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Lucrarea de faţă prezintă o culegere de rezumate a participanţilor
la Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova, desfăşurată pe data de 11
noiembrie 2004. Ideia efectuării acestei conferinţe a apărut din mai multe
considerente:
• Astăzi, ştiinţa este o parte componentă esenţială a realităţii care
ne înconjoară iar evoluţia Republicii Moldova este condiţionată
de dezvoltarea ştiinţei - fundamentul progresului tehnologic şi
viitorului durabil;
•

Activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie să fie direcţionată spre
cunoaşterea şi transformarea realităţii în care este Republica
Moldova;

•

Importanţa tinerilor cercetători devine covârşitoare într-o
societate care se bazată pe cunoaştere şi în care există o acută
dorinţă de supravieţuire;

•

Un factor fundamental în afirmarea tinerilor implicaţi în procesul
de cercetare este prezentarea rezultatelor cercetării lor la diferite
conferinţe şi publicarea în reviste de specialitate.

Astfel, am considerat vital organizarea acestei Conferinţe pentru
crearea unui cadru favorabil în promovarea şi afirmarea tinerilor
cercetători din Moldova; stimularea potenţialului ştiinţific al tinerilor;
crearea condiţiilor favorabile pentru menţinerea în ţară a resurselor
umane; stabilirea unui dialog corespunzător între tinerii cercetători;
sensibilizarea opiniei comunităţii ştiinţifice asupra problemelor ce ţin de
pregătirea cadrelor ştiinţifice; popularizarea ştiinţei, în special, în
rândurile generaţiei tinere. Conferinţa a oferit tinerilor cercetători
posibilitatea de a prezenta rezultatele activităţii lor ştiinţifice şi stabilirea
unor relaţii de colaborare, fapt care favorizează implicarea asiduă în
viaţa ştiinţifică precum şi modalitatea de abordare multilaterală a
problemelor ştiinţifice care vor avea rezultate notorii pentru Republica
Moldova.
Grupul organizatoric aduce sincere mulţumiri Prezidiului Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Departamentului Tineret şi Sport pentru
susţinerea financiară acordată, precum şi sponsorilor “FRANZELUŢA” S.A.
şi Î.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A..

Comitetul organizatoric
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DRIM-8-EN-7-ONA: ACCEDEREA CONTINUĂ
GORINCIOI E., VLAD P., POPA D., COLŢA M., ARÎCU A.
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
str. Academiei 3, MD- 2028, Chişinău, Republica Moldova
Fax: +(373-22) 73 97 75
ghelen@mail.md
Cuvinte-cheie: Sesquiterpenoide drimanice, sinteză, drim-8-en-7-onă, fotooxigenare
Lucrarea oferă rezultatele cercetărilor consacrate elaborării metodelor
semisintetice de preparare a unor derivaţi drimanici polifuncţionali, inclusiv a celor
naturali (1) – (3), pornind de la drim-8-en-7-onă (4) – produs accesibil, obţinut din
materie primă renovabilă locală.
Compuşii (5) şi (6) reprezintă sintoni preţioşi pentru prepararea antifidantului
natural warburganalul. Una dintre căile strategice de sinteză a lactonei naturale (3)
include ca etapă -cheie o reacţie nouă: dehidrogenizarea fotooxidativă a enolacetatului 7cetoizodrimeninei (1) în prezenţa fotosensibilizatorilor roz bengal sau tetrafenilporfirină.
Rezultatele obţinute stimulează realizarea noilor investigaţii privind fructificarea
posibilităţilor sintetice unice ale drim-8-en-7-onei.
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DEGRADAREA SUBSTANŢELOR DE REZERVĂ ÎN EMBRIONII
SEMINŢELOR Glicine max SUB ACŢIUNEA PREPARATELOR COMPLEXE
DE VANADIU ŞI LICHID CULTURAL DE Streptomyces
ACHIRI Irina, MACARIŞIN Dumitru
Institutul de Fiziologie a Plantelor, str.Pădurii 26/1,Chişinău MD-2002, Moldova
akiri@mail.ru
Cuvintele cheie: sămânţa, activitatea amilolitică sumară, enzime hidrolitice.
Rezultatele experimentale obţinute anterior au arătat că prelucrarea seminţelor cu
soluţii ce conţin sare de vanadiu şi lichid cultural de streptomicete au un efect pozitiv în
special în cazul utilizării lor în complex. Efectul pozitiv e condiţionat de sporirea
capacităţii seminţelor de a adsorbi odată cu apa şi soluţiile studiate, care ar putea
influenţa accesibilitatea substanţelor de rezervă.
Germinarea şi etapele iniţiale de creştere a plantulei sunt menţinute de rezervele
nutritive acumulate în seminţe. Accesarea energiei stocate în biopolimerii ţesuturilor de
rezervă este determinată de enzimele hidrolitice.
Amidonul este una din sursele energetice importante ale plantei, de aceea ne-am
propus să stabilim daca preparatele menţionate mai sus induc modificări în activitatea
amilazelor din seminţele tratate cu Vanadiu (varianta - V2+), lichid cultural de
Streptomicete (varianta - LC) şi în combinaţie Vanadiu cu lichid cultural de
Streptomicete (varianta - LC+V2+).
În extractele enzimatice din embrionii seminţelor (V2+; LC; LC+V2+ şi martor) a
fost determinată activitatea amilolitică sumară conform metodei (Chrispeels, 1967). În
activitatea amilolitică sumară nu au fost detectate deosebiri substanţiale dintre variantele
luate în studiu. Urmează de stabilit care clase de enzime din seminţele de soia sunt
influenţate de aceste preparate!?
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ACTIVITATEA BIOSINTETICĂ A STREPTOMICETELOR DIN SOLURILE
MOLDOVEI
ACHIRI I.**,TOFILAT S.*, POSTOLACHI O.*, BRATUHINA A.*, ILIAŞ M.*
*Institutul de Microbiologie a AŞM, str. Academiei 1, MD-2028, Chişinău, Moldova
**Institutul de Fiziologie a Plantelor, str. Pădurii 26/1, MD-2002, Chişinău, Moldova
akiri@mail.ru
Cuvintele cheie: Streptomicete, producenţi.
O sarcină fundamentală pentru biologia contemporană a rămas obţinerea
compuşilor biologic activi. O însemnătate mare o are aplicarea producenţilor sintezei
microbiologice în creşterea animalelor şi a plantelor. Merită de atras atenţie asupra
preparatelor microbiene, ce stimulează dezvoltarea plantelor de cultură şi inhibă creşterea
buruienilor. Pentru creşterea animalelor e nevoie nu numai de o bază alimentară, ci şi de
alte mijloace de sporire a productivităţii. În ultimii ani s-au studiat şi s-au propus în
calitate de producenţi un număr mare de reprezentanţi ai actinomicetelor, care pot
sintetiza metaboliţi, ce n-au fost până acum studiaţi, dar s-au dovedit a avea o activitate
biologică mare.
Scopul investigaţiilor noastre a fost de a studia productivitatea şi activitatea
biologică a streptomicetelor, izolate din solurile Moldovei. Experienţele efectuate au
arătat că biosinteza substanţelor biologic active a streptomicetelor depinde de condiţiile
de cultivare, îndeosebi de compoziţia mediului. S-a dovedit că, activitatea biosintetică a
izolaţilor din sol e mai mare decât la tulpinile de sreptomicete din colecţie. La cultivarea
tulpinilor pe mediul complex M-I, cantitatea biomasei era de la 8,74 până la 22g/l,
lipidele 7,48-27%, iar fracţiile fiziologic active-fosfolipidele 4,45-14,3, sterinele 5,115,7%, aminoacizii esenţiali-44% şi mai mult. Calitatea nutritivă a proteinei din biomasă
după unii indici e mai mare ca proteina ideală. Tulpinile studiate sintetizează substanţe cu
activitate fitohormonală, ce posedă proprietăţi antimicrobiene contra unor boli de origine
bacteriană a albinilor şi contra bacteriilor fitopatogene. Astfel, streptomicetele izolate din
solurile Moldovei pot fi privite ca nişte tulpini din care se pot obţine biopreparate
necesare pentru plante şi animale.
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SPORIREA VIGUROZITĂŢII SEMINŢELOR DE GLICINE MAX PRIN
APLICAREA PREPARATELOR COMPLEXE DE VANADIU ŞI LICHID
CULTURAL DE STREPTOMYCES
ACHIRI Irina, Dumitru MACARIŞIN
Institutul de Fiziologie a Plantelor, str.Pădurii 26/1, Chişinău MD-2002, Moldova
akiri@mail.ru
Cuvintele cheie: sămânţa, scurgere de electroliţi, îmbibare.
Odată ce, sămânţa matură uscată ajunge în condiţii umede, începe absorbţia apei.
Influxul apei în celulele seminţei uscate rezultă în perturbări structurale temporale,
în special la nivelul membranelor ceea ce provoacă scurgerea imediată şi rapidă a
soluţiilor de metaboliţi cu mase moleculare mici (Bewley, 1997). Cu cât mai repede
sămânţa va opri această scurgere de electroliţi cu atât mai sporită va fi germinarea şi
dezvoltarea ulterioară a plantei.
În experimentele anterioare am demonstrat că tratarea seminţelor cu soluţii de
Vanadiu şi lichid cultural de Streptomicete influenţează benefic procesele germinative
(Achiri, 2003; 2004). Am presupus că aceasta se datorează modificărilor permeabilităţii
membranelor celulare induse de V2+ şi elicitori din lichidul cultural de Streptomicete.
În cercetările curente ne-am propus să verificăm această presupunere prin
aplicarea metodei de scurgerea de electroliţi (Bewley, 1984). Pentru aceasta seminţele,
tratate preventiv cu soluţia de Vanadiu (varianta - V2+), lichid cultural de Streptomicete
(varianta - LC) şi în combinaţie Vanadiu cu lichid cultural de Streptomicete (varianta LC+V2+), au fost amplasate în volume egale de apă deionizată şi lăsate îmbibării libere
timp de 3 ore. După aceasta a fost apreciată conductibilitatea soluţiei în care s-a realizat
îmbibarea seminţelor. Cea mai mică conductibilitate a fost observată la varianta V2+ (170
µS), mai înaltă la LC+V2+ (200 µS) şi maximală la Martor şi varianta LC, 240µS şi 220
µS respectiv. Din rezultatele obţinute rezultă ca cantitatea electroliţilor pierduţi de
seminţele tratate cu V2+ şi V2++LC, în timpul îmbibării, este substanţial mai mică decât la
Martor. Aceste date vin în sprijinul presupunerii noastre anterioare (Achiri, 2003; 2004)
şi confirmă că V2+ induce schimbări la nivel membranar care determină restabilirea mai
rapidă a structurilor plasmalemei şi tonoplastului şi opreşte scurgerea de electroliţi.
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ACIDIC CHITINASES IN DORMAND APPLE SEED EMBRYO – IS THIS A
DEFENSE TOOL?
MACARISIN Dumitru
Institute of Plant Physiology, Moldovan Academy of Sciences. 26/1 Padurii Srt. Chisinau,
MD-2002, Moldova
macarishind@yahoo.co.uk
Key words: Apple seed, chitinase, isoform.
Chitinases accumulate in seeds as a part of their developmental program, wile
others can be induced in response to microbial attack (Gomes et al., 2002). Chitinases
may protect seeds against chitin containing pathogenic fungi because substrates for
chitinase are found in some fungal cell wall (Gomez, 2003). Chitinases are also
synthesized in response to oligosaccharides from microbial or plant cell walls (elicitors)
and after treatments with defense regulators, such as ethylene and salicylic acid (Fritig,
1998). Expression of chitinases in transgenic plants has substantiated their antifungal
potential (Grison, 1996). All these findings support that chitinases can help defend plant
against fungal infections and thus present a strong interest for investigations. In this
regard, we intend to expand our on going investigations of mechanisms underlying seed
vigor and germination. The objectives of our investigation were the identification and
characterization of apple seed chitinases.
Six buffer systems were used for extraction of chitinases from apple seed embryos.
After extraction and purification procedures six samples of enzymatic extracts were
obtained and tested for presence of chitinase activity. Only in two enzymatic extracts was
detected chitinolytic activity. By utilizing the native PAGE according to Davis (1964),
three acidic chitinase isoforms (A.Ch.1, A.Ch.2, and A.Ch.3) were detected in enzymatic
extracts from mature apple seeds. The preliminary estimation of the relative molecular
weight of the apple seed acid chitinases, according to Laemmli (1976), is A.Ch.1 = 66 –
72 kDa; A.Ch.2 = 49 – 51 kDa and A.Ch.3 = 44 – 46 kDa.
This work was supported by Award No. LTTGP-04 Follow-On Award of the
Moldovan Research and Development Association (MRDA) and the U.S. Civilian
Research & Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet
Union (CRDF).
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SPORIREA TERMOTOLERANŢEI LA PLANTELE DE CULTURĂ PRIN
APLICAREA PREPARATELOR BIOLOGICE
DE ORIGINE NATIVĂ
MACARIŞIN Dumitru
Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.Ş. R.M. 26/1 Pădurii, Chişinău MD-2002,
Moldova
macarishind@yahoo.co.uk
Cuvintele cheie: preparat biologic nativ, stres termic, sămânţă, termotoleranţă.
Decenii de agricultură extensivă însoţită de aplicarea abuziva a îngrăşămintelor
minerale în combinaţie cu pesticidele au dus la o poluare catastrofală a ecosistemelor.
Astfel, în condiţii de pericol ecologic, amplificat de creşterea populaţiei globale,
omenirea este obligată să găsească căile alternative de sporire a productivităţii plantelor
de cultură. O soluţie reală este utilizarea preparatelor biologice de origine nativă, care
capătă o aplicare tot mai larga in practica agricolă modernă. În acest context
promiţătoare este utilizarea extractelor din alge pentru tratarea seminţelor înainte de
semănat. În cercetările anterioare noi am demonstrat eficacitatea utilizării acestor
preparate la sporirea rezistenţei şi productivităţii la cereale (Dascaliuc, 1998; Macarişin,
2002). Obiectivul acestor cercetări a fost de apreciat rezistenţa la şocul termic a
plantulelor de castravete obţinute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg. Pentru acest
scop seminţele au fost tratate cu soluţia apoasă a preparatului Reglalg şi apoi lăsate să
germineze la temperatura de 25 °C. Seminţele germinate au fost supuse stresului termic la
temperatura de 45°C. După 72 de ore de la stresul termic, termotoleranţa plantelor şi în
special reacţia sistemului radicular a fost apreciată cu ajutorul Coeficientului de Creştere
Relativă a rădăcinilor (CCR): CCR =

∆L
∆L

p .t .

.
p .m.

, în care

rădăcinilor în 72 ore la plantele supuse stresului termic;

∆L

∆L

p .t .

p . m.

- creşterea relativă a
- creşterea relativă a

rădăcinilor în perioada menţionată la plantule martor.
Rezistenţa relativă la stresul termic a plantulelor de castravete tratate cu preparatul
Reglalg a fost mai înaltă decât la martor: valoarea CCR la plantele tratate a constituit
0,44 ± 0,05, pe când la martor 0,10 ±0,01. Astfel, aplicarea preparatului Reglalg în
condiţii de laborator a permis o majorare semnificativă a rezistenţei plantulelor de
castravete la şocul termic.
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POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE A LEVURILOR
DE LA VINIFICAŢIE
MOLODOI Elena, USATÎI Agafia
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. Chişinău, str.Academiei 1, MD – 2028
tel:73-80-13
Cuvinte cheie: enolevuri, aminoacizi, lipide.
În Industria Vinului, levurile intervin în fermentarea spontană şi cea dirijată a
mustului de struguri. În grupul denumit generic „levurile de vin” sunt incluse specii ale
genului Saccharomyces, care pe parcursul fermentării pot fi active în condiţiile întâlnite
în mustul de struguri.
Pentru valorificarea ulterioară a levurilor de la vinificaţie, esenţială este
compoziţia lor chimică, care reprezintă suport pentru prelucrare, fie prin uscare, fie prin
obţinere de extracte.
Levura Saccharomyces este valoroasă prin conţinutul aminoacizilor. Cercetările
noastre au demonstrat că suma aminoacizilor esenţiali legaţi alcătuieşte 11,55 mg/100 mg
din totalul aminoacizilor identificaţi. În cantităţi sporite se conţin: acidul glutamic (1,398
mg/100 mg), acidul asparagic (1,311 mg/100 mg), leucina (1,183 mg/100 mg), alanina
(0,964 mg/100mg), lizina (0,989 mg/100mg).
Ponderea aminoacizilor imunoactivi (acidul asparagic şi glutamic, alanina şi
cisteina, glicina şi serina, treonina, triptofanul şi valina) este de 26,77 % în fracţia
aminoacizilor liberi şi de 54,5% pentru cei din fracţia peptidică. Din acest punct de
vedere levura este comparabilă cu carnea.
Concomitent cu investigaţiile asupra componenţei aminoacizilor la levurile de la
vinificaţie s-a efectuat un studiu mai profund al conţinutului de lipide. Rezultatele
obţinute atestă faptul că, conţinutul lipidelor intracelulare constituie 12,0 g/100gBU.
Analiza fracţiilor lipidice ne-a permis a concluziona că fracţia sterinelor şi eterilor de
sterine predomină – 16,8% şi respectiv 61,0 % din sumă. Fosfolipidele alcătuiesc 1,3%,
trigliceridele 18,9%. Astfel, levura de vin poate susţine competiţia cu celelalte levuri
Saccharomyces în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării după prelucrare, pentru
obţinerea unui furaj sau unor produse oleogene.
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ACŢIUNEA RAZELOR IONIZANTE γ ASUPRA GENERAŢIEI M2
DE ARMURARIU (SILYBUM MARIANUM L.)
ANDRIEŞ Alina
Institutul de Genetică al A.Ş.M., Str. Rădurii, 20, Chişinău, MD 2002, Moldova
alandries@mail.ru
Cuvintele cheie: armurariu, plante medicinale, raze γ, caractere cantitative.
Scopul lucrării date a fost evidenţierea acţiunii razelor γ asupra proceselor de
creştere, dezvoltare şi variabilitatea caracterelor cantitative în generaţia M2 la specia
medicinală Silybum marianum L.
Principiul activ ce se conţine în seminţele de armurariu, este silymarina, în
concentraţie de 1,5%, ea fiind compusă din patru flavonoizi ce fac parte din extrasul
sumar: silibina, silidianina, silimanina şi siliandrina. Silymarina este unul din cele mai
efective preparate cu efect hepatobiliar, antihepatotoxic şi protector al hepatocitelor, cu
utilizare largă în tratamentul inflamaţiilor hepatice, în ciroză hepatică şi diverse hepatite.
Ea are un rol important în scop profilactic pentru protecţia celulelor hepatice în condiţii
nocive.
În primăvara 2003 seminţele uscate de armurariu au fost tratate cu doze de 50, 100
şi 150Gy, utilizînd instalaţia RXM-γ-20, unde în calitate de sursă radoiactivă serveşte
elementul Co60. În rezultatul iradierii s-a obţinut generaţia M1, din seminţele căreia s-a
obţinut generaţia M2.
S-a stabilit că toate dozele utilizate au acţionat stimulator asupra proceselor de
creştere vegetativă. Astfel, la faza de înflorire totală radiaţia a provocat o creştere de 1,6
ori a înălţimii plantelor la doza 100 Gy faţă de martor şi o majorare semnificativă a
numărului de frunze la dozele 50 Gy şi 150 Gy.
De rând cu aceasta s-a evidenţiat o influenţă activă a radiaţilor γ şi asupra
organelor reproductive, astfel, numărul de inflorescenţe la o plantă a fost practic de 2 ori
mai mare la doza 150 Gy faţă de martor.
Din rezultatele obţinute se poate concluziona că razele γ influenţează
variabilitatea caracterelor cantitative la Silybum marianum. Coeficientul de variaţie a
crescut considerabil de 1,2-2,24 ori la generaţia M2 ceea ce demonstrează direct
implicarea radiaţiilor ionizante γ în creşterea dispersiei, şi, deci, a variabilităţii fenotipice
a populaţiilor, care la rândul său este o premisă obiectivă a creării variabilităţii
genotipice, fapt ce urmează să fie direct stabilit în generaţiile M3-Mn.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЛОКОМОТОРНОГО АППАРАТА
РУКОКРЫЛЫХ (CHIROPTERA)
АЛЕКСЕЕВА О.И1, ГОРАШ М1, МОВИЛЭ А.А.1,2
– Теоретический лицей «GAUDEAMUS»
2
– Институт Зоологии АН РМ
1

Изучение специфики полёта летучих мышей и её зависимость от
морфологических параметров – одна из перспективных областей теоретической
биологии.
Работа проводилась в течении 2003 – 2004 гг. Материалом послужили
коллекция летучих мышей Института Зоологии АН РМ и сборы летучих мышей.
Для работы выбраны виды Chiroptera с различными лётными
характеристиками: Rhinolophus hipposideros (Bechst., 1800), Plecotus auritus
(Linnaeus,1758), Myotis daubetoni (Kuhl, 1819), Barbastella barbastellus (Scherber,
1774), Nyctalus noctula (Shereber, 1774), Eptesicus serotinus (Linnaenus1758 non
Shereber 1774).
Снятие промеров проводилось по стандартной зоологической методике.
Морфо-функциональный анализ локомоторного аппарата рукокрылых проводился
по методу Фарнея и Флегарти (Farney, Fleharty, 1969), Кузякина (Кузякин, 1950) и
др.
В процессе работы было выяснено, что формулы для расчёта коррелятивных
соотношений летательных характеристик рукокрылых, не дают точное
представление о морфологических параметрах рукокрылых. Например, расчёт
площади крыла превосходит реальный результат в 2 – 3 раза.
В связи с этим мы предложили свой оригинальный метод расчёта. Суть
нашего метода заключается в том, что крыло рукокрылого разбивается на
несколько треугольников. Потом, на основании различных математических
преобразований выводится формула расчета, дающая наиболее приближённый к
действительности результат:

S крыльев

=

LB
4 ( F5 + 3 L )

Аналогично была получена формула расчёта длины крыла:

L крыльев =

F 52 + L 2B ,

где L – длина тела, LB – длина верхушки крыла, F5 – длина пятого пальца.
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PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII SINTETICE ÎN MITOCONDRIILE
ŞOBOLANULUI ALB ÎN FUNCŢIE DE STATUTUL TIROIDIAN
TROSINENCO A.
Catedrea Biologie Umană şi Animală, Universitatea de Stat din Republica Moldova,
endocrinolog@mail.ru
Cuvinte cheie: triiodtironina, ATP, UCP, mitocondria, utilizarea oxigenului, efectul calorigenic.
Scopul cercetărilor a fost de a evedenţia dependenţa activităţii sintetice a ATP-ului
mitocondriale şi a proteinelor lor de statutul tiroidian.
În realizarea lucrării a fost folosite metodele următore: administrarea a triiodtironinei,
colectarea sîngelui, ELISA, extracţie mitocondriilor din ficat, fracţionarea proteinelor prin folosirea
soluţiei saturate de sulfat de amoniu, cromatografia statică schimbătoare de ioni, electroforeza în
gel de poliacrilamidă în prezenţa de SDS, metoda polarografică, determinarea cantitativă a
proteinei prin metoda lui Braedford.
Prelucrarea rezultatelor obţinute a fost efectuată prin folosirea MathCad 2001 Pro
(prelucrarea statistică), Leonardo (analiza cromatogramelor) şi Quantity-One (Bio-Rad) pentru
analiza electroforezilor.
În cercetări au fost utilizaţi 21 de şobolani albi de laborator cu masa corpului 200 – 230 g,
repartizate în 3 loturi:
Martor (administrarea soluţiei fiziologică 1ml, i. p.);
Hipertireoza (administrarea triiodtironinei 1ml, 1 µg/100 g, i. p.);
Hipertireoza (administrarea triiodtironinei 1ml, 5 µg/100 g, i. p.).
În decursul administrării triiodtironinei timp de 15 zile, sîngele a fost colectat peste fiecare
3 zile. Spre sfărşitul experienţelor animalele a fost decapitate şi ficatul lor a servirt pentru
extragerea mitocondriilor imediat utilizate pentru determinarea intensităţii respiraţiei şi vitezei de
sinteză a ATP-ului. În urmă proteinele din mitocondrii aceşti a fost cercetate după metodele sus
numite. Rezultate obţinute sînt prezentate în tabelul.
Tabelul
Rezultate obţinute în urmă cercetării
Lotul de
aninmale
Martor
Hipertireoza
(1 mg/100g)
Hipertireoza
(5 mg/100g)

