistem de management al producţiei agricole
care favorizează resursele reînnoibile şi reciclarea şi nu dăunează mediului
înconjurător. Agricultura ecologică (organică, biologică) evită folosirea
pesticidelor, ierbicidelor, fertilizatorilor sintetici şi a practicilor de manipulare
genetică. În ceea ce priveşte creşterea animalelor, se evită folosirea profilactică a
antibioticelor şi a hormonilor de creştere şi se pune accentul pe bunăstarea
animalelor şi pe asigurarea unei hrane cu produse naturale.
Obiectivele agriculturii ecologice sunt :
- dezvoltarea producţiei şi a unei pieţe interne de produse agroalimentare
ecologice,
- armonizarea regulilor de producţie şi de inspecţie.
Agricultura ecologică urmăreşte obţinerea de produse agroalimentare
ecologice certificate, de origine vegetală şi animală de calitate, în strânsă legătură
cu mediul înconjurător şi limitarea riscului poluării, cu menţinerea fertilităţii
solului.
Preţurile produselor agriculturii ecologice sunt mai mari decât preţurile
produselor convenţionale, pentru că există o serie de costuri tehnologice şi de
îndeplinire a standardelor care nu pot fi compensate prin aplicarea principiilor
economiei de scală. De aceea, există o serie de mecanisme financiare prin care UE
vine în sprijinul producătorilor agricoli care îndeplinesc standardele comunitare de
agricultură ecologică.
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL
PRECONIZAT DE PROIECTUL NOULUI COD CIVIL ROMÂN
APETREI Irina
Facultatea de Drept a Universităţii “Petre Andrei” Iaşi, România
Recenzor: ANDRONOVICI Constantin, prof. univ.dr.
Cuvinte cheie: armonizare, regim matrimonial, principiul autonomiei de voinţă,
convenţie matrimonială
Proiectul Noului Cod civil român, aflat încă pe masa de lucru a
Parlamentului României, include în strucura sa, pe lângă reglementarea raporturilor
juridice specifice dreptului civil şi reglementarea raporturilor juridice aparţinând
dreptului familiei, în Cartea II, intitulată Familia.
Actualul proiect aşează la baza raporturilor patrimoniale dintre soţi
principiul autonomiei de voinţă, preconizând o adevărată reformă legislativă a
regimului matrimonial existent în prezent în România. Astfel, spre deosebire de
actuala reglementare, care instituie ca regim matrimonial legal unic, obligatoriu şi
imutabil regimul comunităţii de bunuri, actualul proiect, răspunzând necesităţii
armonizării legislaţiei româneşti cu cea europeană în domeniul relaţiilor de familie,
permite viitorilor soţi să aleagă anterior încheierii căsătoriei, pe cale de convenţie
matrimonială (nereglementată în prezent), încheiată prin act autentic notarial, unul
dintre următoarele regimuri matrimoniale: regimul comunităţii legale, regimul
separaţiei de bunuri şi regimul comunităţii convenţionale. Potrivit art. 295, la cel
puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii îşi pot schimba regimul matrimonial
ales, prin act autentic notarial.
Potrivit prevederilor art. 247-248, regimul matrimonial va înceta prin
anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei. Regimul matrimonial se va lichida
potrivit legii în caz de încetare sau de schimbare.
În concluzie, noutatea legislativă propusă de Proiectul Noului Cod civil
român şi care reformează actuala reglementare a raporturilor patrimoniale dintre
soţi din România, constă în posibilitatea viitorilor soţi de a opta între mai multe
regimuri matrimoniale, raliindu-ne astfel la reglementările europene în acest
domeniu.
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The Association of Young Researches of Moldova “PRO-Science” unites
doctorands and young researches of Republic of Moldova. The aim of the
Association is creation and support of an adequate environment for science
promotion and affirmation of young researches of Moldova.
The activity of ATCM “PRO-Science” is reflected on the web page:
www.pro-science.asm.md
The list of discussions MOLDOVAdoc has the task to facilitate the dialog between
young researches. Trough this list could be discussed various themes linked to
research and the sector of young researches activities. Also this list offer useful
information about fellowships, grants, conferences, scientific competitions. The
web page of the list could be accessed on:
http://groups.yahoo.com/group/MOLDOVAdoc
The objectives of Association of Young Researches of Moldova “PRO-Science”
are:
• Information of young researches and doctorands about fellowships,
grants, conferences and scientific competitions
• Initiation and conducting of various measures for promotion and
popularization of science among young researches
• The annual conference of young researches - to became a tradition
for Republic of Moldova
• Affirmation on international arena through active participation in
conferences and international meetings
The Association of Young Researches of Moldova “PRO-Science”
www.pro-science.asm.md
prostiinta@gmail.com
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