Concentraţia
triiodtironinei,
(ng/ml)
3,12 ± 0,04

Concentraţi
a tiroxinei,
(nmol/l)
50,1 ± 4,3

Intensitatea de
respiraţie O2,
nmol/min·mg
170,02

Viteza sintezei
ATP,
nmol/min·mg
485,7

Gradul cuplării
(ATP/O)
2,857

Sinteza
proteinei
33 kDa
-

3,95 ± 0,03*

45,2 ± 2,1

176,07

480,5

2,729

-

6,02 ± 0,08*

44,3 ± 3,1

212,49*

404,6*

1,905*

+

*P < 0,05; “+” – realizarea sintezei; “-” – lipsa sintezei
Concluzii: Hipertireoza modelată prin intermediul administrării dozate a triiodtironinei
provoacă sinteza proteinelor noi, printre care şi fracţia nouă a proteinelor aproximativ de 33 kDa în
care poate fi UCP;
S-a stabilit că surplusul de triiodtironină inhibă activitatea sintetică a ATP-ului în
mitocondrii;
S-a determinat că excesul triiodtironinei modifică cuplarea respiraţiei cu fosforilarea
oxidativă în direcţia micşorării sintezei ATP-ului.
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UTILIZAREA RADIAŢIEI Γ PENTRU INDUCEREA MUTAŢIILOR LA NĂUT
(Cicer arietinumL.)
CLICIUC Dorin
Institutul de Genetică AŞM,
clorin@mail.md
Cuvinte cheie: Cicer arietinum, iradiere γ, DL50, caractere valoroase, corelaţii.
Obiectivele studiului: aprecierea acţiunii radiaţiei γ la seminţele de năut,
determinarea dozelor eficiente pentru inducerea mutaţiilor, evidenţierea variabilităţii
induse, analiza caracterelor noi obţinute prin mutageneza γ.
Pe parcursul anilor 2001-2004 s-au efectuat cercetări asupra acţiunii iradierii
experimentale cu raze γ a seminţelor de năut provenite de la soiurile Volgogradsky 10,
Rozana si linia 2/98. S-au analizat efectele acestei iradieri atât asupra decurgerii
principalelor procese de creştere şi dezvoltare (răsărire, creştere, înflorire, maturizare),
cât şi la nivel biochimic şi citogenetic. Astfel s-a stabilit că razele γ produc o întârziere şi
o reducere semnificativă a tuturor proceselor de dezvoltare la doze de la 100 Gy şi mai
mare, şi dimpotrivă la 50 Gy se produce o accelerare şi o sporire a proceselor de creştere
şi dezvoltare în raport cu martorul. S-au evidenţiat variaţii în acţiunea aceloraşi doze la
diferite linii şi condiţii de mediu. Astfel, soiul Volgogradsky 10 posedă o rezistenţă
sporită la radiaţia γ (DL50 fiind de 325 Gy), iar linia 2/98 e cea mai sensibilă (DL50 fiind
de apr.275 Gy).
La nivel citologic, expunerea la raze γ provoacă reducerea considerabilă a
activităţii de diviziune la toate dozele studiate. La doze mai mari de 200 Gy se atesta
creşterea bruscă a numărului de aberaţii observate, iar la doza de 600 Gy în general
mitoza e blocată, cromosomii sunt dispersaţi în celule.
În generaţiile M2-M4 s-au studiat principalii parametri biometrici, pentru
observarea abaterilor semnificative şi evidenţierea formelor mutante. S-au obţinut forme
valoroase în special în ceea ce priveşte raportul diferit de corelaţie între diferite caractere
unele pozitive şi altele mai puţin: înălţimea/ ramificaţia, ramificaţia/ numărul de păstăi,
numărul de păstăi/ numărul de boabe, mărimea boabelor/ conţinutul de proteine etc.
Concluzii: s-a determinat doza eficientă de inducere a variabilităţii genetice în
intervalul de 250-275 Gy; s-a determinat efectele iradierii γ asupra decurgerii celor mai
importante procese de dezvoltare; s-a demonstrat posibilitatea alterării corelaţiei strânse
între diferite caractere la năut.
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COLEOPTERELE DIN PĂDUREA DE GORUN CU CARPEN DIN
„CODRII TIGHECIULUI”
BACAL Svetlana
Institutul de Zoologie al A.Ş.M., str. Academiei, 1, of. 432
Cuvinte cheie: coleoptere, taxon, trofică.
Vegetaţia silvică a înălţimii Tigheciului pe platou şi penatele cu expoziţie sudestică este reprezentată de comunităţi de gorun monodominante şi gorun cu carpen cu un
amestec neînsemnat de tei, frasin, arţar. Fauna coleopterelor din acest tip de pădure nu a
fost cercetată până în prezent.
La colectarea materialului entomologic au fost folosite capcanele de sol tip Barber,
cât şi colectarea manuală de pe trunchiuri, sol, frunzar, materie semidescompusă. În total
au fost colectate 250 exemplare.
În rezultatul investigaţiilor au fost colectate coleoptere din 6 familii. Cele mai
abundente au fost coleopterele din familia Carabidae, reprezentată prin speciile:
Notiophilus bigutatus, N. palustris, Carabus convexus, C. excellens, Bembidion lampros,
Pterostichus melas, Abax carinatus, Anchomenus dorsale, Amara ovata, Stenolophus
teutonus, St. mixtus, Harpalus rufipes, H. tardus, Licinus depresus, Lebia crux-major,
Brachinus crepitans.
Majoritatea din aceste specii, după spectrul trofic, sunt zoofage şi contribuie la
reglarea efectivului diferitor dăunători din această pădure.
Familia Silphidae a fost reprezentată prin speciile Nicrophorus vespilloides, N.
fossor, Phosphuga atrata, iar familia Scarabaeidae – prin speciile: Geotrupes
stercorarius, G. stercorosus şi Cetonia aurata. Celelalte două familii au fost reprezentate
prin câte 2 specii. Lucanidae – Lucanus cervus, Dorcus paralelopipedus şi Coccinelidae
– Coccinela septempunctata şi Adalia bipunctata.
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IMPACTUL RÂULUI BÎC ASUPRA STĂRII ECOLOGICE A FLUVIULUI
NISTRU ÎN ZONA DE CONFLUENŢĂ
BOICENCO Nina
Institutul de Zoologie al A.Ş.M. , str. Academiei, 1, Chişinău 2028, Moldova
Tel./Fax: (373 22) 737509
boichenco_nina @ mail.ru
Cuvinte cheie: ioni principali, elemente nutritive, materie organică, microelemente.
În bazinul hidrografic al râului Bîc sunt concentrate mai multe centre industriale,
numeroase întreprinderi agricole, prin urmare, calitatea apei în mare parte depinde de
factorul antropic în această regiune. Din acest considerent, evaluarea stării ecologice şi
determinarea aportului afluentului Bîc în dinamica conţinutului ionilor principali,
elementelor nutritive, materiei organice în apele fl.Nistru în zona confluenţei a constituit
unul din obiectivele abordate.
Probele de apă au fost colectate din fl.Nistru în amontele şi avalul zonei de
confluenţă cu râul Bîc şi nemijlocit din afluent.
Apele râului Bîc conţin cantităţi mari de substanţe nutritive şi organice, de aceea
influenţa lor asupra dinamicii acestor substanţe în apele fluviului Nistru este
indiscutabilă. Aşa, în vara a.2001, sub influenţa apelor r.Bîc, în fluviul Nistru
concentraţia ionilor de amoniu a crescut de 30 de ori, a nitriţilor - de 65 ori.
Se observă şi o influenţa vizibilă a r.Bîc asupra dinamicii conţinutului ionilor
principali în fluviul Nistru. Astfel, în avalul confluenţei cu r.Bîc în apele Nistrului
conţinutul de sulfaţi sporeşte de 1,4 ori, cloruri şi magneziu - de 2,2 ori, cel al ionilor de
sodiu şi potasiu – de 2,4 ori, iar valorile mineralizării - de 1,9 ori.
Afluentul studiat modifică şi transparenţa apei fluviului. De exemplu, conţinutul
de substanţe minerale în suspensie, mai jos de confluenţa cu r.Bîc, sporeşte de 10 ori.
Poluarea r.Bîc cu mai multe microelemente-metale, mai ales în raza m. Chişinău,
se reflectă şi asupra dinamicii lor în fluviu, ca rezultat, în zona confluenţei cu r.Bîc, în
apele Nistrului concentraţiile metalelor sporesc de 1,4-6,2 ori.
Astfel, râul Bîc, apele căruia după majoritatea indicilor hidrochimici se referă,
conform clasificării elaborate de hidrobiologii ucraineni ( Oxiiuk ş.a., 1993), la clasa
apelor poluate (clasa 4-5) şi contribuie mult la poluarea fluviului Nistru.
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MODIFICĂRILE UNOR PARAMETRI HEMODINAMICI LA COPIII
NESPORTIVI DE 16 - 17ANI ÎN CONDIŢII DE CONFORT, EFORT FIZIC DE
MENAJARE ŞI ÎN PERIOADELE DE RESTABILIRE
BRIGHIDIN Vitalie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, A.Ş.M.
vbrighidin@mail.md
Frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială sunt nişte indici hemodinamici importanţi
care reflectă activitatea funcţională a sistemului cardiovascular la diferse eforturi fizice şi
psiho-emoţionale. Prin intermediul tensiometrului ,,Riester-handy,, s-au măsurat
frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială la 35 elevi nesportivi de 16-17 ani, în timpul
repausului, imediat după realizarea unui efort fizic de menajare, (30 genoflexiuni per
minut), şi în perioadele de restabilire 3 min, 5 min, 7 min, 10 min. Analiza reactivităţii
cardiovasculare în urma realizării efortului fizic de menajare a permis clasificarea
copiilor în trei grupe: I tip – se majorează atît FC, cît şi TA. ( 57, 14%) . II tip – se
majorează valorile FC, pe cînd cele ale TA nu se modifică. (34,28). III tip - creşterea
valorilor FC, pe cînd TA se micşorează. (8, 57%). Primul tip de reactivitate
cardiovasculară se datorează majorării influenţei centrilor vegetativi superiori simpatici
asupra centrilor cardiovasculari, ceea ce determină o majorare a acivităţii nodului
sinoatrial, creşterea volumului cardiac sistolic, fapt care se finalizează cu asigurarea
sangvină a organismului după realizarea unui efort fizic de menajare. Neschimbarea
valorilor TA în cazul celui de-al doilea tip de reactivitate cardiovasculară poate fi explicat
prin faptul că organismul acestor copii este adpatat mult mai eficient la realizarea unor
eforturi fizice, deaceea are loc o asigurare vasculară rapidă a diferitor ţesuturi. În cazul
celui de-al treilea tip de reactivitate cardiovasculară. Se poate vorbi despre o adaptare
cardiovasculară ineficientă. Se ştie că valorile tensiunii arteriale depind de frecvenţa
cardiacă şi de valorile debitului cardiac sistolic; în cazul de faţă se constată o micşorare a
debitului cardiac sistolic, implicit şi a celui per minut, astfel nu se realizează o asigurare
sangvină suficientă a ţesuturilor. Concluzii:1. Creşterea FC în urma realizării efortului
fizic de menajare este un rezultat al creşterii necesităţii organismului în resurse
energetice. Odată cu creşterea FC, are loc şi o creştere a debitului cardiac, parametru care
depinde de gradul de extensie diastolică a miocardului ventriculului stîng, precum şi de
volumul de umplere cu sînge a sa. 2. TA este un parametru hemodinamic mult mai stabil,
valorile căruia depind de FC şi de debitul sangvin sistolic. Această vorbeşte despre o
eficienţă a acţiunii reflexelor presoreceptoare, ce se manifestă prin intermediul sistemului
nervos vegetativ. 3. Micşorarea valorilor TA în cazul celui de-al treilea tip de reactivitate
cardiovasculară, în timp ce se constată o majorare a FC, ar putea fi explicată printr-o
adaptare cardiovasculară ineficientă în timpul realizării efortului fizic de menajare.
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MODIFICĂRILE UNOR PARAMETRI HEMODINAMICI LA COPIII SUPUŞI
DIFERITOR EFORTURI FIZICE ÎN CONDIŢII DE STRES DE MENAJARE
BRIGHIDIN Vitalie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
vbrighidin@mail.md
Scopul investigaţiilor a fost determinarea specificului modificărilor unor parametri
hemodinamici în timpul stresării prin efort fizic moderat la copii nesportivi şi sportivi
din municipiul Chişinău, grupaţi în două categorii de vîrstă (11 – 12 ani; 16 – 17 ani). Sau testat: frecvenţa contracţiilor cardiace (FCC), tensiunea arterială sistolică (TAS) şi
diastolică (TAD) în condiţii de confort relativ (CR), stres de menajare indus (SMI) şi în
perioadele de restabilire (PR) - 3 min, 5 min, 7 min, 10 min.
În condiţii de confort nu se depistează diferenţe semnificative ale FCC şi ale TAS,
atît la copii de vîrsta 11 – 12 ani, cît şi la cei de vîrsta 16 – 17 ani, sportivi şi nesportivi.
În cazulSMI, în urma realizării a unui efort fizic moderat, vectorul modificărilor
parametrilor hemodinamici în linii generale este comun ambelor grupe de vîrstă, dar
intensitatea este diferită – cele mai exprimate modificări se constată în cazul investigării
elevilor sportivi de 11 – 12 ani. Restabilirea parametrilor hemodinamici are loc în mod
diferit: dacă la elevii nesportivi TA se restabileşte după 5 minute, FCC după 10 minute,
apoi la copii sportivi TAD se restabileşte după 7 minute, pe cînd TAS şi FCC nu revin la
valorile sale iniţiale nici chiar după 10 minute. La elevii de 16 – 17 ani se constată
modificări similare ca şi în cazul vîrstei precedente, dar spre deosebire de prima,
modificări mai accentuate se constată în cazul FCC. La elevii sportivi de vîrsta 16 – 17
ani restabilirea FCC şi TAD are loc după 10 minte, pe cînd la elevii nesportivi în această
perioadă se restabileşte TASşi TAD. Reacţii cardiovasculare sanogene se constată la cca
80% din copiii care practică sportul din ambele categorii de vîrstă. Reacţii
cardiovasculare paranormative se constată la cca 50% din copiii care nu practică sportul, din
ambele categorii de vîrstă.
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MOLECULAR SCREENING THROUGH RAPD TECHNIQUE OF MAIZE
LINES AND HYBRIDS CONTRASTED BY DROUGHT RESISTANCE
BADICEAN D.V.
Genetic Institute of ASM, Chişinău, Pădurii str. 20, MD 2002, Moldova.
badicean@moldova.cc
Key words: maize, RAPD, polymorphic spectrum
The aim of this study was the molecular screening of maize lines and hybrids
contrasted by drought through RAPD technique. As study object we used: lines - P346,
Mf, DH1, 092, MK01, W47, M1 and hybrids - MK01xRF7, 092xRF7, XL12xM1,
M1xRF7, RF7xDH1, XL12xMf, DH1xMK01, (XL12xMf)xMf, (M6xRF7)xM6,
(XL12xM1)M1.
DNA was isolated by Murray M.G., et al (1980), and RAPD analyze was
performed by Williams et al (1990). Where used the next set of primers:
OPA2 - Tgc cga gct g
OPA8 – Gtg acg tag g
OPA10 – Gtg act gca g
OD8 – Gtg tgt ccc ca
P2 – Gac aga cag aca
P6 – Gag caa gtt cag cct g
P8 - Cag gaa aca gct gac
We detected a polymorphic spectrum of DNA fragments with all primers. Also
were detected specific ampliphied fragments with primers: OPA2 (genotypes-W47, M1);
PA8 (092, MK01xRF7, (M6xRF7)xM6)). Based on obtained dates we will sequence
specific ampliphied fragments to synthesize specific primers to perform SKAR analyses.
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UNELE ASPECTE ECOLOGO - FAUNISTICE ALE GÂNDACILOR
ATELABIDE (COLEOPTERA, ATTELABIDAE) DIN REPUBLICA MOLDOVA
MUNTEANU Natalia
Institutul de zoologie al A.Ş.M., str. Academiei 1, of. 453. Tel. 555214
Cuvinte cheie: rinchitide, atelabide, diversitate specifică, spectru trofic, zoogeografie,
importanţa atelabidelor.
Importanţa multiplă a atelabidelor în procesele biologice şi activitatea economică a
omului, insuficienţa şi sporadicitatea de cercetare a diversităţii specifice şi a rolului lor pe
teritoriul republicii, au condiţionat alegerea acestei grupe de insecte coleoptere în calitate
de obiect al investigaţiilor. Cu toate acestea grupul dat de insecte în Moldova este puţin
studiat, în deosebi lipsesc date concrete referitor la biologie, ecologie şi importanţa lor ca
component al biodiversităţii.
În fauna Republicii Moldova au fost depistate 24 specii de atelabide ce se împart
în următoarele genuri: Lasiorhynchites (3 specii), Pselaphorhynchites (1), Coenorhinus
(5), Rhynchites (9), Byctiscus (2), Deporaus (2), Attelabus (1) şi Apoderus (1).
Complexul dendrofil al atelabidelor regiunii studiate este compus din 23 specii,
doar Rhynchites aethiops Bach trofic este ataşat de plantele ierboase Helianthemum
nummularium (L.) Mill. La momentul actual sunt stabilite relaţiile trofice ale gândacilor
Rhynchitidae şi Attelabidae cu 10 familii de plante. Cel mai mare număr de specii au fost
evidenţiate pe Rosaceae (16), Fagaceae (12), Betulaceae. Printre atelabidele regiunii
studiate prevalează, oligofagii (13 specii) şi polifagii (11).
Analiza zoogeografică a atelabidelor din Republica Moldova a fost efectuată
reieşind din conceptele subdivizării zoogeografice a palearcticii propusă de А.П.
Семенов-Тянь-Шанский, completate mai târziu И.К. Лопатин. După tipul de areal
atelabidele din Republica Moldova reprezintă 5 grupe zoogeografice: Panpalearctice (13
specii), fiind urmate de cele Transpalearctice şi Europene (câte 4), Euro-Mediteraniene
(2) şi Vest-Palearctice (1).
Pentru prima dată atelabidele sunt tratate ca parte componentă a biodiversităţii
regoinale. S-a stabilit că majoritatea speciilor de atelabide constitue o verigă importantă
în lanţul trofic al biocenozelor, fapt ce are mare importanţă pentru conservarea
biodiversităţii regiunii date. Rolul ţigărarilor în ecosisteme este deosebit de important şi
neordinar, după cum arată şi cercetările noastre. Cu toate că printre ei sunt dăunători ai
plantelor agricole şi silvice, rolul lor este mult mai amplu decât «consumatori de ordinul
întâi» în întregime ei au un rol pozitiv fiind o verigă principală a lanţurilor trofice.
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SYNTHESIS and STUDY of NEW Fe(III) and Cr(III)
TRINUCLEAR µ3-OXO CARBOXYLATE COMPLEXES
GHETSOI Alexander
Institute of Chemistry, Moldova Academy of Sciences, Academiei str. 3, Chisinau,
R.Moldova.
Keywords: Carboxylate complexes; Trinuclear complexes
Trinuclear complexes of the general formula [M3(µ3-O)(O2CR)6L3]z+ have a wide
variety of interesting chemical and physical properties. The importance of these
compounds is also in their potential to serve as models to test theories of magnetic
coupling between metal ions in multinuclear systems.
New complexes [Cr3O(O2CC6H4C(Me)3)6(MeOH)3]NO3·2MeOH (I) and
[Fe3O(O2CC6H5)6(Im)3]C6H5O2·2H2O (II) have been synthesised and investigated by
physico-chemical methods. Complex I was obtained from the reaction between
chromium salt and carboxylic acid in MeOH, while complex II was obtained from the
reaction of [Fe3O(O2CC6H5)6(H2O)3]C6H5CO2·6H2O with Im in acetone.
IR spectra of I and II showed the asymmetric and symmetric stretching of CO2
groups at 1615 and 1606 cm-1, and 1419 and 1416 cm-1 respectively. The shift (∆)
between νas(CO2) of free acid and coordinated acid of 78 cm-1 (I) and 83 cm-1 (II)
indicates that the acids are coordinated. From the mass-spectrum EI MS of I in rang of
(+) regime was founded molecular peak of trinuclear cation of I, with m/z = 1430.3
(100%).
Thermogram of II revealed that the first stage mass loss, which occurred at 25130˚C, was attributed to the loss of two H2O molecules. Then one acid molecule was lost
from extern sphere at 130-220˚C. The weight loss from 220˚C to 800˚C corresponded to
the loss of three Im molecules and six acid molecules.
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FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ VIABILITATEA POPULAŢIILOR SPECIEI
VIPERA OBIŞNUITĂ (Vipera berus,Linnaeus, 1758)
POSTOLACHI Vlad
Institutul de Zoologie a A.Ş.M.,
vpostolachi@rambler.ru
Cuvinte cheie: vipera obişnuită, biotop, factor antropic.
Complexul serpentologic a Republicii Moldova este reprezentat de 8 specii de
şerpi, dintre care numai 2 specii sînt specii obişnuite: şarpele de casă (Natrix natrix) şi
şarpele de apă (Natrix tesselata). Celelalte 6 specii sînt specii rare şi periclitate, în special
şarpele cu abdomen galben (Coluber jugularis), şarpele dungat (Elaphe quatorlineata),
şarpele de alun (Coronella austriaca), vipera de spepă (Vipera ursini) şi vipera obişnuită
(Vipera berus).
Vipera obişnuită (Vipera berus) este o stecie rară, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ediţia II, 2001), importanţa studierii ei constă în faptul că în fiecare
an scade efectivul numeric al populaţiilor acestei specii. Obiectivul principal al studiului
este evidenţierea factorilor ce influenţează asupra viabilităţii populaţiilor de viperă.
Pe parcursul cercetărilor au fost studiate biotopurile preferabile ale acestei specii,
activitatea sezonieră şi diurnă, particularităţile biometrice, aspectele trofice şi
reproducţionale cît şi presengul antropic.
În urma cercetărilor a fost stabilit că cele mai preferabile biotopuri ale viperei sînt
lezierele şi poienile pădurilor vechi de stejar, care pot fi în amestec cu carpen, tei, frasin,
arţar. Deoarece şerpii sînt animale poichiloterme – vipera obişnuită este activă în sezonul
cald (aprilie-octombrie). Activitatea diurnă este sporită în orele dimineţii şi dupăamezii,
în acest timp de obicei viperele î-şi pîndesc hrana, care e constituită preponderent din
rozătoare – şoarecele de cîmp (Apodemus agrarius), şoarecele depădure (Apodemus
sylvaticus), şorecele gulerat (Apodemus flavicolis), şorecele de casă (Mus musculus).
Principalul factor ce influenţează viabilitatea populaţiilor viperei obişnuite este
factorul antropic, exprimat în mai multe aspecte. Un aspect inevitabil al presingului
antropic este activitatea agricolă în apropierea sectoarelor de pădure, mai ales aratul şi
cultivarea culturilor agricole în apropierea pădurii, suprapăşunatul. De asemeni, aduc
daune mari populaţiilor şi drumurile auto ce intersectează sectoarele de pădure.
Acknowledgements.
This work is supported by the Grant of World Federation of Scientists, project
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EFECTUL BACTERIILOR RIZOSFERICE ASUPRA REZISTENŢEI
PLANTELOR DE SOIA LA STRESUL HIDRIC
COTOROBAI Olga, DARABAN Oxana
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM,
my_dollcevita@yahoo.com
Cuvinte cheie: soia, sol rizosferic, stres hidric, exopolizaharide bacteriene
Obiectivul de bază a fost confirmarea ipotezei că în condiţii nefavorabile pentru
dezvoltarea plantelor de soia (umiditatea scăzută) majorarea cotei bacteriilor-producenţi
ai exopolizaharidelor (EPZ) în componenţa comunităţii bacteriene rizosferice
ameliorează structura solului, are efect protectiv pentru plante contra deficitului
umidităţii şi contribuie la nutriţia lor. Deaceea, introducerea adaosului bacteriilor cu
sinteza inaltă a EPZ in sol rizosferic sub soia poate atenua consecinţele de stres hidric.
Conform rezultatelor experienţelor de laborator tulpinile de bacterii - pseudomonadelor
fluorescente cu sinteza activă a EPZ - au contribuit sporirii acumulării masei uscate a
soiei faţă de martor fără bacterizare, şi anume, tulpina 22 - cu 29% (în condiţii de
umiditate a solului - 56%CAS) şi cu 35% (- 33%CAS). Tulpina 6/1 a preudomonadelor
fluorescente a fost efectivă în condiţii mai stricte (26%CAS), majorând masa uscată a
soiei cu 23% faţă de martor fără bacterizare. Numărul bacteriilor-producenţii EPZ în sol
aderat rădăcinilor a fost veridic mai mare faţă de martori corespuzători (diferite niveluri
de umiditate a solului) după controlul prin însemânţare pe mediu selectiv peste 4 zile de
stres hidric. Determinarea conţinutului carbohidraţilor solubili în sol rizosferic a
confirmat activitatea înaltă a tulpinii 22 în condiţii pînă la umiditatea solului 33%CAS,
iar tulpinii 6/1 – până la 26%CAS. Rezultatele obţinute pot avea un interes practic ca
elementul tehnologic a cultivării soiei în perioda secetei pedologice.
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CULTURA IN VITRO, CONSERVAREA SI RESTABILIREA RESURSELOR
NATURALE DE RHODIOLA ROSEA L.
CĂLUGĂRU Tatiana, MALINOC Angelica
Institutul de Fiziologie a Plantelor, AŞM,, Chişinău, str.Pădurii 26/1,
angelikam@rambler.ru
Cuvintele cheie: Rhodiola rosea, multiplicare, calus, fitohormoni.
Specia Rhodiola rosea (rădăcina de aur) este o plantă medicinală, preţioasă de
aceia necesitatea acestei plante este în creştere permanentă. Popularitatea acestei specii a
dus la pericolul dispariţiei ei în condiţii naturale. În unele rezervaţii naturale din Carpaţii
Orientali (de exemplu, muntele Rarău, România) specia dată deja a dispărut. Aceasta
validează eforturile în vederea căutării unor metode noi de multiplicare rapidă. În aşa fel
poate fi realizată cultivarea artificială şi eliminat pericolul dispariţiei resurselor naturale
ale acestei specii. Restabilirea populaţiilor rădăcinii de aur în condiţii naturale durează un
timp îndelungat (10-15 ani). Obiectivul nostru a fost elaborarea metodelor multiplicării
rapide în cultura in vitro a plantelor Rhodiola rosea. Pe parcursul cercetărilor au fost
optimizate condiţiile de cultivare a explanţilor (prelevaţi din plante mature de Rh. rosea)
şi compoziţia mediilor nutritive. A fost evidenţiată iniţierea şi creşterea rapidă a masei
calusare în mediile cu un raport specific dintre diferite citochinine şi auxine (BA, Kn,
2,4-D, ANA). De menţionat, lipsa calusogenezei pe mediul nutritiv fără fitohormoni, sau
cu un raport nereuşit al fitohormonilor menţionaţi. Au fost stabilite concentraţiile şi
combinaţiile fitohormonilor ce sunt optimale pentru inducerea calusului. Următoarea
etapă este obţinerea embrioizilor somatici şi regenerarea plantelor din aceştea.
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RĂSPUNSUL COMUNITĂŢII BACTERIENE DIN RIZOSFERA DE SOIA
CULTIVATĂ ÎN SOL POLUAT CU CUPRU
DARABAN Oxana, COTOROBAI Olga
Institutul de Fiziologie a Plantelor al ASM
my_dollcevita@yahoo.com
Cuvinte cheie: soia, sol rizosferic, comunităţile bacteriene, cupru, mecanism de protecţie
Scopul cercetărilor de faţă a fost de a elucida capacitatea rizobacteriilor soiei de a
rezista efectului toxic al cuprului prin sinteza exopolizaharidelor in situ. A fost verificată
ipoteza, ce presupune că în solul poluat cu cupru (adică la concentraţii toxice, mai mari
decît concentraţiile maxime admisibile egale cu 55 mg/kg de sol) rizobacteriile utilizează
ca un mecanism de protecţie – sinteza abundentă a exopolizaharidelor. Într-adevăr,
concentraţia cuprului 300 mg element/kg de sol, la momentul recoltării, duce la reducerea
cu 24,5 la sută a numărului total al bacteriilor cultivabile pe mediu geloza cu sol, în timp
ce numărul bacteriilor cu capacitatea creşterii pe mediu cu zaharoză (20 mg/L) s-a
majorat de 4,7 ori faţă de martor. Activitatea comunităţii bacteriene din rizosferă după
parametrul viteza de hidroliză diacetatului fluorescein (VHDF) autentic s-a majorat la
fazele coacerii boabelor şi recoltării respectiv de 4,6 şi 2,2 ori faţă de martor, deci, s-a
schimbat structura comunităţii bacteriene. Toleranţa majorată faţă de cupru n-a fost
evedenţiată prin determinarea indicelui CI50%. La fazele coacerii boabelor şi recoltării a
fost evedenţiat conţinutul majorat al carbohidraţilor în sol rizosferic respectiv de 5,3 şi
1,8 ori faţă de martor. Deci, avem marea probabilitate, că sinteza ridicată a exopolizaharidelor este un mecanism de rezistenţă bacteriană faţă de concentraţia toxică a
cuprului din sol.
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ACŢIUNEA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA IHTIOFAUNEI RÎULUI BÎC
BULAT Denis
USM, Magistru în ecologie
Cuvintele cheie: biodiversitatea, biotop, poluare.
Obiectivele: - determinarea biodiversităţii ihtiofaunei rîului Bîc supus factorului
antropic;
diversitatea speciilor de peşti din rîul Bîc în diferite sectoare a zonelor cercetate.
Pentru a evedenţia diversitatea ihtiofaunei r. Bîc s-au interprins expediţii în anii 2002 –
2004. S-au efectuat cercetări ştiinţifice pe porţiunea Călăraşi – Gura Bîcului. În rezultat s-au
evedenţiat 19 specii de peşti din 6 familii: fam. Cyprinidae – boarţa (Rhodeus sericeus
amarus), murgoi bălţat (Pseudorasbora parva), roşioara (Scardinius erythrhophthalmus),
albişoara (Leucaspius delineatus), plătică (Abramis brama), băbuşcă (Rutilus rutilus), caras
argintiu (Carassius auratus gibelio), porcuşor (Gobio gobio), obleţ (Alburnoides bipunctatus),
cosaş (Ctenopharyngodon idella); fam. Cobitidae – zvîrlugă (Cobitis taenia); fam.
Syngnatidae – ac de mare (Syngnatus nigrolineatus); fam. Gaserosteidae – ghidrin
(Gasterosteus aculeatus); fam. Percidae – biban (Perca fluviatilis), şalău (Stizostedion
lucioperca), ghiborţ (Acerina acerina); fam. Gobiidae guvid rotungit (Neogobius
melanostomus), guvid de baltă (Gobio kessleri), căţel de baltă (Proterorhinus marmoratus).
Diversitatea speciilor de peşti depinde de biotopul care-l populează şi anume: locurile
de reproducere, asigurara cu hrană şi gradul de poluare. Am evedenţiat 4 biotopuri pe
porţiunea studiată:
I biotop
– În amonte de Călăraşi şi pînă la lacul de acumulare Ghidighici. Se
întîlnesc 8 specii de peşti. Fundul mîlos, vegetaţia acvatică bogată, adîncimea 50 – 130 cm,
transparenţa 25 - 30 cm.
II biotop - Porţiunea ce cuprinde lacul de acumulare Ghidighici şi or. Chişinău. Se
întîlnesc 11 specii de peşti. Acest indice ne permite se tragem următoarele concluzii: condiţiile
sunt favorabile atît pentru reproducere cît şi pentru creştere. Biotopurile sînt variate,
adîncimea cuprinde limitele 30 – 400 cm. Vegetaţia acvatică bogată. După baraj au fost
menţionate speciile de peşti care au imigrat din fluviul Nistru, aşa ca reprezentanţii familie
Gobiidae.
III biotop – În aval de Chişinău – Anenii-Noi. În această porţiune caracterizează prin
scăderea bruscă a diversităţii speciilor de peşti, am evedenţiat numai o specie – zvîrlugă.
Acest indice ne permite să tragem următoare concluzii: condiţiile necesare pentru reproducere
sunt minime din cauza curentului mare a apei, adîncime extraordinar de mare (100 – 220 cm).
Albia rîului este îngustă. Gradul de poluare este foarte intens.
IV biotop – Anenii-Noi – Gura Bîcului. Mai jos de Anenii–Noi varietatea speciillor de
peşti creşte. Aici se întîlneşte 7 specii. Aşa specii de peşti ca şalău, somn, crap e.t.c. Suprafaţa
rîului se măreşte, vegetaţia acvatică intensă, respectiv sunt şi locuri de reproducere.
Concluzii: Din toate speciile de peşti e numerate majoritatea sunt cu ciclul de
dezvoltare scurt, graţie adaptări la condiţiile mediului înconjurător.
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ADAPTĂRILE ECOLOGICE ALE PEŞTILOR DIN RÎURILE MICI ALE
REPUBLICII MOLDOVA (DUPĂ EXEMPLELE RÎURILOR RĂUT, CUBOLTA,
COPĂCEANCA ŞI CIULUCUL DE MIJLOC) ÎN CONDIŢIILE
INTENSIFICĂRII FACTORULUI ANTROPIC
BULAT Dumitru
Institutul de Zoologie
Cuvintele cheie: biodiversitatea ihtiofaunistică, adaptările ecologice, ciclul vital scurt, fitofil,
ostracofil, litofil, idioadaptare.
Majoritatea speciilor de peşti din rîurile mici ale Republicii Moldova sunt cu ciclu vital
scurt, iar adaptările lor ecologice fac parte din grupa idioadaptărilor: marimi mici; durata vieţii
scurtă; maturitatea sexuală precoce; depunera icrelor în rate (murgoi bălţat, boarţă, obleţul e.t.c.);
majoritatea sunt fitofili, o specie ostracofilă (boarţa), iar la cei litofili mascul curăţă ponta de
inpurităţi (murgoi bălţat, speciile de guvizi); se pot acomoda la alte substraturi de reproducere;
prolificitatea înaltă, specializarea în nutriţie; tolerabili la alternanţa temperaturii şi la insuficienţa
oxigenului solvit în apă; şi în sfîrşit, rezistenţi la poluări antropice neînsemnate.
Am evedenţiat unele particularităţi specifice ale speciile de peşti bine adaptate în rîurile
mici din Republica Moldova ce nu s-a reflectat în literatura de specialitate.
Murgoi bălţat (Pseudorasbora parva)
a. se reproduce din aprilie şi pînă în august;
b. masculii sunt mai mari ca femelele. In r. Cubolta pot să atingă lungimea de 12 cm. În
Ciulucul de Mijloc femelele se pot reproduce de la 3,6 cm;
c. în perioada de reproducere am găsit perechi ce depuneau ponta în obiecte acvatice
aruncate în apă (vase, cutii, e.t.c.);
d. în cuib icrele au stadii deferite de dezvoltare, adică masculul ocroteşte pontele depuse de
mai multe femele;
e. în r. Ciulucul de Mijloc (unde condiţiile nu sunt prielnice) în populaţii există indivizi
dominanţi, ce cresc repede şi inhibă creşterea celorlalţi din jur, limitîndu-i accesul la
hrană; este specie foarte răspîndită în toate ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova.
S-a aclimatizat foarte bine după ce a fost întrodus accidentar în 1961.
Zvîrlugă (Cobitis taenia) este o specie răspîdită în rîurile mici ale Republicii Moldova, fiind
tolerabilă la concetraţii
foarte mici de oxigen solvit în apă şi temperaturi cu diapazon larg;
culoarea criptică depinde de biotopul pe care-l ocupă; în populaţii 96 % sunt femele, din cauza
necesităţii ridicării prolificităţii populaţionale de o potrivă cu diametrul mare al icrelor, lipsa grijii
faţă de urmaşi, prolificitatea absolută mică şi relaţiile tensionate cu rapitorii.
La femelele s-a observat fuzionare în diferită masură a petelor laterale pe corp în perioada
de reproducere (veşmînt nupţial), seducînd masculii la împerechere.
Boarţa (Rhodeus sericeus amarus) este cea mai răspîndită şi frecventă specie de peşti în
rîurile mici. În unele locuri ajunge pînă la 70 % din efectivul numeric total al peştilor prinşi. În
populaţii predomină masculii (pînă la 80 %), prolificitate femelelor este mică (de la 20 pînă la 140
icre într-o pontă) ce se explică prin modul de reproducere ostracofil care protejează ponta de la
deshidratare şi duşmani.
Concluzii: În rîurile mici ale Republicii Moldova cele mai adaptate specii de peşti sunt:
boarţa, zvîrluga, carasul argintiu, murgoil bălţat, obleţul, bibanul şi porcuşorul. S-a diminuat brusc
efectivul numeric a fufei şi osarului în comparaţie cu datele din 1962 (Томнатик и др.) care erau
prezente pretutindeni în aceste ecosisteme acvatice.
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USES OF ALGAE IN WASTEWATER TREATMENT
*DUDNICENCO T. I., **TRIPATHI B. N.
*Department of Biology, Moldova State University, 60 Mateevici str., MD-2009,
Chisinau, Republic of Moldova; e-mail: dudnicenco@yahoo.com
**Laboratory of Algal Biology, Department of Botany, Banaras Hindu University,
Varanasi 221 005, India
bhuminathtripathi@hotmail.com
Key words: algae, wastewater, treatment.
The increasing scarcity of water in the world along with rapid population increase
in urban areas gives reason for concern and the need for appropriate water management
practices. Very little investment has been made in the past on sewage treatment facilities;
water supply and treatment often received more priority than wastewater collection and
treatment. However, due to the trends in urban development, wastewater treatment
deserves greater emphasis. Currently there is a growing awareness of the impact of
sewage contamination on rivers and lakes; wastewater treatment is now receiving greater
attention from the government regulatory bodies.
The development and improvement of utilization of existing systems for
wastewater treatment, the reduction of problematic emissions, and the close down of
material circuits and water recycling are actual objectives especially for algal
applications. There are many promising results demonstrating algae contribution in
enhancing sedimentation, disinfection, nutrients, and in removing heavy metal and
organic toxins.
The algae biomass produced in sewage pools can be exploited for many purposes
e. g. feed, feed additives or for the extraction of valuable components etc. Also these
algae can be used to produce energy by fermentation. It have been done some
experimentation in the combined use of algae for waste management and energy
production and a combined system seems especially appropriate and economical for
location characterized by expensive and scare energy resources. The use of algae for
sewage oxidation (including use of the resulting biomass for energy production or other
economic purposes) is likely to increase substantially as energy prices increase and more
knowledge about the technology becomes available through experience. Increased
productivity is an important factor in determining the future of the technology and will
influence its fate.
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DIVERSITATEA COLEOPTERELOR (INSECTA, COLEOPTERA) DIN
PĂDUREA DE GORUN CU AMESTEC DE TEI ŞI FRASIN
(REZERVAŢIA „CODRI”)
BABAN E.
Institutul de Zoologie al A.Ş.M., str. Academiei 1, of. 431
ilenuta2003@yahoo.com
Cuvinte cheie: diversitate, coleoptere, taxon, arii protejate, trofică, specii rare.
Codrii Moldovei sunt consideraţi hotarul de est al arealului de răspândire a
pădurilor cu esenţe foioase ale Europei Centrale. Această zonă însă, în care probabil, este
cea mai bogată faună şi diversitate a coleopterelor din ţării şi până în prezent rămâne slab
cercetată.
Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în perioada anilor 2003-2004 în pădurea de
gorun cu tei-frasin din rezervaţia ştiinţifică „Codri”. Coleopterele au fost colectate,
manual, cât şi cu ajutor capcanelor de sol tip Barber.
În rezultatul cercetărilor s-au obţinut date despre componenţa specifică,
diversitatea şi răspândirea coleopterelor în ecosistemul dat. S-a constatat, că complexele
de coleoptere prezintă efective şi taxoni diferiţi. Fauna coleopterelor colectată în pădurea
de gorun cu tei-frasin este alcătuită din 35 specii care aparţin la 22 genuri şi 6 familii.
Materialele faunistice colectate sunt reprezentanţi ai familiilor: Carabidae, Silphidae,
Staphylinidae, Lucanidae, Scarabaeidae şi Cerambycidae.
Cele mai frecvente au fost coleopterele din familia Carabidae (26 specii) şi
Scarabaeidae (3 specii). Familiile Lucanidae şi Staphylinidae au fost reprezentate prin 2
specii, iar familiile Silphidae şi Cerambycidae - printr-o singură specie.
Drept specii dominante au fost evidenţiate: Carabus excellens Krz., Molops
piceus (Pz.), Amara ovata (F.) şi Harpalus rufipes (De Geer) (familia Carabidae).
După spectrul trofic, majoritatea speciilor capturate sunt zoofagi (45,8 %) şi
mixofitofagi (25,8%). Fitofagii constituie (11,5%), xilogafii (5,7%), coprofagii,
necrofagii, mixozoofagii şi parazitoizi mixozoofagi - câte 2,8 %.
Dintre coleopterele investigate, speciile Lucanus cervus L. (Lucanidae), şi
Morimus funereus (Cerambycidae) sunt rare şi ameninţate cu dispariţia pe teritoriul
Republicii Moldova.

41

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ МАРКЕРОВ В СЕЛЕКЦИИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НА ГЕТЕРОЗИС
ЕРМОЛАЕВ Евгений
Молдавский Государственный Университет
evghenii@mail15.com
Ключевые слова:
гетиерозис.

Белковые

маркеры,

белки

подсолнечника,

гелиантинин,

К настоящему времени особенно отчетливо раскрылись перспективы
использования специфичности белков в разработке принципов и методов
маркирования белками генетических систем растения. Исследования в этой
области сделали возможным определение по белкам-маркерам принадлежность
растения к виду, сорту и биотипу.
В результате проведенных исследований установлено, что количество
общего белка, в среднем составляет 32,4%, количество общего белка в
обезжиренной муке – 60,5%, количество гелиантинина в обезжиренной муке –
41,0%.
SDS – электрофорез гелиантинина гибрида Xenia и его родительских форм
показал наличие в спектре двух областей, соответствующих α– и β – цепям белка.
Первая область, соответствующая кислым полипептидам, состоит из трех главных
компонентов (с молекулярной массой 38 кДа, 35 кДа и 32 кДа). Вторая область,
соответствующая основным полипептидам β – цепи, состоит из двух главных
компонентов (с молекулярной массой 22 кДа и 21 кДа). Так же в спектре
обнаружен набор (до 6) минорных компонентов, которые выявлены в области с
молекулярной массой от 22 кДа до 32 кДа
Денситометрический анализ электрофоретического спектра гелиантинина
изученных генотипов позволил выявить молекулярные массы зон по миграционной
подвижности белков и их количественные параметры, а так же гетерогенность по
интенсивности проявления зон спектра.
Определены различия в интенсивности главных и минорных зон спектра, так
зоны 38 кДа и 32 кДа наиболее интенсивны для гелиантинина из семян
материнской родительской формы гибрида Xenia, а зона 35 кДа наиболее
интенсивна для гелиантинина из семян отцовской родительской формы. На уровне
минорных компонентов с молекулярной массой около 54 кДа обнаружена
гетерогенность и по интенсивности, и по составу.
Выявлено 11 основных позиций полипептидов гелиантинина по сравнению с
эталоном, при этом учитывались только ярко выраженные компоненты спектра.
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INTRODUCEREA SPECIEI CUPHEA LUTEA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
GRIGORI Victoria
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova A.Ş.M.
grvictoria@mail.ru
Cuvinte chee: introducerea în cultură, Cuphea lutea, caractere cantitative
Cuphea lutea face parte din familia Lythraceae Jaume St.- Hil. Genul Cuphea
cuprinde circa 250-260 de specii originare din America Centrală şi America de Sud. În
ultimii ani a sporit considerabil interesul faţă de unii reprezentanţi ai genului graţie
descoperirii în seminţele lor a uleiului cu însuşiri preţioase.
S-au efectuat cercetări în scopul evidenţierii potenţialului de productivitate şi
rezistenţă al speciei în condiţiile introducerii ei în Moldova. Ca obiect de studiu au servit
două mostre: MDI 02171 şi MDI 02234. În analiza caracterelor cantitative atenţia s-a
axat asupra următorilor parametri: înălţimea plantelor, numărul de flori, fructe şi numărul
de seminţe pe plantă.
Rezultatele obţinute au scos în evidenţă un coeficient de variaţie sporit
pentru descriptorul inălţimea plantei care în cazul mostrei MDI 02171 atinge valoarea
27,65±5,35 (V=27,36%), iar pentru ultima – 27,76±2,37 (V= 28,24%). După numărul de
flori, valoarea indicelui se incadrează în limitele 50,73±13,61 (V=88,97%) (MDI 02234)
şi 59,30±33,0 (V=79,10%) (MDI 02171). Valorile caracterului numărul de seminţe pe
plantă variază de la 82,36±30,16 pentru mostra MDI 02234 şi 102,50±89,5 pentru mostra
MDI 02171. Coeficientul sporit de variaţie pentru toţi parametrii cercetaţi este acceptabil
din punct de vedere al teoriei aclimatizării. S-a evidenţiat, de asemenea, că plantele
suportă greu seceta şi sînt receptive la introducerea soluţiilor nutritive în sol.
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ON THE INTERACTION OF OXALACETIC ACID WITH
4-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE
COSTISEN Igor V., ZUBAREVA Vera E., BARBA A. N., SEPELI Diana F.
Institute of Chemistry, A. S. M., 3 Academiei str., MD 2028 Chisinau, Moldova
igor.costisen@mail.ru
Keywords: oxalacetic acid, decarboxylation, 4-phenylthiosemicarbazide
Decarboxylation of oxalacetic acid derivatives occurs in many processes in the
living matter.
In the present work, decarboxylation reactions of oxalacetic acid in the presence of
4-phenylthiosemicarbazide were studied.
It has been stated that by heating oxalacetic acid with 4-phenylthiosemicarbazide
on a water bath, in the 1:1 ratio, in water, methanol [λmax(methanol) =287 nm] or diethyl
pyruvic acid 4ether/benzene 3:5 mixture [λmax(ether) =277 nm],
phenylthiosemicarbazone (HL) is obtained. 1H NMR [(CD3)2SO]: δ 2.19 (s, 3H, CH3),
7.21-7.58 (m, 5H, Ar), 10.73 (s, 3H, OH/NH); 13C NMR [(CD3)2SO]: δ 12.4 (CH3),
126.0-128.4 (Ar), 138.5(C=N), 139.3 (Ar), 164.7 (COOH), 177.7 (C=S). Resonance-off
13
C NMR confirms this assignment. The IR spectra (nujol) contain peaks attributed to the
stretching frequencies of either the amine groups (3336-3125 cm-1) and the carboxylic
group (1688 cm-1.)
If nickel (II) acetate is added to the obtained pyruvic acid 4phenylthiosemicarbazone in methanol, in the 1:2 ratio, the complex of the composition
closely to the formula 2NiL2•3CH3OH precipitates with a yield more than 89 %. This is
supported by the infrared spectrum (nujol) (a wide peak at 3173 cm-1 attributed to the
bound methanol.)
If the oxalacetic acid reacts with the 4-phenylthiosemicarbazide at room
temperature, in the 1:1 ratio, in diethyl ether/benzene 1:1 mixture, and the solution is left
for 121 hours, the mixture ~ 47:36 of pyruvic acid 4-phenylthiosemicarbazone and
hydroxymaleic acid 4-phenylthiosemicarbazide (solid state and non-polar solvents)/
oxalacetic acid 4-phenylthiosemicarbazide (polar solvents) is observed. 1H NMR
[(CD3)2SO]: δ 2.16 (s, 3H, CH3), 3.84 (s, 2H, CH2) 7.18-7.57 (m, 5H, Ar), 10.75 (s,
OH/NH); 13C NMR [(CD3)2SO]: δ 12.4 (CH3), 36.4 (CH2), 126.0-128.4 (Ar), 134.9
(C=N), 138.4 (C=N), 139.3 (Ar), 164.6 (COOH), 164.7 (COOH), 169.2 (C=S).
We can, therefore, assume here that the decarboxylation of oxalacetic acid takes
place even at room temperature in the non-polar solvents, tentatively due to the enamine
formation, while the dacarboxylation in the polar solvents goes through the Schiff base
formation.
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INFLUENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI UNOR 3-D METALE
ASUPRA BIOSINTEZEI FOSFOLIPIDELOR LA DROJDII
TOPALĂ Lilia, USATÎI Agafia, LOZAN Vasile*
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
* Institutul de Chimie al A.Ş.M, Chişinău, str. Academie 1, MD 2028, tel. 73-80-13
Cuvinte cheie: drojdii, fosfolipide, compuşi coordinativi
Problemele ce ţin de acţiunea compuşilor coordinativi ai unor 3-d metale asupra
metabolismului drojdiilor şi în special al lipidogenezei, sunt puţin cercetate. Aceste
raţionamente ne-au condus la efectuarea studiului posibilei folosiri a compuşilor
coordinativi ai molibdenului, cromului, cobaltului, vanadiului în biotehnologia cultivării
drojdiei oleogene Rhodotorula gracilis CNMN-VS-III/20, selectată în rezultatul iradierii
gamma ca variantă сu proprietăţi înalte de sinteză a compuşilor lipidici.
În cadrul cercetărilor a fost studiată influenţa metalului asupra productivităţii
culturii şi conţinutului de fosfolipide, s-a analizat dependenţa activităţii biosintetizante a
tulpinii de natura ligandului.
În experienţe au fost cercetaţi 6 compuşi coordinativi, dintre care 2 având în
calitate de atom central – molibdenul, 2- cromul, 1- cobaltul şi 1- vanadiul.
Analiza datelor experimentale ne-a permis să evidenţiem acţiunea nefavorabilă a
tuturor compuşilor coordinativi examinaţi asupra productivităţii culturii ceea ce ne
confirmă implicarea acestora în procesul de dezvoltare a drojdiei.
Studiul comparativ al conţinutului de fosfolipide în biomasa levuriană a pus în
evidenţă deosebiri veridice ale valorilor indicelui dat în variantele examinate. Conform
efectului asupra biosintezei fosfolipidelor se evidenţiază compuşii coordinativi ai
molibdenului şi cromului. Rezultatele obţinute permit de a determina efectul stimulator
atît al naturii atomului central al compusului coordinativ, cît şi al ligandului. Pentru
crom cel mai eficient ligand este glicina, iar pentru molibden – tiosemicarbazid acetil
diacetat. Acţiunea stimulatoare a metalelor asupra biosintezei fosfolipidelor depinde întro mare măsură de concetraţiile utilizate.
Totalizând rezultatele, propunem folosirea la mediul de cultivare a drojdiilor a
compuşilor coordinativi ai cromului şi molibdenului pentru obţinerea biomasei сu
conţinut de fosfolipide de depăşeşte martorul de 2 ori.

45

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИ
ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ ВИНОГРАДА
ТКАЧУК О.Ф.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
В практике вегетативного размножения винограда для повышения
ризогенной активности черенков широко используются биологически активные
вещества. В послед-ние годы выявлен новый класс регуляторов роста – стероидные
гликозиды, способные в малых дозах вызывать различные изменения в процессах
роста и развития растений. В то же время действие регуляторов роста стероидной
природы в большей степени изучено на однолетних растениях и в меньшей – на
многолетних, что послужило основанием для изучения их влияния на процессы
регенерации у корнесобственных черенков винограда.
Исследования были проведены на сортах технического (Флоричика, Ритон,
Луминица, Виорика) и столового (Молдова, Яловенский устойчивый, Юбилей
Журавеля, Августовский) направления использования, характеризующихся разной
способностью к ризогенезу. Для укоренения черенков использовали препараты
стероидных гликозидов (Молдстим) в разных дозах (25…200мг/л) в сравнении с
веществами ауксиновой природы (ИМК – 50мг/л).
Результаты исследований показывают, что сорта Флоричика, Ритон,
Луминица, Молдова, Яловенский устойчивый характеризуются высокой
ризогенной способностью, Виорика, Юбилей Журавеля – средней, Августовский –
низкой. Выявлено, что действие стероидных гликозидов на укоренение черенков
зависит от их концентрации. Оптимальными дозами являются 25 и 50мг/л, с
увеличением концетрации препарата до 100-200мг/л процент укоренения
снижается. В то же время, эффективность действия препарата возрастает при
обработке черенков со средней и низкой ризогенной активностью.Использование
стероидных гликозидов на черенках с высокой способностью к ризогенезу
приводит к снижению числа укорененных черенков. Установлено, что при
обработке черенков регуляторами роста возникают разные корреляционные
взаимоотношения между числом корней, параметрами роста побегов и корневой
системы. Выявлено, что вещества стероидной природы оказывают значительное
влияние на изменение активности и состава изоформ пероксидазы в процессе
регенерации черенков.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ STREPTOMYCES LEVORIS 22 НА
КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА
ТКАЧУК О.Ф.*, РАСТИМИШИНА И.О., ИЛЬЯШ М.В., ТОФИЛАТ С.Д.
*
Государственный Аграрный Университет Молдовы, Институт Микробиологии
АН РМ
В жизни растений большое значение имеют микроорганизмы. Между теми и
другими существуют особые взаимоотношения. Растения формируют микробные
ценозы, оказывают влияние на микробное население всей корневой системой.
Жизнедеятельность микроорганизмов, в свою очередь, в значительной мере
определяют условия корневого питания растений и их урожайность. Среди
огромного количества разнообразных микроорганизмов имеются виды,
приносящие растению несомненную пользу. Находясь в ризосфере, микробы –
продуценты образуют ряд биологически активных веществ (БАВ), активно
влияющие на рост и развитие растений в целом. Это послужило основанием для
создания и применения растворов комплексных метаболитов стрептомицета
Streptomyces levoris 22, выделенного из почв Молдовы, и изучения их влияния на
ризогенез черенков винограда.
Принимая во внимание, что экзометаболиты (ЭМ) содержат БАВ,
количественный состав которых варьирует в зависимости от среды
культивирования, для выращивания микроорганизмов использовали две среды: М-I
и SP-I в концентрациях 4,0%, 2,0%, и 1,0%. Полученными комплексами ЭМ
обрабатывали черенки винограда трех сортов: Виорика, Молдова и Яловенский
устойчивый. На увеличение количества корней у исследуемых сортов наилучшее
действие оказали ЭМ штамма, культивируемого на среде SP-I, при концентрации
культивируемой жидкости (КЖ) 1,0%. Увеличение длины корней и побегов у
черенков сорта Виорика наблюдается при обработке черенков ЭМ штамма,
культивируемого на среде М-I в концентрации КЖ 4,0%, у сорта Яловенский
устойчивый лучшие показатели отмечаются при культивировании штамма на среде
SP-I в концентрации КЖ 1,0%, а у черенков сорта Молдова на среде SP-I при
концентрации КЖ 2,0%.
Таким образом, проведенные исследования показали, что ЭМ штамма
Streptomyces levoris 22, выделенного из почвы Молдовы и культивируемого на
органической среде SP-I, в концентрации 1,0% существенно стимулирует ризогенез
и рост побегов у изученных сортов винограда.
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ЛИПИДЫ STREPTOMYCES AVERMITILIS УКМ АС2161
ПЕТРУК Т.В1., КОЗЫРИЦКАЯ В.Е1., РАСТИМЕШИНА И.О2., БУРЦЕВА С.А.2
1
-Институт Микробиологии и Вирусологии им. Д.К. Заболотного, Национальная
Академия Наук Украины
2
-Институт Микробиологии Академии Наук Молдовы
TPetruk@serv.imv.kiev.ua
vo@moldova.md
Ключевые слова: стрептомицеты, авермектины, липиды.
Среди свежевыделенных коллекционных штаммов стрептомицетов в отделе
общей и почвенной микробиологии Института микробиологии и вирусологии НАН
Украины нами был выявлен продуцент авермектинов, идентифицированный как
Streptomyces
avermitilis.
Путем
изучения
спонтанной
изменчивости,
индуцированного мутагенеза ультрафиолетовыми лучами и нитрозогуанидином
удалось повысить его биосинтетическую активность в 6 – 6,4 раза и отобрать
перспективный вариант № 1088. в комплексе авермектинов содержание фракции
авермектина В1, имеющего антипаразитарную активность, составляло 40%.
Авермектины являются интрацеллюлярными вторичными метаболитами. По
литературным данным они накапливаются в липидном слое мицелия
стрептомицетов. В связи с этим целью наших исследований было изучение
липидного состава S. Avermitilis УКМ Ас2161. Был проведен анализ мицелия
продуцента, выращенного при разных условиях культивирования.
В результате проведенных исследований установлена прямая коррелятивная
зависимость между синтезом авермектина и липидов в мицелии культуры. При
наибольшем проценте липидов (12%) – 23% составляли фосфолипиды, 11%: моно-и диглицериды, 15% - стерины, 10% - свободные жирные кислоты, 15% эфиры стеринов, 12% - воска. В авермектиновом комплексе в значительном
количестве представлена активная фракция В1.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТЕЗА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ШТАММОМ Rhodococcus erythropolis
ЕК-1 НА ГИДРОФОБНОМ СУБСТРАТЕ
ПИРОГ Т.П., ВОЛОШИНА И.Н., ИГНАТЕНКО С.В.
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
woloschina@ukr.net
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, Rhodococcus erythropolis,
поверхностное натяжение, условия культивирования, гликолипиды, общие липиды,
фосфолипиды.
В течение последних десятилетий микробные поверхностно-активные
вещества (ПАВ) являются объектом интенсивных теоретических и прикладных
исследований, что обусловлено их возможным практическим использованием в
различных отраслях промышленности, а также для очистки окружающей среды.
Объектом исследования был штамм Rhodococcus erythropolis ЕК-1,
изолированный из загрязненных нефтью образцов почвы.
Исследованы закономерности синтеза поверхностно-активных веществ,
обладающих эмульгирующими и поверхностно-активными свойствами, при росте
штамма Rhodococcus erythropolis ЕК-1 на гексадекане и жидких парафинах.
Установлены оптимальные для синтеза ПАВ условия культивирования продуцента
(концентрация гексадекана 2%, соотношение углерод/азот 49:1, коэффициент
массопереноса 0,11-0,14 г О2/л ч, температура 20ºС), в которых количество
синтезированных ПАВ составляет 8-8,5 г/л, индекс эмульгирования 60-70%, а
величина поверхностного натяжения свободной от клеток культуральной жидкости
снижается до 30 мН/м. Показана зависимость синтеза ПАВ штаммом R. erythropolis
ЕК-1 от наличия в среде культивирования ионов натрия и железа. Стимулирующее
влияние ионов железа на рост бактерий и синтез ПАВ может свидетельствовать о
функционировании у R. erythropolis ЕК-1 алкангидроксилазного комплекса,
содержащего железосеропротеид рубредоксин.
В составе липидов, синтезируемых R. erythropolis ЕК-1 на гексадекане,
выявлены гликолипиды, фосфолипиды и общие липиды, качественный состав
которых зависит от условий культивирования R. erythropolis ЕК-1.
По сравнению с другими представителями рода Rhodococcus
селекционированный нами штамм имеет следующие преимущества: способен
синтезировать ПАВ на среде с общим содержанием солей менее 3 г/л (для других
родококков – до 10 г/л); не требует наличия в среде микроэлементов и дрожжевого
экстракта; синтезирует ПАВ с более высоким выходом от субстрата; синтезирует
ПАВ при температуре 20ºС.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕЛЕНОБОГАЩЕННЫХ ЗАКВАСОК ДЛЯ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АНТОНЮК М.Н., АРСЕНЬЕВА Л.Ю.
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
antonuk@usuft.kiev.ua
Селен относится к жизненнно необходимым микроелементам для организма
человека. Дефицит этого нутриента может служить предпосылкой возникновения
ряда серьезных заболеваний (болезни Кешана, Кашина-Бека). В достаточных для
организма количествах селен проявляет антиоксидантные и радиопротекторные
свойства, что особенно актуально после аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. На сегодня в мире проводится поиск способов повышения уровня
обеспечения микроэлементом рационов питания населения: создаются
фармацевтические препараты, биологически-активные добавки, пищевые продукты
с селеном. Перспективным направлением является разработка технологий
обогащения селеном хлебобулочных изделий, как продуктов ежедневного и
массового потребления.
Нами разработана технология получения селенообогащенного солода сои,
который рекомендуется использовать как добавку в пищевые продукты, а также
для получения сусла, обогащенного селеном.
Объектом исследования были жидкие дрожжи, пшеничные и ржаные
закваски на основе чистых культур молочнокислых бактерий и дрожжей.
Обогащение селеном жидких дрожжей и заквасок проводили в разводочном
цикле получения полуфабрикатов. Накопление биомассы молочнокислых бактерий
и дрожжей проводили в две стадии с использованием сусла из селенообогащенного
солода сои. Биотехнологические свойства дрожжей оценивали по таким
показателям, как подъемная сила, мальтазная и зимазная активности. В
разводочном цикле контролировали влажность, кислотность заквасок, а также
содержание селена.
Таким образом, оптимизация состава питательных сред для накопления
бродильной микрофлоры будет способствовать интенсификации процесса
брожения, обогащению хлебобулочных изделий селеном, а также улучшению
вкуса и аромата хлеба.
Ключевые слова: селен, селенообогащенный солод, молочнокислые
бактерии, дрожжи, закваски, зимазная активность, мальтазная активность.
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СТРУКТУРА ОЧАГОВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
(ACARINA, IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИШИНЁВА
МОВИЛЭ А.А.
Институт Зоологии АН РМ
movila@rambler.ru
Ключевые слова: иксодовые клещи, клещевые очаги, микромаммалии.
Работа проводилась в рамках совместных исследований Национального
Научного Центра Профилактической Медицины Р.М. и Института Зоологии АН Р.М.
в 2000 – 2003 гг. на территории г. Кишинёва, что позволили выделить очаги
повышенной численности иксодовых клещей и описать их. В работе применялись
стандартные зоологические и экологические методы. В результате наших
исследований было выявлено 3 основных очага иксодовых клещей.
Очаг «Durleşti» сформировался на остатках естественного леса с
последующим лесовозобновлением и посадками декоративных растений в зоне
отдыха. Здесь обитает 10 видов ММ: Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis,
Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius, A. microps, Mus musculus, M. spicilegus,
Sorex araneus, S. minutus, Crocidura suaveolens. Суммарная среднемноголетняя
численность ММ – 28,28%. Доминируют Сl. glareolus и A. flavicollis, cменяя друг
друга в качестве доминантов в разные годы. Из иксодовых клещей зарегистрировано
3 вида: Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata. Доминируют в
разные годы 2 первых вида, сменяя друг друга. Суммарная среднемноголетняя
численность этих 3 видов клещей – 23.8 экз. на 200 м маршрута с волокушей.
Очаг в районе зоны отдыха «La izvor» представляет собой небольшую
долину, заросшую влаголюбивыми растениями, с островками тростника,
кустарниками ивы. На этой территории обитает 8 видов ММ: Cl. glareolus, M. arvalis,
A. terrestris, A. sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius, A. microps, Cr. suaveolens. Долину
заселяет клещ D. reticulatus с высокой, но часто колеблющейся в разные годы
численностью: от 0.6 до 98 экз. на 200 м. Единичные экземпляры этого вида
встречаются по периферии долины в период её подтопления. Кроме этого вида здесь
обычен, но не многочислен I. ricinus, попадаются единичные экз. D. marginatus, H.
punctata.
Очаг «Ghidigici» - зона отдыха, включая береговую полосу водохранилища.
На береговом склоне – древесная растительность. За период работы на этой
территории отлавливалось 8 видов ММ: Cl. glareolus, M. arvalis, A. sylvaticus, A.
flavicollis, A. microps, M. musculus, R. norvegicus, S. araneus. Средняя суммарная
численность – 21.17%. Доминирует A. microps. Из иксодовых клещей отмечено 3
вида: D. marginatus, D. reticulatus, I. ricinus, суммарной численностью – 3.66 экз. на
200 м.
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EVOLUŢIA DIVERSITĂŢII ORNITOFAUNEI PARCULUI DENDROLOGIC
DIN MUN. CHIŞINĂU
VASILAŞCU Natalia
Institututul de Zoologie al A.Ş.M.
amuntean@as.md
Scopul acestei lucrări constă înb elucidarea evoluţiei diversităţii ornitofaunei care a
survenit în parcul Dendrologic din mun. Chişinău, timp de o jumătate de secol, ( perioada
anilor 1960 (I. M. Ganea, M. D. Litvac 1960 ) vizavi de rezultatele ştiinţifice în anii 2003 –
2004).
Ca metodă de cercetare a fost utilizată metoda traseelor (Şcegolev 1997). Studierea
ornitofaunei parcului şi distribuţia păsărilor în diferite biotopuri din parc s-a efectuat prin
metoda observaţiei, parcurgînd un traseu de 3,2 km.
Conform informaţiei publicate de către academiceanul Ganea (1960) cu 50 de ani în
urmă pe teritoriul parcului au fost înregistrate 78 de specii de păsări din 12 ordine:
Columbiformus; Gruiformes; Podycipediformes; Anseriformes; Ciconiformes; Falconiformes;
Strigiformes; Cuculiformes; Coraciformes; Apodiformes; Charadiiformes; Paseriformes. Ca
categorii fenologice ele se împart în: specii sedentare (32), migratoare (4), cuibăresc (37),
oaspeţi de iarnă (6).
În perioada anilor 2003 – 2004 aici au fost înregistrate (58 specii) de păsări care se
referă la 11 ordine: Columbiformus (3); Gruiformes (2); Podicipediformes (1); Anseriformes
(2); Ciconiformes (4); Falconiformes (1); Strigiformes (4); Cuculiformes (1); Coraciformes
(1); Apodiformes (1); Charadiiformes (1); Paseriformes (35). După categoriile fenologice
păsările se împart în: specii sedentare (32), migratoare (4), cuibăresc (37), oaspeţi de iarnă (6).
După modul de nutriţie se împart în: specii insectivore (35), carnivore (3), omnivore (18),
ihtiofage (3).
În evoluţia structurii floristice a parcului din 60 a sec.XX şi până în prezent au survenit
schimbări radicale. Parcul cu o suprafaţă de 83 ha, care se întinde dealungul rîuleţului Durleşti
avea o compoziţie vegetală foarte diversă: 7 ha de viţă de vie, 5 ha de livadă bătrînă, 32 ha
ocupa dendrariul, iar restul teritoriului era ocupat cu specii de pomi decorativi din Moldova şi
alte ţări. De a lungul rîuleţului erau tufari, copaci de plop.
Recent colecţia floristică a parcului include 1300 de arbori şi arbuşti, 500 exemplare de
flori. Arborii şi arbuştii ocupă o suprafaţă de 65 ha, 2,5 ha de luncă, 2 ha ocupă lacul şi restul
teritoriului este ocupat de căiile de acces.
Comparând ornitofauna recentă a parcului Dendrologic cu cea de jumătate de secol în
urmă remarcăm că ea a suferit unele modificări în ceea ce priveşte numărul de specii, cît şi
abundenţa lor. Una din cauze ar fi schimbările arhitecturii vegetale a parcului. O altă cauză nu
mai puţin importantă este creşterea presingului antropic asupra ecosistemelor din parc şi a
procesului de sinantropizare a unor specii ca Frringilla coelebes, Muscicapa striata, şi
dispariţia altor specii (Perdix perdix; Crex crex; Coloeus monedula; Remiz pendulinus;
Troglodytes troglodytes), şi elementul extinderei ariei a aşa specii ca Phonecurus ochruros,
Muscicapa striata şi Carduelis canabina.
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STUDIUL PRIVIND ORNITOFAUNA PARCULUI URBAN
„VALEA TRANDAFIRILOR”
VASILAŞCU Natalia
Institututul de Zoologie al A.Ş.M.
amuntean@as.md
Lucrarea oferă o imagine a ornitofaunei parcului Valea Trandafiriloir din mun.
Chişinău, pe perioada anilor 2003 – 2004. În cadrul estimărilor a fost folosită metoda
traseelor (Sceogolev 1997). Acest parc în vertutia particularităţilor reliefului şi a
vegetaţiei sale întreţine o ornitofaunbă destul de bogată servind şi ca coridor de
pătrundere a păsărilor în oraş. Parcul cu o suprafaţă de 148 ha prezintă arbore diverse
care alterniază cu spaţii deschise şi 3 lacuri care permit atragerea păsărilor acvatice ce
întregesc imaginea generală a ornitofaunei parcului. Lista de specii întîlnite în baza a 11
estimări numerice enumără 51 de specii ce aparţin la 11 ordine: Columbiformus (3);
Gruiformes (2); Podicipediformes (1); Anseriformes (2); Ciconiformes (4);
Falconiformes (1); Strigiformes (4); Cuculiformes (1); Coraciformes (1); Apodiformes
(1); Charadiiformes (1); Paseriformes (33).
Ca categorii fenologice ele se împart în: specii sedentare (15), migratoare (32),
cuibăresc (35), oaspeţi de iarnă (4). După modul de nutriţie se clasifică în: specii
insectivore (26), carnivore (2), omnivore (14), intiofage (3). După frecvenţă sunt:
ambudente (în diferite perioade ale anului) 11 sp.; moderate 25 sp.; rare 12 sp.; şi
excepţionale 8 sp.
Densitatea păsărilor pe parcursul anului variauză în funcţie de anotimp. Perioada
sfîrşitului de iarnă densitatea medie a păsărilor la un hectar constituie (13,18 ± 5,39), (13
sp.) cu predominarea Corvus frugilegus (0,51 ind./ ha); Parus major (1,48 ind./ha); Passer
domestica (1,78 ind./ha); Passer montanus (1,19 ind./ha.).
Perioada de primăvara densitatea medie este de 26,18±7,8 ind./ha cu predominarea
Paruss coerelus (1,22 ind/ha.); Paruss major (1,19 ind./ha.); Passer montanus (1,55
ind./ha.); Passer domestica (2,38ind./ha.); Carduelis carduelis (1,96 ind./ha); Pica pica
(0,79 ind./ha.).
Epoca clocitului se caracterizeză printr-o diversitate sporită de specii constituind
41 sp. faţă de celelalte perioade ale anului cu o densitate medie de 50,00±12,89 ind./ha cu
predominarea speciilor de Parus coerelus (1,5 ind./ha.); Parus major (1,0 ind./ha.); Passer
domestica (4,9 ind./ha.); Passer montanica (1,8 ind./ha.); Carduelis cloris (1,7 ind./ha.);
Fringila coelebs (1,3 ind./ha.)etc.
În perioada postnidicolă a fost semnalat o treptată scădere a activităţii păsărilor,
dar o mărire a densităţii numerice a lor.
Conform rezultatelor cercetărilor efectuate constatăm că parcul urban Valeas
Trandafirilor reprezintă un complex de ecosisteme favorabile pentru multe specii de
păsări oferindule hrană suficientă, loc de cuibărit şi adăpost permament pentru specile
sedentare şi migratoare ce populează acest parc.
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UNELE ASPECTE CITOGENETICE ALE GENOTIPURILOR
DE FLOAREA-SOARELUI
CĂPĂŢÂNĂ A., COMORSCAIA A., RĂILEAN T.
Catedra de Biologie Vegetală, Universitatea de Stat din Moldova, str. Cogalniceanu 65,
MD-2009, Chişinău, Moldova
ana_c27@yahoo.com.
Cuvinte cheie: floarea-soarelui, heterozis, activitate mitotică.
Obiectivele: evaluarea activităţii mitotice comparative la hibrizii de prima
generaţie (Performer, Xenia, Valentino, Oxana), la liniile materne şi paterne; realizarea
analizei comparative a activităţii mitotice în cadrul familiilor studiate (F1, linia maternă şi
linia paternă).
Rezultate şi concluzii: analiza rezultatelor relevă că activitatea mitotică a
genotipurilor de floarea-soarelui studiate este cuprinsă în limitele 8,3÷12,3 %.
Genotipurile studiate pot fi clasificate în funcţie de intensitatea activităţii mitotice în
următoarea ordine descrescătoare: hibrizii: Oxana, Performer, Xenia, Valentino; liniile
paterne: Oxana/Performer (linie paternă comună pentru hibrizii Oxana şi Performer),
Xenia, Valentino; liniile materne: Oxana, Performer, Xenia, Valentino. În conformitate
cu rezultatele obţinute, în majoritatea cazurilor investigate activitatea mitotică a
genotipurilor paterne s-a dovedit a fi mai mare decât cea a genotipurilor materne. Studiul
activităţii mitotice şi a indicilor fazici ai mitozei relevă că în toate cazurile analizate
aceşti indici sunt mai mari la genotipurile hibride în comparaţie cu genotipurile paterne şi
materne. Deci, superioritatea hibrizilor de prima generaţie poate fi deja relatată din cele
mai timpurii etape ale ontogenezei.
Bibliografie
VrânceanuV., Floarea-soarelui hibridă, Ed. Ceres, Bucureşti, 2000.
Конарев В.Г., Природа гетерозиса и возможности его прогнозирования / С.-х.биол.,
1991, №3,с.3-10.
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SYNTHESIS AND MASS-SPECTROMETRIC CHARACTERIZATION OF NEW
BINUCLEAR CU(II) COMPLEX WITH SCHIFF BASE DERIVED FROM
THIOCARBOHYDRAZIDE AND SALICYLALDEHYDE
DRAGANCEA D.
Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Republic Moldova, Chisinau MD2028, R.Moldova
Keywords: Transition metal spin clusters; Schiff base ligands; binuclear complexes
Thiocarbohydrazide H2NNHC(S)NHNH2 and its Schiff base complexes constitute
interesting ligand systems because of the availability of several potential donor site and is
expect to form mononuclear as well as dinuclear complexes with metal ions.
S
HO
OH
In the present communication we describe the synthesis and
N
C
N
caracterization of new binuclear copper(II) complex with
N
N
C
C
Schiff base ligand derived from salicylaldehyde and
H
H
H
H
thiocarbohydrazide (o-HOC6H4CH=NNH)2CS (H4L).
HL
4

Interaction of
Cu(CH3COO)2·2H2O with H4L in
H
methanol at boiling
temperature afforded brownish
C
Solv
green solid, which is
soluble in such polar organic
O
N
N
O Cu
solvent as DMF,
DMSO.
By slowly evaporating of
Cu
N
DMSO solution of the
complex
were obtained prismatic
C
Solv
N
C
S
crystals,
ESI-MS
(electrospray
ionization
mass
H
H
spectroscopy)
of
which from DMF exhibit 100%
peak at 437.2 and two Proposed structure for complex cation weaker peaks at 497.1, 652.8
Solv=CH OH, DMSO, DMF
corresponding
to
Cu2(L), Cu2(L)+CH3COO+H, and
Cu2(L)CH3COO+H+2DMSO, respectively. According to these results and on the basis of
elemental analysis we suggest the [Cu2(HL)]CH3COO·Solv formulation for the complex,
where the binucleating ligand is hexadentate and acts as a threenegativ anion
coordinating by ONN and SNO sites, capable to bind two copper atoms.
3
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РАЗРАБОТКА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МАБИПАН»
ШЕПЕЛЬ Д.Ф., РЕВЕНКО М.Д., ФИЛИППОВ М.П., ТАБАН Т.В.*
Институт Химии АН РМ, ул. Академическая 3, MD 2028 Кишинёв, Молдова
*Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану ул.
Штефана чел Маре 165, МD 2025 Кишинёв, Молдова
dianashepel@yandex.ru
Ключевые слова: мабипан, динатриевая соль N, N’ – малонил – бис – р –
аминобензойной кислоты, спектрофотометрия, сердечно-сосудистые заболевания.
Мабипан (динатриевая соль N, N’ – малонил – бис – р – аминобензойной
кислоты) был ранее синтезирован в ИХ АН РМ, фармакологически изучен и частично
клинически апробирован. Этот препарат рекомендован для лечения ряда сердечно сосудистых заболеваний и представляет собой стерильный порошок, выпускаемый во
флаконах: инъекционные растворы препарата готовятся ex tempore. Целью нашего
исследования являлась разработка экспрессного метода количественного определения
действующего вещества, как в субстанции, так и в лекарственной форме.
При поиске методов количественного определения мабипана
были
апробированы методы прямого кислотно-основного и потенциометрического
титрования. Этими методами практически невозможно было получить сходимых
результатов, так как точки эквивалентности обеих карбоксильных групп были
растянуты и не совпадали, что вызывало затруднения при определении точки
эквивалетности. Выделяющийся мелкокристаллический осадок свободной N, N’ –
малонил – бис – р – аминобензойной кислоты при потенциометрическом титровании
оказался сильным адсорбентом для растворённого мабипана. При УФ спектрофотометрическом исследовании щелочного водного раствора мабипана (рН = 9
– 9,5) был обнаружен выраженный максимум поглощения в области 266,3 нм. Была
выявлена подчиняемость закону Бугера – Ламберта – Бера данного максимума
поглощения при приготовлении серии растворов с концентрациями в пределах 0,13 17,00 • 10-6 г/мл. Спектры снимались в кювете с толщиной слоя 1 см по отношению к
раствору разбавителя с рН = 9,5. Статистическая обработка результатов анализа
растворов (n = 6) с концентрациями в пределах 4,0 - 6,0 • 10-6 г/мл показала хорошую
сходимость
результатов,
что
свидетельствовало
о
пригодности
спектрофотометрического метода определения для количественного анализа мабипана.
Относительная ошибка метода εх составляла 1,35%.
Предлагаемая спектрофотометрическая методика пригодна для количественного
определения мабипана как в субстанции, так и в лекарственной форме.

56

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СКЛАРЕОЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО
(SALVIA SCLAREA)
ШЕПЕЛЬ Диана
Институт Химии АН РМ, ул. Академическая 3, MD 2028 Кишинёв, Молдова
dianashepel@yandex.ru
Ключевые слова: склареол, шалфей мускатный, Salvia sclarea, конкрет
Склареол (1-(3-гидрокси-3-метилпент-4-енил)–2,5,5,8а–етраметилдекагидро-нафт-2-ол),
содержащийся в шалфее мускатном (ШМ) является сырьём для синтеза фиксаторов
запаха и обладает антимикробным действием. Целью исследования являлась
разработка экспрессного и достаточно точного метода количественного
определения содержания склареола в растительных промышленных образцах
«конкрета» и лекарственных препаратах «Салмус» и «Сальвит-1», получаемых из
ШМ. В работе использовали промышленный образец «конкрета» и склареола с
Тпл. = 101-1030С.
Использовали метод ТСХ с незакреплённым сорбентом Al2O3 I степени
активности с толщиной слоя 1,8 – 2,0 мм, размеры пластинки - 10 х 20 см,
подвижная система: нифрас – хлороформ – ацетон (5 : 4 : 1); с пластинки отбирали
точно установленную зону сорбента, содержащую индивидуальное вещество
склареол, который потом извлекали путём многократной экстракцией
хлороформом нагретым до 40 - 450С, где используется последовательно 40 + 30 +
10 + 10 мл растворителя с учётом того, что масса отобранного сорбента составляла
10 - 15г. Далее экстрагент отгоняли в вакууме при нагревании (проба Бельштейна)
и опреляли содержание склареола весовым методом. Достаточная точность анализа
была опрелена методом добавок.
Используя данный метод в исходном промышленном образце «конкрета»
было найдено 42,6% склареола. На основе этого «конкрета» были приготовлены 2
модельных раствора в хлороформе с добавками массой 0,0248 и 0,0101 г. При
определении склареола (n = 5) разработанным нами методом в каждом из
модельных растворов были определены массы добавок - склареола соответственно
на уровне 0,0246 и 0,0098. При статистической обработке результатов анализа
относительная ошибка метода εх составляла 4,5%.
Разработанный нами метод позволяет с достаточной точностью количественно
определить содержание склареола в промышленных образцах «конкрета», а также в
других вышеперечисленных растительных продуктах и лекарственных препаратах.
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STUDIUL PROCESULUI DE ACUMULARE A FIERULUI ÎN BIOMASA
CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS
ZOSIM Liliana
Institutul de Microbiologie al AŞM.
zosim_liliana@ mail.yahoo.fr
Cuvinte cheie: Biomasă, substanţe bioactive, conţinut de fier, anemie fierodeficitară.
În ultimele decenii compuşii coordinativi ai metalelor găsesc o utilizare tot mai
vastă în diverse domenii: chimia clinică şi medicină, în calitate de catalizatori chimici şi
biochimici, în biologie, în special în biotehnologie în calitate de reglatori ai creşterii şi
activităţii biosintetice a algelor şi cianobacteriilor.
Biomasa de spirulină este considerată sursa principală non - convenţională de
substanţe bioactive valoroase manifestînd totodată o capacitate de convertire înaltă a
ionilor de metale din componenţa sărurilor anorganice în bioelemente legate organic mult
mai accesibile şi mai puţin toxice, de o semnificaţie fiziologică evidentă. Fierul este unul
din microelementele esenţiale pentru procesele vitale. Un rol important revine fierului
datorită semnificaţiei biologice deosebite pentru sistemele antioxidant şi imun. El
contribuie la formarea Hb-pigmentul eritrocitelor, este important pentru activitatea unui
şir de enzime antioxidante precum catalaza, peroxidaza, citocrom oxidaza. El participă în
reacţiile de oxidoreducere a fotosintezei respiraţiei, metabolismului glucidic, la fixarea
azotului molecular. Deficienţa Fe în organismul uman are drept consecinţă anemia şi
apariţia defectelor în răspunsul imun al organismului, devinind astfelevidentă necesitatea
obţinerii unor produse eficiente ce conţin Fe, utilizînd în calitate de sursă de Fe biomasa
de spirulină. A fost studiat procesul de acumulare a fierului în biomasa de spirulină, la
cultivarea ei în prezenţa unor compuşi coordinativi ai fierului. S-a determinat că
conţinutul fierului determinat prin metoda colorimetrică cu rodanură, creşte odată cu
majorarea concentraţiei compusului coordinativ utilizat.
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ESTIMAREA EFICACITĂŢII ECONOMICE LA CULTIVAREA CIUPERCII
PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.:FR.) KUMM. ÎN FAZA SOLIDĂ DE
FERMENTARE
STEPANOV Vitalie
Institutul de Mirobiologie al A.Ş.M.
Cuvinte cheie: eficacitate economică, Pleurotus ostreatus.
Pentru estimarea eficacităţii economice la cultivarea ciupercii Pleurotus este
necesară divizarea procesului tehnologic în două etape. Prima etapă a procesului
tehnologic include în sine costul manoperei, miceliului semincier, substraturilor nutritive
utilizate, inclusiv depozitarea, transportarea, pasteurizare, însămânţarea etc. A doua etapă
tehnologică se realizează prin termostatarea, urmată de împânzirea substraturilor
nutritive, introducerea brichetelor deja împânzite în camera de fructificare şi constă în
cheltuieli fixe pentru fiecare zi de întreţinere: manopera, arenda spaţiului de cultivare,
serviciile de întreţinere etc.
Valoarea maximă supraunitară a raportului dintre venitul net obţinut la realizarea
recoltei de carpofori şi a costurilor de consum reprezintă varianta tehnologică optimă de
cultivare. Astfel, rentabilitatea economică a procesului tehnologic poate fi calculată prin
formula propusă de noi:
R=10aEB / b+cT, unde
R - rentabilitate economică de cultivare a ciupercii P. ostreatus;
EB- eficacitatea biologică;
10- corecţia la calcularea rentabilităţii economice pentru 1t substrat nutritiv ;
a – costul 1kg de ciuperci, lei;
b – bilanţul cheltuielilor efectuate în I etapă tehnologică, lei;
c – bilanţul cheltuielilor efectuate în II etapă tehnologică, lei/zi;
T – durata de cultivare a producătorului, zile.
Conform estimărilor noastre la valorificarea unei tone de substrat celulozic uscat
pentru cultivarea ciupercilor Pleurotus bilanţul cheltuielilor efectuate în prima etapă
constituie circa 3000 lei. În etapa a doua cheltuielile reprezintă circa 70 lei/zi. Luând în
consideraţie preţul mediu de achiziţie a carpoforilor – 20 lei/kg – valorile rentabilităţii
economice pentru P. ostreatus pot fi estimate.
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DETERMINAREA UNOR PARAMETRI DE SEPARARE A COMPLEXULUI
PECTOLITIC DIN LICHIDUL CULTURAL AL TULPINII PENICILLIUM
VIRIDE
CLAPCO Steliana, DESEATNIC Alexandra
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. Str. Academiei 1, MD 2028 Chişinău Moldova
stela_clapco@yahoo.com.hk
Cuvinte cheie: tulpina de fungi Penicillium viride, enzime pectolitice, preparat enzimatic.
La scară industrială pentru obţinerea preparatelor pectolitice sunt utilizate, în
special, diverse tulpini de micromicete care produc enzime extracelulare ceea ce
simplifică considerabil procesele de extragere, separare, purificare a preparatelor
enzimatice.
Una dintre cele mai efective metode de obţinere a preparatelor enzimatice, pe larg
utilizată în industrie este sedimentarea enzimelor cu solvenţi organici. Pentru obţinerea
preparatelor enzimatice destinate industriei alimentare, medicinii, de regulă ca solvent se
foloseşte alcoolul etilic, care nu este toxic şi asigură separarea eficientă a enzimelor.
Sedimentarea depinde de un şir de factori printre care se enumără: natura şi
concentraţia solventului, durata contactului solvent-soluţie, prezenţa electroliţilor,
temperatura de sedimentare, pH-ul mediului etc.
Pentru a stabili parametrii optimi de recuperare a enzimelor pectolitice din lichidul
cultural al micromicetei Penicillium viride a fost studiată influenţa concentraţiei
solventului (sedimentarea s-a făcut cu 1 - 6 volume de alcool etilic absolut), influenţa
duratei de contact solvent-lichid cultural (1, 2, 3, 4 şi 24 ore), influenţa temperaturii (5,
20 şi 300C).
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cea mai eficientă fracţie s-a obţinut la
precipitarea cu 3 volume alcool etilic absolut. Fracţiile sedimentate cu volume mai mari
de solvent se caracterizează prin activitate pectolitică ce este cu circa 50% mai joasă.
Evaluând influenţa duratei de contact solvent-lichid cultural s-a observat că majoritatea
enzimelor pectolitice se sedimentează după prima oră de contact, în următoarele 2, 3 ore
sedimentarea enzimelor pectolitice practic nu are loc, iar contactul mai îndelungat duce la
inactivarea enzimelor şi la scăderea activităţii pectolitice a preparatului.
S-a determinat că temperatura optimă, care asigură recuperarea maximă a enzimelor
mai
înalte
cauzează
pectolitice din lichidul cultural este de 50C. Temperaturile
termoinactivarea enzimelor.
Cercetările efectuate scot în evidenţă parametrii optimi de sedimentare ce asigură
recuperarea maximă a enzimelor pectolitice din lichidul cultural al tulpinii Penicillium
viride –volumul optim de alcool 3 la 1 volum de lichid cultural, durata de contact solventlichid cultural – 1 oră, temperatura - 50C.
În urma sedimentării a fost obţinut un preparat enzimatic parţial purificat, sub
formă de pulbere de culoare albă-gri.
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SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF OXOTRINUCLEAR
ADAMANTANE CARBOXYLATES
GLOBA E., Singerean L..
Institute of Chemistry, MAS, Academiei str.3, MD–2028, Chishinau
elena_globa79@mail.ru
Keywords: carboxylate complexes, trinuclear adamantane complexes.
We have synthesized the several trinuclear carboxylate complexes. We used 1adamantanecarboxylic acid as ligand in these complexes. 1-adamantanecarboxylic acid
presents the interest not as a base of medical preparation but as a new ligand in
complexation of transition metals. New complex of chromium (III) with 1adamantanecarboxylic acid was investigated by X-ray crystallography. These studies
revealed that complex has a common trinuclear structure with two molecules of dioxane
and NO3- in the apical positions [Cr3O(Ad)6(diox)2]NO3 (fig.1).

Recently was synthesized new mixed valence manganese complex with
adamantane carboxylic acid by reaction between Mn(CH3COO)2 and
adamantanecarboxilic acid in morfoline under reflux. The elemental analysis agrees with
a isostructural heterovalent trinuclear carboxylate with following formula [Mn2
III
MnIIO(Ad)6(morf)3]. Found: C: 61.74, H: 6.92, N: 2.62, Mn: 10.45; Calculated: C:
62.53, H: 7,7, N: 2,76, Mn: 10.86.
Investigation with IR-spectroscopy shows the assignments ν as (COO-)=1602 cm-1,
νs (COO-)=1407 cm-1, which suggest that carboxylic acid is coordinated via a bridging
mode (∆as-s=202 cm-1). The characteristic bands for triangular units ν (Mn3O) is situated
at 676 cm-1.The positive-ion ESI MS gave following peaks in C6H5CH3: m/z= 1255 for
{Mn3O(Ad)6}0 and m/z= 1278 for {Mn3O(Ad)6+ Na}+. Thus, we can suggest that new
carboxylate has a classic trinuclear structure.
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CARACTERISTICILE MORFOLOGICE ŞI FIZIOLOGO-BIOCHIMICE A
VARIANTELOR OBŢINUTE PRIN TRATAREA CU RAZE GAMA A TULPINII
FUNGICE ASPERGILLUS NIGER 33
STRATAN Maria
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. Str. Academiei 1, MD 2028 Chişinău Moldova
microbiologie@mail.md
Cuvinte cheie: enzime, tulpina Aspergillus niger 33, amilaze.
Metoda mutagenezei induse este utilizată pe larg cu multiple rezultate pozitive în
obţinerea de mutanţi ai tulpinilor de microorganisme de interes biotehnologic ca
producător de substanţe bioactive, inclusiv şi de enzime.
In scopul sporirii activităţii enzimatice, tulpina Aspergillus niger 33, selectată
preventiv ca producător de amilaze a fost supusă tratării cu raze gama ,utilizînd ca agent
radioactiv Co60 . Dozele de iradiere aplicate au constituit de la 300 până la 4000 Grey.
La cultivarea sporilor iradiaţi pe medii agarizate au fost evidenţiate variante
morphologic schimbate care se deosebesc după forma şi structura coloniilor, mărimea şi
culoarea lor, structura miceliului aerian.
A fost stabilit că la variantele iradiate există o corelare între schimbările morfoculturale şi activitatea enzimatică. S-a determinat că variantele mutante morfologic
schimbate posedă ciclu mai scurt de dezvoltare şi nivel mai înalt al activităţii enzimatice
faţă de tulpina parentală. Astfel la variantele morfologic schimbate se reduce faza
staţionară , maximul activităţii enzimatice manifestîndu-se în ziua a 5-a de cultivare; la
tulpina de bază maximul activităţii enzimatice se manifestă în ziua a 6-a de cultivare.
Acivitatea amilazelor tipice (realizează hidroliza în condiţii standart de pH-4,7) a
variantelor noi obţinute constituie 234-253 un/ml, a amilazelor acidstabile (realizează
hidroliza în mediu acid la pH-2,5) constituie 212-241 un/ml , depăşind aproximativ de
două ori activităţile respective ale tulpinii parentale.
Variantele mutante selectate posedă stabilitate înaltă şi prezintă interes pentru
biotehnologie.
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ASPECTE GENERALE ALE STATUS-ULUI APEI PLANTELOR DE
PHASEOLUS CU DIFERIT POTENŢIAL DE REZISTENŢĂ LA SECETĂ
BRÎNZĂ Lilia
Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M., str. Pădurii 26/1, MD 2002, Chişinău
Cuvinte cheie: plante de Phaseolus, homeostaza apei, productivitate, toleranţă, secetă.
S-a efectuat studiul comparativ al capacităţii de autoreglare a homeostazei apei la
plantele de Phaseolus din specii cu diferit potenţial de productivitate şi toleranţă la
secetă. S-a stabilit că în condiţii favorabile de umiditate potenţialul hidric şi gradul de
hidratare a ţesuturilor frunzelor la plantele de Ph. vulgaris, L. se caracterizează prin
valori ceva mai mari, comparativ cu plantele de Ph. acutifolius, Gray şi, îndeosebi, cu
reprezentanţii Ph. lunatus. În condiţii de deficit de umiditate în sol la plante are loc
diminuarea intensităţii proceselor schimbului de apă: scade gradul de hidratare şi
turgescenţa ţesuturilor, se micşorează intensitatea transpiraţiei, creşte deficitul de
saturaţie. Plantele de Phaseolus se adaptează la condiţiile de umiditate suboptimală prin
majorarea CRA în ţesuturi. Seceta cauzată de insuficienţa de umiditate în sol în mod
diferit a influenţat asupra activităţii relative a apei din frunze. Caracterul modificărilor
status-ului hidric al frunzelor plantelor la variaţia umidităţii şi acţiunea stresogenă de
scurtă durată a factorului nefavorabil este determinat de particularităţile de genotip. Chiar
în condiţii de insuficienţă acută de umezeală anumite plante „tind” spre menţinerea
conţinutului de apă în ţesuturi la un anumit nivel, la aceste genotipuri se manifestă
proprietatea de homeostatare a mediului apos intern, necesar pentru parcurgerea normală
a proceselor vitale. Acest fenomen este asigurat de anumite adaptări fiziologice, cum ar fi
capacitatea înaltă de reţinere a apei, reglarea transpiraţiei, intensitatea absorbţiei apei de
către sistemul radicular. Reglarea conţinutului de apă, reactivitatea aparatului stomatal,
capacitatea înaltă de stabilizare şi restabilire a consumului apei, reflectă strategia
conservativă a plantelor tolerante din sp. Ph. lunatus, L. şi Ph. acutifolius, Gray.
Potenţialul de adaptare şi autoreglare a schimbului de apă la tensionarea regimului de
umiditate se realizează la speciile studiate prin reacţii fiziologice şi morfogenetice
diferite.
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PRODUCTIVITATEA CARTOFULUI SI CALITATEA
TUBERCULILOR ÎN FUNCŢIE DE ADMINISTRAREA COMPUŞILOR
COMPLECŞI ŞI MICROELEMENTELOR
MELENCIUC Mihai
Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M. str. Pădurii 26/1, MD 2002, Chişinău.
Cuvinte cheie: Plante de cartof, substanţe biologic active, microelemente, recolta.
S-a cercetat influenţa acidului etilendiamindisuccinic şi microelementelor (cobalt,
magneziu, molibden, mangan, zinc, bor) asupra plantelor de cartof în experienţe de
câmp.
Rezultatele cercetărilor ne vorbesc despre influenţa însemnată a complexonaţilor şi
microelementelor asupra productivităţii plantelor de cartof, deoarece fiind substanţe
fiziologic active posedă nu numai capacitatea de a transporta microelementele într-un
mod asimilabil de către plante, dar manifestă şi activitate fiziologică, deoarece la fotoliza,
de exemplu, a compuşilor acidului etilendiamindisuccinic se formează câţiva aminoacizi,
printre care şi acidul asparagic, care este partea componentă a proteinelor vegetale. S-a
stabilit că tratarea aparatului foliar al plantelor de cartof în timpul butonizării şi înfloririi
în masă cu complexonaţi ai microelementelor cu acidul etilendiamindisuccinic au o
influenţă pozitivă nu numai asupra particularităţilor cantitative ale recoltei, dar şi asupra
celor calitative. Unul din parametrii ce caracterizează calitatea recoltei este gradul de
hidratare a tuberculilor care neînsemnat, dar stabil scade. Oscilaţia acestor schimbări
variază între 1,5 -5%. Alt parametru studiat este conţinutul de substanţe uscate care joacă
un rol important în industria alimentară. S-a observat o mărire a valorii lui în dependenţă
de tratament cu 2-4%. Conţinutul de amidon de asemenea este în creştere. Rezultatele
analizei roentghenofluorescente a compoziţiei elementare a tuberculilor la plantele tratate
au arătat o sporire relativă a conţinutului de potasiu, fosfor şi sulf, ceea ce are o
importanţă pentru o păstrare mai bună a lor.
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MODIFICAREA CONŢINUTULUI PROTEINELOR UŞOR SOLUBILE ÎN
LIMBUL FRUNZELOR PLANTELOR DE PORUMB
LA ACŢIUNEA SECETEI
VRABIE Valeria
Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M., str. Pădurii 26/1, MD 2002, Chişinău.
Cuvinte cheie: proteine uşor solubile, limb foliar, stres hidric, clusteri trinucleari.
S-au studiat modificările cantitative ale proteinelor uşor solubile (PUS) în diferite
segmente ale limbului foliar la diferite populaţii de frunze ale plantelor de Zea mays L. în
dependenţă de acţiunea secetei.
S-a stabilit că în condiţii optime de umiditate conţinutul PUS a crecut cantitativ de
la baza limbului foliar spre vârf, atât la frunzele mature cu creşterea terminată, cât şi la
frunzele tinere cu creşterea neterminată. În frunzele tinere, însă, s-a înregistrat o cantitate
mai mare a PUS decât în frunze mature. După 7 zile de insuficienţă de apă în sol s-a
constatat o scădere a conţinutului PUS în toate zonele limbului foliar. Mai sensibile s-au
dovedit a fi celulele de la vârful limbului foliar, unde acţiunea netă factorului de stres a
condiţionat o scădere cu 23-25 % în frunzele mature (VII-VIII) şi cu 15-17% în frunzele
tinere, comparativ cu martorul. În celulele din partea medie a limbului frunzelor mature
cantitatea de proteină a atins o scădere cu 12 la sută, iar în frunzele tinere cu 6 la sută. În
zona de la baza frunzelor VII-VIII, conţinutul PUS s-a micşorat cu 8%, comparativ cu
indicii respectivi la plantele crescute pe fond optimal de umiditate. La frunzele tinere
această diferenţă a fost doar de 2%.
Sub influenţa clusterilor trinucleari ai DENA cu Fe3+ şi Co2+ în celule de la baza
limbului foliar cantitatea PUS s-a majorat; în zona medie a limbului s-a observat
menţinerea la un nivel stabil al acesteia, iar în segmentul de la vârful limbului frunzelor
plantelor tratate efectul negativ ale secetei este mai mic, în comparaţie cu plantele
netratate.
Deci, celulele de diferită vârstă reacţionează în mod diferit la acţiunea deficitului
hidric Segmentul de la vârful limbului frunzelor plantelor de porumb este mai sensibil şi
mai afectat la deshidratare, în comparaţie cu segmentul de mijloc şi de la baza limbului
foliar. Clusteri trinucleari ai DENA cu Fe 3+ şi Co 2+ contribuie la menţinerea conţinutului
de proteină în segmentele limbului foliar la un nivel stabil în condiţii de secetă.
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UNELE PARTICULARITĂŢI DE CULTIVARE ALE TULPINII DE FUNGI
PENICILLIUM EXPANSUM CNMN FD 05 C – PRODUCĂTOR DE CELULAZE
PAŞA Lilia
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. Str. Academiei 1, MD 2028 Chişinău Moldova
microbiologie@mail.md
Cuvinte cheie: tulpina de fungi Penicillium expansum, enzime celulozolitice, mediu
nutritiv.
Tulpina de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 C a fost selectată anterior
dintr-un numur mare de tulpini, ca producător nou, stabil al unui complex enzimatic
specific, capabil de a degrada efectiv biomasa celulozocomponentă, datorită conţinutului
echilibrat de enzime celulozolitice: endoglucanaze, celobiohidrolaze şi β-glucozidaze.
Tulpina poate fi utilizată în microbiologie la obţinerea preparatelor enzimatice
celulozolitice, spectrul de aplicare a cărora cuprinde: conversia biomasei vegetale în
glucoză, degradarea deşeurilor celulozocomponente, extragerea sucurilor, substanţelor
medicamentoase, uleiurilor eterice din materia primă vegetală, obţinerea protoplaştilor
etc.
Recomandarea tulpinii în calitate de obiect biotehnologic necesită studierea
particularităţilor morfologo-culturale şi fiziologo-biochimice ale ei, elaborarea unor
procedee de sinteză orientată care ar asigura sinecostul redus al produselor finale.
Anterior au fost cercetate exigenţele tulpinii Penicillium expansum faţă de condiţiile de
cultivare, în particular faţă de componentele mediului nutritiv. Ca rezultat s-a constatat
posibilitatea modelării, pe bază de săruri neorganice şi subproduse ale agriculturii
(tescovină de mere, paie de porumb, extract de porumb), a unor medii nutritive eficiente,
cea ce a şi constituit scopul cercetărilor prezentate în lucrarea de faţă.
În special s-a încercat stabilirea concentraţiilor optimale de azotat de amoniu şi
extract de porumb, în mediul cu 40 g·l-1 paie de porumb şi următoarea componenţă salină
(g·l-1): KH2PO4 – 1, CaCl2 - 0.1, MgSO4ּ7H2O – 0.3, KCl2 – 0.1, FeCl3 – 0.01. S-au testat
combinările a trei concentraţii de azotat de amoniu (1.0, 1.429 şi 1.857 g·l-1) şi trei
concentraţii de extract de porumb (5, 10, 15 g·l-1). S-a stabilit că biosinteza maximală a
endoglucanazelor, celobiohidrolazelor şi β-glucozidazelor se realizează pe mediul cu 1.0
g·l-1 NH4NO3 şi 15 g·l-1 extract de porumb. Ca rezultat se propune un mediu nutritiv nou
pentru cultivarea producătorului de celulaze Penicillium expansum CNMN FD 05 C (g·l1
): KH2PO4 – 1, CaCl2 - 0.1, MgSO4ּ7H2O – 0.3, KCl2 – 0.1, NH4NO3 – 1.0, FeCl3 –
0.01, extract de porumb – 15, paie de porumb – 40.
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FORMELE DE FOSFOR ÎN APĂ, MATERII ÎN SUSPENSIE
ŞI SEDIMENTE DIN RÎUL PRUT
POSTOLACHI Larisa
Institutul de Chimie al AŞRM, str. Academiei 3, Chişinău, MD-2028
telefon 373(22)739731 fax 373(22)739954
larisapostolachi@rambler.ru
Cuvinte cheie: forme de fosfor, materii în suspensie, sedimente
Factorii deosebiţi în formarea compoziţiei apei sunt substanţele în suspensie,
precum şi condiţiile, particularităţile de formare a depunerilor de fund. Pentru cercetări au
fost prelevate probe de apă, materii în suspensie şi sedimente din r. Prut în perioada
aprilie-iunie 2004. S-a folosit metodologia şi procedeele de determinare a formelor de
fosfor în conformitate cu standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Rezultatele
relevă o creştere a fosforului-ortofosfat dizolvat din primăvară spre vară, spre deosebire
de cel în suspensie ce scade pe parcursul acestei perioadei. S-a constatat că în materiile în
suspensie conţinutul fosforului neorganic atinge cca 5% (primăvara) şi 0,4% (vara), iar a
fosforului organic cca 11% şi 1% respectiv, faţă de conţinutul acestor forme în
sedimente. Modelările de laborator a desorbţiei fosforului din sedimente relevă că în
asemenea condiţii pot fi desorbite cca 10% (primăvara) şi 11% (vara) din cantitatea totală
de fosfor neorganic în sedimente. Prin urmare, în timpul resuspendării sedimentele din r.
Prut pot deveni surse importante de fosfor, în apă fiind mobilizate cantităţi semnificative
de aceşti compuşi.
Acknowledgements This work is supported by the Grant of World Federation of
Scientists, project during 2004-2005 years.

67

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

ЭКОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ КАРПОВЫХ РЫБ В ПРИПЛОТИННОМ
УЧАСТКЕ ДУБЭСАРСКОЙ ГЭС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ВЕСКУ Денис
Институт Зоологии, А.Н.М.
Ключевые слова: биотоп, икрометание, гаметогенез.
Проблема размножения рыб является одной из наиболее актуальных в
ихтиологии, так как от успешности размножения зависит численность рыб.
Целью нашего исследования являлось изучение экологии размножения
карповых рыб, как наиболее массового промыслового семейства, в условиях
резкого антропогенного воздействия в приплотинном участке Дубэсарской ГЭС.
Материалом для исследования послужили более 1500 экземляров рыб,
принадлежащих к 12 видам: плотва, елец, голавль, краснопёрка, подуст, усач
обыкновенный, уклея, густера, лещ, белоглазка, рыбец, карась серебряный.
Материал был собран в разные сезоны 1999 - 2004 гг.
Условия для размножения рыб в приплотинном участке Дубэсарской ГЭС
характеризуются разнообразием биотопов: каменисто – галечниковый,
растительный, песчаный. По нерестовому субстрату рыбы относятся к литофилам
(елец, голавль, рыбец, подуст, усач) и фитофилам (плотва, уклея, лещ, белоглазка,
краснопёрка, густера, карась серебряный). По нерестовым температурам рыбы,
размножающиеся в этом участке, подразделяются на рыб с ранне – весенним
(плотва, елец, подуст), поздне – весенним (лещ, белоглазка) и весенне – летним
(усач, уклея, голавль, рыбец, краснопёрка, карась серебряный, густера)
икрометанием. По типу нереста рыбы подразделяются на рыб с единовременным
(плотва, елец, подуст), порционным (усач, уклея, рыбец, краснопёрка, густера,
карась серебряный) и переходным (лещ, голавль) икрометанием. Половое
созревание карповых рыб наступает в 2 – 4 года. Соотношение полов колеблется у
разных видов рыб, но в целом, сдвинуто в сторону самок. Половые циклы и
гаметогенез связаны с характером икрометания и сроками нереста. Гонады рыб с
ранне – весенним икрометанием раньше завершают вителлогенез, раньше
переходят в V стадию зрелости и в них раньше начинается новая волна
гаметогенеза. К сентябрю в гонадах всех карповых рыб протекает фаза
вакуолизации ооцитов, к октябрю – ноябрю начинается вителлогенез, который
длится до весны. У самцов к сентябрю начинаются сперматогониальные деления и
к весне начинается формирование спермиев. Плодовитость этих видов карповых
рыб высокая, поскольку это мирные рыбы и единственный способ для них выжить
– обладать высокой плодовитостью.
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ECOLOGIA REPRODUCERII CLEANUL MIC LEUCISCUS LEUCISCUS (L.)
ÎN SECŢIUNE AMONTE A SHE DIN DUBĂSARI
VESCU Denis, KISELIOVA Olga*
Institutul de Zoologie al AŞM, *Universitate de Stat din Moldova
Cuvinte cheie: gametogeneză, spermatogeneză, litofil
Cleanul mic – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) se atribuie la speciile de peşti des
întălnite, ce se referă la complexul boreal de şes. Cleanul mic în Siberia de vest are doua forme
biologice
ce depun icrele în rîu la adăncimea de 3 -5 m pe fascies pietros-nisipos, începănd cu
vărsta de 2 ani – cleanul mic litofil cu fertilitatea scăzută;
depune icrele pe vegetaţia de anul trecut, începănd cu vărsta de trei ani – cleanul mic
fitofil cu fertilitate înaltă.
Tot aceeaşi autori arată, că pregătirea produselor sexuale se începe peste o săptămănă după
perioada de reproducere. Coieficientul maxim al maturităţii la femele se observă înainte de
depunere a icrelor – în mediu 19,4. La cleanul mic din iazul de acumulare de la Cuibîşev,
reproducerea decurge la temperatura apei egală cu 6-12 C°. Icrele se depun pe fascia nisipoasă şi pe
rădăcinile plantelor. Despre reproducerea cleanului mic din rîul Nistru în literatură sunt date din
anii trecuţi. Cleanul mic de Nistru ajunge la maturitate sexuală la vărsta de trei ani. Icrele se depun
în acelaş timp, se petrece într-un timp scurt (se termină în decurs de 3 - 4 zile). Fertilitatea e de la
3200 pînă la 9613 icre. Diametrul icrei – pînă la 2 mm. Din 55 de indivizi maturi sexual 40% au
fost femele. În secţiunea amonte a SHE din Dubăsari în perioada din 1999 pînă în 2004 de către noi
au fost efectuate şi analizate 520 de exemplare de clean mic. El ajunge la mărimi maximale de 27,5
cm şi vîrsta de 5 ani. La cleanul mic în februarie sau întîlnit femele în a II şi a IV stadie de
maturizare a gonadelor. În martie, la temperatura apei de 6 – 11 C° gonadele femelelor se aflau în
stadia a VI de maturizare. Înmulţirea a avut loc, se vede, la sfîrşitul lui martie. În aprilie la femele e
a VI stadie de maturitate. În mai, gonadele cleanului mic trec în a II stadie de maturitate. Într-o
lună, din aprilie pînă în mai gonadele reuşesc să regenereze şi să trecă în a II stadie de maturitate. În
această stadie gonadele se află pînă la sfîrşitul lui august. Începutul oogenezei pentru următoarea
depunere se observă în septembrie, cînd gonadele trec în a III stadie de matiritate, mai rar – în IIIIV, IV stadie de maturitate. În octombrie se observă aceeaşi imagine, predomină a III stadie de
maturitate şi mai rar trecerea în a III-IV. În noiembrie se observă o trecre în masă la a IV stadie de
maturitate, dar se întîlnesc cazuri de a III stadie. Această perioadă continuă pănă în februarie. Aşa
mod de depunere a icrelor la cleanul mic a căzut pe martie, dar începerea fluxului nou a oogenezei
a căzut în septembrie – noiembrie. La masculi, în februarie gonadele se află în a III stadie a
maturităţii. În martie masculii se întîlnesc cu gonadele în stadia a III şi IV, dar în aprilie toţi
masculii au fost în a VI stadie a maturităţii – indivizi, care au depus lapţii. În mai, gonadele se află
în a doua stadie de maturitate. Masculii ajung la maturitatea sexuală ceva mai înainte decit
femelele, în legătură cu aceea că sperma lor stimulează reproducerea femelelor. Din mai pînă în
septembrie, gonadele masculilor se află în a II stadie de maturitate. În octombrie – noiembrie are
loc pregătirea către a III (II – III) stadie de maturitate. Raportul sexelor la cleanul mic
preponderează în partea femelelor (91:53), propriu pentru peştii ce depun odată gonadele. Icrele se
depun pe substrat pietros de prundiş la scurgere. Populaţia cleanului mic se atribuie la al doilea tip
al populaţiei reproductive în privinţa raportului numeric dintre speciile ce sau reprodus şi au rămas.

69

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

PARTICULARITATILE MODIFICARII POLIPEPTIDELOR IN PROCESUL DE
INSTALARE A STARII DE DORMITARE LA SEMINTELE IMATURE DE MAR
(MALUS DOMESTICA BORKH)
SAMOIL Vitalie
Institutul de Fiziologie a Plantelor, AŞ RM, str. Pădurii 26/1
samoilv@mail.md
Cuvinte cheie: maturizarea seminţelor, polipeptide, punct izoelectric.
Scopul cercetărilor a fost de a determina particularitatea proceselor de acumulare
şi modificare a proprietăţilor polipeptidelor şi a legăturilor corelative posibile cu
procesele de instalare stării de dormitare la seminţele de măr. Pentru aceasta a fost
studiată capacitatea germinativă a seminţelor imature de măr (Malus domestica Borkh.,
soiul Slava pobediteleam) pe parcursul perioadei de formare şi maturizare. Aproximativ
60% din seminţele extrase din fruct în ziua a 39-45-a după înflorire au manifestat
capacitate germinativă în condiţii in vitro, fără a fi prealabil supuse stratificării. După
perioada menţionată şi până la maturizarea completă seminţele nu au demonstrat
capacitate germinativă fără a fi supuse stratificării.
În perioada de trecere de la maturitatea morfologică a embrionului la cea de
maturare fiziologică a seminţei (39-45 zi) are loc diminuarea cantităţii relative a
polipeptidelor cu MMR 44, 46 kDa şi apariţia polipeptidei cu MMR 28 kDa. În acelaşi
timp seminţele dobândesc capacitate germinativă concomitent cu modificarea sarcinii
electrice intrinseci a unor polipeptide. S-a presupus că aceasta are loc datorită scindării
unor aminoacizi bazici de la capătul polipeptidelor respective. Dobândirea capacităţii
germinative a seminţelor este însoţită de modificări profunde a spectrului polipeptidic,
care are loc, atât în urma schimbării masei moleculare, cât şi a punctului izoelectric.
Astfel, diminuarea conţinutului componentei cu MMR 28 kDa marchează iniţierea stării
de dormitare a seminţelor.
Aceste schimbări, după cum presupunem se datorează modificărilor conţinutului şi
activităţii proteazelor şi demonstrează legătura dintre intensitatea proceselor de degradare
a proteinelor şi capacitatea germinativă a seminţelor.
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ОБРАЗОВАНИЕ СУЛЬФИДОВ АГРЕССИВНЫМ И НЕАГРЕССИВНЫМ
ШТАММАМИ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ
АСАУЛЕНКО Л.Г., ПУРИШ Л.М.
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины.
alarisa@serv.imv.kiev.ua
Ключевые слова: сульфатредуцирующие бактерии, сульфиды, биопленка
Основная биогеохимическая функция сульфатредуцирующих бактерий в
биопленке – преобразование сульфатов в сульфиды. Они, в свою очередь,
деполяризируют катод и ускоряют коррозию металла. Продукты коррозии,
образующиеся на разделе фаз сталь-биопленка, значительно влияют на скорость
коррозии. Известно, что адгезированные сульфиды более коррозионны, чем
растворенные в воде.
Поэтому целью нашей работы было исследование состава продуктов
коррозии,
образованных
агрессивным
и
неагрессивным
штаммами
сульфатредуцирующих бактерий на поверхности малоуглеродистой стали-3.
Согласно рентгеноструктурному анализу , среди продуктов коррозии обоих
штаммов сульфатредуцирующих бактерий были отмечены оксидные формы железа
(магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3, гидроксид железа Fe(OH)2) и сульфиды, которые
присутствовали в форме FeS (сульфид кубический) и FeS2 (пирит).
Таким образом, качественных отличий в продуктах коррозии между
агрессивным штаммом Desulfovibrio sp. Kiev-10 и неагрессивным Desulfovibrio
desulfuricans Kiev-45 не наблюдалось. Но из полученных ренгенограмм было
видно, что агрессивный штамм Desulfovibrio sp. Kiev-10 накапливал большее
количество всех указанных соединений железа. Это свидетельствует о том, что этот
штамм образовывает более мощную биопленку, т.е. является более опасным
коррозионным агентом.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ИЗ
СЕМЯН HYOSCYAMUS NIGER L.
ЛУНГА И.И.
Институт Генетики АНРМ
deleanu 3_1_3@fromru.com
Ключевые слова: Hyoscyamus niger L., Solonaceae, гликозиды ряда спиростана и фуростана
Поиск перспективных физиологически активных веществ растительного
происхождения - одна из актуальных задач настоящего времени. Значительный интерес в
этой связи представляют стероидные гликозиды, изучение которых ведётся в нескольких
направлениях.
Именно поэтому, объектом нашего исследования стали стероидные гликозиды семян
белены чёрной (Hyoscyamus niger L.).
Сумму стероидных гликозидов (СГ) получили из семян белены путём экстракции
70%-ным этанолом. Содержание СГ составляет 3,67% от веса исходного сырья.
Наличие СГ ряда спиростана и фуростана опредилили тонкослойной хроматографией
(ТСХ), проявляя хроматограммы реактивами Санье и Эрлиха. Каждый из гликозидов был
назван в порядке увеличения их полярности хиосциамозидами А, А1; В, В1; С, С1; D, D1; E,
E1; F, F1; G, G1; H и H1. Все хиосциамозиды дают положительную реакцию с реактивом
Санье, а с реактивом Эрлиха – только F, F1 - Н, H1. Следовательно, хиосциамозиды А, А1- E,
E1 отнесли к гликозидам ряда спиростана, а хиосциамозиды F, F1 - Н, H1 к гликозидам ряда
фуростана.
В результате многократной хроматографии суммы гликозидов белены на колонке с
силикагелем, выделили индивидуальные гликозиды ряда спиростана – хиосциамозид А т.пл.=2900С, [α]D20- 970С (c 1,0; СН3ОН); В - т.пл.=293-2950С, [α]D20- 670С (c 1,0; СН3ОН) и С
- т.пл.=270-2710С, [α]D20- 700С (c 1,0; СН3ОН).
При полном кислотном гидролизе хиосциамозидов А, В и С в каждом случае
получили агликон, совпадающий по физико-химическим константам и по спектрам ЯМР1Н и
ЯМР13С с тигогенином.
Для установления химической структуры хиосциамозидов применяли методы
полного и частичного гидролиза, метилирования и метанолиза перметилированных
производных, перйодатного окисления. Идентификацию полученных при этом продуктов
осуществляли с помощью бумажной-, тонкослойной-, газожидкостной хроматографии, ИК-,
ЯМР13С-спектроскопии, масс-спектрометрии.
На основании полученных результатов установили, что хиосциамозид А является: 3О-β-D-галактопиранозид-(25-R)-5α-спиростан-3β-ол, хиосциамозид В - 3-О-β-D-глюкопиранозил-(1→3)-β-D-галактопиранозид-(25-R)-5α-спиростан-3β-ол и хиосциамозид С - 3-О-{[βD-глюкопиранозил-(1→2)]-[β-D-глюкопиранозил-(1→3)]-β-D-галактопиранозид}- (25-R)-5αспиростан-3β-ол.
Хиосциамозид А оказался известным соединением, а хиосциамозиды В и С являются
новыми стероидными гликозидами, которые раннее не были описаны в литературе.
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ КАРОТИНОИДОВ ДРОЖЖАМИ
РОДА RHODOTORULA
КИРИЦА Елена
Институт Микробиологии А.Н.М. Кишинев, ул. Академическая 1, тел. 73-80-13
Ключевые слова: дрожжи, биосинтез,
соединения, растительные шроты.

каротиногенез, индукторы, координационные

Работа посвящена разработке биотехнологических способов получения биомассы
дрожжей с повышенным содержанием каротиноидов. В основе новых биотехнологических
процессов микробиологической промышленности лежит получение высокопродуктивных
штаммов микроорганизмов, разработка оптимальных питательных сред и получение
биологически активных веществ. С этих позиций мы проводили в течении ряда лет
исследования по селекции штаммов дрожжей рода Rhodotorula по показателям
каротиногенеза. В результате целенаправленной селекции были отобраны штаммы
Rhodotorula gracilis CNM – YS – 02 и Rhodotorula gracilis CNM – YS – 03, обладающие
повышенной способностью
синтезировать каротиноиды, которые предложены для
дальнейшего использования.
С целью удешевления питательных сред для культивирования пигментных дрожжей
была исследована возможность использования отходов агропромышленного производства –
растительных шротов. Результаты показали, что присутствие экстрактов виноградного,
томатного, кукурузного и яблочного шротов позволило увеличить продуктивность биомассы
дрожжей до 35%, а содержание каротиноидных пигментов от 24 до 56%, по отношению к
контролю.
Для более эффективного биосинтеза каротиноидов изучалась возможность
использования индукторов каротиногенеза – подсолнечное, оливковое, кукурузное, соевое
масла и ацетат натрия.
Использование индукторов в
питательных средах для
культивирования дрожжей рода Rhodotorula способствовало увеличению выхода биомассы
дрожжей на 62% и биосинтез каротиноидов до 132%, по отношению к контролю.
Исследовалась возможность управления процессами биосинтеза каротиноидов в
дрожжах посредством использования координационных соединений цинка, которые входят
в состав ферментов, участвующих в процессах биосинтеза каротиноидов. В результате
проведенных экспериментов установлено, что присутствие Zn (DL-Ala) (D-Ser)
в
питательной среде способствует увеличению продуктивности дрожжей на 148 – 187%, по
отношению к контролю, а содержание общего количества каротиноидов в биомассе
дрожжей увеличивалось в присутствии Zn(Gly)(D-Ser) до 75%.
На базе полученных результатов разработаны способы по направленному синтезу
каротиноидов дрожжами, позволяющие увеличивать продуктивность в 1,4-1,8 раза и
содержание каротиноидов пигментными дрожжами в1,3 раза. Использование данных
способов позволит получать биомассу дрожжей с высоким содержанием каротиноидов,
которая может найти широкое применение в различных областях промышленности.
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ДИНАМИКА ПОЧЕЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ ТИОЦИАНАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ГАЙДЕЙ Наталья
Молдавский Государственный Университет
Ключевые слова: тиоцианат, йоддефицитные заболевания.
Содержание микроэлементов в воде и продуктах питания оказывает существенное
влияние на функционирование живого организма. Особое место среди микроэлементов
занимает йод, который определяет биологическую активность тиреоидных гормонов,
регулирующих развитие и дифференциацию тканей организма, а также интенсивность
процессов метаболизма. Недостаток йода в воде и продуктах питания приводит к
возникновению йоддефицитных заболеваний (ЙДЗ), характерных для населения ряда стран
мира, в том числе и Республики Молдова.
Моделирование ЙДЗ в экспериментах на лабораторных животных представляет
большой интерес, т. к. способствует изучению патогенных механизмов возникновения и
течения этих патологических процессов. Известно, что причиной ЙДЗ может быть не
только недостаток йода, но и повышенное поступление в организм тиоцианатов,
содержащихся в ряде продуктов питания и сигаретном дыме, однако экспериментальные
исследования роли этого аниона в патогенезе гипотиреоза противоречивы. В связи с
этимцелью исследования было изучить динамику метаболизма тиоцианата и его влияние на
некоторые показатели жизнедеятельности.
Материалы и методы исследования: исследование было выполнено на курящих и
некурящих студентах-добровольцах, возрастом 18-24 лет, и на белых лабораторных крысах,
массой 140-160 г, которым в течение трех недель перорально вводили тиоцианат калия (I
группа -10мг/100 г, II группа - 20 мг/100 г).
Для определения тиоцианата в моче и крови был использован колориметрический
метод, который был модифицирован нами для проведения исследования на крысах.
Основные результаты: сопоставление уровня тиоцианата в моче к количествам
ежедневно выкуриваемых сигарет позволило выявить высокую корреляцию между этими
показателями (+0,97). Результаты экспериментов на лабораторных крысах подтвердили, что
тиоцианат калия при избыточном поступлении в организм выводится в основном почками.
Интенсивность экскреции прямо пропорциональна дозе вводимого тиоцианата. Наиболее
интенсивно происходит экскреция с мочой в период от 24-48 ч. после введения. Полное
выведение из крови происходит на 5-е сутки после прекращения введения.
Выявлены ряд признаков, характерных для гипотиреоза у крыс, после введения
тиоцианата: Задержка роста. Первые 10 дней масса тела у крыс подопытной и контрольной
групп увеличивалась одинаково, во вторую декаду отмечено значительное замедление
прироста массы тела у крыс после введения тиоцианата. Замедление ритма сердечной
деятельности. В норме у крыс частота сердечных сокращений составляла 335 ± 35 уд/мин.
Введение тиоцианата в течение 10 дней вызывало замедление ритма сердечных сокращений
на 22% (Р< 0,05). Снижение возбудимости нервной системы. Животные становятся вялыми,
уменьшается спонтанная двигательная активность.
Таким образом установлено, что длительное введение тиоцианата приводит к
существенным нарушениям процессов жизнедеятельности у крыс, что указывает на эффект
тиоцианата, как потенциального гойтрогена, и позволяет использовать его для
моделирования йоддефицитных заболеваний в хроническом эксперименте.
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INFLUENŢA RAZELOR GAMMA ASUPRA CONŢINUTULUI DE STERINE LA
DROJDIILE CU SEMNIFICAŢIE ÎN BIOTEHNOLOGIE
MOLDOVEANU Taisia, USATÎI Agafia
Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. Chişinău, str. Academiei 1, tel.73-80-13.
Cuvinte cheie: drojdii, sterine, raze gamma.
Un criteriu important pentru plasarea unei tulpini oleogene la categoria
producătorilor reprezintă cantitatea de principii bioactive. Ţinând cont de importanţa
sterinelor care sunt produsul iniţial pentru obţinerea preparatelor profilactice, medicinale,
alimentare, în primul rând vitamina D2 – stabilizatorul imunităţii la copii, dar şi folosirea
lor ca hrană suplimentară în sectorul zootehnic, în deosebi pentru dezvoltarea puietului, sau făcut cercetări asupra unor tulpini de drojdii din clasa Hemiascomycetes reprezentată
de către genurile Lipomyces, Saccharomyces, clasa Blastomycetes – de cele din genurile
Candida, Rhodotorula păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a
Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.
Tulpinile au fost cultivate pe mediu must de malţ. Analizând rezultatele putem
menţiona, că toate culturile posedă activitate de sinteză a sterinelor. S-au evidenţiat
tulpinile Rhodotorula glutinis – CNMN – YS – 50 cu conţinutul de sterine 17,26 %,
Lipomyces lipofer CNMN – YS – 218-17,4%, Candida utilis CNMN – YS –74 – 17,8%,
Rhodotorula gracilis CNMN – YS –02 – 13,4%, din suma fracţiilor lipidice.
Unul din procedeele cele mai răspăndite şi efective de obţinere a tulpinilor de
microorganisme înalt productive cu calităţi utile pentru ramurile industriale este utilizarea
razelor gamma. În legătură cu aceasta s- au înfăptuit cercetări orientate spre studiul
influenţiei lor asupra biosintezei sterinelor la drojdia Rhodotorula gracilis CNMN – YS –
02. Rezultatele iradierei gamma au fost monitorizate timp de 3 ani. Cercetarea formelor
genetice a demonstrat, că după 3 luni de la iradiere trei variante de drojdii au un conţinut
înalt de sterine: tipul I/4 conţine de 5,2 ori mai multe sterine faţă de martor, tipul III/5 de 4,3 ori şi tipul III/20 – de 4,7 ori. După 3 ani de la momentul iradierei caracterele
modificate sunt stabile. Tipul I/4 conţinea 34,0 % sterine din suma fracţiilor lipidice, tipul
III/5 – 28,1% şi tipul III/20 – 32,1%.
Astfel, graţie conţinutului înalt de sterine, aceste tulpini de drojdie pot fi folosite ca
obiecte biotehnologice de perspectivă.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРАЛЬНЫХ И
АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВАРИАНТОВ
ШТАММА STREPTOMYCES MASSASPOREUS 36
БРАТУХИНА А.А.
Институт Микробиологии АН Молдовы
Ключевые слова: актиномицеты, естественный вариант, мицелий, колония.
Широкое использование актиномицетов (АМ) в качестве источников получения
биологически активных соединений является одной из основных причин изучения их
биологии. Остаются актуальными вопросы изучения изменчивости АМ и стабилизации их
свойств.
Актиномицеты, как и другие микроорганизмы подвержены вариабельности. Степень
вариабельности у различных видов АМ неодинакова. У одних она колеблется в широких
пределах, у других подвержена незначительным изменениям.
Целью исследований являлось изучение изменения культуральных и антимикробных
свойств у естественных вариантов штамма Streptomyces massasporeus 36, выделенного из
почв Молдовы.
После трех месяцев хранения штамма при рассеве на крахмально-аммиачную
агаровую среду (КАА) было обнаружено четыре варианта: основной, олигоспоровый,
альтерколерный и белый, отличающийся от исходной культуры и между собой цветом,
формой, размером колоний, аминокислотным, липидным составом биомассы и
антимикробными свойствами.
Установлено, что после длительного хранения (7 – 10 лет) культуры и его
естественных вариатнтов произошла реверсия олигоспорового варианта в основной.
Предыдущими исследованиями на среде Чапека не было отмечено варианта
альтерколер, тогда как после хранения, данный вариант появился (цвет воздушного мицелия
– в центре – бледносероватый, по краям – бледносеровато-фиолетовый, цвет субстатного
мицелия – шоколадно-бурый, d = 4 - 5 мм). У варианта «белый» на среде Чапека замечено
увеличение размера колоний и изменение цвета мицелия.
При рассеве на среду КАА цвет и размеры у большинства колоний остались
неизменными, но замечено появление двух новых типов колоний с изменеием размера (1-2
мм) и цвета воздушного мицелия.
В процесе длительного хранения антимикробные свойства штамма по отношению к
основным тест-микроорганизмам не изменились, за исключением задержки роста
фитопатогенных грибов. В частности, наблюдалось более активное угнентение роста
Alternaria alternata (на 20 – 30 %).
Таким образом, установлено, что при длительном хранении в лабораторных условиях
у естественных вариантов штамма Streptomyces massasporeus 36 происходит изменение
окраски воздушного и субстаного мицелия, размера колоний и появление аспорогенных
форм, что сопровождается изменением биологической активности.
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ВИРУСЫ НАЗЕМЫНХ ОРХДНЫХ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ УКРАИНЫ
КОРОТЕЕВА А.В., ПОЛИЩУК В.П.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Неизвестна роль вирусов в регуляции численности дикоростущих растений,
в том числе и растений семейства Orchidaceae Juss. Хотя и появляются данные
относительно вирусов наземных орхидных, которые произрастают в условиях
защищенного грунта, вирусологические исследования растений природных
ландшафтов практически не проводятся. Ранее нами было показано, что для
растений семейства Orchidaceae коллекций защищенного грунта ботанических
садов Украины наиболее распространенными являются вирусы мозаики
цимбидиума (CymMV; Potexvirus) и кольцевой пятнистости одонтоглоссума
(ORSV; Tobamovirus), но при проведении данного исследования установлено, что
CymMV, кроме того, является патогеном дикоростущих орхидных Украины. Таким
образом, в результате изучения природных наземных орхидей территории Украины
(Крым, Карпаты) методами иммуноферментного анализа, электронной
микроскопии, электорофореза и биологического тестирования были определены и
охарактеризованы наиболее часто встречаемые вирусы - вирусы погремковости
табака (TRV; Tobravirus), аспермии томатов (TAV; Cucumovirus), мозаики резухи
(ArMV; Nepovirus) и CymMV. При этом наиболее пораженными орхидными
оказались виды Listera ovata (L.) R.Br., Neottia nidus –avis (L.) Rich. и Orchis
purpurea Hunds. Некоторые из исследуемых вирусов (TAV, TRV, ArMV) являются
патогенами широкого спектра, инфицируя значительное количество видов
растений агроценозов. Поэтому существует риск занесения вирусов агроценозов в
популяции природных сообществ орхидных, снижая численность последних.
Кроме того, было проведено исследование на наличие вирусных патогенов
наземных орхидных коллекции защищенного грунта Национального ботаничесого
сада имени М.М. Гришко НАНУ. При сравнении выявленных вирусов с вирусами,
которые встречаются у растений орхидных биогеоценозов природных ландшафтов,
были определены общие патогены для этих двух групп.
Ключевые слова: вируси орихдных, орхидные природной флоры,
биогеоценозы природных ландшафтов
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ИЗУЧЕНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ RAHNELLA AQUATILIS
ОСТАПЧУК А.Н.
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины.
03143 Киев, Заболотного 154.
ahdron@serv.imv.kiev.ua
Ключевые слова: Rahnella aquatilis, липополисахарид, серологическая активность.
Rahnella aquatilis новый и малоизученный вид энтеробактерий. Для его
представителей характерен широкий клинический спектр заболеваний
(рахнелёзов), которые они могут вызывать у людей.
Нами впервые были выделены и серологически охарактеризованы
липополисахариды (ЛПС) 6 штаммов Rahnella aquatilis. Серологические
исследования, проведенные с использованием иммуноэлектрофореза, ракетного
иммуноэлектрофореза и двойной диффузии в агаре по Оухтерлони
свидетельствуют, что все исследуемые ЛПС проявляют антигенную активность в
гомологичных системах. Результаты перекрестных серологических реакций
показали иммунохимическую гетерогенность вида R. aquatilis. Так, ЛПС типового
штамма реагировал только с гомологичной антисывороткой. ЛПС четырёх
штаммов R. aquatilis (1-95, 2-95, 3-95, 2-87) проявили серологическое родство. Как
ЛПС, так и антисыворотки к культурам перекрёстно взаимодействуют. Что
касается R. aquatilis 3-88, то его ЛПС взаимодействовал с антисыворотками,
полученными к 4-м исследуемым штаммам, что может свидетельствовать о
наличии у него общих антигенных детерминант. Что касается антисыворотки к
ЛПС штамму 3-88, то она не взаимодействовала ни с одним из липополисахаридов,
изолированных из исследуемых штаммов, а реагировала исключительно с
гомологичным препаратом ЛПС, что свидетельствует об отсутствии в ней антител,
комплементарных к гетерогенным липополисахаридам .
Приведенные данные свидетельствуют о наличии в ЛПС четырёх
исследуемых штаммов R. aquatilis (1-95, 2-95, 3-95, 2-87) общих антигенных
детерминант, что может указывать на их принадлежность к одной и той же
серогруппе. Типовой штамм R. aquatilis 33071 и штамм 3-88, вероятно, являются
представителями других серогрупп.
Таким образом, показано, что исследуемые ЛПС серологически активны в
гомологичных системах при использовании трёх методов. Продемонстрирована
иммунохимическая гетерогенность вида R. aquatilis.
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DEZVOLTAREA FIZICĂ A PREŞCOLARILOR DIN RAIOANELE LEOVA ŞI
ANENII NOI
CORCODEL Diana
Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei al A.Ş.M. MD-2001
Chişinău, Republica Moldova
corcodeld@moldova.cc
Cuvinte cheie: sănătate, copii
fizică, indicii dezvoltării fizice.

preşcolari,

familie

monoparentală,

dezvoltare

Obiectivele studiului: Aprecierea indicilor dezvoltării fizice a copiilor preşcolari
din familii monoparentale şi compararea lor cu indicii dezvoltării fizice a copiilor de
aceeaşi vîrstă din familii complete.
Drept parametri în evaluarea indicilor dezvoltării fizice au servit: masa corporală,
talia şi perimetrul cutiei toracice.
Rezultatele obţinute: în raionul Anenii Noi în eşantion au fost incluşi 200 de copii
din familii monoparentale şi 100 de copii din familii complete. În raionul Leova - 125 de
copii din familii monoparentale şi 65 de copii din cele complete.
Tabela 1. Repartizarea indicilor dezvoltării fizice determinaţi prin metoda de centile.
Familia monoparentală
Familia completă
Conform masei
Variante
Joasă
Scăzută
Medie
Înaltă

Indice

Anenii
Noi
3-10
19
9.5 %
10-25
47
23.5%
25-75
133
66.5%
90-97
2
1.0%
97-100
-

Leova

Conform taliei

Anenii Leova
Noi
12
15
10
9.6%
7.5% 8.0%
32
59
29
25.6% 29.5% 23.2%
79
120
84
63.2% 60,0% 67.2%
2
6
4
1.6%
3.0% 3.2%
-

Conform
Conform taliei
masei
Anenii Leova Anenii Leova
Noi
Noi
7
6
3
4
7.0% 9.2% 3.0%
6.2%
18
12
24
12
18.0% 18.5% 24.0% 18.5%
75
47
69
47
75.0% 72.3% 69.0% 72.3%
4
2
4.0%
3.0%
-

Foarte
înaltă
Concluzii:
1. Indicii dezvoltării fizice la grupul de copii din familii monoparentale sunt mai mici faţă
de indicii corespunzători la copiii din familii complete.
2. Majoritatea copiilor din familii monoparentale (Anenii Noi - cea 63%, Leova - cca
65%) se includ în grupul de copii cu indici medii de dezvoltare fizică.
3. Copii cu indici înalţi de dezvoltare fizică sunt foarte puţini (1-4%), iar copii cu indicii
foarte înalţi de dezvoltare n-au fost depistaţi.
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INTRODUCEREA SPECIEI CUPHEA LUTEA ОN REPUBLICA MOLDOVA
GRIGORI Victoria
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova A. .M.
grvictoria@mail.ru
Cuvinte-chee: introducerea оn culturг, Cuphea lutea, caractere cantitative
Cuphea lutea face parte din familia Lythraceae Jaume St.- Hil. Genul Cuphea
cuprinde circa 250-260 de specii originare din America Centrală şi America de Sud. Оn
ultimii ani a sporit considerabil interesul faţă de unii reprezentanţi ai genului graюie
descoperirii în seminţele lor a uleiului cu оnsuşiri preţioase.
S-au efectuat cercetări оn scopul evidenţierii potenţialului de productivitate şi
rezistenţă al speciei în condiţiile introducerii ei în Moldova. Ca obiect de studiu au servit
două monstre: MDI 02171 şi MDI 02234. În analiza caracterelor cantitative atenţia s-a
axat asupra urmгtorilor parametri: lungimea plantelor, numărul de flori, fructe şi numгrul
de seminţe pe plantă. Rezultatele obţinute au scos оn evidenţă un coeficient de variaţie
sporit pentru descriptorul lungimea plantei care în cazul mostrei MDI 02171 atinge
valoarea 27,65 5,35 (V=27,36%), iar pentru ultima 27,76 2,37 (V= 28,24%). După
numărul de flori, valoarea indicelui se incadrează оn limitele 50,73 13,61 (V=88,97%)
(MDI 02234) şi 59,30 33,0 (V=79,10%) (MDI 02171). Valorile caracterului numărul de
seminţe pe plantă variază de la 82,36 30,16 pentru mostra MDI 02234 şi 102,50 89,5
pentru mostra MDI 02171. Coeficientul sporit de variaţie pentru toţi parametrii cercetaţi
este acceptabil din punct de vedere al teoriei aclimatizării. S-a evidenţiat, de asemenea, că
plantele suportă greu seceta şi sunt receptive la introducerea soluţiilor nutritive în sol.

80

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

ACTIUNEA FACTORILOR ANTROPOGENI ASUPRA
FLOREI PADURII DURLESTI
MARIAN Angela, CUHARSCHI Ludmila
USM
Actualmente, problema starii biosferei s-a transformat intr-un continuu focar de
discutii la nivel global. In natura, omul contemporan se plaseaza ca unul dintre cel mai
periculos element biologic distructiv. Obsedat zilnic de ideea acoperirii cerintelor
materiale si spirituale, accelereaza fenomenul de urbanizare, afectand direct sau indirect
mediul inconjurator. Rezultatul acestor activitati excesive lasa amprente destul de vizibile
mai ales in ecosistemele forestiere, indeosebi in zonele din jurul urbei, cum ar fi in cazul
studiul nostru padurea Durlesti, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau.
Studiind actiunea factorului antropogen in padurea Durlesti, s-au constatat actiuni
directe, cum ar fi: cosirea, taieri, colectarea plantelor decorative si medicinale in scopuri
comerciale. Din aceasta grupa de factori antropogeni cel mai periculos este - taieri;
actiunile indirecte se manifesta prin poluarea mediului cu substante toxice de diferita
provinienta, aparitia speciilor de plante ruderale, inclusiv si cele adventive pe suprafetele
precedent utilizate de catre om. Pentru determinarea gradului intensitatii actiunii acestor
factori (antropogeni) in padure, a servit indicatorul sigur - componenta specifica a
plantelor. Pentru obtinerea acestor date a fost necesara investigarea teritoriului, in rezultat
au fost colectate 142 specii de plante, ce se refera la 40 familii si 103 genuri. Prezenta
familiilor cu o singura specie, gen ne demonstreaza degradarea biotopurilor cercetate din
padurea Durlesti. Analiza bioecologica ne indica urmatoarele date: majoritatea speciilor
sunt de origine euroasiatica (47%), europene (24%), xeromezofite (45%),
hemicriptofite(45%), care au perioada de vegetatie de 5 luni, din vara pana in toamna.
Datorita activitatii constante a factorului antropogen in flora padurii Durlesti s-au
inclus si specii ruderale, constituind din total 31%, aceste specii, conform cercetarilor
efectuate, habiteaza mai des pe biotopurile - la marginea padurii, padurice. Din speciile
colectate 11 specii sunt adventive, prezenta acestora la fel ne indica gradul inalt de
actiune a factorului antropogen. Odata cu trecerea treptata in adancul padurii, observam
reducerea actiunii factorului antropic, care atinge aproape maxim in biotopurile de la
marginea padurii, pajisti. Flora padurii este marcata si de specii medicinale, cum ar fi de
exemplu: Adonis vernalis, Corydalis bulbosa, Lunnaria annua, Pulmonaria officinalis s.a.
Examinand flora, ce a servit un indicator sigur in determinarea gradului de actiune
a factorului antropogen in padurea Durlesti, noi conchidem, ca padurea se afla la primul
stadiu de degradare.
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„EX SITU CONSERVATION OF FOREST GENETIC RESOURCES OF OAK
SPECIES BY SEED ORCHARDS AND CLONE COLLECTIONS IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA”
POSTOLACHE Dragoş
Institute of Botany (Botanical Garden), Chişinău, The Republic of MOLDOVA
Keywords: forest genetic resources, ex situ conservation, oak species.
Ex situ conservation: the conservation of components of biological diversity
outside their natural habitats. (Convention of Biological Diversity UNEP 1992)
Ex situ conservation units, including seed orchards and clone collections were
established for the main economically important broadleaved species in Moldova.
Forest seed plantations of pedunculate oak (Quercus robur) and pubescent oak
(Quercus pubescens) (clone and family) comprise 12 plots with a surface of 57.8 ha.
One example of clone archive plantation of pubescent oak and pedunculate oak
was laid out in Capriana and Harbovat forest farms 34 years ago with a surface of 1,0 ha.
The objectives of this plantation are to identify the best performances with regard to their
growth performance and adaptation. Based on the final results, a set of practical
recommendations will be released to the production sector.
Another successful attempt to create “ex situ” clone archive plantations was in the
Botanical Garden from Chişinău, where four different sessile oak plantations have been
created 30 years ago. The collection occupies 1,8 ha and comprise following plantations:
•
Sessile oak with smoke tree (Cotinus coggygria) - 0,2 ha
•
Sessile oak with lime (Tilia tomentosa Moench.) and common ash (Fraxinus
excelsior) -0,7 ha
•
Sessile oak with hornbeam - 0,5 ha
•
Sessile oak with beech – 0,4 ha.
The ex situ evaluation and conservation of plant species are carried out by
academic and branch institutions. Moldova has significant collections of cultivated and
spontaneous plants that are kept in 11 institutions (two institutions of the Academy of
Sciences: Botanical Garden, the Institute of Genetics and the Centre for Vegetal Genetic
Resources, seven specialized branch institutions, the State Agrarian University, the
Dendrological Garden, Ţaul park and the Arboretum from Tiraspol.)
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„EX SITU CONSERVATION OF FOREST GENETIC RESOURCES OF OAK BY
BIOTECHNOLOGICAL METHODS”
POSTOLACHE Dragoş, CIUBOTARU Alexandru
Institute of Botany (Botanical Garden), Chisinau, The Republic of MOLDOVA
Keywords: forest genetic resources, ex situ conservation, vegetative propagation
methods, oak.
Biotechnology can be described as “any technological application that uses
biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products
or processes for specific use” (CBD, 2000). This can encompass a wide variety of
techniques, but the two main areas in forestry that will likely be important are: 1) the use
of vegetative propagation methods and 2) the use of molecular genetic markers
Vegetative propagation methods: comprises a broad range of techniques involving
manipulation of plant tissue (e.g. sections of stems, leaves, roots, seeds or even cell
cultures), which ultimately allows for complete vegetative “re-propagation” of the whole
plant.
Specific “biotechnologies” related to vegetative propagation in forestry fall into
the three main categories of micropropagation, cryopreservation and in vitro storage, and
in vitro selection.
Micropropagation is the development of clonal lines from small tissue samples
such as buds, roots or embryos extracted from seeds. The last, referred to as somatic
embyrogenesis (SE), will likely be the most promising micropropagation technology for
long-term storage and large-scale production of trees from selected clonal lines. SE can
be particularly useful once the genetic value of the clones has been determined through
field testing.
Cryopreservation and in vitro storage: small tissue samples are maintained at very
cold temperatures to maintain their current physiological condition. Therefore, the
evaluation of genotypes for efficient production of plant material later on is usually one
of the main goals of cyropreservation. Cryopreservation is a new tool for ex situ
conservation of forest genetic resources.
In the framework of IPGRI Project, encapsulated oak embryos have been
conserving in liquid nitrogen at -196ºC. Test of the viability of cryopreserved
encapsulated embryos ranged between 6.7 % and 27.5 %, while the growth capacity
between 2.8 % and 16.7 % (Palada 2001)
In vitro selection: this technique involves selecting for a trait (e.g. heavy metal or
salt tolerance) at an early stage in the micropropagation phase.

83

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

IGIENA POPULARĂ ÎN BASARABIA
GRĂDINARU Natalia
IAE al AŞM.
Studierea igienii populare constituie un important aspect din cultura fiecărui popor,
în special pentru cercetarea medicinei populare. Igiena s-a făcut observată în toate sferele
vieţii economice şi sociale a ţăranului basarabean, de la forma aşezărilor săteşti pвnă la
amenajarea locuinţei, de la naştere pвnă la moarte.
Formele de igienă populară au depins în mare măsură de condiţiile de trai a
populaţiei, de obiceiurile, tradiţiile şi mentalitatea poporului.
Chiar dacă uneori ţăranul le omitea, ele nu aveau urmări grave asupra sănătăţii şi
vieţii, din contra uneori această neglijenţă, mărea rezistenţa organismului contra unor
boli.
Respectarea normelor igienice a aşezării se observă în tendinţa de întreţinere a
uliţelor în ordine, prin măturarea săptămânală a lor, săparea de şanţuri pentru evacuarea
apei, îngroparea mortăciunilor în afara hotarului satului.
Gospodăriile se ridicau de obicei acolo unde se găsea apă, aproape fiecare avвnd
fântână. Fântânile neapărat trebuiau să fie construite într-un loc cвt mai îndepărtat de
grajd, pentru a preveni poluarea lor. Pentru a nu lua „vre-o boală” de la animale nu se
permitea adăparea lor direct din găleată. Curăţarea lor se făcea anual sau cвnd cădea
cineva în ea.
Curţile erau măturate cвnd era gunoi, murdăria aruncвndu-se nu pe drum, ci într-o
groapă din grădină. Viceurile erau totdeauna departe de locuinţă.
Casa se mătura zilnic, pentru ca să „nu şie miros greu” se punea busuioc după
icoane. Patul era acoperit cu paie, peste care se punea un lepedeu de cânepă şi pelin
pentru nimicirea paraziţilor.
Datorită alimentării corecte, vitalitatea ţăranilor noştri a trezit curiozitatea şi
interesul străinilor tot timpul. Vasele şi blidele, după ce se mânca se spălau cu apă caldă.
Chiar dacă mâncau mai mulţi dintr-un blid, fiecare avea lingura sa, care înainte de
folosire era ştearsă.
Hainele aveau croiul larg „ca să umble vântul”, să nu le fie cald şi-n acelaşi timp
să nu-i stingenească în timpul lucrului.
Curăţenia generală a corpului se făcea sâmbătă seara sau duminică dimineaţa
înainte de a merge la joc. Pentru vitalitatea părului la spălatul capului se folosea leşia şi
plante medicinale, iar pentru pieptănat foloseau untul şi gazul care dădea şi un luci
deosebit.
Tezele aceste sunt suficiente pentru a demonstra preocupările de igienă a
populaţiei din Basarabia, ele nefiind, însă unicele.
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TRANSFORMAREA NITRAŢILOR ŞI FORMAREA N-NITROZAMINELOR ÎN
TRACTUL GASTRO-INTESTNAL
PORUBIN Diana
USM
pdianamd@yahoo.com
Cuvinte cheie: nitrat, nitrit, N-nitrozamine, N-nitrozocompuşi, reducător.
S-a determinat că saliva conţine cantitaţi mărite de nitrat si nitrit. Nitratul ingestat
este redus de către bacteriile cavitatăţii bucale pînă la nitrit, care este înghiţit cu saliva.
Aceasta este sursa principală a nitritului gastric. În stomac, nitritul reacţionează cu
aminele şi amidele alimentare, formînd N-nitrozocompuşi (NOC) mutageni şi
cancerigeni.
În calitate de agent reducător, am utilizat preparatul farmaceutic “Bificol”, ce
conţine microorganisme cu activitate nitrat-reducatoare. Odată cu creşterea dozei de
“Bificol”, creşte şi viteza de formare a nitritului. Reducere a nitratului, decurge
preponderent timp de 1 oră şi optimul de pH este 7. În cazul aclohridriei sau a altor boli
care induc după sine mărirea pH-ului gastric, acest proces poate avea loc şi în stomac.
La administrarea în sistem a unui substrat nitrozabil cum ar fi morfolina (MORF),
viteza procesului de formare a nitritului scade de la 6,94·10-9 M s-1 pînă la 4,22·10-9 M s-1
pentru [MORF]= 0 M şi 5·10-5 M respectiv. Aceasta indică asupra faptului că in sistem
are loc procesul de nitrozare.
Reducerea nitritului cu diferiţi reducători (acidul dihidroxifumaric,
dihidroxifumaratul de sodiu, catehina şi rezveratrolul) dă rezultate pozitive în toate
cazurile. Cea mai mare proprietate inhibitoare o are rezveratrlolul, apoi acidul
dihidroxifumaric. După 10 min nitritul este redus cu 98,5 % şi cu 97,8 % sub acţiunea
rezveratrolului şi a acidului dihidroxifumaric respectiv.
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SINTEZA 11-ACETOXIDRIMAN-6β, 8α, 9α -TRIOL-7-ONEI DIN
DIM-8(9)-EN-7-ONĂ
EDU Carolina
Institutul de Chime al A.Ş. M., Str. Academiei 3,Chişinău, MD-2028, R. Moldova
carolinaedu@rambler.ru
A fost efectuată sinteza 11-acetoxidriman-6β,8α,9α-triol-7-onei (6) reieşind din
compusul accesibil drim-8(9)-en-7-ona (1) conform schemei:
OH
Et2O, AMPF

OAc,TsOH
O

O

OAc
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3

2
OAc

OAc
Py, Ac2O

OsO4,Py

OAc,TsOH
O

OAc
OH

72.6%

OAc

OH
O

66,4%
OH

4

5

6

Enolacetatul drimenonei (2) la oxidare cu acid monoperftalic se transformă în
drim-8-en-11-ol-7-ona (3), monoacetatul căreia (4) se enolacetilează formînd 7,11diacetoxidrim-6,8-diena (5). Oxidarea ultimului cu tetraoxid de osmiu conduce la
obţinerea produsului final 11-acetoxidriman-6β,8α,9α-triol-7-ona (6).
Structura şi stereochimia compuşilor obţinuţi au fost stabilite în baza datelor spectrale.
Referinţe
1. Koltsa M.N., Mironov G.N., Malinovskii S.T. and Vlad P.F.; Russ. Chem. Bull,1996,
45, 208.
2. Vlad P.F., Popa D.P., Gorincioi E.C., Coltsa M.N. and Mironov G.N.; Russ. Chem.
Bull. Int. Ed., 2000, 49, 98.
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NEW Ni(II) AND Cu(II) COMPLEXES BASED ON 2-HYDROXY-1NAPHTHALDEXYDE AND S-METHYLISOTHIOSEMICARBAZONES
COCUA M.A., GRĂDINARUA J.I., FORNIB A.
Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldova, str.Academiei,3, MD-2028
Chisinau, Moldova
b
CNR-Instituto di Scienze e Tecnologie Moleculari, via Golgi 19, I-20133 Milano, Italy
a

Keywords: Isothiosemicarbazide-based ligans, 3d-metals coordination compounds.
Two crystalline coordination compounds have been obtained as the result of
template self-condensation of S-methylisothiosemicarbazone-2,4-pentanedione with 2hydroxy-1-naphtaldehyde in the presence of Ni(II) and Cu(II) (1 and 2 respectively).
Both are soluble in chloroform, dimethylformamide (DMF), less soluble in EtOH and
MeOH.
Complexes are neutral, i.e the charge on central metal is entirely neutralised by the
double deprotonated Schiff-base molecule. In each case the products are characterized
using UV-vis, IR, 1H, 13C NMR spectroscopy (for 1), ESR and magneto-chemistry (for
2), fast atom bombardment (FAB) mass-spectrometry and elemental analysis

OH

+ M2+

+
NH2

N
N

M
N

O
SCH3

O

O

CH3OH
OH

N
N
SCH3

where, M=Ni (1)
M=Cu (2)

The crystal structure of compounds 1 has been determined by X-ray diffraction
methods
The coordination of metal ion is square-planar using N2O2 donor atoms of tetradentate
Schiff-base ligand.
In the Ni (II) coordination environment, the distances Ni–O (1.8447, 1.8515Å),
Ni–N (1.8316, 1.8401 Å) are very similar to those found in other square-planar Ni(II)
complexes derived from isothiosemicarbazide with the O2N2 coordination mode. N1-C7
and N3-C2 are 1.327Å and 1.319Å respectively, which is in accordance to values
characteristic to normal double C=N bonds.
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SUBSTANŢELE TENSIOACTIVE ÎN APELE NATURALE DIN
REPUBLICA MOLDOVA
DRĂGUŢAN Diana
Institutul Naţional de Ecologie
ineco@moldova.md
Cuvinte cheie: substanţe tensioactive cationice, anionice şi neionice, apă naturală, procese
biochimice, ioni de amoniu.
Consumul crescând al agenţilor de spălare, creşterea asortimentului lor, duce la
pătrunderea acestora în mediul înconjurător şi la impurificarea apelor naturale cu
substanţe tensioactive (STA). În Republica Moldova, conform datelor Departamentului
Statistică şi Sociologie, s-au înregistrat creşteri considerabile la importurile produselor
pentru spălat rufe şi curăţat: de la 3,1 mii tone pentru anul 1995 la 10 mii tone pentru anul
2003. În perioada ianuarie-mai 2004 importul de săpunuri şi preparate pentru spălat au
crescut cu 27, 4 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Cercetările denotă că substanţele tensioactive anionice sunt prezente practic în apa
tuturor râurilor din republică şi îndeosebi a celor mici. Cantităţi de STA ce depăşesc
concentraţia maxim admisibilă(CMA) de câteva ori sunt depistate în râurile Bâc, Răut,
Botna, etc., în aval de deversările de la staţiile orăşeneşti de tip biologic de epurare a
apelor reziduale. Lipseşte cu desăvârşire informaţia privind conţinutul STA cationice şi
neionice, deasemenea şi rolul lor în procesele biochimice din apele naturale.
În acest context, prezenta lucrare include studiul rolului diferitor categorii de
substanţe tensioactive în procesul de oxidare biochimică a ionilor de amoniu din apele
naturale prin modelarea de laborator. Rezultatele obţinute demonstrează influenţa STA
asupra procesului biochimic de oxidare a ionilor de amoniu chiar la nivel de 1CMA.
Agenţii neionici consumă intens O2 dizolvat în apă. Concentraţiile de 2-5 CMA a
substanţelor cationice şi amestecurile lor cu cele anionice şi neionice provoacă o creştere
intensă a bacteriilor heterotrofe.
Prin modelările de laborator se confirmă necesitatea monitorizării conţinutului
STA atât anionice cât şi a celor cationice şi neionice în apele naturale şi de scurgere.
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DATE PRELIMINARE PRIVIND FLORA REZERVAŢIEI SILVICE NEMŢENI
COVALI Victoria
Grădina Botanică ( Institut)
victoria_kovali@yahoo.com
Cuvinte cheie: arie protejată , element fitogeografic.
Aria protejată forestieră ”Nemţeni” este amplasată în ocolul silvic Oneşti, r-nul
Hînceşti în lunca rîului Prut, pe o suprafaţă de 17. 0 ha.
Reprezintă o formaţiune forestieră de luncă formată din arboret bietajat de plop
alb (Populus alba) în amestec cu salcie (Salix alba) şi stejar pedunculat (Quercus robur ).
A fost luată sub ocrotirea statului în 1962.
Cercetarea florei ariei protejate Nemţeni s-a petrecut în perioada primăvara -vara
anului 2004 folosind metoda de itinerar.
Au fost înregistrate circa 79 de specii de plante vasculare care aparţin la 32 de
familii cele mai numeroase fiind Asteraceae, şi Lamiaceae(8), Apiaceae, Rosaceae (6),
Ranunculaceae şi Caryophylaceae (4).
Au fost evidenţiate 3 specii de plante rare, Asparagus officinalis, Vitis sylvestris,
incluse în Cartea Roşie a Moldovei, precum şi Epipactis helleborine, specie luată 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 (64,5%), circumpolar (18,1%), european (13,4 %), pontic–mediteranian
(4%).
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RESURSELE GENETICE DE PLOP ALB (POPULUS ALBA) DIN LUNCA
RÂULUI PRUT
PALANCEAN Ion
Grădina Botanică (Institut), A.S.M.
Conform analizei Amenajamentului silvic şi cercetărilor în teritoriu efectuate în anii 2000 –
2003 în padurile din lunca Prutului au fost evidenţiate 9 resurse genetice de plop alb. Selectarea
resurselor forestiere s-a realizat în câteva etape (Enescu, Chereches, Bândiu,1997):
Explorarea, a cuprins întreg fondul forestier şi s-au folosit informaţiile posibile pentru
identificarea resurselor genetice de plop alb. Cea mai raspândită şi efectivă metodă de explorare
este analiza tuturor suprafeţelor forestiere, excluzând cele nesemnificative.
Esantionarea sau stabilirea resurselor genetice forestiere s-a efectuat după următoarele
principii: 1) suprafaţa (ha), 2) compoziţia, 3) vârsta, 4) înalţimea (m), 5) diametrul (m), 6) volumul
masei lemnoase (m3/ha), 7) bonitatea staţiunii, 8) origine naturală. Sau esantionat acele arborete
care au clasa de producţie mai ridicată decât media.
Descrierea resurselor genetice forestiere. Pentru descrierea resurselor genetice forestiere s-a
folosit un formular special (Standardized list of descriptors for inventories of Broadleaves in situ
gene conservation units) propus de Programul European EUFORGEN pentru descrierea resurselor
forestiere.
Clasificarea resurselor genetice forestiere a fost efectuată conform valorii genetice şi
utilizării. Au fost stabilite 4 categorii de resurse genetice forestiere (Postolache, 2001):
¾ Resurse genetice forestiere remarcabile;
¾ Resurse genetice din rezervaţii;
¾ Resurse genetice forestiere surse de seminte.
Din totalul de 629 de parcele de plop alb din lunca Prutului, conform criteriilor menţionate
au fost selectate 9 resurse genetice, care au fost atribuite la categoria de resurse genetice
remarcabile:
¾ 2 resurse genetice forestiere din Gospodăria Silvica Edineţ, Ocolul Silvic Lipcani cu
suprafaţa totală de 3,1 ha;
¾ 3 resurse genetice forestiere din Gospodăria Silvică Ungheni (2 resurse genetice forestiere
din Ocolul Silvic Ungheni şi o resursă genetică forestieră din Ocolul Silvic Sculeni) cu
suprafaţa totală de 19,5 ha;
¾ 2 resurse genetice forestiere din Gospodăria Silvică Iargara, Ocolul Silvic Leova cu o
suprafaţă totală de 14,7 ha;
¾ 2 resurse genetice forestiere din rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească” cu o suprafaţă
totală de 7,0 ha.
Mai
jos
prezentăm
descrierea
a
două
resurse
genetice
forestiere:
Ocolul Silvic Lipcani.
Parcela 2I, suprafaţa 0,9 ha, vârsta medie a arborilor 70 ani, diametrul tulpinii arborilor 42
cm, înălţimea 21 m, volumul masei lemnoase 420 m3/ha. Staţiunea se află la altitudine de 110 m
d.n.m., are bonitatea 2 şi compoziţia 10PLA.
Parcela 4K, suprafaţa 2,2 ha, bonitatea staţiunii 2, vârsta arborilor 70 ani, diametrul 48 cm,
înalţimea 21 m, volumul masei lemnoase 410 m3/ha. Compoziţia arboretului - 10 PLA. Altitudinea
110 m d.n.m.
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MODIFICĂRILE UNOR INDICI AI METABOLISMULUI AZOTAT ÎN STRES
LA ŞOBOLANII DE DIFERITE VÂRSTE
NEVOIA Angela
Institutul de fiziologie şi sanocreatologie AŞ RM
Compuşii azotaţi sunt larg implicaţi în mecanismele stresului şi adaptaţiei.
Modificările unor parametri ai metabolismului azotat au fost studiaţi în plasma
şobolanilor de diferite vârste: impuberi (9 săptămâni), maturi (12 luni), senili (24 luni),
cărora, prin stimularea transcutană cu curent elactric de intensitate diferită, li s-a creat
stare de stres nociceptiv cronic excesiv (gr.A), şi de menajare (gr.B). În plasma
animalelor au fost analizaţi următorii parametri: suma indicilor metabolismului azotat,
conţinutul aminoacizilor liberi, valorile ureei şi a amoniacului. Rezultatele obţinute au
evidenţiat modificări mai semnificative la şobolanii din lotul A, unde la toate grupele de
vârstă au crescut suma indicilor metabolismului azotat (cu 48, 55 şi 151% respectiv la
tineri, maturi şi senili) şi conţinutul total ai aminoacizilor liberi (cu 48, 36 şi 138 %
respectiv). Conţinutul amoniacului s-a decelat în cantităţi mărite considerabil la maturi şi
senili (cu 564 şi 606 % respectiv), la tineri valorile amoniacului au crescut cu 178% în
raport cu lotul martor (gr.C). Estimarea conţinutului ureei, care nu s-a modificat veridic
nici într-o subgrupă din lotul A, în corelaţie cu aminoacizii participanţi în biosinteza
ureei, presupune insuficienţa mecanismelor de neutralizare a amoniacului, în special la
animalele senile şi mature.
În lotul B la animalele mature şi senile indicii analizaţi nu s-au modificat veridic,
iar la şobolanii tineri s-a stabilit diminuarea conţinutului total ai aminoacizilor liberi,
preponderent din contul aminoacizilor glicogeni şi cetogeni, ce, probabil, este determinat
de stimularea proceselor anabolice în cadrul acestui tip de stres.
Deci, metabolismul azotat se modifică în stres, dar caracterul acestor modificări
este determinat de intensitatea stresului şi de vărstă.
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PARTICULARITĂŢILE CONSTITUIRII BACTERIOCENOZEI INTESTINALE
LA COPII NOU-NĂSCUŢI
VELCIU Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanoreatologie al AŞM
Cercetările Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM au constatat, că în
urma influenţei nefavorabile a unor factori stresogeni asupra macrorganismului are loc
diminuarea rezistenţei lui generale, precum şi a statusului bactericenozei intestinale.
La copiii nou-născuţi acţiunea acestor factori induce apariţia şi manifestarea largă
a maladiilor diareice, iar declanşarea lor la copii în mare măsură este condiţionată de
dismicrobismul intestinal (stare înregistrată la majoritatea pacienţilor cu maladii
diareice).
Actualmente există date scunde despre constituirea bacteriocenozei intestinale la
copiii nou-născuţi. Scopul principal al cercetărilor a fost studiul acestei probleme.
În rezultatul experienţelor s-a constatat, că flora microbiană este prezentă în tubul
digestiv al copilului chiar din primele ore după naştere.
La vârsta de o zi a fost înregistrată următoarea componenţă a florei microbiene
intestinale: bifidobacterii – 7,62, lactobacterii – 6,61, escherichii – 5,63, coci (streptococi,
stafilococi, etc.) – 4,66 lg celule microbiene la 1 g de conţinut intestinal. N-au fost
evidenţiate la această vârstă proteii, clostridiile şi candidele. Peste 5 zile au fost depistate
schimbări esenţiale în componenţa florei microbiene, care era prezentată de:
bifidobacterii – 10,48, lactobacterii – 9,43, escherichii – 8,74, coci (streptococi,
stafilococi, etc.) – 8,52, bacterioizi – 9,52 lg celule microbiene la 1 g de conţinut
intestinal. La această etapă s-au înregistrat deja şi protei în limitele de 5,26 lg celule
microbiene la 1 g de conţinut intestinal.
Determinarea cantitativă comparativă a bacteriocenozei intestinale la copiii clinic
sănătoşi şi la cei ce au primit remedii cu acţiune antimicrobiană, la vârsta de 5 zile
denotă, că în bacteriocenoza copiilor ce au primit remedii antimicrobiene (ampicilină,
cefazolină) a fost depistat un început al dismicrobismului intestinal cu diminuarea
respectivă al numărului de bifidobacterii la 9,26%, lactobacterii la 8,76% şi paralel
sporirea nivelului cantitativ al escherichiilor cu 15,19% şi al cocilor cu 9,38%. La aceşti
copii s-au depistat proteii – 7,15, clostridii – 4,30 şi candidele – 3,61 lg celule microbiene
la 1 g de conţinut intestinal.
Din cele expuse reiese, că pentru a putea dirija procesul de constituire a
bacteriocenozei intestinale la copii este raţional de a cunoaşte componenţa florei
microbiene intestinale din primele ore ale vieţii lui. Iar în cazul depistării
dismicrobismului intestinal de a interveni cât mai precoce pentru a evita apariţia
maladiilor diareice. Aceasta ar duce la îmbunătăţirea considerabilă a asistenţei medicale
şi ar contribui la profilaxia disbicrobismului intestinal şi maladiilor diareice la copii până
la 1 an.
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CERCETĂRI PRIVIND BIOLOGIA ŞI CONŢINUTUL ÎN ULEI VOLATIL LA
SPECIA ROSMARINUS OFFICINALIS L.
CORCODEL Virginia
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Rozmarinul este o plantă originară din vestul bazinului Mării Negre. Este un arbust
specific Europei de Sud, îl întâlnim mai ales în insulele dalmatice ale Mării Adriatice, în
Sudul Franţei.
În Grădina Botanică - Rosmarinus officinalis L. a fost introdus ca plantă aromatică
şi medicinală.Este un arbust tufos, veşnic verde, din familia Lamiaceae, care atinge în
condiţiile R.M. înălţimea medie de 120-150 cm. Are o rădăcină lemnoasă, ramificată, cu
numeroase mustăţi, precum şi o tulpină tetraedrică foarte ramificată. Frunzele liniare, cu
suprafaţa netedă, nu au peţiol şi sunt înguste, 0,2-0,5 cm şi 1,5-3,5 cm lungime,
lanceolate, opuse, cu marginile uşor revolute. Partea superioară a frunzei este de culoare
verde închis strălucitor, iar cea inferioară - argintie, acoperită cu peri. Lăstarii anuali au
culoarea sur-deschis, iar cei multianuali sur-închis. La subsuoara frunzelor ramurilor
superioare apar flori albastru-pal, dispuse în verticile, din care se formează apoi fructe în
formă de nucule brune, ovate. Există două forme de rozmarin: una cu frunze aurii şi alta
cu frunze argintii. Înfloreşte pe tot parcursul verii.
În condiţiile Grădinii Botanice, rozmarinul nu atinge faza de germinare, adică nu
formează seminţe. Astfel a fost înmulţită prin metoda vegetativă: butaşi şi divizarea
rădăcinii. Butaşii au fost crescuţi în seră, apoi în martie transferaţi în teren, prinderea
fiind de 80- 90%. Din frunze de rozmarin se obţine ulei volatil cu un puternic efect
stimulativ. Administrat în doze mici, accelerează procesul de eliminare a urinei.
Administrat intern, rozmarinul stimulează activitatea intestinală. Extern rosmarinul se
administrează sub formă de linimente, unguente, comprese, băi, ca antireumatic şi
antiparalitic. Datorită acţiunii sale toxice asupra acarienelor şi insectelor, rozmarinul este
întrebuinţat în combaterea rîiei.
Rozmarinul poate îmbunătăţi circulaţia sanguină, poate produce creşterea tensiunii
arteriale şi normalizarea pulsului; poate deasemenea influenţa circulaţia organelor în
micul bazin. Ceaiul de rozmarin se recomandă în tratarea afecţiunilor digestive, mucoasei
gastrice, balonărilor, afecţiunilor organelor din zona subombelicală, cum ar fi tulburările
intestinale, colici, tulburări menstruale.
Uleiul volatil se mai foloseşte în industria de parfumuri, fabricarea lichiorurilor şi
a băuturilor alcoolice, datorită notei parfumerice de 4,9 din 5,0 posibile apreciată de
parfumerii fabricii VIORICA-COSMETIC. Conform cercetărilor, uleiul volatil de
rozmarin conţine terpen, acid malic, acizi citrici, proteolitici, canfor şi borneol. S-a
determinat că în uleiul volatil de rozmarin se mai conţine şi tanin. Plantele de Rosmarinus
officinalis L. conţin ulei volatil în flori şi frunze. Este incolor, de culoare gălbuie, fluid,
se precipită uşor în contact cu aerul şi are un miros pătrunzător.
Uleiul volatil se extrage prin metoda hidrodistilării. În urma analizelor de laborator
am constatat că conţinutul maxim de ulei volatil se notează în faza înfloririi - 0,372%, iar
conţinutul minim - în butaşi - 0,17%.
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MĂGHIRANUL – PLANTĂ CONDIMENTARĂ ŞI AROMATICĂ
COLŢUN Maricica
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Măghiranul (Majorana hortensis L.) este o plantă sudică perenă din familia
Lamiaceae. În ţara noastră se întâlneşte mai frecvent ca plantă anuală. Cultura
multianuală este posibilă numai pe coasta de sud a Crimeii, în Caucaz şi în Asia
Mijlocie.
Tulpinile numeroase (20-50) formează o tufă cu înălţimea de 40-60 cm. Tulpinile
sînt drepte sau arcuite, în patru muchii, ramificate, de culoare brună. Frunzele mici,
opuse, ovat-alungite. Întreaga plantă este acoperită cu puf des, de culoare gri-argintie.
Florile mărunte, albe sau roze, adunate în vîrful ramurilor în mănunchiuri de forma
spicului. Măghiranul înfloreşte în iulie-august.
Perioada de vegetaţie de la răsărirea plantelor până la înflorire este de 125-130 de
zile, iar până la coacerea seminţelor – 170-185 de zile.
Măghiranul preferă locuri calde, însorite, cu soluri îngrăşate şi afânate. Se
însământează sau se înmulţeşte prin divizarea tulpinilor. Însămânţarea se face primăvara
în martie, în răsadniţe sau în ghivece, apoi se replantează plantulele în luna mai, la
distanţă de 20 cm una de cealaltă, în locuri însorite în grădină. Vara trebuie udate din
abundenţă. Pentru a repartiza seminţele cât mai uniform se recomandă de amestecat cu
nisip sau rumeguş, deoarece sunt foarte fine. În condiţii optime de temperatură şi
umiditate a solului, seminţele încolţesc în cca 3 săptămâni. Se recomandă de asemenea ca
acolo unde au răsărit plantule prea dese să se rărească la timp.
Măghiranul conţine ulei volatil, sescviterpene, taninuri, principii amare şi
pentozan. Substanţa biologic activă este în primul rând uleiul volatil, care se găseşte în
planta proaspătă în proporţie de 0,3-0,4%, iar în cea uscată în proporţie de 0,7-3,5%.
Se întrebuinţează ca mirodenie la supe, sosuri, fripturi de orice fel, în special la cea
de viţel. Se întrebuinţează singur, sau împreună cu alte mirodenii.
Se adaugă în compoziţia cârnaţilor, în special la cei de tip Cervelat, Iebăr,
sângerete. Se foloseşte la asezonarea marinatelor, a salatelor, crudităţilor, dându-le un
gust excelent.
Măghiranul este şi un remediu cu efecte asupra stomacului, eliminării apei din
ţesuturi, mucozităţilor şi transpiraţiei, deci a toxinelor. Combate catarul, crampele. Se
foloseşte în tulburări digestive, balonări, crampe la stomac, colici intestinali, mai ales la
copii mici, pentru lăuze nervoase şi atone, în caz de flux menstrual redus, sau al
eliminării insuficiente a lichidului din ţesuturi, datorită unor afecţiuni renale, în răceli,
secreţii abundente ale căilor respiratorii, astm.
Măghiranul este folosit şi pentru tratarea afecţiunilor dentare, în caz de slăbirea
conjunctivei oculare, datorită catarului cronic ale pleoapei.
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CONSIDERAŢII DESPRE FLORA RÎULUI SĂRATA
POSTOLACHE Gheorghe, LAZU Ştefan, MIRON Aliona
Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova
Una din problemele pajiştilor de luncă este extinderea procesului de salinizare. Se ştie că
vegetaţia halofilă se răspîndeşte pe sectoarele de luncă afectate de excesul de săruri în sol. Acest tip
de vegetaţie serveşte drept indicator al gradului de salinizare la care au ajuns solurile de luncă. În
R. Moldova terenurile cu soluri salinizate ocupă suprafeţe mari, mai ales în partea de sud în luncile
rîurilor Sărata, Cahul, Larga, Tigheci, Camenca.
Rîul Sărata, afluentul rîului Prut, îşi are izvorul din versanţii înălţimilor Codrilor în
apropierea satului Sărata-Mereşeni, raionul Hînceşti, iar cursul său întretaie Cîmpia Prutului
Inferior şi Podişul Tigheci. Rîul are o lungime de 59 km. Afluenţii principali sunt: rîul Orac (22
km) şi rîul Sărăţica (15 km).
Cea mai mare parte a suprafeţei luncii rîului (65%) este desţelenită, 10% ocupă pădurile de
stejar, salcîm şi arţar. Pe alocuri văile sunt ocupate de vii şi livezi, iar sectoarele incomode pentru
agricultură sunt ocupate de vegetaţie de stepă sau de luncă. Solurile sunt puternic afectate de
procesele migraţionale a sărurilor nocive din apele freatice aflate la o adîncime de pînă la 1 m.
Pajiştile de luncă a rîului Sărata au fost studiate în anii de vegetaţie 2003, 2004 prin metoda
de traseu. S-au colectat 200 coli de ierbar şi s-au făcut circa 40 releveuri a vegetaţiei pajiştilor de
luncă. S-a fixat răspîndirea a peste 80 specii de plante vasculare care au fost analizate după familii,
genuri, categorii ecologice, economice şi biomorfe.
S-a stabilit apartenenţa speciilor colectate la 23 familii şi 55 genuri. Cele mai reprezentative
sunt poaceele – 8 sp, asteraceele – 7sp, fabaceele – 4sp, brasicaceele – 5 sp, lamiaceele – 6 sp. Alte
familii reprezentate printr-un număr mai mic de specii dar caracteristice solurilor sărate sunt:
chenopodiaceae – 3sp, juncaceae – 1sp, tamaricaceae – 1sp.
Din punct de vedere a componenţei formelor vitale în lunca rîului Sărata predomină plantele
ierboase perene (71,94%), urmate de plantele anuale (22,8%) şi bienale (5,26%).
Dintre categoriile ecologice de plante în lunca rîului Sărata predomină mezofitele (45,6%),
urmate de higrofite (31,6%), xerofite (22,8%), halofite (22,8%). Din numărul total de specii 18%
constituie plantele ruderale, care au apărut în fetocenoze datorită slăbirii influenţei reciproce dintre
plante. Cele mai răspîndite plante ruderale sunt: Lepidium campestre, L.ruderale, Eryngium
campestre. Este mare şi numărul speciilor de plante ruderale indicatoare a solurilor bogate în azot:
Conium maculatum, Tanacetum vulgare, Althea officinalis, Artemisia absintium, Malva neglecta,
Borago officinalis.
Prezenţa şi răspîndirea pe mari suprafeţe din lunca rîului Sărata a unor specii de plante
indicatoare a condiţiilor de soluri salinizate (Sueda prostrata, Salicornia europaea, Rumex
stenophillus, Verbascum blatare, Beckmannia eruciformis) ne mărturisesc despre maştabul de
degradare a solurilor aluviale în solonceacuri şi solineţuri.
De rînd cu evaluarea componenţei floristice din lunca rîului Sărata s-au evidenţiat şi
principalele asociaţii de plante. Lunca rîului Sărata este dominată de fitocenozele ass.
Puccinellietum distans, care se manifestă în subasociaţia cea mai halofilă cu ierburile caracteristice
solurilor sărăturate – Sueda prostrata, Salicornia europaea, Rumex stenophillus, Verbascum blatare.
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OMOGENITATEA MORFOLOGICĂ ŞI ACTIVITATEA BIOSINTETICĂ AL
TULPINII STREPTOMYCES CANOSUS 71 ŞI VARIANTELE SALE
POSTOLACHII O.
Institutul de Microbiologie a AŞM, str. Academiei 1, MD-2028, Chişinău, Moldova
fulga_@rambler.ru
Cuvinte cheie: streptomicete, omogenitatea morfologică, lipide.
Printre microorganismele producătoare de compuşi biologici activi, un loc
important îl ocupă streptomicetele. Ele au capacitatea de a sintetiza vitamine din grupul
B, aminoacizi, antibiotice ş.a. folosite în creşterea animalelor şi plantelor.
Scopul cercetărilor a fost de a studia capacitatea noilor variante de streptomicete de a-şi
păstra timp îndelungat (1-5 ani) omogenitatea morfologică şi activitatea biosintetică.
Aceste variante noi al tulpinii Streptomyces Canosus 71, au fost obţinute anterior în
Institutl de Microbiologie al AŞM, în rezultatul iradierii lor cu razele γ şi în combinarea
razelor γ cu razele UV.
Unele din variantele obţinute, se deosebeau de tulpina iniţială prin
productivitatea mai înaltă de biomasă şi conţinutul de lipide în ea. S-a determinat că
tulpina iniţială, Streptomyces Canosus 71, timp de 5 ani a suferit schimbări
nesemnificative în ceea ce priveşte productivitatea şi conţinutul lipidelor în ea. Dintre
variantele primite în urma acţiunii γ-iradierii, al 11-ea şi-a păstrat omogenitatea
morfologică, cantitatea de biomasă formată, fiind cu 80% mai mare faţă de tulpina
iniţială, iar cea a lipidelor cu 7-8%. Ca şi la momentul obţinerii variantei date, fracţia
fosfolipidelor şi cea a sterinelor o depăşea pe cea din tulpina iniţială. Variantele obţinute
în rezultatul acţiunii combinate al γ-iradierii şi razelor UV au arătat scăderea neesenţială a
cantităţii de biomasă la 2 variante, şi cea a lipidelor, la 4 variante. Studierea proprietăţilor
antimicrobiene a arătat ridicarea nesemnificativă a activităţii faţă de bacteriile
fitopatogene (Erwinia caratovara şi Corynebacterium michiganense) cu 18-20%. Astfel,
s-a stabilit că, menţinerea îndelungată în condiţii de laborator (până la 5 ani) a
streptomicetelor permite păstrarea omogenităţii morfologice, pe când productivitatea şi
activitatea biologică suferă modificări, adică se micşorează.
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SPORIREA ACTIVITĂŢII PEROXIDAZEI CA REZULTAT AL TRATĂRII CU
SBA FITOSTIM
EŢCU Elena
Institutul de Fiziologie a Plantelor al A.S.M.
Substanţa biologic activă (SBA) Fitostim prezintă un complex natural, care
stimulează creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole. În experimentele efectuate în câmp,
tratarea seminţelor cu preparatul SBA Fitostim a sporit cantitativ şi calitativ recolta
grâului de toamnă. S-a demonstrat că tratarea seminţelor cu SBA Fitostim a contribuit şi
la sporirea toleranţei plantelor la secetă.
Seminţele a două soiuri de grâu de toamnă, Odesskaia 117, rezistent la secetă şi
Bălţeanca 5, slab rezistent la secetă, au fost tratate cu SBA Fitostim şi cultivate atât în
regim hidric optimal, 60% din capacitatea totală pentru apă a solului (CTA), cât şi în
condiţii de secetă 20- 25% din CTA. Cele trei părţi ale plantei: rădăcina, nodul de
înfrăţire şi frunza (în faza formării nodului de înfrăţire) au fost prelucrate în vederea
dozării activităţii peroxidazei (POD).
Efectul inductor cel mai puternic, exercitat de factorul de stres, la soiul Odesscaia
117, s-a remarcat la nivelul nodului de înfrăţire, unde seceta a condus la o dublare a
activităţii POD la probele-control, în timp ce la cele tratate creşterea activităţii POD a
fost de cca zece ori şi a asigurat toleranţa.
Şi în cazul soiului Bălţeanca 5, trecerea de la regim hidric optim la secetă induce
modificări la nivelul POD provocând o creştere a activităţii acestei enzime în zona
nodului de înfrăţire. S-a înregistrat o creştere mai mare (de 40 de ori ) a activităţii POD în
cazul seminţelor tratate cu SBA Fitostim, comparativ cu cea înregistrată în cazul
probelor-control (de 20 de ori ). Valoarea efectului inductor, exercitat de factorul de stres,
este determinat şi de rezistenţa slabă a acestui soi la secetă.
Peroxidaza este un marker biochimic asociat toleranţei plantelor la factorii de
stres, iar modificările acesteia sunt mult mai ample în zonele unde metabolismul este mai
activ în direcţia diviziunii celulare asociată creşterii şi dezvoltării plantelor. SBA Fitostim
provoacă modificări metabolice în zona nodului de înfrăţire, amplificând reacţia plantei
la acţiunea factorilor de stres în scopul sporirii toleranţei şi asigurând o creştere şi o
dezvoltare normală a plantelor.
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ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАСТЕНИЙ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
ЖОСАН С.А.
Государственный Аграрный Университет Молдовы, Кишинев
В условиях полевого мелкоделяночного опыта испытывали действие
препаратов стероидных гликозидов Молдстим и Экостим на параметры роста,
фотосинтетической деятельности и продуктивности растений озимого ячменя
интенсивного (Буран) и пластичного (Основа) типов, размещенных в севообороте
после гороха (раноубираемая) и сои (поздноубираемая культура). В фазы кущения,
выхода в трубку и колошения растения опрыскивали препаратами в дозе 25 мг/л.
Установлено, что обработка вегетирующих растений приводит к увеличению
параметров роста, площади листовой поверхности и биомассы по органам.
Показано, что формирование ассимиляционного аппарата тесно связано с
накоплением пластидных пигментов. При обработке растений в фазу кущения
содержание зеленых пигментов (хл.а+хл.б) увеличивается в 1,0-2,7; в фазу выхода
в трубку – в 1,0-1,2 раза. В фазу колошения у растений увеличивается общее
количество пигментов и изменяется вклад отдельных органов в их накопление
(лист, стебель, колос). Наблюдается рост показателя хлорофиллового индекса в 1,21,9 раза. Возрастает урожайность сортов в 1,1-1,6 раза, особенно при размещении
их по гороху и обработке растений в фазу кущения. Обсуждаются особенности
влияния
изученных
препаратов
на
функциональную
активность
фотосинтетического аппарата растений в зависимости от сортовых особенностей
и вида предшественника.
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PHOTOINDUCED ABSORBTION IN AsxSe1-x AMORPHOUS FILMS
CIORBĂ Valeriu
Center of Optoelectronics of IAP of the ASM, Str. Academiei 1, MD-2028 Chisinau, Moldova
vciorba@as.md

Transmission (%)

The amorphous films based on arsenic chalcogenides usually become darkened due to
photostructural transformations under action of light from the region of fundamental optical
absorption. The increasing of absorption is caused by the shift of the absorption edge to lower
photon energies. In the present paper the transmission spectra As2Se3+Snx (Fig.1) and the kinetics
of photodarkening in amorphous AsxSe1-x (Fig 1b) are presented. It was demonstrated that
increasing of Se, increase t he optical absorption (Fig.1). At the same time the photoinduced effect
are reduced. The relaxation of optical transmission in AsxSe1-x thin films is described by the
stretched exponential function T(t)/T(0)=A0+Aexp[-(t-t0)/τ]1-α, with the dispersion parameter
0<α<1.0.]
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Fig.1. Optical transmission (a) of the As2Se3:Snx and the photodarkening relaxation (b) in
AsxSe1-x amorphous films.
The photodarkening effect is explained in frame of the “slip-motion” model, which take into
account the electronic effects and the molecular structure of the amorphous material. The
photodarkening effect is important for chalcogenide glasses doped with metals as perspective
materials for optoelectronic devises.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОНИТЕЙ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА
ЧОРБЭ Валериу
Институт Прикладной Физики
vciorba@as.md
Тонкие нити из висмута и его сплавов, толщины которых измеряются в
нанометрах, составляют основу для изучения физики квантовых процессов,
происходящих из-за размерного квантования энергетического спектра носителей
заряда электронов и дырок. Исследования электрического сопротивления,
термоэдс, магнитосопротивления и магнитотермоэдс в одинарных нанонитях из
висмута позволили открытие эффекта Аронова-Бома, и выявили положительный
пик термоэдс в области температур 30-400K, возрастание электропроводности в
сильных магнитных полях более чем на порядок. Поэтому, исследования свойств
нанонитей представляют огромный интерес и являются актуальными как с научной
точки зрения, так и практического их применения.
Исследования, проведенные в данной работе, относятся к области
технологии изготовления нанонитей в стеклянной оболочке из висмута и его
сплавов с диаметром, превышающем в несколько раз диаметр нити ( d < 1µK ).
Суть метода состоит в обеспечении такого теплового режима нагрева и растяжки,
при котором из нитей микронных размеров со сравнительно толстой стекленной
оболочкой получаются качественные нанонити. Оказывается, нагрев микронной
нити в узком интервале длины при температурах выше температуры плавления
металлического сердечника существует область температур нагрева, когда
размягченная стеклянная оболочка позволяет растяжку почти идеальных
нитевидных монокристаллов наноразмеров. При этом температура на берегах
интервала растяжки ниже температуры плавления металла, что обеспечивает
равномерное сужение расплава и утончение стеклянной оболочки.
Согласование режима нагрева со скоростью растяжки позволяет
изготовление нанонитей в тонкой стеклянной изоляции в широком интервале
толщины изоляционной оболочки и металлического сердечника. Согласование
режима растяжки состоит в подборе пары металл - стеклянная оболочка, таким
образом, чтобы в определенном интервале температур нагрева напряжения
возникшие в процессе растяжки и утончении обоих составляющих нити не
приводили к разрыву оболочки или образованию пустот в жидком металлическом
сердечнике.
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EQUIDISTANT THREE-LEVEL MODEL WITH INTENSITY-DEPENDENT
COUPLING INTERACTING WITH HOLSTEIN-PRIMAKOFF SU(1,1)
COHERENT FIELD
KOROLI V. I.
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Moldova
The simplest quantum-mechanical model describing the interaction of light with
matter is the Jaynes-Cummings model (Jaynes and Cummings 1963). In this model the
two-level atom interacts with the single-mode cavity field by one-photon exchange. It
should be noted that at present this problem is not only of academic interest. Some
important experiments were performed in Max-Planck Institute fur Quantum Optics,
Garching, Germany. For example, the collapse and revivals of the atomic population
were observed experimentally in a micromaser (Rempe et al 1987) as well as subPoissonian photon statistics (Rempe et al 1990, Short and Mandel 1983, Rempe and
Walther 1990). Lately, it has been shown experimentally that the so called trapping states
of the light can take place in a micromaser in the case of a two-level atom (Weidinger et
al 1999). This problem was generalized to the case of a three-level atom (Enaki and
Koroli 1999). In this situation take place both Sub- and Super-Poissonian photon
statistics as a function of the atomic inversion. Moreover, in contrast with the two-level
atom (Slosser et al 1989) for equidistant three-level one the cavity field statistics has the
tendency to the oscillation. In this situation it should be noted that the one-photon JCM
was generalized to the JCM with the intensity-dependent coupling by Buck and Sukumar
1981. In this case the interaction terms can be expressed through the SU(1,1) generators
(Enaki and Koroli 1998). We emphasized that the problem of equidistant three-level atom
with equal dipole moment matrix transition elements between neighbouring atomic levels
is equivalent to the problem of indistinguishable two-level atoms in the cavity (Wehner et
al 1994). The aim of the present paper is to generalize two-level JCM with the intensitydependent coupling, proposed by Vladimir Buzek 1989, to the three-level one. We
examine the special case of the Holstein-Primakoff realization of the SU(1,1) Lie algebra
(Holstein and Primakoff 1940, Gerry 1983). We are interested to investigate timedependent behaviour of the field quadratures of an SU(1,1) coherent state built on this
Holstein-Primakoff realization of the SU(1,1) Lie algebra. Much attention in our paper is
also devoted to the second-order squeezing (Hong and Mandel 1985a, Hong and Mandel
1985b) and amplitude-squared squeezing (Hillery 1987a, Hillery 1987b). In our model
the revivals of squeezing are not strictly periodical as was supposed by Buzek 1989 in his
paper devoted to the two-level model.
Buck B and Sukumar C V 1981. Phys. Lett. 81 A 132
Buzek V 1989 Phys. Rev. A 39 3196
Enaki N A and Koroli V I 1999 J. Opt. Soc. Am. A 16 2973
Enaki N A and Koroli V I 1998 J. Phys. B. At. Mol. Opt. Phys 31 3583
Gerry C. C. 1983, J. Phys A 16 L1
Hillery M 1987 Opt. Commun 62 135
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NEW PHOTOPOLYMER COMPOSITIONS: INVESTIGATION AND RESULTS
MESHALKIN Alexei
Center of Optoelectronics of Academy of Sciencies of Moldova 1 Academiei str.,
MD-2028, Chishinev, Moldova, Tel: (+373 22) 739846
alexei@as.md
Keywords: Photopolymers, amorphous semiconductor, optical transmission spectra.
Several types of photopolymer systems for holographic recording have been
reported in recent years. In the development of such high-quality recording materials
many aspects must be considered, such as high sensitivity, simple chemical development,
good spatial-frequency response, high diffraction-efficiency level. Photopolymeric
materials have the following advantages, such as self-development, high angular
selectivity, or high resolution, that make them more suitable for applications like optical
storage. High transparency in the infrared spectral region, low phonon energy, high
nonlinear properties, and high photosensitivity at near band-gap are important
characteristics of these materials.
Our research work is aimed to finding the new composition materials from
polymers and amorphous semiconductors, sensitive in the visible and infrared spectra,
which would have many advantages, such as a low cost, simplicity of making and good
optical properties.
We have studied a photopolymer material, which are doped by amorphous
semiconductors. The polymer composition films based on different photopolymer
containing additive of amorphous semiconductor have been received. We have used
As2S3, GeSe as additives of the amorphous semiconductor, and PVA, BMA as main
polymers. These photopolymer films have been prepared by pouring from solutions. The
photopolymer films have been applied both on transparent (polyethylenethereftalat) films
and rigid substrates of optical glass. The samples have been obtained with the thickness
in the range of 2 µm to 30 µm. The contents of different amorphous semiconductors have
been maintained within the limit of 5 – 40 wt.% of the photopolymer. The variation of the
concentration of each component and the transmission spectra have been studied for all
the photopolymer films. The experimental measurements of its transmission spectra are
evaluated in conjunction with its application for optical holographic recording in visible
and infrared ranges.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИЦИИ ПЭПК:S(AS2S3)
МЕШАЛКИН Алексей
Центр Оптоэлектроники Института Прикладной Физики АНМ, Академическая 1,
MD-2028, Кишинев, Молдова, Тел: (373 22) 739846
alexei@as.md
Ключевые слова: фотополимер, полупроводник, носитель информации
С появлением фототермопластического метода записи информации начался
интенсивный поиск высокочувствительных материалов среди органических соединений.
Принципы записи информации на бессеребряных фотоматериалах основаны на химических
и физических явлениях, происходящих в материале под действием света. Полимеры,
применяемые для этих целей должны иметь высокую светочувствительность, достаточную
эластичность, подходящую температуру стеклования и текучести, и обладать хорошими
пленкообразующими свойствами.
В нашей работе в качестве фотополимера используется полиэпоксиропилкарбазол
(ПЭПК), который отвечает вышеперечисленным требованиям. С целью повышения
светочувствительности синтезированные полимеры дополнительно сенсибилизировались
материалами из класса аморфных полупроводников и халькогенидных стеклообразных
полупроводников, в частности, серой S и сульфидом мышьяка As2S3. Были изучены спектры
пропускания данных слоев до излучения УФ светом и после. В нашей работе мы
синтезировали и получили полимерные слои в один слое, где смешаны полимер и
фотопроводниковые материалы. Слои толщиной от 1-го до 30 мкм были получены метом
полива из растворов, содержащих от 90% полимера и до 10% полупроводникового
материала. Нанесение слоев осуществлялось на поливочном барабане из растворов на
лавсановую основу с металлическим прозрачным слоем из SnO2. После испарения
растворителя образуется тонкая полимерная пленка. Для более полного удаления
растворителя носитель выдерживается несколько часов в вакуум-сушильном шкафу при 40°50° С. Толщину слоя измеряли на механическом микрометре.
Полученные результаты позволяют судить о происходящих фотоструктурных
изменениях в полученных полимерных слоях.
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STUDIUL TOPOLOGIC AL SISTEMULUI OMOGEN BIPĂTRAT
DE ECUAŢII DIFERENŢIALE CU CINCI DREPTE
INVARIANTE REALE DIFERITE
ANŢALOVSCHI Natalia
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
antzalovschi@home.ro
Pentru sistemele omogene bipătrate de ecuaţii diferenţiale
4
3
2 2
3
4
⎪⎧ x& = a 40 x + 4a 31x y + 6a 22 x y + 4a13 xy + a 04 y = P4 ,
⎨
4
3
2 2
3
4
⎪⎩ y& = b 40 x + 4b31x y + 6b 22 x y + 4b13 xy + b 04 y = Q 4

(1)
cu coeficienţi reali considerăm că polinoamele omogene P4 şi Q4 sunt relativ prime, dar
atunci rezultantul lor µ0 este diferit de zero. Această condiţie este afin invariantă şi
determină un sistem (1), numit sistem nedegenerat.
Ecuaţia omogenă L5 (x, y) = yP4 − xQ4 = 0 determină numărul şi multiplicitatea
dreptelor invariante ale sistemului (1). Numărul soluţiilor reale netriviale ale ecuaţiei
L5(x,y)=0 este determinat de trei comitanţi algebrici C1 , C2 , C3 şi invariantul D5
(discriminantul comitantului L5) ai sistemului (1).
Teorema 1. Sistemul nedegenerat (1) are cinci drepte invariante reale diferite
dacă şi numai dacă sunt satisfăcute simultan condiţiile C1 > 0, C 2 > 0, C3 > 0, D5 > 0.
Pentru sistemul nedegenerat (1) cu cinci drepte invariante reale diferite, numit în
continuare sistemul (5r), are loc factorizarea L 5 (x, y) = X1X 2 X 3 X 4 X 5 , unde Xi=uix+viy=0,
i=1,2,...,5, sunt ecuaţiile dreptelor invariante.
Pentru sistemul (5r) a fost determinată forma canonică cu numărul minimal de
coeficienţi. Aplicând metodologia de studiu, elaborată în lucrarea [1], la determinarea
invarianţilor algebrici D2, D3, D4 ai sistemului (1) s-au utilizat proprietăţile unor operatori
diferenţiali de tip Hilbert, care au un sens geometric bine determinat în comportamentul
calitativ al sistemului (5r).
Teorema 2. Sistemul (5r) are integrala generală ( X ) ( X ) ( X ) ( X ) ( X ) = const, unde
λ1 , λ 2 , λ3 , λ 4 , λ 5
sunt
soluţiile
ecuaţiei
algebrice
valorile
λ1

1

D5λ5 − D5λ 4 + D4λ3 − D3λ 2 + D2λ − µ0 = 0,

(1).

λ2

2

λ3

3

λ4

4

λ5

5

coeficienţii căreia sunt invarianţi algebrici ai sistemului

Consecinţa 1. Pentru sistemul (5r) are loc relaţia λ1 + λ 2 + λ 3 + λ 4 + λ 5 = 1.
Soluţiile pozitive ale ecuaţiei algebrice de gradul cinci cu coeficienţi invarianţi din
teorema 2 determină punctele singulare infinite de tip nod, iar cele negative – de tip şa.
Din consecinţa 1 rezultă că sistemul (5r) nu poate avea toate punctele singulare infinite de
tip şa.
Teorema 3. Sistemul nedegenerat (5r) are şapte tablouri topologice diferite de
comportament al traectoriilor sale.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ В СИСТЕМАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НИСТИРЮК Сергей
Кафедра Математика и Кибернетика, МолдГУ
sin@registru.md
Ключевые
слова:
производящая
преобразование Лапласа.

функция,

совместное

распределение,

Эволюция очередей в системах массового обслуживания, описывается
посредством функции распределения. Пусть Х – число заявок в очереди, тогда,

Pk = P{x = k} , где k=0,1,2,…n…есть распределение дискретной случайной

величины Х. В конкретных задачах, Х часто зависит от времени. Обозначим эту
зависимость Хt. По существу Хt есть случайный процесс. Если ввести

P (t ) = P{ X = k}

t
, где t ∈ [0,+∞ ) то возможно вычислить
распределение Хt как k
распределение длины очереди для любого фиксированного t. Такое распределение
называют виртуальным. Если нет возможности получить распределение Рk(t), но

P( z , t ) = ∑ z k Pk (t )

k
, где
есть возможность получить ее производящую функцию
0≤z≤1, тогда обращая преобразование Лапласа находим Рk(t).
Для очередей с приоритетами можно ввести понятие – совместное
виртуальное распределение. Пусть m = (m1,m2,…mn), где n есть число
приоритетных классов, а mi есть число заявок класса i. Тогда совместное

распределение длины очереди

z = z ⋅ z ⋅ ... ⋅ z
m

m
1

m
2

m
n

P( z, t ) = ∑ z m Pm (t )

P (t ) = P{ X = m}

, где z = (z1,z2,…zn),

t
, a m
и будет совместное виртуальное
распределение. Укажем два важных следствия изложенного выше подхода.
Первое – из выражения для виртуальной очереди легко получить
стационарную очередь. Именно, если загрузка системы p<1, то можно показать, что

lim Pk (t ) = Pk

существует предел t →∞
. Рk и будет распределение стационарной
очереди.
Второе – если виртуальная очередь дана в виде производящей функции, то
виртуальные моменты могут быть вычислены по следующему алгоритму.

P1 ( z, t )

z =1 ,

где 0≤z≤1 для однородных очередей и
0≤z≤1 для неоднородных совместных очередей.

P1 ( z, t )

z =1 ,

где z= (z1, z2, …zn),
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CANONICAL FORM OF THE FOUR-DIMENSIONAL AFFINE DIFFERENTIAL
SYSTEM
CERBA O.
Institute of Mathematics and Computer Sciences, Academy of Science of Moldova
Academiei str., 5, Chishinau, MD-2028, Republic of Moldova
odiac@math.md
Key words: autonomous differential equation, centro-affine group, canonical form,
factorsystem, Lie algebra of operators.
Four-dimensional system of autonomous polynomial differential equations with
homogeneities of the zero and first orders (four-dimensional affine differential system) is
considered with group of centro-affine transformations GL(4,R). For this system is found
its canonical form, with aid of which a factorsystem is obtained for linear homogeneous
four-dimensional differential system. For the last system is defined admissible by this
system Lie algebra of operators, corresponding to the widest linear group.
REFERENCES
[1] Popa M.N.
Application of algebraic methods to differential systems, Romania, Pitesti Univers. Edit.,
2004 (in Romanian)
[2] Sibirsky K.S.
Introduction to algebraic theory of invariants of differential equations, Chishinau,
Shtiintsa, 1982 (in Russian, published in English in 1986)
[3] Ovsyannikov L.V.
Group analysis of differential equations, Nauka, Moscow, 1978. English translation by
Academic Press, 1982
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TRANZIŢIILE DE FAZĂ ÎN SISTEMELE MOLECULARE TRINUCLEARE
DILUATE CU VALENŢĂ MIXTĂ. SPECTRELE MOSSBAUER
REU Oleg
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată
olegreu@yahoo.com
Cuvinte cheie: valenţă mixtă, sisteme diluaţie, tranziţie de fază, spectre Mossbauer
Compuşii moleculari cu valenţă mixtă (VM) constau din clusterii care conţin ionii
unui şi aceluia metal cu diferite grade de oxidare. Tranziţiile de fază în aceşti compuşi au
fost confirmate de dependenţa de temperatură a spectrelor Mossbauer şi a capacităţii
termice. Pînă în prezent teoretic au fost considerate numai sistemele ordonate [1,2].
Rezultatele experimentale [3] demonstrează că în sistemele dezordonate [FeIII2FeII1-xCoIIx
(O2CCH3)6(py)3](py) numărul tranziţiilor de fază depinde nu numai de structura
moleculelor componente dar şi de concentraţia x a ionului de Co. În lucrarea prezentă se
consideră stările de fază ale sistemelor dezordonate şi dependenţa termică a spectrelor
Mossbauer ale acestor sisteme.
Se demonstrează posibilitatea existenţei a trei tipuri de comportare termică a
momentului dipolar în cristal (parametrul ordonării). Aceste tipuri de dependenţă de
temperatură a parametrului de ordine duc la apariţia unei, două sau trei tranziţii de fază.
În cazul unei tranziţii de fază creşterea concentraţiei Co duce la micşorarea momentului
dipolar la temperaturi joase şi la descreşterea temperaturii tranziţiei de fază. În cazul a
două tranziţii de fază ordonarea are loc în domeniul finit de temperatură Tc1<T<Tc2.
Diluarea sistemului duce la micşorarea domeniului de existentă a fazei ordonate. Pentru
trei tranziţii de fază temperatura primei şi celei de-a treia tranziţii de fază descreşte, iar
temperatura tranziţiei a doua se măreşte cu creşterea lui x.
Au fost simulate spectrele Mossbauer ale sistemelor indicate dezordonate în
dependenţă de temperatură şi concentraţia x a cobaltului. Sunt interpretate calitativ
spectrele Mossbauer observate în sistemul [FeIII2FeII1-xCoIIx (O2CCH3)6(py)3](py) şi este
arătat că diluarea sistemului duce la îngustarea regiunii de temperaturi în care spectrul
este despicat.
С.И.Клокишнер, А.В.Коряченко, Б.С.Цукерблат, Физика Твердого Тела, Том 32,
No. 1, 1990, С. 311-314.
А.В.Коряченко, С.И.Клокишнер, Б.С.Цукерблат, Физика Твердого Тела, Том 33,
No. 7, 1991, С. 2176-2185.
Ho G.Jang, Kazutoshi Kaji, Michio Sorai, Richard J. Wittebort, Steven J. Geib, Arnold L.
Rheingold, and David N. Hendrickson, Inorganic Chemistry, Vol. 29, No. 18, 1990, P.
3547-3556.
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НАНОКОМПОЗИТОВ
ГЛОБА1П., СЫРБУ2Л.
Институт прикладной физики АН Республики Молдова,
ул. Академией 5, Кишинев, МD – 2028, Молдова
dikusar@phys.asm.md
2
Центр материаловедения, Технический университет Молдовы,
ул. Штефан чел Маре, 168, Кишинев, МD – 2004, Молдова
slico@mail.ru
1

Ключевые слова: кинетика,
химическое осаждение.

нанопористые

материалы,

нанокомпозиты,

В докладе представлены результаты экспериментального исследования,
проведенного с целью разработки технологии получения нанопористых систем InP
– медь методом химического осаждения меди из специальных растворов. В
качестве образцов использовался наноструктурированный InP с диаметром пор 80
– 100 нм. Параллельные поры, расположенные перпендикулярно поверхности
образца, были получены электрохимическим растворением объемного n-InP в
условиях самоорганизации. Микроанализ морфологического и химического
состава пористых слоев проводился как на поверхности образца, так и в
поперечном сечении на всю глубину пористого материала (∼ 45 мкм).
Для химического осаждения меди в поры использовались щелочные
растворы глицерата меди низкой концентрации, обеспечивающие равномерное
покрытие поверхности поры медью. Роль восстанавливающего агента играл
раствор формальдегида. Перед химическим осаждением образцы подвергались
предварительной обработке: сенсибилизации (в растворе SnCl2) и активации (в
растворе PdCl2) в ультразвуковом поле.
Результаты экспериментов показали, что процесс заполнения пор
контролируется молекулярной диффузией осаждающегося компонента и протекает
в две стадии: 1) при потенциале -0,5 – (-0,45) В (отн. н.х.с.э.) осаждение меди
происходит внутри поры; 2) при потенциале -0,65 В начинается осаждение меди на
поверхности образца. Так как заполнение пор осуществляется на значительную
глубину (по сравнению с размерами пор), имеет место неравномерность
распределения толщины осажденной меди по поверхности поры. Вследствие этого
концентрации меди в верхних слоях пористого материала увеличивается, а
диаметра пор снижается. После достижения критического «сужения» диаметра
поры осаждение прекращается, и медь начинает осаждаться на поверхности
образца.
Повышение однородности осаждения достигается при пониженных
температурах (3,5°С). Это создает предпосылки для увеличения содержания меди в
порах при одновременном условии равномерности ее распределения.
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ITERPRETATION OF RADIATIVE RECOMBINATION
PROCESSES IN 2H-MoS2 CRYSTALS
DUMCHENKO D.
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
5 Academiei str., MD-2028, Chisinau, Moldova
Keywords: bound excitons, intercalation, layered compounds, and photoluminescence.
Recently was reported [1, 2] the first observations of the bound exciton
luminescence of synthetic molybdenite 2H-MoS2. The intercalation by Cl2 leads to the
changes of the electronic properties of this indirect band-gap semiconductor.
The photoluminescence (PL) spectra of the 2H-MoS2 synthetic crystals consist of
two characteristic parts. The short-wavelength part with excitonic region is composed of
three zero-phonon spectral lines situated at EA=1.174 eV, EB=1.176 eV and EC=1.186 eV
followed by phonon replicas. The broad spectral band that emission is caused by a
radiative deep donor center, associated with an intrinsic defect of the crystalline lattice.
The temperature dependence of the integrate intensity for the excitonic emission
and the broadband emission was obtained. A fast thermal exponential quenching of the
excitonic emission integral intensity occurs at T>60K. The intensity of the broadband
region remain constant up to T=100K and exponentially quenches at T>120.
A kinetic model in thermal equilibrium, which leads us to a zone diagram, was
proposed. That model describes the temperature behaviour of the excitonic spectral lines
intensities, radiative decay time and the thermal quenching process of the bound exciton
emission. Schematic representation of model consists of two traps T1, T2 and the bound
excitonic levels separated by energy values of ∆BA=1.9meV and ∆CB=10 meV
respectively.
The system of equations, which describes the kinetic behaviour of minority carriers
at low-level excitation and thermal equilibrium were obtained. The curves obtained from
our model fits with a good precision the temperature dependence of the quantum
efficiencies of the broadband emission.
1.
2.

D. Dumchenko, C. Gherman, L. Chaaron, E. Fortin, L. Kulyuk, Semiconductor
Conference, CAS 2003 (IEEE), Vol. 2, 314 (2003)
D. Dumchenko, Conferinţa Tinerilor Savanţi ai Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 22 (2003)
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ НА СКОРОСТЬ
ХРОМИРОВАНИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИИ ИЗ
СТАНДАРТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
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Ключевые слова: импульсное электроосаждение хрома, рассеивающая
способность(РС)
электролита,
поверхностное
тепловыделение,
термокинетические эффекты.
Импульсное электроосаждение хрома является методом, позволяющим
управлять скоростью электроосаждения хрома, повышать рассеивающую
способность (РС) электролита, влиять на структуру, а, следовательно, на физикомеханические свойства покрытий. В предыдущих исследованиях нами было
показано, что термокинетические эффекты, а, именно, поверхностное
тепловыделение оказывают большое влияние на скорость осаждения, значения
выхода по току хрома и его зависимости от плотности тока, а, следовательно, на
формирование покрытий с заданными технологическими показателями. Так,
влияние поверхностной температуры было продемонстрировано на примере
электроосаждения хрома на постоянном токе.
Настоящая работа посвящена анализу влияния термокинетических эффектов
на скорость осаждения и зависимость выхода по току от плотности тока при
импульсном электроосаждении в широком интервале параметров рабочих значений
импульсов.
Экспериментально исследованы зависимости выхода по току хрома (η) от
различных параметров импульсного тока (длительности τр, скважности q, средней
плотности тока iavg) при обработке прямоугольными униполярными импульсами
(iavg = 0,1 - 2 А/см2, τр = 0,1 – 20 с, q = 2 – 8) в условиях электроосаждения из
стандартного хромового электролита хромирования при Т0 = 50ºС и контроле
изменений поверхностной температуры в этих условиях.
Показано, что в исследуемом диапазоне длительностей и плотностей тока
рост поверхностной температуры при повышении i является фактором, влияющим
на: степень увеличения η в импульсных условиях; зависимость выхода по току от
плотности тока. Показано, что при одной и той же средней плотности тока
поверхностная температура зависит от длительности импульса (паузы). Обнаружен
размерный эффект скорости хромирования (зависимость выхода по току хрома от
размеров электродной поверхности). Показано, что этот эффект является
следствием поверхностного выделения тепла.
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TWO-PHOTON AMPLIFICATION OF COHERENT LIGHT IN
MULTI-MODES RESONATOR
EREMEEV Vitalie
Center of Optoelectronics, Institute of Applied Physics,
Academy of Sciences of Moldova
The two-photon coherent generation of light is in the center of attention of many
experimental and theoretical studies in the last time. The two-photon induced transition,
stimulated by a pair of photons in which radiator pass from excited to ground state,
generates a new pairs of entanglement photons. The possibility of induced two-photon
generation per atomic transition was suggested by Prohorov, Sorokin and Braslau [1].
The first experiments demonstrated that the two-photon amplification and lasing in the
presence of external sources are possible [2]. From theoretical point of view it is known
that for the one-photon laser the field amplitude starts from vacuum fluctuations of cavity
field. For the two-photon laser is necessary the non-zero value of the field amplitude to
jump from initial state to the state for which the two-photon lasing begin [3].
It is curiously from the physical point of view why the two-photon laser needs an
external ignition field, while the one-photon laser and two-photon super-radiance [4]
starts from vacuum fluctuations. Taking into account the entanglement between the
photons, it is interesting to organize the starting of two-photon generation from vacuum
fluctuations. In this paper it is proposed the model of two-photon lasing of coherent light
ignited from vacuum fluctuations of resonator field. For generation of coherent biphotons (pairs of photons) with small correlation between the separated photons it is
considered the case of a large number of conjugated modes in resonator in which the
pairs of photons with fixed energy are distributed. Thus, it is developed the quantum
theory of multi-modes two-photon laser, using the operators of algebra su(1,1) that
describe the process of generation of bi-photons. The coherent properties of bi-photons
are studied depending on parameter of mode’s collectivization, j. It is shown, that with
increasing of number of conjugated modes the intensity of two-photon generation and
speed of initiation of lasing increase for the case of losses of bi-photons in the resonator.
Results indicate that the coherence between the bi-photons is realized for smaller value of
generation coefficient in comparison with the first order coherence (coherence between
the individual photons).
References
[1] A. M. Prokhorov, 1965, Science 10, 828; P. P. Sorokin and N. Braslau, 1964, IBM J.
Res. Dev. 8, 177.
[2] B. Nikolaus, D. Zhang, and P. Toschek, 1981, Phys. Rev. Lett. 47, 171; D.J. Gauthier,
et al, 1992, Phys. Rev. Lett. 68, 464.
[3] L. Sczaniecki, 1980, Optica Acta 27, 251; Z.C. Wang and H. Haken, 1984, Z.Phys. BCond.Matter 55, 361 and 56, 77-90.
[4] N.A. Enaki and M. Macovei, 1999, JETP 88, 633
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RĂSPÂNDIREA PERTURBAŢIILOR DINAMICE ÎN MEDII
BICOMPONENTE ELASTICE
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ma_bulgac@yahoo.com
Cuvinte cheie: bicomponent, deformaţii, unde, liniar, elastic, solid, funcţionaloinvariante, complex, automodel, material.
Se cercetează problema impactului unei pătrimi de spaţiu dintr-un material
bicomponent, izotrop şi omogen, cu un obstacol absolut rigid. Se presupune că mediul se
mişcă rectiliniu uniform cu viteza v0 , paralel planului xoz în momentul de timp t = 0
se loveşte de un obstacol rigid fix din planul yoz . Considerăm că semiplanul

xoz este

liber, iar pe planul yoz în momentul t = 0 tensiunile tangente sunt nule, adică nu e
exclusă posibilitatea alunecării libere.
Mişcările ondulatorii plane a materialului satisfac în domeniul x ≥ 0 , y ≥ 0
ecuaţiilor mişcării, legii generalizate Hook, precum şi relaţiilor Cauchy.
Frontul undei apărute în urma impactului, separă mediul cercetat în trei
subdomenii în care problema este cercetată separat. În primul domeniu în mediu se
menţine mişcarea după inerţie şi deci soluţia coincide cu starea iniţială. În domeniul doi
avem o mişcare unu dimensională a materialului. În domeniul trei o mişcare doi
dimensională condiţionată de reflectarea undei de la frontiera liberă.
În domeniul doi utilizând aparatul transformărilor Laplace a fost obţinută soluţia
exactă a problemei pentru cazul lipsei fenomenului difuziei şi asimptotică în caz contrar .
În domeniul trei problema se cercetează în funcţiile deformaţiilor de volum şi
deformaţiilor de deplasare, apoi se trece la forma automodel întroducând noi variabile ce
leagă variabilele geometrice corespunzătoare şi timpul. Ecuaţiile sistemului se aduc la
forma canonică apoi se aplică metoda funcţionalo-invariante propusă de SmirnovSobolev care constă in cercetarea soluţiilor ca partea reală de la funcţii analitice de
argumenţi complecşi special aleşi. Funcţiile analitice se determină din condiţiile la
frontieră, apoi se prelungesc analitic pe întreg spaţiul complex.
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MVPROG: A NEW EFFICIENT PROGRAM FOR THE EVALUATION OF THE
ENERGY PATTERN AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF HIGH
NUCLEARITY MIXED VALENCE COMPOUNDS
KUNITSKY S. V.
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Academy str. 5, MD-2028,
Chişinǎu, Moldova
sv_kunitskii@yahoo.co.uk
Key words: mixed valence compounds, double exchange, isotropic magnetic exchange,
thermodynamic properties
Until recently the evaluation of the energy pattern formed by the double exchange
has been restricted to comparatively simple mixed-valence (MV) systems (dimers,
trimers and tetramers). At the same time there are at least two classes of more complex
high nuclearity MV compounds that are of current interest in molecular magnetism,
namely, large MV clusters and MV chains [1]. One thus faces to the challenge to
overcome the limitations imposed by the existing computational approaches to the
problem of double exchange in these kinds of MV systems.
In this contribution we report an efficient FORTRAN program called MVPROG,
which allows us to solve the double exchange problem for high-nuclearity MV clusters
containing an arbitrary number of localized spins and itinerant electrons. As a theoretical
background we use the approach developed in [2], where the analytical expressions for
the matrix elements of the one-electron transfer (double exchange) have been deduced.
The isotropic magnetic exchange between the localized electrons is also included in the
unified computation procedure. The program is aimed at the evaluation of the energy
pattern of complex MV systems, and then, at the calculation of their thermodynamic
properties.
As examples illustrating the possibilities of the program we present the energy
patterns and temperature dependences of the magnetic susceptibility calculated for the
hexanuclear octahedral d2-d1-d1-d1-d1-d1 cluster and the chain compound consisting of
equivalent exchange coupled MV dimers.
J. J. Borras-Almenar, J. M. Clemente-Juan, E. Coronado, A. V. Palii, B. S. Tsukerblat, in
Magnetoscience: From Molecules to Materials, eds. J. Miller, M. Drillon, Villey-VCH,
2001, 155-210.
J. J. Borras-Almenar, J. M. Clemente-Juan, E. Coronado, R. Georges, A.V. Palii, B.S.
Tsukerblat, J. Chem. Phys. 105 (1996) 6892-6909.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ УРОВНЕЙ ЛАНДАУ НА БОЗЕЭЙНШТЕЙНОВСКУЮ КОНДЕНСАЦИЮ 2D МАГНИТОЭКСИТОНОВ
ДУМАНОВ Евгений
ИПФ, Отдел теории полупроводников и квантовой электроники
dum_evg@mail.ru
Работа посвящена изучению влияния возбужденных уровней Ландау
электронов(e) и дырок(h) на коллективные свойства магнитоэкситонов,
находящихся в полупроводниковой 2D структуре. Магнитоэкситон формируется
если расстояние между энергетическими уровнями Ландау превышает
ионизационный потенциал 2D экситона, а магнитная длина l меньше чем его
боровский радиус aex2 D (l < aex2 D ) в отсутвии магнитного поля.
Основным вопросом является влияние возбужденых уровней Ландау(ВУЛ)
на косвенное взаимодействие между частицами, лежащими на нижайших уровнях
Ландау(НУЛ). Это косвенное взаимодействие появляется в результате
одновременных виртуальных квантовых переходов e и h с нулевых на
возбужденные уровни Ландау и обратно.
Исходя из полученных результатов можно сказать, что с ростом номера
уровня Ландау влияние ВУЛов на химический потенциал, на положение
магнитоэкситонного уровня на энергетической шкале, а также на устойчивость
Бозе–Эйнштейновской конденсации на одночастичном состоянии с волновым

r

вектором k уменьшается быстрее чем предпологали авторы предыдущих работ.
Так на пример, если в работе Лернера и Лозовика [1](ЖЭТФ 1981) предпологалось,
что суммарное влияние всех ВУЛ на значения µ в четыре раза больше, чем
влияние первого ВУЛа, то мы показали, что на самом деле это суммарное влияние
намного меньше. Оно порядка 3/ 2 (вместо 4). Важно то, что влияние ВУЛов,
стабилизирует Бозе-Эйнштейновскую конденсацию с k = 0 . Оно увеличивает
энергию связи экситона и одновременно приводит к отталкиванию между
экситонами. Химический потенциал растет с ростом концентрации
экситонов(сжимаемость положительна). С ростом волнового вектора конденсата
влияние ВУЛ быстро падает. Таким образом, ВУЛ определяют стабильность БЭКта только при k = 0 .
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ДВУМЕРНЫХ
МАГНИТНЫХ ЭКСИТОНОВ
ПОДЛЕСНЫЙ Игорь
ИПФ, Отдел теории полупроводников и квантовой электроники.
podlesniy@rambler.ru
Задачей работы было нахождение энергетического спектра девяти нижайших
экситонных уровней, характеризующихся комбинациями чисел (ne , nh ) : (0, 0);

(1,0) ; (0,1); (1,1) ; (2,0); (0,2); (2,1); (1,2); (2,2),и учет по теории возмущений
влияния других уровней Ландау на данный экситонный уровень для четырех из
девяти комбинаций квантовых чисел экситона.
Изучены состояния экситонов на поверхности идеально – симметричного
двумерного слоя в сильном перпендикулярном магнитном поле при учете трех
уровней квантования Ландау n = 0,1, 2 для электронов и дырок. 2D
магнитоэкситоны
образованы
электронно–дырочными
(е-h)
парами.
Предполагается, что кулоновское взаимодействие, является меньшим расстояния
hωce и hωch между уровнями Ландау. Обсужден главный момент, касающийся
2D магнитоэкситонов – это энергетический спектр экситонных уровней. Их
волновые функции определены в первом порядке теории возмущений, а их
энергетический спектр – во-втором порядке теории возмущений. В качестве
возмущения рассматриваются все недиагональные элементы кулоновского
взаимодействия кроме первых двух того же порядка, что и диагональные
матричные элементы.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35КВ И ВЫШЕ
СКОБИОЛА В.П.
Институт Энергетики АНМ
В соответствии с требованиями Норм и Правил устройства электроустановок
(ПУЭ) выполняется периодический контроль состояния ЗУ опор ВЛ. Здесь
большую роль для достоверности анализа полученных данных играет объём
выборки, поскольку число опор велико и они установлены на грунтах с разной
электропроводностью, которая характеризуется удельным сопротивлением грунта.
Анализ конструктивных особенностей выполнения ЗУ опор ВЛ и статистических
данных измерений могут служить основой для объективной оценки и
прогнозирования технического состояния ЗУ опор ВЛ.
Сопротивление ЗУ опор ВЛ должно определяться умножением измеренного
значения на поправочные (сезонные) коэффициенты, учитывающие конфигурацию
устройства, климатические условия и состояние почвы. При завышенных
результатах сопротивления ЗУ они должны сопоставляться с данными измерений
удельного сопротивления грунта. При измерениях возникает проблема выделения
сопротивления опоры из системы трос-опора линии, так как контролироваться
должно ЗУ каждой опоры отдельно. Эта проблема не существует только при
изоляции троса от опоры, что имеет место при использовании тросов для связи, для
ёмкостного отбора мощности или в связи с необходимостью плавки гололёда, а
также на ВЛ 330-400 кВ для исключения потерь электроэнергии в тросе.
Сказанное свидетельствует о целесообразности измерения сопротивления
заземления опоры без отсоединения от неё троса или заземлителя. Существует
Методика по измерению сопротивления ЗУ опор ВЛ методом СибНИИЭ. Однако в
эксплуатации из-за сложности выполнения, трудоёмкости и получения измеренных
значений менее 0,1 Ом (вместе со всеми повторными заземлителями опор) этот
метод практически не применяется. Т.е. учитывая малые значения измеряемых
величин, необходимо использовать усилительные приставки (усилители тока)
позволяющие снизить предел измеряемых сопротивлений примерно до 0,005 Ом.
Основой эффективного решения задачи является с одной стороны выбор
подходящей методики оценки сопротивления ЗУ опоры ВЛ, а с другой стороны
полнота и достоверность информации полученной экспериментально при
измерениях. Так как в настоящее время систематизированная информация по
данным элементам опор ВЛ отсутствует или существуют определенные трудности
при ее получении для анализа, то поэтому актуальной является задача
систематизации данных по техническому состоянию всех конструктивных
элементов ВЛ, включая и ЗУ опор.
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STRATEGII DE MICROFINANŢARE RURALĂ -IMPACT AL
CREŞTERII ECONOMIEI NAŢIONALE
GRIGORIŢĂ Cornelia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Str.Vlaicu Parcalab, 52, Chisinău
cgrigorita@yahoo.com
Cuvinte cheie: microfinanţare, credit, bancă comercială, instituţie de credit nebancară
Situaţia de criză în care se află Republica Moldova în anii de tranziţie la economia de
piaţă se explică prin lipsa unor metode, tehnici şi decizii corecte privind restructurarea
proceselor economice, reorientarea investiţiilor în scopul susţinerii creşterii economice.
Elaborarea şi implementarea strategiilor de microfinanţare în sectorul rural este unul
din factorii care ar da un impuls al redresării şi creşterii principalelor indici economici. În
acest context, susţinerea financiară a business-ului mic şi mijlociu din sectorul rural are un
efect pozitiv în dezvoltarea economică şi socială a regiunilor rurale, în care locuiesc şi
activează majoritatea populaţiei a ţării noastre.
Instituţiile principale care participă la microfinanţarea spaţiului rural sunt: băncile
comerciale şi instituţiile de credit nebancare. Din categoria instituţiilor de credit nebancare pot
fi menţionate: Asociaţiile de Economii şi Împrumut (peste 500 la număr) şi organizaţiile de
împrumut care la moment sunt reprezentate de Corporaţia de Finanţare Rurală, MicroInvest şi
ProCredit.
În decursul anilor 1997 până în prezent sistemul instituţiilor de microfinanţare din RM
a simţit modificări atât la nivel al cadrului juridic cât şi al celui instituţional. De o importanţă
majoră este punerea în aplicare a Legii privind asociaţiile de economii şi împrumut ale
cetăţenilor (1998) şi a Legii cu privire la microfinanţare (2004). De asemenea, semnificativ
de important este consolidarea sistemului instituţiilor de microfinanţare prin crearea
Serviciului de Supraveghere de Stat şi a Federaţiei Naţionale a asociaţiilor de economii şi
împrumut.
Toate aceste evenimente au contribuit la crearea unui climat favorabil de creştere a
indicatorilor financiari de ordin cantitativ ai instituţiilor de microfinanţare. Dar în scopul
îmbunătăţirii performanţelor calitative de activitate a acestora şi care ar avea un efect pozitiv
asupra dezvoltării economiei naţionale este necesar de perfecţionat cadrul legislativ şi
normativ ce ţine de aspectul microfinanţării în corelare cu celelalte activităţi economice. De
asemenea, este necesar de consolidat funcţiile instituţiei de supraveghere şi de creat condiţii în
scopul organizării controlului extern şi intern al instituţiilor de microfinanţare. La fel, putem
menţiona ridicarea nivelului de profesionalism a managerilor şi executorilor din instituţiilor de
microfinanţare cât şi dezvoltarea unei game largi şi calitative de servicii de microfinanţare.
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UNELE ASPECTE ALE STIMULARII EXPORTURILOR
ÎNTREPRINDERILOR DIN RAMURA VINICOLĂ
GARŞTEA Sergiu
Institutul de Cercetări Economice al AŞM
Un rol deosebit de important în ceea ce priveşte stimularea exportului îl
reprezintă setul de măsuri privind generarea încrederii în întreprindere şi în produsele ei.
În general, credibilitatea unui produs determină hotărîtor poziţia fiecărei întreprinderi pe
piaţă în special pe termen mediu şi lung. Credibiliatea unei întreprinderi sau a unui
produs rezultă din aşteptările consumatorului în ceea ce priveşte acel grad de sigurantă
pe care atît întreprinderea cît şi produsul ar putea să-l ofere. În mod normal se poate avea
încredere numai în produsele care nu pun în pericol sănătatea şi viaţa oamenilor şi nu
afectează mediul înconjurător.
Trebuie de remarcat că credibilitatea pe piaţă se dobîndeşte lent şi costisitor, dar
se poate pierde foarte repede. Astfel în contextul globalizării şi al dezvoltării sistemelor
de comunicare, consumatorii sunt în situaţia cînd cumpără
mai curînd imaginea
produsului decît produsul propriu-zis. Cu certitudine că credibilitatea reprezintă aspectul
cel mai important al imaginii întreprinderii, produsului sau serviciului. Daca e să ne
referim la întreprinderile din ramura vinicolă este necesar de menţionat că gradul scăzut
de notorietate a vinurilor noastre pe piaţa internaţională se datorează în mare parte lipsei
unei strategii adecvate de creare şi promovare a încrederii şi respectiv a imaginii
întreprinderii şi a produselor.
Este important ca imaginea pe care o crează şi o promovează întreprinderile să
corespundă realităţii. Astfel întreprinderile noastre trebuie în permanenţă sa fie
preocupate de îmbunătăţirea continuă a produselor prin implementarea celor mai noi
descoperiri ştiinţifice Deosebit de importante sunt testările comparative a produselor cu
publicarea rezultatelor acestora şi a clasamentelor, fapt ce sporeşte gradul de transparenţa
Participarea întreprinderilor noastre la diferite tîrguri şi expoziţii
naţionale şi
internaţionale cu obtinerea unor rezultate bune determină o creştere a gradului de
notorietate şi încredere în rîndurile consumatorilor.
Un alt aspect în ceea ce priveşte generarea încrederii este certificarea
întreprinderii sau a produselor. Astfel prin certificare are loc o demonstrare a faptului că
întreprinderea sau produsul corespunde tuturor cerinţelor în funcţie de un referenţial
prestabilit. Certificarea este astăzi utilizată pe larg în comerţul internaţional – mai ales
după apariţia standardelor seriei ISO 9000 – întrucît permite reducerea substanţială a
numărului costisitoarelor testări
de produse/ servicii, efectuate atât de
producător/prestator cât şi de distribuitorii şi chiar clienţii acestuia.
În fine, se poate conchide că aspectele prezentate sunt deosebit de importante si
trebuie să devină parte componentă a strategiilor de promovare a exporturilor elaborate
de întreprinderile autohtone.
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PROBLEMATICA LINGVISTICO-DIDACTICĂ A AFRICATELOR ÎN
ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ (STUDIU DE SINTEZĂ)
CHIRDEACHIN Alexei
Universitatea de Stat din Moldova
chirdeachin@yahoo.com
Cuvinte cheie: africate, statut fonematic, caracter monofonematic, modul de articulare,
locul de articulare, participarea coardelor vocale, post-alveolar, palato-alveolar
Africatele ridică un şir de probleme. Una dintre ele ţine de statutul lor fonematic.
Majoritatea ligviştilor: N.Corlăteanu, Vl.Zagaevschi, G.Gogin, A.Turculeţ, A.Tătaru,
M.Mărdărescu etc., le consideră unităţi monofonematice în română. După M.Mărdărescu,
africatele au durata medie mai mică ca secvenţele oclusiva+constrictiva. Prima parte a
africatelor (ocluzia) este mai lungă decât cea de-a 2-a (fricativa), iar în secvenţele –
invers. Cât despre africatele engleze, majoritatea filologilor (D.Jones, I.Ward,
A.C.Gimson, MacCarthy, C.Gogălniceanu, V.A.Vassilyev ş.a.) recunosc caracterul lor
monofonematic, cu excepţia lui B.Bloch şi G.L.Trager care în baza principiului
simplităţii structurale şi economiei limbii neagă existenţa africatelor ca atare.
Alta problemă vizează numărul africatelor. În română, după G.Gogin,
N.Corlăteanu, Vl.Zagaevschi şi alţii, sunt 3 africate: /ts, t∫, d3/ (ultimii 2 remarcă că în
vorbirea dialectală mai există şi o a 4-a (/dz/) care a fost în limba veche cu un semn grafic
aparte). Despre numărul africatelor în engleză nu este o părere unică. V.A.Vassilyev,
vizând inseparabilitatea articulatorie şi cea morfologică (morfofonologică), consideră
numai /t∫, d3/ africate. După D.Jones, şi /ts, dz, tr, dr/ sunt africate (ultimele 2 le acceptă
şi W.Jassem, nerecunoscând I-ele 2), C.Gogălniceanu, I.Ward, A.C.Gimson mai adaugă
/tθ, dð (dθ)/. B.Bloch, G.L.Trager, după cum s-a menţionat, neagă existenţa africatelor în
engleză.
În plan didactic, africatele engleze corespund celor româneşti în caracteristici
generale (modul, locul de articulare şi participarea coardelor vocale), dar se deosebesc în
cele secundare: africatele româneşti sunt post-alveolare, iar cele engleze – palatoalveolare. Conform cercetătorilor în pedagogie, acest tip de sunete se însuşeşte cel mai
greu, provocând multe greşeli. Pentru a le înlătura, este necesar de a însuşi pronunţia
africatelor engleze în plan comparativ-contrastiv cu cele româneşti.
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CE ESTE IMPORTANT PENTRU STUDENŢII NOŞTRI? SISTEMUL DE
VALORI GENERAL-UMANE LA STUDENŢI
CARCEA Elena
AŞM, IFSD
carcea@yahoo.com
Cuvinte cheie: orientările valorice, studenţi, metodica lui Rokeach, valori-scop, valorimijloc.
Pe eşantionului de 80 de studenţi ai UTM a fost aplicată metodica lui Rokeach de
cercetare a valorilor general-umane de bază. Analizând rezultatele, putem spune că pe
primul loc în ierarhia lucrurilor importante pentru viaţă studenţii îşi pun valorile
interpersonale. Validitatea acestui rezultat ne confirmă faptul, că această tendinţă se
manifestă cum în ierarhia valorilor scop, aşa şi valorilor-mijloc.
Interpretarea acestor rezultate poate fi următoare. Putem vorbi de situaţia de
anomie de tranziţie. Chiar dacă am trecut deja într-o mare măsură de perioada de
tranziţie, în sfera conştiinţei morale impactul schimbărilor sociale are o durata mai mare.
În situaţia de anomie individul găseşte refugiu pentru baza sa morală în relaţiile
interpersonale, valorile şi viaţa personală. Neavând incredere în valori sociale,
comunitare, tineretul de azi îşi pune cele personale pe prim plan.
Un interes aparte îl prezintă situaţia cu evaluarea bunăstării materiale. După
rezultatele obţinute în urma ierarhizării de către respondenţi a valorilor, aceasta nu are
importanţa în viaţa lor. Mai concret, media aritmetica a rangurilor pe această valoare se
află pe poziţia 12, adică printer acele, care nu sunt un atribut necesar al vieţii. În legătura
cu acest fapt putem vorbi despre discrepanţa dintre valorile declarate şi latente, discutată
în literatura dedicată orientărilor valorice. Se prezintă interesant de a compara rezultatele
anchetării bazate pe ierarhizarea directă a valorilor şi evidenţierea valorilor latente prin
întrebări formulate indirect.
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CRIZA FAMILIEI CONTEMPORANE: ABORDĂRI,
ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE GENERALE
FURTUNA Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Familia contemporană devine un obiect de cercetare destul de des abordat în contextul
mai multor disciplini. Necătind la diversitatea perspectivelor de cercetare, tot mai mulţi
cercetători confirmă prin date directe şi indirecte, că familia contemporană se află în situaţie
de criză profundă. Despre aceasta ne vorbeşte: natalitatea scăzută, creşterea indicelui de
avorturi, de divorţuri, se răspîndesc formele alternative de căsătorii şi familii (concubinaj,
familii cu un singur părinte, cu traiul separat, familii de homosexuali etc.), este prezentă
violenţa domestică.
De regulă, majoritatea specialiştilor (în special nepsihologi) caută să explice aceste
manifestări prin influenţa unor factori externi, cum ar fi cei economici, sociali, politici,
ecologici etc. Această abordare poate fi numită sociologică: criza familiei – este rezultatul
unor factori externi nefavorabili; depăşirea cizei este văzută în crearea unor condiţii optime
pentru existenţa familiei. O altă abordare, care pare să deie un răspuns diferit de cel citat
mai sus, ar fi abordarea psihologică. În contextul acestei abordări logica dezvoltării familiei nu
corespunde cu logica dezvoltării societăţii. Societatea şi familia doar într-o careva măsură sunt
simbiotice şi sinergice, dar luînd în consideraţie scopurile atît a societăţii, cît şi a familiei, noi
am putea să le privim chiar ca antagoniste. Rămîne să ne punem întrebarea, - în ce constă
dezvoltarea familiei în general or care este destinaţia, menirea ei?
Familia joacă rolul de mediator între individ şi societate. Pînă nu demult, această
funcţie se vedea realizată unilateral, adică familia lua asupra sa menirea de a asigura
dezvoltarea socităţii pin intermediul adaptării (culturale şi de rol) individului la societate. Dar
familia poate realiza şi misiunea de a fi mediator între individul ce se dezvoltă şi societate,
adică de a-i oferi societăţii un dar – omul. Aşa dar, familia poate realiza funcţia de mediator în
două maniere posibile: cenrat pe societate şi centrat pe personalitate.
Familia tradiţională, de cele mai multe ori se dezvoltă după modelul centrării pe
societate, specificul căreia constă în selectivitatea socializării membrilor săi, adică familia
transmite şi formează doar acele valori, care sunt acceptabile şi încurajate în mediul social din
care face parte. Pentru familia centrată pe personalitate la fel este specifică selectivitatea,
dar în direcţia opusă, adică, familia manifestă o deosebită sensibilitate nu faţă de cerinţele
societăţii, ci faţă de lumea internă a membrilor săi, faţă de interesele şi cerinţele lor, în primul
rînd a copiilor. În acest context, maturizarea se înţelege nu ca socializare, ci ca
individualizare, mecanismul principal al căreia constă în exteriorizarea individului,
actualizarea lui, exprimarea individualităţii în mediul social.
În cele din urmă, pentru a
soluţiona problema crizei familiei presupunem, că familia contemporană ar trebui să se
ponunţe în favoarea: omului şi nu a societăţii; esenţei omului şi nu a persoanei (măştii);
dragostei ca relaţie trans – personală şi nu a căsătoriei înregistrate oficial.
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DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ A SPAŢIULUI EUROPEAN DE
CERCETARE: NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
CHIRILA Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi, cu deosebire, inovarea,
reprezintă, alături de sistemul educaţional şi sectorul tehnologiei informaţiilor şi
comunicaţiilor, unul dintre “pilonii” de bază ai construirii Societăţii bazate pe
Cunoaştere. Din acest motiv politicile în domeniul ştiinţei şi tehnologiei ale Uniunii
Europene reprezintă o problemă de importanţă capitală pentru economiile moderne şi
constituie un obiect de studiu al lucrării date.
Fragmentarea cercetării, dezvoltarea unor “insule” izolate cu rezultate pozitive în
domeniul cercetării şi inovării, dar şi nevoia de eficientizare a investiţiilor în cercetarea
europeană a determinat Parlamentul Uniunii Europene să definească şi să hotărască
crearea şi structurarea Spaţiului European de Cercetare - ERA (European Research
Area), capabil să folosească, cu un randament sporit, atât fondurile de cercetare, cât şi
resursele umane şi tehnologice în conformitatea cu obiectivul lansat la Lisabona „o
economie a cunoaşterii cea mai competitivă şi mai dinamică din lume, capabilă de o
creştere economică durabilă.”. Iniţiativa ERA este deschisă întregii lumi şi urmăreşte
stimularea, încurajarea şi facilitarea participării comunităţii tehnico-ştiinţifice naţionale la
programele de cercetare, dezvoltare şi inovare ale Comisiei Europene, cu focalizare pe
Programul Cadru 6, acţiunile COST, EUREKA, JRC, etc.
Având ca scop integrarea în Spaţiului European de Cercetare, ce i-ar permite
accesul comunităţii ştiinţifice la noi orizonturi în domeniul cercetare-dezvoltare,
Republica Moldova va trebui să implementeze activităţi concrete ca:
 activităţi de ordin legislativ (armonizarea legislaţiei, semnarea unor acorduri cu UE,
INTAS etc.);
 optimizarea stocului de resurse şi facilităţi pentru cercetare la nivel european: centre
de excelenţă, centre virtuale, infrastructuri de mari dimensiuni etc.
 utilizarea mai coerentă a instrumentelor şi resurselor publice pentru cercetare:
coordonarea şi corelarea programelor şi organizaţiilor de nivel naţional şi european;
 dinamizarea investiţiilor private în cercetare: instrumente de stimulare indirectă,
instrumente perfecţionate de protejare a proprietăţii intelectuale;
 creşterea numărului şi a mobilităţii cercetătorilor;
 crearea unei viziuni unitare şi a dimensiunii europene în privinţa rolului ştiinţei şi
tehnologiei în raport cu societatea, etc.
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URMĂRILE EREZIEI NESTORIANISMULUI
DUDNICENCO Nicolae
Facultatea de Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, str. Mateevici, 60,
MD–2009, Chişinău, R. Moldova
NDudnicenco@mail.md
Cuvinte cheie: Nestorie, Iisus Hristos, nestorianism, erezie.
Începând cu secolul V, răstimp a trei secole se purta în Orient aşa numitele
„Discuţii hristologice” privind natura lui Iisus Hristos. Apar erezii hristologice în
biserică, care problematizau aceste discuţii, una dintre ele este nestorianismul.
În general mişcările eretice erau legate de centre anumite economice şi culturale
ale imperiului, care ameninţau în linii generale unitatea acestuia. Pe lângă Roma şi
Constantinopol mai erau două Centre, două Patriarhii – Antiohia şi Alexandria. Aceste
două şcoli se aflau în opoziţie una faţă de alta, în timp ce teologii antiohieni aveau o
anumită tendinţă spre raţionalism, teologii alexandrieni aveau tendinţa unei interpretări
alegorice.
Cu toate deosebirile de principii, nu s-au încins discuţii între reprezentanţii
ambelor şcoli, până la începutul secolului V, când pe scaunul patriarhal de
Constantinopol s-a urcat călugărul antiohian Nestorie. El susţinea că în Iisus Hristos
există două persoane – persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai
înainte de toţi vecii şi persoana umană sau istorică a lui Iiisus Hristos, cu care s-a născut
din Fecioara Maria. De aceea erezia lui Nestorie s-a numit dioprosopism sau
nestorianism. Sf. Chiril al Alexandriei se ridică împotriva nestorianismului. Se iveşte o
ceartă între aceste două personalităţi. Nestorie a fost destituit din demnitatea arhierească
şi excomunicat la 22 iunie 431. Drept urmare, erezia dată a fost condamnată la Sinodul al
III–lea ecumenic de la Efes. După închiderea Sinodului, sciziunea a continuat totuşi între
cei din Alexandria şi cei din Antiohia.
În 435, Nestorie a fost trimis în localitatea Petra din Arabia sudică, iar de acolo la
Oasis în Egipt, unde a scris Cartea lui Heraclie din Damasc. A murit în exil pe la 450.
Din ordinul împăratului, toate scrierile lui Nestorie au fost căutate şi arse. Orice adunate a
prietenilor lui a fost interzisă. Persecutat fără cruţare, nestorialismul şi-a găsit un refugiu,
după 431, la marginea Imperiului, în şcoala de la Edesa. În 489, când, din ordinul
împăratului Zenon, şcoala a fost închisă, nestorienii, nemulţumiţi cu stăpânirea
Bizanţului, au trecut în Persia, unde au găsit bună primire şi au fost toleraţi. Aici
nestorienii au înfiinţat la Nisibi o şcoală sub conducerea metropolitului Barsuma, un
nestorian înfocat. În Persia, nestorialismul s-a întins în Mesopotamia, Arabia, Turchestan
şi chiar până în India şi China de Vest.
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FITOTERAPIA POPULARĂ ÎN BASARABIA
LA SF.SEC.XIX - ÎNC.SEC.XX.
GRĂDINARU Natalia
Institutul de Arheologie şi Etnografie
www.NataliaGrădinaru.co.ua
Cuvinte cheie: etnomedicina, babe „doftoroaice”, tratamentul cu plante, remediu.
Având în vedere actualitatea temei, gradul scăzut de cercetare, scopul principal al
lucrării constă în studierea şi stabilirea particularităţilor specifice tratării cu plante în
Basarabia de la sf.sec XIX – înc.sec XX, precum şi analiza practicării riturilor magice
legate de tratamentul cu plante.
În rezultatul cercetării, evidenţiem câteva trăsături specifice ale tratamentului cu
plante din Basarabia:
Tratamentul cu plante cunoaşte apogeul dezvoltării sale în Basarabia la sfârşitul
sec.XIX. Plantele de leac (сu diferite semnificaţii magice) se culegeau în zilele în care se
considera că plantele aveau calităţi tămăduitoare maxime, ce se situau la sărbătorile de
hotar ale timpului (echinocţiile de primăvară şi de toamnă) şi la sărbătoarea care marca
solstiţiul de vară - Sânzienele.
Ritualul culegerii şi utilizarea plantelor de leac era un secret profesional, o
îndeletnicire aparte, pe care încep să le practice doar un numar restrâns din indivizii
comunitaţii (babele doftori).
Terapeutica este cauzală şi nu simptomatică (trebuia să se precizeze cauza
înbolnăvirilor, nu şi simptomele). Metodele de tratament erau atât naturiste, cat şi magice.
Ultimele aveau un efect liniştitor pentru bolnav, dându-i siguranţa în imediata vindecare.
În procesul evoluţiei medicinei populare metodele de tratament cu plante s-au
format sub influienţa condiţiilor climaterico-geografice şi etnice.
Astfel, deducem că medicina populară în Basarabia a atins un nivel destul de înalt
şi că multe din remediile populare sunt destul de raţionale. Unele din ele de mult timp
sunt incluse în utilizare, altele recent şi-au găsit recunoaşterea în medicina tradiţională în
legătură cu noile descoperiri ştiinţifice.

126

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII AFECTIVITĂŢII LA
PREADOLESCENŢII EDUCAŢI ÎN INTERNATE
VERDEŞ Anela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Referitor la problema copiilor crescuţi in internate sunt mai multe puncte de
vedere:
1. Pe de o parte, există reprezentări, că copiii din casele de copii sunt obişnuiţi şi
prin nimic nu se deosebesc de cei ce cresc şi se dezvoltă în familie şi toate
problemele legate de ei pot fi rezolvate prin îmbunătăţirea stării lor materiale,
stabilirea condiţiilor normale de instruire şi educaţie.
2. Pe de altă pate, e răspîndit aşa punct de vedere că astăzi în casele de copii.
Discipolii internatelor cresc în condiţiile hipotutelii, avînd un deficit enorm de
comunicare cu maturul. În aceste condiţii s-ar părea că copiii sunt impuşi de situaţie să fie
independenţi, s-ar aştepta un nivel înalt de dezvoltare a capacităţilor de planificare a
comportamentului.
Analiza etimologică a cuvîntului deprivaţie ne vorbeşte despre o nesatisfacere a
necesităţilor primordiale. În consecinţă, putem observa: subdezvoltarea sferei afective,
vulnerabilitatea ei prin apariţia fricilor, depresiilor etc.
Psihologii deseori evidenţiau că, discipolii internatelor în majoritate au Eu –
concepţia negativă, nu sunt încrezuţi în puterile proprii. În conformitate cu Eu –
conceptul negativ la acesşti copii apare aşa zisul „discomfort al succesului”, care se
exteriorizează prin comportament neadecvat în situaţiile de laudă.
Pentru ridicarea nivelului autoaprecierii şi cel al stimei de sine a preadolescentului
din internat este nevoie de aprobare, stimulare, încurajare din partea adulţilor, îndeosebi a
educatorilor şi profesorilor.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ
ЛЯХОВА Т.И.
Теоретический лицей «GAUDEAMUS»
В современном мире все больше растет понимание семьи как определяющей
не только развитие ребенка, но и развитие всего общества. Взаимодействие ребенка
с родителем является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Этот
опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими
людьми, которые ребенок будет использовать в течение жизни.
Одной из важнейших характеристик семьи являются ее функции. Нарушение
функций семьи затрагивает различные сферы ее жизни. Особенно страдают
воспитательная функция, обеспечивающая социализацию подрастающего
поколения, и эмоциональная - удовлетворяющая потребности в любви и
психологической защите.
Подобные нарушения тормозят развитие личности подростков,
обуславливают возникновение напряжения и тревоги, что приводит к затруднениям
в учебном процессе.
Для того, чтобы выявить подростков, находящихся в состоянии
хронического семейного конфликта, в лицее "Гаудеамус" было проведено
исследование взаимоотношений детей с родителями.
Для этих целей использовался опросник "Поведение родителей и отношение
детей к ним", изучающий установки и методы воспитания родителей так, как видят
их сами подростки.
Подростков просят оценить, какие из приложенных положений более всего
характерны для его родителей и заполнить бланк отдельно на каждого из
родителей. Полученные данные подсчитываются по пяти шкалам: позитивный
интерес, авторитарность, враждебность, автономность и непоследовательность.
В исследовании принимали участие 70 человек, которые оценили 130
родителей. По данным шкалам мы получили следующие результаты:
позитивный интерес - 30%
авторитарность
- 23,3%
враждебность
- 33,3%
автономность
- 35,7%
непоследовательность - 52,7%
Используя полученные результаты в лицее "Гаудеамус" создается "Школа
для родителей", в рамках которой разрабатывается образовательная
психологическая программа, целью которой является помощь подросткам и их
родителям в овладении навыками конструктивного взаимодействия.
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SUCCESUL CREZULUI PEDAGOGIC
GORAŞ Mariana
Liceul teoretic „GAUDEAMUS”
Drumul poetului, se zice, e mereu îndreptat spre izvoare. Dar drumul profesorului
spre ce sau spre cine e îndreptat? Or, ce determină destinul oamenilor, care, fie în virtutea
unor circumstanţe, fie din mare dorinţă, au ajuns a dirija, sistematiza gîndurile altora?
Care e cutezanţa crezului pedagogic? Consider, că un profesor trebuie să fie asemenea
unui apostol prin puritatea gîndurilor sale, un catalizator pentru realizarea năzuinţelor
prin compararea sa. Metaforic spus profesorul e lumina menită a destrăma pînza
întunecată a necunoaşterii, de aceea primul semn distinctiv al profesorului este setea de
cunoaştere.
Profesorul e dator să se afle mereu în căutarea miracolului a „ceva nou”, cucerind
discipolii săi prin orientarea pedagogică anume spre ei, pe care trebuie s-o posede în
centrul personalităţii sale. În aşa mod va înainta cu paşi hotărîţi, concreţi pentru atingerea
nivelului pedagogic creativ.
După părerea mea, orice ştiinţă poate fi însuşită de către elevi, numai dacă fiecare
profesor porneşte de la tendinţa de formare a personalităţii elevului multilateral
dezvoltate şi pregătirea raţională a lui pentru a deveni toţi atotştiutori ai disciplinei
predate. Să nu uităm a ne dezvolta permanent tactul pedagogic pentru adaptarea unei
relaţii de colaborare fructuoasă profesor-elev, să creăm o atmosferă armonioasă de
muncă, să formăm un orizont intelectual la copil, să respectă crezul său pedagogic,
munceşte cu elan, este optimist, numadecît va putea stăpîni încrederea discipolilor săi,
obţinînd performanţe mari, le va cultiva cu succes în fiecare personalitate.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ РЕКЛАМЫ
МОГЫЛДЯ В.B.
Независимый Международный Университет Молдовы («ULIM»)
Ключевые слова: Рекламные сообщения, рекламный текст, рекламный лозунг, рекламный
девиз, потребители, рекламные технологии, подверженность влиянию рекламе.
Мы сталкиваемся с рекламой повсюду, а достижения в данной области столь
ощутимы, что вполне правомерно ставить вопрос об индивидуально-психологических
последствиях влияния рекламы на потребителей. Актуальность изучения влияния рекламы
определяется слабой изученностью аддикции, представляющей собой поведенческую
зависимость.
Цель: Выявить особенности личности наиболее подверженных влиянию рекламы в
юношеском возрасте.
Главная гипотеза предполагает, что юноши, подверженные влиянию рекламы,
характеризуются особым профилем когнитивных и эмоциональных процессов, замедлению
мыслительных операций и высокой эмоциональностью, импульсивностью.
Объектом исследования являются девушки и юноши лицея “Gaudeamus” и студенты
Молдавского Государственного Университета, в возрасте 18-20 лет.
Методы: Анкетирование, методики: Многофакторный личностный опросник
Р.Кетелла, “Исследование импульсивности” (тест-опросник В.А.Лосенкова); статистические
методы: t-критерия Стъюдента, ранговая корреляция по Спирмену.
Выводы:
1. Были определенны наиболее особенности личностей подверженных влиянию
рекламы: средние мыслительные способности, художественное восприятие мира,
адекватный уровень уверенности, лёгкость в общении, уживчивость, подчиняют
личные интересы групповым, ориентируются на групповое мнение, открытость,
эмоциональность, неспособность контролировать свои эмоциональные импульсы,
импульсивность, беспечность, авантюричность.
2. Личностям наиболее подверженным внушению рекламы свойственна
экстравертность, высокий уровень импульсивности.
3. Девушки более подвержены влиянию рекламе и более импульсивны, чем юноши.
Данное исследование вносит вклад в разработку проблемы влияния рекламы на
личность. Результаты работы могут быть использованы преподавателями школ при
разработке учебных курсов по социальной психологии личности, социальнопсихологическим последствиям информатизации; могут быть востребованы практическими
психологами при организации практических и коррекционных работ. Данные полученные в
представленной работе дают возможность дальнейшей разработки данной проблематики.
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BOHEMIAN WOMEN WRITERS AND THEIR VISION
OF WOMAN'S ROLE IN SOCIETY
RIMSCAIA Iuliana
Universitatea de Stat din Moldova
rim-iul@list.ru
Key words: bohemian women writers, New Woman, pioneer women, career women,
domestic women, marriage based on gender equality, patriachal relations.
A major role in women's rights movement was played by the bohemian women writers
and activists such as Willa Cather and Edna Millay who between 1900 and 1920 settled in
New York's Greenwich Village to explore alternative ideas about thewoman's full social and
economic independence and self-fulfillment. The burstingof old barriers made by bohemian
women writers infectiously appealed to less-politicized middle-class women. The emerging
middle-class New Woman is college-educated and self-supporting as she works not only to
contribute to the family economy but to take control over her private life. Willa Cather's
novels "O'Pioneers" and "my Antonia" reflect social changes of woman's role in society at the
turn of the entury. Three psychological types ofwomen depicted in the novels have been
analyzed: pioneer women, career women, domestic women. Willa Cather's feminine character
Antonia Shimerda and Alexandra Bergston are examples of pioneer women who followed the
traditional perception regarding woman's role as caretakers. However, they widened gender
boundaries in assuming the responsibilities traditionally regarded as male ones. Career women
in Willa Cather's novels are examples of the New Woman as they showed perseverance in
facing hardships while earning for their living, developing their careers of dress-makers (Lena
Lingard) and making considerable fortunes (Tiny Soderball). Having no desire fot the
traditional womanly duties of childbearing and housekeeping they brole the constraints on
women of the time refusing to follow social conventions regarding woman's proper place at
home. By contrast, domestic women (marie Shabata) always depended on men both
financially and psychologically. In "O'Pioneers" Willa Cather shows the possibility of
marriage based on gender equality which appears to be an alternative to patriachal relations
based on male-dominated household.
If Willa Cather negotiated cultural paradigm of the New Woman, Edna Millay was its
real embodiment. Female identity in Edna Millay's poems written at the highpoint of her
bohemian career in 1920s includes the constant emotional expenditure ("Recuerdo"), the
danger of sexual freedom without constraints and the evolution of female experience
("MacDougal Street"), the fera of being strongly influenced by "savage" beauty standards
("Assault"). Both Willa Cather and Edna Millay are marked by cultural attibutions of their
gender and are distinguished y their treatment of womanhood and gender relations in their
works.
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MULTICULTURALISMUL – O POSIBILĂ METODĂ DE GESTIONARE A
CONFLICTELOR ETNO-POLITICE. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA
GHEORGHIU Simion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
simion_gheorghiu@yahoo.com
Este de natura evidenţei că, după prăbuşirea comunismului, statele înglobate în imperiul
sovietic sau aflate sub influenţa Moscovei, au trăit un moment de redeşteptare naţională. Dreptul la
identitate naţională a fost cucerit cu preţul unor mişcări sociale revoluţionare, chiar cu jertfe
omeneşti. Pe harta Europei Centrale şi de Est au apărut noi state naţionale, constituite de regulă pe
criterii etnice, dar puţine dintre ele sunt omogene din punct de vedere etnic, fapt pentru care odată
cu dobândirea independenţii şi suveranităţii, aceste state au cunoscut presiunea de autodeterminare
a minorităţilor etnice, cerinţa respectării identităţii lor. Nu mai este vorba de identitate defensivă, ci,
din potrivă, de o identitate ofensivă, revendicativă, de contestare a puterii politice. Populaţia
majoritară resimte tendinţa de identitate ofensivă a minorităţilor etnice ca pe o ameninţare.
Este evident, deci, că în asemenea condiţii procesul de tranziţie democratică reprezintă un
fenomen complex şi contradictoriu. Acesta poate fi abordat, analizând elementele sale constructive,
unul dintre care este raportul dintre statalitate, naţionalism şi democraţie. Deşi în literatura de
specialitate cu privire la tranziţia şi consolidarea democratică raportului statalitate – naţiune –
democraţie în spaţiul postcomunist nu i s-a acordat deocamdată o atenţie suficientă (cu excepţia
politologilor, de regulă occidentali), aceasta, totuşi, este extrem de revelator prin seminficaţiile pe
care le poartă în contextul schimbărilor survenite după prăbuşirea sistemului comunist.
Vom încerca în cele ce urmează să introducem în cadrul teoriei de tranziţie şi consolidare
democratică o abordare sistematică vizavi de statalitate.
Acest obiectiv ar putea fi realizat prin intermediul examinării a patru elemente ale problemei:
•
statul suveran şi unitar – condiţie obligatorie a democratizării;
•
statul şi naţiunea într-un proces de edificare concomitentă;
•
dificultăţile raportului între statul-naţiune şi procesul de democratizare;
•
statul multinaţional şi democratizarea – o formulă posibilă şi acceptabilă pentru
edificarea societăţii democratice.
Scopul lucrării
În cazul unui stat multinaţional – Republica Moldova – recent constituit, probabilitatea
fragmentării etnopolitice este mare, ceea ce poate avea ca efect generarea unor probleme serioase
decît cele obişnuite în procesul de consolidare democratică.
Astfel scopul lucrării este prezentarea şi analiza Teoriei multiculturale, care ne oferă o
teoretică doctrinară cu ajutorul căreia „dilema democraţiei în societăţile multiculturale” poate fi
rezolvată.
Concluzii
Multiculturalismul a apărut ca un efect al unor stări de lucruri reale şi anume, mai multe
culturi, care pot să dea naştere sau chiar au dat naştere, în relaţiile dintre ele, unor probleme,
tensiuni, stări de spirit accentuate, conflicte neproductive şi periculoase menţinerii ordinii sociale şi
respectarea valorilor democratice. La început el s-a limitat la sfera ideologicului, sub forma unor
nemulţumiri din partea unor grupuri, apoi, multiculturalismul a intrat în zona politicului, luând
forma unor programe efective şi eficace, ce au ajuns chiar în programele unor politici de stat.
Privită din acest punct de vedere, multiculturalismul poate fi caracterizat ca o acţiune culturală
raţională şi benefică.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КУШНИР Анна
Государственный Университет Молдовы
annakushnir2003@yahoo.com
Ключевые слова: Конституционное право
Цель исследования – определить эффективность принципа равенства
(ст.16(2) Конституции РМ) в регулировании экономических отношений.
Конституция устанавливает принципы, обязательные для всех членов
общества. Из них однако имеются исключения. Пример исключения из принципа
равенства – освобождения от налогов.
По мнению автора, такие исключения оправданы, если они необходимы для
реализации других конституционных предписаний. Так. ст.47 Конституции
оправдывает предоставление льгот социально уязвимым слоям общества,
например, освобождение от НДС товаров / услуг, произведённых / оказанных
предприятиями общества инвалидов.
Однако при введении льгот необходимо руководствоваться следующим:
1. Государство должно делать всё возможное для решения социальноэкономических и иных проблем без введения льгот, как привило, чреватых
злоупотреблениями. Например, лица, заинтересованные в освобождении
товаров / услуг от НДС, могут зарегистрировать организацию инвалидов,
среди членов которой лишь часть будут составлять инвалиды, и в
дальнейшем учредить предприятие и добиться его включения в перечень
организаций, на которые распространяются льготы.
2. Льготы должны распространяться все объекты / субъекты, входящие в
соответствующую, что в свою очередь является проявлением принципа
равенства, направленным на обеспечение добросовестной конкуренции в
определённом сегменте рынка. Например, решение об освобождении
газовых счётчиков от НДС должно распространяться на все газовые
счётчики. Между тем, на основании ст.4(9) Закона РМ, nr.1417-XIII, от
НДС была освобождена лишь часть газовых счётчиков, а именно счётчики,
закупленные на средства кредита, предоставленного МБРР. В результате,
другие счетчики по необоснованным, с рыночной точки зрения, причинам
оказались неконкурентноспособными.
В целях обеспечения равенства субъектов экономических отношений
необходимо ограничить участие государства в их имуществе. Задачей такого
ограничения является предотвращение лоббирования и принятия актов,
защищающих интересы отдельных предприятий без учёта интересов других
хозяйствующих субъектов той же отрасли экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ И СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ У ЛИЦ С ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ АГРЕССИИ
ТОДОРОВА К.В.
Независимый Международный Университет Молдовы («ULIM»)
Ключевые слова: агрессия, основные потребности (материальные,
социальные,
потребности в безопасности, в познании и самовыражении), способы поведения в
конфликтных ситуациях (соперничество, сотрудничесиво, компромисс, избегание и
приспособление), юношеский возраст.
В условиях рыночных отношений, все возрастающей конкуренции в различных
сферах жизни, агрессия зачастую является неотъемлемой частью жизни каждого человека,
влияя на его взаимоотношения с окружающими, от качества которых во многом зависит
социальное, профессиональное, материальное и личное благополучие. Агрессия, отсутствие
навыков адекватного взаимодействия с окружающими могут привести к осложнению
установления конструктивных взаимоотношений с социальной средой в юношеском
возрасте. Именно поэтому необходимо изучение агрессии в юношеском возрасте.
Цель: Определение уровня агрессии и степени удовлетворенности основных
потребностей, а также оценка стратегий разрешения конфликтов у миролюбивых и
агрессивных в юношеском возрасте.
Гипотезы: 1) у лиц с высоким и низким уровнем агрессии существует различие в
использовании способов поведения в конфликтных ситуациях в юношеском возрасте; 2)
сущестsвует связь между уровнем агрессии и степенью удовлетворенности основных
потребностей в юношеском возрасте.
Объект и методы: Исследовано 60 испытуемых юношеского возраста, жителей г.
Кишинева (16-23 лет). В качестве объекта исследования выступили учащиеся средних и
высших учебных заведений.
Для достижения цели исследования были использованы методики: «Диагностика
агрессивности» А.Ассингера, «Диагностика степени удовлетворения основных
потребностей»
и «Диагностика предрасположенности к конфликтному поведению»
К.Томаса.
Статистическая обработка данного исследования осуществлялась с использованием
методов ранговой корреляции по Спирмену и t-критерия достоверности различий по
Стьюденту.
Выводы: 1) действительно существует существенное отличие в использовании
способов поведения в конфликтных ситуациях у лиц с высоким и низким уровнем агрессии
в юношеском возрасте; 2) связь между уровнем агрессии и степенью удовлетворенности
основных потребностей в юношеском возрасте отсутствует.
Результаты полученные в этом исследовании имеют значение при составлении
психокоррекционных программ по снижению уровня агрессии в юношеском возрасте.
Данная работа требует дальнейшего исследования в связи с необходимостью выяснить
адекватность использования способов поведения в кофликтных ситуациях, которые имеют
большое практическое значение в составлении психокоррекционных программ по его
снижению.
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ASPECTE PEDAGOGICE ÎN INSTRUIREA ELECTRONICĂ
CALMÎŞ Elena
Universitatea de Stat din Moldova
lenutsa@gmail.com
Cuvinte cheie: e-learning, aspecte pedagogice, design instrucţional, LMS, CMS.
Modelele pedagogice mereu aspiră către o învăţare flexibilă, învăţare socioconstructivistă, învăţare empirică (experimentală), sinteză pragmatică. Instruirea
tradiţională întâlneşte multe goluri în acest sens. Aceste goluri pot fi uşor „umplute” prin
una din formele instruirii electronice.
Scopurile pedagogice principale faţă de un sistem e-learning sunt: organizarea
cursului, resurse extinse, instruire individuală. Un interes aparte reprezintă design-ul
instrucţional, care pentru instruirea şi educaţia asistată de calculator a fost influenţat
puternic de avantajele tehnologiilor informaţionale, ştiinţelor educaţionale şi cognitive. În
particular, pentru sistemele bazate pe Web, sunt cercetate intensiv aspectele instruirii
active, instruirii individualizate, instruirii colaborative şi a modelului de cunoştinţe.
Instruirea activă reprezintă cucerirea atenţiei studentului prin intermediul
sistemelor interactive. Instruirea individualizată este instruirea independentă şi
personalizată prin intermediul sistemelor adaptive. Instruirea colaborativă este suportul
comunicării şi a colaborării studentului prin intermediul sistemelor comunicaţionale şi a
spaţiilor de lucru publice. Prin model de cunoştinţe se înţelege achiziţia, modelarea şi
accesarea cunoştinţelor educaţionale.
La selectarea şi implementarea unui sistem e-learning trebuie să se ţină neapărat
cont de scopurile şi modelele pedagogice menţionate mai sus, care pot fi atinse, respectiv
implementate, prin intermediul sistemelor LMS (Learning Management System) sau
CMS (Course Management System). Sistemele LMS sunt de obicei costisitoare şi
necesită multe resurse, astfel utilizându-se pe larg sistemele CMS. Pe de altă parte,
sistemele LMS pot fi dezvoltate într-atât, încât să înlocuiască la maxim activitatea umană.
Din punct de vedere pedagogic, sistemele LMS sunt foarte binevenite, deoarece ele pot
asigura pe deplin aspectele instruirii active, instruirii individualizate, instruirii
colaborative şi a modelului de cunoştinţe.
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STANDARDE E-LEARNING
CALMÎŞ Elena
Universitatea de Stat din Moldova
lenutsa@gmail.com
Cuvinte cheie: e-learning, standarde e-learning, SCORM, AICC, IEEE, IMS.
În sfera tehnologiilor educaţionale sunt deja dezvoltate şi implementate anumite
standarde e-learning. Ele ce se referă la un sistem de reguli şi îndrumări pentru conţinutul
cursului, pentru instrumentariile de creare a cursului, pentru sistemele de administrare a
instruirii etc. La dezvoltarea acestor standarde problema s-a axat pe modelarea unui
suport de referinţă pentru Obiectul Instrucţional în instruirea electronică. La momentul de
faţă printre standardele existente cel mai frecvent utilizate sunt următoarele standarde:
SCORM Reference Model [1], AICC [2], IMS [3], IEEE – Learning Objects Metadata
Standard [4], SingCore [5].
În practică, de o răspândire foarte largă se bucură standardul SCORM (Sharable
Content Object Reference Model). Acest standard tinde spre crearea conţinutului elearning ca Obiect Instrucţional prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi a
Instruirii Bazate pe Web.
Desigur există şi alte standarde, însă practica şi statisticele, luându-se în
consideraţie în primul rând după numărul de implementări, urcă standardul SCORM pe
primul loc, după el urmând standardul AICC. Cu toate acestea, multe instituţii de
învăţământ, şi nu numai, utilizează sisteme e-learning care au la bază ambele standarde –
SCORM şi AICC.
1. Ph.Dodds, S.Thropp. SCORM 2004 Overview. Advanced Distributed Learning.
January 30, 2004.
2. Aviation Industry CBT Committee. (http://www.aicc.org/)
3. IMS Global Learning Consortium, Inc. (http://www.imsglobal.org/)
4. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Learning Technology
Standards Committee (LTSC). (http://ltsc.ieee.org/)
5. http://www.ecc.org.sg/cocoon/ecc/website/standards/singcore.standards
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SISTEME DE ADMINISTRARE A INSTRUIRII LA DISTANŢĂ
CALMÎŞ Elena
Universitatea de Stat din Moldov
lenutsa@gmail.com
Actual sunt dezvoltate şi creiate numeroase sisteme pentru administrarea instruirii
la distanţă sau sisteme pentru administrarea cursului. Printre soluţiile e-learning oferite pe
piaţă gratis se pot enumera următoarele: Moodle [1], ILIAS [1], Dokeos [1],
Spaghettilearning [1], OpenUSS [1], Atutor [1].
Cu toate că fiecare instituţie de învăţământ tinde către un sistem LMS bine
dezvoltat, la etapa actuală sunt pe larg utilizate şi implementate sistemele CMS, deoarece
costul unui sistem CMS faţă de un sistem LMS este de cca 10 ori mai mic. Astfel de
sisteme CMS ca Blackboard [1], WebCT [1] pot fi dezvoltate într-atât, încât să poată
înlocui un sistem LMS.
Sistemele e-learning ne oferă astăzi nenumărate modalităţi reale pentru
interacţiunea şi distribuirea instruirii. Sistemele CMS sunt oferite astăzi la un preţ
accesibil, însă necesitatea utilizării instrumentelor colaborative de ultimă oră, cât şi
administrarea procesului de instruire, conduc nemijlocit către sistemele LMS, capabile să
înlocuiască cea mai mare parte a lucrului uman în procesul tradiţional de instruire. Mai
mult ca atât, chiar dacă sistemele CMS şi LMS elaborate în ziua de azi sunt capabile să
„înlocuiască” sistemele tradiţionale de instruire, totuşi multe instituţii de învăţământ
implementează şi dezvoltă aceste sisteme în scopul realizării instruirii mixte (instruirea
mixtă fiind şi ea una din formele instruirii electronice).
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AN ANALYSIS OF THE ROMANIAN TOURISM MARKET
NEDELEA Alexandru
“Stefan cel Mare” University Suceava Romani
alnedelea@yahoo.com
Key words: tourism market, Romanian touristic products, promoting strategies
The aim of this paper is to underline that Romanian tourism success depends on
conceiving and and applying a positive-aggressive marketing by creating regional
promoting strategies and building some powerful brands to impose themselves on a
market characterized by a fierce competition. Like any strategy, the analysis of the
activity domain taken into consideration and the final objectives of the estimated changes
for a certain period of time are two essential moments of the strategy in the tourism
domain.
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DE LA ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ LA O ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ
BILOUSEAC Irina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România
Cuvinte cheie: administraţie, integrare, descentralizare, centralizare, deconcentrare
În contextul obiectivului declarat al integrării europene, sistemul administrativ din
România a intrat într-un continuu proces de schimbare şi adaptare la standardele
economice şi financiare din statele Uniunii Europene.
Articolul tratează problematica reformei instituţionale şi cea a administraţiei
publice locale, care sunt obiective extrem de importante pentru întreaga societate
românească actuală, constituind o condiţie a integrării ţării noastre în structurile
comunitare. Reforma administrativă necesită schimbări şi reorientări de fond în cadrul
juridic şi instituţional.
Procesul de pregătire a administraţiei publice locale pentru integrarea în Uniunea
Europeană trebuie intensificat, având în vedere perioada scurtă care a mai rămas până la
data la care România va fi admisă ca stat membru al Uniunii Europene, acesta fiind şi
scopul articolului.
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PERSONAJUL INADAPTAT ÎN ROMANUL-DILOGIE „AURUL NEGRU” DE
CEZAR PETRESCU
IONESI Galina
Institutul de Literatură şi Folclor, A.Ş.M.
galina_scorpion@mail.md
Cuvinte-cheie: literatura interbelică, inadaptabilitate, personaj inadaptat, ţăran,
comoară, problematică socială
Obiectivele studiului:
• Investigarea personajului inadaptat reprezentat printr-un exponent al ţărănimii
• Elucidarea dramei personale a protagonistului dilogiei
Rezultatele studiului: Dilogia menţionată, care trebuie să fie romanul trecerii de la faza
„patriarhal-agricol-pastorească” la cea „industial-agricolă”, îl are ca protagonist pe
Zaharia Duhu, un inadaptat din clasa ţăranilor. Acesta caută cu tenacitate legendara
comoară a regelui Dromichet, crezînd în existenţa ei, în pofida tuturor neîncrederilor şi
batjocurilor. Atunci cînd o va găsi, descoperirea se va dovedi însă zadarnică, deoarece în
jurul lui au pierit treptat toţi cei cărora Zaharia Duhu ar fi vrut să le aducă puţină fericire.
Comoara poate simboliza idealul care, o dată găsit, este inutil într-o lume în care tot ce
este frumos se sfarmă, în care totul se risipeşte.
Zaharia Duhu este un vizionar, un visător. El îşi face ideal dintr-o himeră.
Drama individuală a acestui personaj, ca şi drama altor personaje din romanuldilogie, se desfăşoară însă pe fundalul zguduirii care transformă din temelii forme sociale
rămase închistate de ani: începutul industrializării capitaliste, pătrunderea elementelor noi
într-o regiune înapoiată etc. etc.
Pînă la urmă Zaharia Duhu ajunge un resemnat, un înfrînt, căci nu poate face
nimic pentru ca să le fie mai bine consătenilor săi.
Concluziile studiului: În acest personaj scriitorul a pus o semnificaţie mai
profundă: aceea a căutătorului unei soluţii de viaţă, a rezolvării unei problematice sociale.
Cezar Petrescu este primul dintre scriitorii preocupaţi de fenomenul inadaptării, în a cărui
operă, în calitate de personaj inadaptat, apare un reprezentant al clasei sociale a
ţărănimii.
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RECRUTAREA COMBATANTILOR BASARABENI IN RAZBOIUL DIN
AFGHANISTAN (1979-1989)
XENOFONTOV Ion
Universitatea ,,Babesi-Bolyai” , Cluj-Napoca, România
Mobilizarea armatei sovietice in razboiul din Afghanistan a presupus incorporarea
efectivului uman si pregatirea speciala a combatantilor pentru includerea acestora in
contextul conflictului militar. Numarul total al fostilor participanti basarabeni la razboiul
sovieto-afghan se estimeaza la 9054 militari.
In unele studii s-a afirmat ca incadrarea soldatilor sovietici in conflictul armat din
Afghanistan a fost conditionata de apartenenta lor sociala. In acest perimetru, prezinta
interes statutul social al parintilor celor 279 participanti basarabeni, cazuti in Afghanistan
(inregistrati in arhiva curenta a Ministerului Apararii al Republicii Moldova,
Departamentul Militar-Administrativ): 152 erau colhoznici, 86 muncitori, 31 functionari,
10 invalizi. Datele statistice, de rand cu marturiile combatantilor, releva destul de
elocvent, protejarea de catre demnitarii de stat a propriilor copii. De rand cu factorul
social s-au instituit şi alte conditii ce au determinat incadrarea recrutilor in razboiul
sovieto-afghan. O sumară; trecere in revista a declaraţiilor primilor militari sovietici, care
au luat parte la interventia sovietica din Afghanistan (decembrie 1979 - ianuarie 1980),
releva perplexitatea fata de evenimentul recurent. Militarii, mobilizati din unitatile
militare ale Uniunii Sovietice si din cantoanele armatei sovietice, din tarile blocului
socialist (Ungaria), au fost pusi in faţa faptului implinit: Astfel, in faza initiala a
razboiului combatantii sovietici, cu exceptia celor din grupele speciale de comando, au
fost mobilizati, fara o selectie bine definite si instructie militara. Situatia data a fost
conditionata de faptul că; Kremlinul a mentinut in taina implicarea trupele militare in
Afghanistan. Presa din URSS s-a inclus intr-o campanie de negare a imputarilor
jurnalistilor occidentali care acreditau ideea interventiei sovietice. Secretul militar,
referitor la implicarea armatei in Afghanistan, cu atat mai mult pregatirea speciala a
soldatilor, a fost accesibila doar unui cerc restrans a conducatorilor sovietici. Liderii de la
Kremlin, care detineau informatii si din ordinul carora s-a efectuat interventia, au
considerat initial ca e vorba de o campanie militara de scurta durata.
Incorporare recrutilor a evoluat spre un mecanism ce a instituit o selecţie bazata pe
conditia sociala, pregatirea (dar şi tinuta) fizica si profesionala. Pentru a exclude unele
situatii imprevizibile s-a tinut cont, totodata, si de unele aspecte din viata individuala.
Pregatirea ideologica a tineretului, in spiritul militarizarii, a conditionat şi voluntariatul.
Personalul auxiliar al armatei sovietice din Afghanistan, desi nu era obligat sa participe la
razboi a fost impus, in anumite situatii, sa se includa in conflictul militar.
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MODALITATEA DE INTEGRARE A DIVERSITĂŢII CULTURALE DIN
REPUBLICA MOLDOVA
PRISAC Lidia
Institutul de Istorie, AŞM
lidiaprisac@mail.ru
Cuvinte cheie: identitate etnică, populaţia majoritară, autohtoni, alogeni, minorităţi
etnice, proces secesionist, dialog multicultural, integrare.
Problema cheie care s-a impus în faţa tuturor republicilor ex-sovietice, după
colapsul URSS (august 1991), a fost modalitatea de integrare a populaţiilor non-titulare
în cadrul statalităţilor edificate.
Studiul care-l propunem are drept scop elucidarea problemelor centrale cu care se
confruntă statalitatea Republicii Moldova în procesul de integrare a diversităţii sale
culturale.
Tentativa de integrare a populaţiei minoritare prin intermediul limbii române a
suferit eşec. Astăzi, constatăm o situaţie paradoxală. Limba de studiu în şcolile
minorităţilor etnice din R.Moldova este cea a unei alte minorităţi - rusa şi nici decum
limba oficială a statului (româna) sau limba fiecărei minorităţi în parte, iar studiile
recente demonstrează că învăţământul în limbile naţionale a minorităţilor etnice este în
descreştere în favoarea celei ruse. În acest context remarcăm că situaţia din Republica
Moldova rămâne a fi una extrem de delicată în ceea ce priveşte găsirea unui dialog
multicultural pentru populaţia non-titulară.
Este cert faptul că procesul de integrare poate fi realizat doar prin însuşirea limbii
oficiale a statului.
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REPREZENTAREA SOCIALĂ A PATRIEI LA TINERII DIN REPUBLICA
MOLDOVA DE DIFERITE ORIENTĂRI POLITICE
PANFIL Nicolae
Departamentul Psihologie şi Asistenţă Socială, ULIM
n_panfil2002@yahoo.com
Cuvinte-cheie: Reprezentare Socială – Fenomen psiho-social ce implică moduri
specifice de înţelegere şi comunicare prin care se creează atât realitatea cât şi simţul
comun; Patriotism - Sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie şi de popor,
statornicit în decursul istoriei.
Scopul cercetării: A studia influenţa contextului social-politic asupra
reprezentării sociale a Patriei.
Pentru tinerii din “Noua Generaţie” Patria este arealul care îi uneşte pe toţi
românii, pe toţi acei care au aceleaşi valori cultural-istorice şi aparţin aceleaşi naţiuni.
În cazul tinerilor simpatizanţi ai PPCD o pondere mai mare o au elementele
personalităţii individului decât a partidului politic. Această deosebire faţă de tinerii din
“Noua Generaţie” indică existenţa unei influenţe ideologice mai slabe la care a fost supus
subiectul.
Tinerii simpatizanţi ai partidelor de Centru îşi reprezintă Patria ca fiind locul
unde s-au născut, statul în care trăiesc, casa părintească, plaiul natal, pământul, într-un
cuvânt – Moldova. Totuşi, la o analiză atentă a programelor partidelor politice de centru,
observăm o influenţă a acestora asupra reprezentării Patriei.
În cazul tinerilor simpatizanţi ai PCRM rezultatele sunt asemănătoare cu ale
simpatizanţilor partidelor de centru. Acest fapt ni se pare însă nefireasc şi îndoielnic,
deoarece anume comuniştii sunt acei care întotdeauna au tins către CSI şi Rusia.
Concluzii:
9 Există o influenţă majoră a apartenenţei politice asupra reprezentării sociale a Patriei,
mai ales în cazul acelor partide politice care reprezintă opoziţia la acest moment în
Republica Moldova;
9 Existenţa diferenţelor în Reprezentarea Patriei la tinerii cu grad diferit de implicare
politică este determinată de către politica şi ideologia acelui partid;
9 Partidele politice demonstrează că sunt nişte forţe puternice şi cu perspectivă şi pot fi
mobilul unor schimbări importante şi necesare în societatea noastră;
9 Reieşind din toate acestea, sunt sigur că vom schimba ceva în această ţară numai
dacă vom fi activi şi nu ne vom eschiva de la participarea în viaţa politică.
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RELAŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CU MEDIUL SOCIAL
CORNEA Valentina
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept
Obiectivul acestei cercetări îl constituie studiul relaţiilor dintre administraţia
publică şi mediul social, pornind de la premiza că administraţia publică se află într-o
relaţie reciprocă cu subsistemele acestuia.
Cadrul teoretic îl cuprinde analiza tipurilor de mediu, caracteristicile acestora şi
corelarea în regim de reciprocitate cu administraţia publică, ansamblul criteriilor şi
mecanismelor selective, acele ”dispozitive” destinate protejării
şi propagării
transformărilor reuşite atât pentru administraţie, cât şi pentru mediul social. Este vorba
de ceea ce sociologii numesc socialitate şi sociabilitate administrativă.
Relaţiile dintre administraţie şi mediul social sunt analizate prin prisma
imperativului funcţional al fiecărui subsistem al sistemului social global: subsistemul
economic, juridic, politic şi subsistemul de socializare
Sintetizarea principalelor caracteristici ale subsistemelor au condus la ideea că
administraţia publică ca organizaţie, sub influenţa acestora adoptă o structură care să
poată reacţiona adecvat la cerinţele mediului în care funcţionează.
Ceea ce-i asigură administraţiei ”existenţa” în orice tip de mediu este faptul că are
în structura sa două elemente componente esenţiale şi indispensabile , şi anume:
elementul structural-organic şi elementul funcţional.
Prezenţa celor două modele îi asigură adminstaţiei publice capacitatea de a urmări
şi a promova valorile fundamentale şi poate fi reajustată în conformitate cu aşteptările
şi cu cerinţele mediului. Astfel devine o organizaţie cu calităţi emergente proprii, pentru
care realizarea interesului public prin mijloace şi proceduri adecvate este cea mai
importantă calitate.
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SĂ- CONJUNCŢIE SUBORDONATOARE
PARPALAC Ana
Institutul de Lingvistică al AŞM
Cuvinte-cheie: conjuncţie, subordonare, relaţie, frază.
Conjuncţia este o parte de vorbire sinsemantică. Trăsăturile distinctive ale acestei
clase sunt formulate în lucrările de specialitate dintr-o triplă perspectivă:
-semantică: clasă fără autonomie semantică, care exprimă anumite raporturi;
-morfologică: parte de vorbire neflexibilă;
-sintactică: lipsită de autonomie sintactică, funcţionînd ca o unealtă gramaticală,
stabileşte, ca centru al grupării în care este inclusă, două tipuri de relaţii:
a) de coordonare:
-între două părţi de propoziţie omogene sau eterogene;
-între o parte de propoziţie şi propoziţia subordonată omogenă sau eterogenă;
între două propoziţii;
b) de subordonare :
-între două propoziţii.
Să face parte din categoria conjuncţiilor subordonatoare şi particularităţile sale
specifice derivă din cele definitorii tuturor conjuncţiilor de acest tip.
-funcţionează numai în fraze;
-intră în structura propoziţiilor subordonatore pe care le leagă de regentele lor;
-nu are funcţie sintactică în propoziţiile pe care le introduce.
Calitatea de conjuncţie subordonatoare îl caracterizează pe să nu numai cînd apare
singur, ci şi în forme compuse şi locuţionale în care ocupă locul final:
„Spera să uite trecutul.”(conjuncţie simplă)
„Vroia, ca în ziua care vine, să afle adevărul.”(conjuncţie compusă cu elemente
distanţate)
„Înainte să plece , se rugară Domnului.”(locuţiune conjuncţională)
Să, ca orice conjuncţie subordonatoare, exprimă în interiorul frazei, următoarele
raporturi de dependenţă: subiectiv, predicativ, atributiv, completiv direct, completiv
indirect, final, consecutiv, condiţional.
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UNELE ASPECTE ALE INFLUENŢEI LIMBII ROMÂNE ASUPRA
LIMBII GRECEŞTI
MANOLII Adela
Institutul de Lingvistică al A.Ş.M.
În urma contactului dintre români şi locuitorii Greciei se atestă o pătrundere
considerabilă a diferitelor elemente lexicale şi chiar gramaticale grecesti în cea română.
Ca urmare, limba română a înregistrat numeroase urmări ale acestei influenţe, în special,
în domeniul social, politic si cel cultural.
În majoritatea cazurilor influenţa dintre limbi nu este unilaterală, ci se manifestă
din partea ambelor limbi, trebuie deci să arătăm în treacăt şi latura cealaltă a problemei:
în ce măsură influenţa este reciprocă. Astfel, limba greacă, care era un izvor nesecat de
elemente constitutive pentru vocabularul ştiinţei, al tehnicii şi al celui ecleziastic, a
împrumutat cuvinte din limba română, chiar dacă rezultatele acestei interferenţe sînt mai
evidente şi mai sesizabile în limba română. Cu toate acestea, merită toată atenţia
cercetătorului şi împrumuturile româneşti în limba greacă.
Cuvintele româneşti consemnate în limba greacă nu sînt prea numeroase şi pot fi
divizate în două categorii:
A cuvinte româneşti atestate în limba greacă literară: lăută>λαούτο (το),
mămăligă>µαµαλίγκα (η), talica>νταλίκα (η), raspa>ράσπα (η), strungă>στρούγκα (η);
B cuvinte româneşti înregistrate doar în unele dialecte ale limbii grecesti: τσιντζία
< gingie, στριγγίζω < a striga, τσάπος < ţap, σκρούµο < scrum (care în limba greacă are
sensul de ,,pîine arsă”), φλίκουρα < fleac, σούτα < ciută (reg.) ,,căprioară” (substantiv pe
care îl utilizează unii greci cu sensul de ,,capră fără coarne”), τραγιάσκα<trăiască,
µπουρθίκα<burtică.
Din dialectul aromân au pătruns cuvinte româneşti în limba greacă. Acestea au fost
semnalate mai întîi de Gustav Meyer (în lucrarea Die slawischen, albanesischen und
rumanischen Lehnworter im Neugriechischen, Wien, 1896), care a relevat un număr de
35 de cuvinte aromâne în limba neogreacă.George Murnu şi Theodor Capidan afirmă că
numărul lor este, de fapt, mult mai mare. Ei atestă originea a 89 de termeni români în
neogreacă.
Interferenţa dintre două sau mai multe limbi şi rezultatele acesteia este o problemă
foarte actuală şi de maximă importanţă pentru lingvistica contemporană. În această ordine
de idei, şi prezenţa lexemelor româneşti în limba greacă constituie un teren fertil de
explorare pentru lingvişti şi este capabilă a suscita interesul cercetătorilor captivaţi de
acest subiect şi a oferi un material impresionant pentru istoria ambelor limbi.
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MIJLOACELE DE EXPRIMARE A ASPECTULUI PERFECTIV/IMPERFECTIV
ÎN LIMBA ROMÂNĂ
LUCHIAN Tatiana
Institutul de Lingvistică,
Cuvinte – cheie: aspect verbal, perfectivitate, imperfectivitate.
Aspectualitatea constituie un cîmp lexico-semantic alcătuit din variate mijloace de
exprimare a felului, modului acţiunii. Aceasta se exprimă prin mijloace interne (derivare, timpuri,
moduri) şi prin mijloace externe (locuţiuni verbale, repetiţii, serii opozitive în sensul semanticii
verbale) şi structura fiindu-i corespunzătoare: centru şi periferie. Dacă vorbim despre
aspectualitatea exprimată prin mijloace gramaticale, lingvista Daniela Nikolaeva Stoianova e de
părere că “singura opoziţie cu caracter aspectual între timpuri verbale situate în acelaşi plan
temporal este perfectul compus, perfectul simplu / imperfect”. La acest nivel cercetătoarea are în
vedere caracterul perfectiv / imperfectiv al acţiunii, deoarece perfectul compus şi perfectul simplu
arată acţiuni începute şi terminate înaintea momentului vorbirii, definitivate: am luat / luai, am
construit / construirăm şi, respectiv, imperfectul arată o acţiune, stare imperfectivă pentru că nu are
o determinare factuală: începea, strîngeam, colorau. Cu toate acestea, nu putem spune că la
perfectul compus apar doar verbe perfective (Am rămas peste noapte la această familie . A rămîne
– verb imperfectiv) şi la imperfect doar verbe cu aspect imperfectiv (Traversa în fiecare dimineaţă
bulevardul central. A traversa – verb perfectiv). Deci, acelaşi verb are o semantică aspectuală
diferită în dependenţă de context: la un timp poate exprima sensul aspectual imperfectiv, iar la alt
timp – sensul aspectual perfectiv. Referitor la moduri, de exemplu imperativul conţine, în mare, un
sens aspectual perfectiv (Adă! Spune! Nu le face!); condiţionalul - un sens aspectual imperfectiv
(ar tăcea, ar fi luat); conjunctivul le redă pe ambele; prezumtivul prezent – aspectul imperfectiv
(va fi luînd), prezumtivul trecut – aspectul perfectiv (va fi trecut), gerunziul are un sens aspectual
mai mult imperfectiv (cîntînd, scriind), participiul – aspect perfectiv (ales, distrus, făcut, reparat).
Mijloacele morfologice, de exprimare a aspectualităţii sînt caracteristice sistemelor verbale
din limbile slave. În limba română nu putem vorbi despre mijloace morfologice proprii limbilor
slave. Există doar o pereche de verbe, citată de toate studiile axate pe subiectul respectiv, formată
cu ajutorul prefixului a- , un verb indicînd caracterul imperfectiv al acţiunii şi celălalt acţiunea
perfectivă: a dormi – a adormi. În rest, din cauza lipsei mijloacelor morfologice de exprimare a
aspectualităţii, aceasta e înţeleasă prin nuanţele de sens ale verbului: a fugi – a prinde, a arunca – a
lovi, a reflecta – a concluziona etc. În limba română, departajarea e de natură semantică. Pentru că
sînt cel mai pregnant evidenţiate şi au nuanţe aspectuale bine delimitate, în articolul de faţă ne vom
referi la aspectualitatea verbală din seria opozitivă perfectiv / imperfectiv. Imperfectivitatea este o
stare sau o activitate nelimitată temporal şi care nu conduce în mod necesar, la un proces prezent,
aflat în desfăşurare, nedeterminat în fapt. Perfectivitatea se referă la un proces încheiat, ajuns la
finisare, ea are o determinare factuală. Pentru exprimarea aspectualităţii verbale în general se
apelează la elemente dinafara cîmpului aspectualităţii, la mijloace secundare. Pentru redarea
diverselor nuanţe de aspect se întrebuinţează pe larg adverbele. Raportîndu-le la opoziţia examinată
aici perfectiv / imperfectiv, remarcăm că, de exemplu, adverbele de tipul „subit, brusc, dintr-o dată”
sînt compatibile cu perfectivul (s-a oprit brusc), incompatibile cu imperfectivul (nu vom spune
trece brusc marea), cele de tipul „mereu, întruna” se combină cu imperfectivul (ţipa mereu),
incompatibile cu perfectivul (nu vom spune a aruncat întruna coala de hîrtie la urna de gunoi).
Aspectualitatea verbală poate fi redată şi printr-un procedeu stilistic – repetiţia. De exemplu, a
merge e un verb imperfectiv. Repetat de cîteva ori acesta redă intensitatea, durata acţiunii. Astfel
în: Merge, merge, merge şi nu-i mai dă de capăt pădurii, verbul are un aspect durativ. La fel pot fi
întrebuinţate şi conjuncţiile: Şi plînge, şi plînge şi plînge fata pînă îi seacă lacrimile.

147

Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004

VERBELE PERFORMATIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
BOTNARU Olesea
Institutul de Lingvistică al AŞM
Cuvinte cheie: verbe performative, act verbal, componentele: locuţionară, ilocuţionară şi
perlocuţionară, discurs liber
Indiferent de istoria, structura şi de bogăţia lexicală de care dispune, o limbă este
în primul rînd un mijloc de comunicare. Procesul de comunicare nu se reduce doar la
emitere şi receptare de mesaje descriptive ale realităţii, ci şi semnificaţiile dincolo de
sensurile literale însumate ale elementelor mesajului.
Prototipul utilizării limbii este conversaţia sau „discursul liber”1 şi fiecare enunţ
din cadrul unei conversaţii constituie un act verbal. Structura actului verbal se
caracterizează prin existenţa a trei componente: locuţionară – care constă în transmiterea
unor semnificaţii lexicale şi gramaticale; ilocuţionară – care constă în forţa
convenţională specifică determinată de intenţiile comunicative ale emiţătorului şi
recunoscută ca atare de receptor;perlocuţionară – prin care se estimează realizarea unui
anumit efect asupra receptorului.
Verbele performative ţin de componenta ilocuţionară. Valoarea performativă a
acestor verbe este caracteristică doar formei gramaticale de prezent indicativ activ,
persoana I-a singular. Caracteristica esenţială a verbelor performative din orice limbă
constă în faptul că ele „implică nu numai desemnarea unui anumit act, ci şi realizarea
acestuia”1 În literatura de specialitate există mai multe clasificări ale actelor ilocuţionare.
Cea mai reprezentativă este clasificarea lui J. Searle conform căreia actele ilocuţionare se
clasifică în 5 grupuri: acte reprezentative – care exprimă angajarea emiţătorului faţă de
adevărul popoziţiei asertate: a afirma, a sugera, a presupune; acte directive – prin care
emiţătorul îl determină pe receptor să facă o anumită acţiune: a ordona, a ruga, a sfătui;
acte comisive – prin care se exprimă angajarea emiţătorului de a efectua o anumită
acţiune: a promite, a se angaja; acte expresive – care exprimă o anumită stare
psihologică, determinată de o particularitate sau o acţiune a emiţătorului sau a
receptorului: a mulţumi, a felicita, a se scuza; acte declarative – prin care se reclamă un
anumit cadru instituţional: a declara, a numi, a concedia.1
Deşi posibilităţile noastre lingvistice par a fi nelimitate, totuşi ele sunt. Cu ajutorul
cuvintelor noi putem spune celor care ne înconjoară cum sunt lucrurile(acte
reprezentative), putem determina pe alţii să facă anumite lucruri(acte directive), ne putem
angaja noi înşine să facem anumite lucruri(acte comisive), ne putem exprima propriile
sentimente şi atitudini(acte expresive) şi putem face schimbări prin anumite enunţuri(acte
declarative), toate acestea fiind posibile prin catalizatorii componentei ilocuţionare a
actului comunicativ – verbele performative.
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FENOMENUL MOTIVĂRII LEXICALE DIN PERSPECTIVA ARBITRARULUI
SEMNULUI LINGVISTIC
ONICA Elena
Institutul de Lingvistică
Motivaţia lexicală trebuie privită ca un fenomen lingvistic strâns legat de procesul
delimitării semnelor reprezentării obiectului care, la rîndul lor, determină forma internă a
denumirilor. Noţiunea de formă internă este introdusă în lingvistică de către W. von
Humboldt, el susţinând ideea potrivit căreia cuvîntul nu este reprezentantul direct al
obiectului, ci expresia viziunii proprii a subiectului faţă de lucrul denumit.
Se consideră că forma internă ca manifestare abstractă a semnului reprezentării
obiectului constituie un criteriu esenţial şi pentru stabilirea specificului naţional al
idiomului lingvistic în domeniul vocabularului.
Paralel cu studierea formei interne a cuvîntului şi a rolului ei în procesul motivării
lexicale (în calitate de element definitoriu pentru fenomenul denominării) se cere amintită
şi noţiunea de formă externă. Este vorba deci despre legătura indisolubilă dintre forma
internă (conţinut) şi forma externă (expresie), fenomen menţionat de mulţi lingvişti. În
calitate de obiect al motivaţiei, cuvîntul este privit ca o unitate lingvistică biplană,
bilaterală.
F. de Saussure afirma că semnul lingvistic este abritrar, ceea ce presupunea că
între semnificant şi semnificat nu există nici o legătură naturală. Această afirmaţie trebuie
înţeleasă în felul următor: nu este vorba despre o delimitare tranşantă dintre latura sonoră
(materială) şi cea ideală (conceptuală) ci, mai degrabă, de arbitrarul unei asemenea
legături. Acest proces explică şi varietatea denumirilor pentru redarea aceleiaşi noţiuni.
Motivarea semnificaţiei în afara legăturii ei cu latura formală este calificată de către unii
cercetători ca fiind imposibilă.
Unitatea dintre latura materială şi cea conceptuală (în cadrul cuvîntului) constituie
unul din elementele obligatorii care participă la prcesul denominării, cealaltă latură
constituind-o obiectul denumit. Privit ca un tot întreg (semnificant + semnificat), cuvîntul
nu mai are doar statut arbitrar, ci şi motivat (în cazul în care motivaţia există) din punct
de vedere lingvistic.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ROSTIREA ACTUALĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA
PELIVAN Daniela
Institutul de Lingvistică al AŞM
Una dintre problemele stringente, privind situaţia lingvistică din Republica Moldova, rămîne a fi
întrebarea – Cînd vom ieşi din cercul vicios al interdialectului? Căci limba vorbită în arealul dat nu este
altceva decît o variantă regională a limbii române standard. Altfel spus – dialectul local, din anumite
considerente politice, a fost identificat cu limba literară. O influienţă negativă asupra rostirii băştinaşe a
exercitat-o şi utilizarea excesivă a limbii ruse, cauzînd apariţia diverselor calchieri, analogii, denaturări ale
calităţii sunetelor (înmuierea consoanelor dentale), accentuări greşite ş.a. În această ordine de idei, am putea
vorbi despre un bilingvism de asimilare negativ. După reforma din 1989, în urma căreia statul nostru a obţinut
suveranitate şi independenţă şi a apărut posibilitatea de a reveni la frumoasa tradiţie a rosturii române literare,
noi continuăm să ne complacem în utilizarea stilului colocvial popular/familiar, care reprezintă încălcarea
normelor limbii. Cel mai grav este faptul că stilul dat predomină nu doar în relaţiile familiale, amicale, ci chiar
şi în locurile publice: la şcoală, la serviciu etc. Astfel apare, în mod inevitabil, pericolul aculturaţiei, care este
primul pas spre deznaţionalizare.
Care ar fi soluţia? În primul rînd – determinarea cauzei stagnării procesului de redresare a rostirii
române corecte. Se ştie că la o vîrstă mai înaintată este destul de dificil a reeduca anumite calităţi şi competenţe.
Deaceea la acest capitol vom fi mai indulgenţi cu generaţiile anterioare anilor ’60. Dar nici un fel de concesii
faţă de tinerele generaţii ale anilor ’70-’80, care nu au depus efortul necesar spre depăşirea barierei lingvistice.
Situaţia se agravează considerabil prin faptul că copiii sunt lăsaţi la voia soartei, imitînd vorbirea incorectă a
adulţilor.
Deoarece baza rostirii articulatorii se formează în copilărie, suntem de părerea că cheia rezolvării crizei
lingvistice din Republica Moldova ar fi promovarea unei Educaţii lingvistice infantile, planificată şi efectuată
atît la nivel social, cît îndeosebi, la nivel familial. Aşadar, tinerilor părinţi le revine rolul primordial în
întreprinderea unor demersuri ce ar favoriza dezvoltarea eficientă a vorbirii copilului.
Obligaţiile părinţilor, în acest sens, ar fi:
Exersarea unei vorbiri - model în cadrul propriei familii: copilul imite ceea ce aude;
Crearea unui cerc de prieteni (maturi şi copii) a căror rostire ar corespunde limbii standard;
Evitarea tendiţei de încredinţare a educaţiei copilului unor persoane străine (dădacă) sau chiar apropiate
(bunei) care ar da dovadă de o pronunţare nonliterară (dialectală);
Alegerea bine-gîndită a instituţiei preşcolare şi a celei şcolare, evitînd şcolile mixte: moldo-ruse;
Consultarea copilului de către un specialist în filologie sau un logoped, în caz de necesitate;
Încurajarea influienţei exterioare favorabile dezvoltării competenţelor lingvistice (vizitarea teatrelor,
vizionarea posturilor TV în limba română, efectuarea unor excursii în România ş.a.);
Educarea la copil al simţului demnităţii şi mîndriei naţionale: explicarea privilegiului cunoaşterii limbii
literare în detrimentul celei nonliterare.
Sarcinile societăţii:
Respectarea şi utilizarea limbii oficiale (scrise şi orale) în toate sfere societăţii;
Organizarea pentru tinerele familii a unui curs de lecţii cu genericul “Rostirea corectă” cu concursul
specialiştilor în filologie, psihologie şi sociologie;
Conştientizarea de către educatori, învăţătorii claselor primare, cît şi de profesorii disciplinelor generale
al rolului primordial ce le revine în promovarea normelor literare la tînăra generaţie;
Efectuarea unui schimb de experienţă cu colegii din România: invitarea unor specialişti (educatori,
învăţători de clase primare) pe o oarecare perioadă de timp (spre exemplu 1 an) pentru a lucra cu copii din
grădiniţele şi şcolile Republicii Moldova.
Considerăm că realizarea obiectivelor propuse este posibilă doar prin reunirea eforturilor societăţii şi
ale fiecărei familii în parte, iar rezultatele obţinute vor contribui, în mod sigur, la ameliorarea situaţiei
lingvistice din Republica Moldova.
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DESPRE BILINGVISM, SEMILINGVISM ŞI SCHIZOGLOSIE
HANGANU Aurelia
Institutul de Lingvistică al A.Ş.M.
Modul de folosire a unei limbi reprezintă un indice diagnostic al structurii sociale
şi al proceselor de interacţiune specifice unei comunităţi, or, selecţia formelor lingvistice
utilizate de vorbitor are la bază o informaţie sociologică empirică, inclusiv ierarhizarea
variabilelor consensual admise într-o societate.
Comunitatea lingvistică – mediul de interacţiune al limbilor şi varietăţilor
lingvistice în viaţa socială a unei naţiuni concrete la o anumită etapă a dezvoltării sale
istorice, reprezintă cadrul în care are loc contactul dintre limbi, care, de cele mai multe
ori, afectează comportamentul lingvistic şi social al individului.
Contactul dintre limbi este condiţia apariţiei interferenţei, acele cazuri de abatere
de la normele fiecărei limbi, care apar în vorbirea bilingvilor în urma stăpînirii mai
multor limbi de către aceştia.
Dat fiind că de cele mai multe ori competenţele lingvistice ale bilingvilor sunt
asimetrice, una dintre limbi fiind mai bine stăpînită, în dependenţă de mediul unilingv
sau bilingv vorbitorul pune în mişcare mecanisme diferite de utilizare a mijloacelor de
exprimare.
Pentru bilingvii din mediul bilingv (cazul Republicii Moldova) este caracteristic
fenomenul semilingvismului – situaţie în care vorbitorul nu cunoaşte îndeajuns nici una
dintre cele două (trei…) limbi, dar, în căutarea strategiilor de supravieţuire şi adaptare la
mediul lingvistic dat, recurge la “îmbinarea” elementelor fonetice, morfologice, lexicale,
sintactice ale acestor limbi.
In acest fel este favorizată apariţia unei varietăţi de limbaj care reprezintă o
“mixtură lingvistică” generatoare de schizoglosie – tullburarea limbajului oral
caracterizată prin juxtapunerea incorectă a cuvintelor în exptimare şi prin strîmtorarea
utilizării sau aplicabilităţii limbii literare.
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ENIGMA ÎNŢELEGERII UMANE SAU „SERVICIILE” ZEULUI
HERMES ÎN SOCIETATE
BATÎR Tatiana
Catedra de Limbi Moderne, AŞM
Pe parcursul vieţii orice persoană nu odată s-a confruntat de situaţie în urma cărei
a afirmat: „Am fost conceput greşit”, sau „Am vrut să spun una, dar m-au înţeles
altfel”etc.
De ce se întîmplă astfel de fenomene între oameni inclusiv, şi între cei care
utilizează una şi aceeaşi limbă ţinînd seama de semnificaţia cuvintelor pe care le folosesc.
Dacă ar fi atît de simplu să ajungem în convorbire la a înţelegere totală, absulută
care nu admite tălmăciri duple, triple, şi chiar multiple, ne am putea oare noi, ca
reprezentanţi ai lumii antropos, să ne numim fiinţe speculative, sau deţinători de
particularitatea sapiens? Deşi este o întrebare retorică, să ne axăm puţin pe domeniul
hermeneuticii care este atît de vast şi este aplicat nu doar în pura convorbire între oameni,
ci şi în filosofie, literatură, muzică, arhiterctură, pictură şi în alte domenii ale activităţii
umane.
Înţelegerea este momentul îniţial al cugetului. Suntem de acord cu psihologul
Rubinstein S., care spunea că „Omul începe să cugete atunci cînd la el apare necesitatea
de a înţelege”. Această afirmaţie este chiar axiomatică din toate punctele de vedere. Nu
încape îndoială că dacă tindem la înţelegere (la care putem nicicînd să nu ajungem) noi
cugetem, prin raţiune (cu raţiunea) „trecem peste” diverse moduri de gîndire.
De ce totuşi hermeneutica îşi ia originea de la Hermes, zeul comerţului şi
vicleniei? De ce el ne face oamenilot „servicii”?
În mitologiei, spre regret mai rar se forbeşte despre Hermes ca zeul-intermediator
între devinităţi (fiinţe eterne) şi oameni muritori, dotaţi însă de raţiune. Hermes este acela
care a inventat cifrele, alfabetul, măsurile şi ia învăţat pe oameni să le aplice. Hermes este
zeul retoricii, discursului...
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UNELE ASPECTE ALE ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PRIMAR TEOLOGIC DIN
BASARABIA (1812-1917)
EŢCO Diana
Institutul de Istorie al A.Ş.M
Învăţământul teologic din Basarabia s-a dezvoltat pe parcursul întregului secol al XIX-lea în strânsă
conexiune cu factorii social-politici interni şi externi, caracteristici Imperiului Rus în această perioadă. Ei au
determinat ascendenţa şi descendenţa pe parcursul întregii perioade studiate a acestui sistem de instruire. Prin
urmare, în perioadele caracterizate de autoritarism, reacţiune, când se fortifică puterea imperială (de exemplu
prima jumătate a secolului al XIX-lea – anii '60 ai secolului al XIX-lea; 1881-1905) această reţea de şcoli
cunoaşte o perioadă de progres, faptul datorându-se importanţei majore a bisericii, conferită de autorităţile
ţariste, în calitate de garant al puterii de stat şi temelie a societăţii. Drept consecinţă, ei îi revine hegemonia în
domeniul instruirii publice, în special, primare. În schimb, perioadele ei de regres, declin sunt cantonate în anii
reformelor şi democratizării societăţii Imperiului Rus (anii '60 ai sec. al XIX-lea – anii ' 80 (sec. XIX), atunci,
când, drept rezultat al noilor realităţi politice, în primul rând se marginaliza rolul bisericii în stat, ceea ce
impunea categoric înlăturarea ei de la cârmaînvăţământului public.
Istoria Imperiului Rus pe parcursul secolului al XIX-lea este divizată în câteva perioade care se
identifică printr-un sistem legislativ specific fiecărei din ele. Prin urmare, istoria învăţământului teologic
basarabean din sec. al XIX-lea este în exclusivitate marcată de aceste perioade. Ele beneficiază, la rândul lor, de
un cadru legal adecvat noilor imperative ale timpului respectiv – regulamentele şcolare, care ne ilustrează
exhaustiv tendinţele, scopul, modul de organizare şi mentalitatea la acea oră a bisericii şi şcolii teologice.
Aceste norme legislative stau la baza mecanismului de clasificare a evoluţiei în ansamblu a învăţământului
teologic din cadrul Imperiului Rus.
Conştientizând rolul bisericii, ca autoritate principală a populaţiei şi al învăţământului, ca cel prin
intermediul căruia se modelează tânăra generaţie, învăţământul teologic din Basarabia a fost fondat de
autorităţile ţariste, pentru a realiza prin intermediul lui scopurile vitale a politicii coloniale ruse: formarea noilor
generaţii de basarabeni, generaţii deznaţionalizate, rusificate şi obediente statului rus.
Ţinând cont de importanţa majoră a scopului învăţământului teologic din Basarabia autorităţile ţariste
au antrenat eforturi colosale pentru a asigura dezvoltarea cu succes a acestui sistem, investind în ea cele mai
mari sume de bani şi forţă lucrativă, care nu cunoaşte analogii în nici o altă sferă de activitate a statului rus.
În pofida existenţei diferitelor perioade din istoria învăţământului teologic de-a lungul secolului al XIXlea – începutul secolului XX, politica autorităţilor ruse faţă de această reţea de şcoli din Basarabia are un singur
numitor comun – rusificarea populaţiei prin intermediul bisericii şi şcolii teologice, precum şi controlul direct
asupra sferei învăţământului public.
Şcoala teologică din Basarabia a început să dea pentru eparhia spaţiului românesc dintre Prut şi Nistru
preoţi rusificaţi în anii '60 ai secolului al XIX-lea.
Învăţământul teologic din Basarabia reprezenta un sistem de instruire strict rusească concepută şi
organizată în conformitate cu principiile şi programele elaborate de Sfântul Sinod de la Peterburg.
Limba de predare în cadrul ei fiind, în exclusivitate, pe întreg parcursul perioadei studiate, limba rusă.
Marea majoritate a cadrelor didactice, care activau în cadrul acestui sistem erau de origine străină
poporului de baştină, cu excepţia unei părţi a învăţătorilor din şcolile bisericeşti rurale, care erau, de regulă,
reprezentanţi ai clerului din localitatea respectivă, fiind de origine românească.
Supunând unei analize exhaustive rostul şi semnificaţiile operante ale învăţământului teologic în
Basarabia, sintetizăm o importanţă ambivalentă: pe de o parte a fost conceput ca un mecanism de rusificare, iar
pe de altă parte – se difuza prin intermediul lui ştiinţa de carte, instruirea populaţiei, în final, şcoala teologică
dând o serie de personalităţi notorii care s-au înscris în istoria Basarabiei.
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INTERFERENŢE ŞI CONTACTE LINGVISTICE ROMÂNO-RUSE ÎN
BASARABIA
NEGRESCU-BABUŞ Ina
Institutul de Lingvistică
innegrescu@yahoo.com
Cuvinte cheie: bilingvism, multilingvism, contact lingvistic, interferenţe lingvistice, limbi
în contact, schimbare de cod, cadrul sociocultural, bariere lingvistice, calcuri lingvistice.
Problema bilingvismului şi a contactului lingvistic nu este o noutate, mai ales, în
contextul nostru, unde acest fenomen este atît de pregnant şi atît de activ.
S-a scris mult pe marginea acestui subiect dar, de foarte multe ori, specialiştii sau
autorii studiilor evitau să indice concluziile exacte, fie din cauza regimului existent în
acea perioadă, fie datorită lipsei unor metode ştiinţifice riguroase bine puse la punct.
Am depăşit faza structuralismului (care preconiza studierea limbii în sine, în afara
oricărei condiţionări exterioare). Suntem într-o perioadă în care noi discipline ca
sociolingvistica, psiholingvistica, pragmatica cîştigă teren din ce în ce mai mult.
Fenomenul bilingvismului (sau multilingvismului) capătă o asemenea amploare încît nu
poate fi tratat unilateral.
Aşadar, contactul dintre limbi poate fi cel mai bine înţeles într-un cadru psihologic
si sociocultural mai larg. Este nevoie de o tratare mai exactă şi mai profundă a condiţiilor
în care influenţa unei limbi asupra alteia (în cazul nostru influenţa limbii ruse asupra
limbii române) este posibilă şi a mijloacelor prin care aceasta se realizează. Ar fi
interesantă şi, chiar necesară, surprinderea legăturii dintre limbă şi mediul sociocultural
în care aceasta funcţionează, modul în care contextul social devine un furnizor al
schimbării şi al variaţiei lingvistice. Aceasta implică referiri la date pe care nu ni le poate
pune la dispoziţie descrierea lingvistică obişnuită, ci necesită referiri la date şi tehnici
extralingvistice. Teza de faţă ar fi o încercare de explorare şi abordare interdisciplinară a
problemelor contactului lingvistic din R. Moldova. Această metodă ar putea pune în
lumină o serie de factori şi nuanţe care din cauza unor tratări pur teoretice au scăpat
observaţiei specialistului. Abordînd problema din acest punct de vedere ne-am putea
aştepta la formularea unor concluzii şi a unor metodologii mult mai exacte prin
coordonarea mai multor discipline interesate de aceste probleme.
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CE POLITICĂ TREBUIE SĂ PROMOVEZE REPUBLICA MOLDOVA PENTRU
RECONSTRUCTIA SISTEMULUI FINANCIAR- BANCAR IN PERSPECTIVA
INTEGRARII EUROPENE
STEFIRTA Natalia
Institutul de Cercetari Economice, Academia de Stiinte din Moldova
Teoria si practica economica evidentiaza rolul important al sectorului bancar, ca
unul din catalizatorii procesului de formare si maturizare a economiei de piata. Un
moment principal al evolutiei procesului de integrare a economiei: Republicii Moldova in
Uniunea Europeana (UE) este Reconstructia sistemului financiar-bancar in perspectiva
integrarii europene .
Pentru dezvoltarea sistemului bancar ar fi binevenit o serie de obiective importante
cum sunt:
• Masuri eficiente de protectie sociala;
• Proliferarea fenomenelor de infractionalitate, de frauda si coruptie in
sistemul bancar;
• De a crea o asa politica bancara ca creditele acordate sa fie performante.
La baza sistemului bancar trebuie sa fie creat un program national de integrare a
Moldovei in Uniunea Europeana, care trebuie sa fie elaborate de guvern. La baza acestui
program ar fi benevenit o serie de obiective importante cum ar fi:
• Imbunatatirea accesului agentilor economici la credite, ceea ce depinde de
succesul reformei in materie de privatizare si restructurare, de cresterea
eficientei proiectelor supuse creditarii;
• Imbunatatirea capitalizarii bancilor, restructurarea si eficientizarea lor;
• Alinierea normelor de prudenta bancara la prevederile tratatului de la
Maastricht.
Pentru a indeplini cerintele economice de aderare la Uniunea Europeana, Moldova
trebuie sa suporte un numar de procese complexe si indelungate, care cer multa rabdare
din partea ambelor parti. Pentru aducerea infrastructurii din tarile candidate la nivelul
Uniunii Europene sunt necesare investitii publice si private, care pot fi mobilizate numai
prin consolidare fiscala, politica monetara prudenta, disciplina financiara si salariala in
intreprinderile de stat si accelerarea restructurarii si privatizarii intreprinderilor de stat si
sectorului bancar.
Aderarea constituie o sansa pentru Moldova pentru crestere economica constanta
si un nivel de viata ridicat.
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POLITICA DE SUSŢINERE ŞI FINANŢARE A AGRICULTURII ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
STRATAN Alexandru
UASM
Cuvinte cheie: politică de susţinere şi finanţare, subsidii, credite, agricultura.
Obiectivele: pe parcursul anilor 1996-2000 a fost efectuat un studiu monografic, obiectivul căruia constă în
analiza sistemului de subvenţionare al agriculturii din ultimii ani pentru a evalua impactul produs atât asupra
sectorului dat, cât şi asupra Bugetului de Stat, şi a face unele recomandări pentru instaurarea unui sistem
optimizat, care ar fi mai puţin complicat, mai echitabil şi ar conduce spre creştere şi eficienţă. Informaţiile au
fost colectate din sursele Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Departamentului Analize Statistice
şi Sociologice.
Sinteza rezultatelor: susţinerea agriculturii reprezintă unul din aspectele de bază ale dezvoltării sectorului în
cauză şi este un fenomen general în majoritatea ţărilor lumii. Programele de susţinere în agricultură reflectă
întotdeauna situaţia financiară, bugetară şi politică din ţara dată. Actualmente Moldova dispune de resurse
destul de limitate pentru a oferi susţinere agriculturii.
Susţinerea de către stat a agriculturii în Republica Moldova poate fi sesizată pe trei direcţii:
1.
cheltuieli în numerar din bugetul de stat;
2.
acordarea creditelor garantate de stat în sectoarele agroindustriale;
3.
susţinerea prin mijloace altele decât alocarea banilor lichizi, şi anume prin susţinerea preţurilor
la grâu şi lapte, precum şi prin intermediul compensaţiilor pentru calamităţile naturale.
Pe parcursul anilor 1997-2000 sprijinul financiar direct al statului, gestionat de Ministerul Agriculturii şi
Industriei Prelucrătoare, a fost în continuă creştere: de la 7,9 la 105,2 de milioane de lei. Dacă în anul 1998
aproximativ două treimi din Fondul de Susţinere a Agriculturii au fost folosite pentru compensarea ratelor
dobânzii la împrumuturile contractate de ţărani la băncile comerciale locale, atunci în anii 1999 şi 2000
mijloacele au fost folosite pentru compensarea parţială a costurilor combustibilului, îngrăşămintelor şi
seminţelor procurate.
Creditele garantate de către stat au fost iniţial percepute de agenţii economici ca fiind subvenţii directe şi, astfel,
a fost dificil să fie recuperate. Din totalul de 360 mil. lei, acordate complexului agro-industrial în perioada
anilor 1992-1997, doar 150 mil. lei au fost rambursate. Această pierdere evidentă de fonduri a condus la o
reducere substanţială a creditelor garantate de către stat în anul 1998 şi la anularea lor în 1999.
Cea mai mare parte din alocaţiile nebăneşti pentru agricultură în anii 1996-1998 au fost destinate producătorilor
de grâne şi lapte, sub forma deducerii din impozitul funciar (această deducere pentru lapte în anii 1997 şi 1998 a
constituit respectiv 38,4 şi 33,8 mil. lei), precum şi pentru eliminarea consecinţelor negative ale calamităţilor
naturale (822 mil. lei în anii 1995-1997). Începând cu anul 1998, programul de subvenţionare a grânelor, prin
care s-a încercat facilitarea colectării grânelor pentru rezervele de stat, a fost anulat, iar în 1999 a fost de
asemenea încheiat programul pentru subvenţionarea laptelui. În schimb, după anul 1999 s-a intensificat
considerabil cesionarea datoriilor întreprinderilor agricole mari. În acest proces implementat de Programul
Naţional “Pământ” au fost implicate gospodăriile ce treceau prin procesul de reorganizare şi lichidare. Astfel,
spre finele anului 2000, 804 din gospodăriile colective au fost lichidate, anulându-se suma de 1,7 mlrd. lei de
datorii istorice din care faţă de bugetul consolidat – 1,1 mlrd. lei. În afară de aceasta s-au iertat datorii curente în
sumă de 0,2 mlrd. lei.
La un hectar de teren agricol în anul 1996 au revenit subvenţii în mărime de 5 dolari SUA, în 1997 – 40 dolari,
în perioada 1998 - 2001 – aproximativ 55 dolari. Însă acestea nu au influenţat eficacitatea sau starea tehnicomaterială a sectorului agricol şi nu au modificat tendinţele descrescătoare chiar şi la produsele subvenţionate.
Concluzii:
Sistemul actual de subvenţionare a agriculturii poate fi caracterizat prin reducerea alocaţiilor băneşti (în valoare
reală), ineficienţa creditelor garantate de stat, precum şi a suportului ad-hoc nebănesc care urmăreşte scopuri pe
termen scurt. Diminuarea sprijinului acordat agriculturii în Republica Moldova pune în pericol relansarea
producţiei. Practicarea sistemului de subvenţionare directă a producătorilor, după modelul occidental, nu-şi
găseşte corespondentul în structurile agricole autohtone, dimpotrivă conduce la menţinerea şi accentuarea
agriculturii de subzistenţă. Astfel, considerăm că continuarea reformei în domeniul susţinerii şi finanţării
agricole trebuie să aibă în vedere o serie de priorităţi, cum ar fi:
1) finalizarea cadrului legal, necesar pentru sistemul de protecţie al producătorilor agricoli;
2) constituirea şi implementarea cadrului instituţional prin care să fie ajutaţi producătorii agricoli;
3) susţinerea activă a input-urilor agricole;
4) introducerea finanţării pe filiera de produs, în scopul unei organizări mai bune a pieţei agricole.
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Culegerea rezumatelor ştiinţifice a apărut din iniţiativa Asociaţie Tinerilor
Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa” care întruneşte doctoranzii şi tinerii cercetători
din Republica Moldova. Asociaţia are ca scop crearea unui cadru adecvat pentru
promovarea ştiinţei şi afirmarea tinerilor cercetători din Moldova.
Obiectivele Asociaţiei sunt:
9 încurajarea potenţialului ştiinţific printre tineri;
9 crearea clauzelor corespunzătoare pentru un dialog viabil între tinerii
cercetători;
9 sensibilizarea opiniei comunităţii ştiinţifice asupra problemelor ce ţin de
pregătirea cadrelor ştiinţifice;
9 popularizarea ştiinţei, în special, în rândurile generaţiei tinere.
Activitea ATCM „PRO-Ştiinţa” este reflectată pe pagina web:
www.pro-science.asm.md
unde puteţi accesa Lista de discutii MOLDOVAdoc, care are drept scop facilitarea unui
dialog între tinerii cercetători, acordarea posibilităţii de a aborda diverse probleme de
cercetare şi de activitate ale tinerilor cercetători şi doctoranzi din Republica Moldova. De
asemena lista de discutii ofera informatii utile de accesare a diverselor granturi,
conferinte şi concursuri ştiinţifice.
http://groups.yahoo.com/group/MOLDOVAdoc
Asociaţia işi propune în continuare:
•
•
•
•
•

Să devenă membru deplin al organizatiei EURODOC;
Să se afirme pe arena internaţională prin participarea activă la conferinţe şi
întruniri internaţionale;
Conferinţa anuală a tinerilor cercetători să devină o tradiţie pentru Republica
Moldova;
Să organizeze pentru tinerii cercetatori Zile informative;
Să stabilească şi să coordoneze diverse masuri de promovare şi de popularizare
a ştiinţei printre tinerii cercetători.
Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova "PRO-Ştiinţa"
Bd. Ştefan cel Mare 1, of. 511
Chişinău, Republica Moldova
www.pro-science.asm.md
pro_science@land.ru
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