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Utilizarea principiilor 

medicinii 4P (preventive, 

predictive, personalizate și 

participative) în analiza 
factorilor de risc pentru 

debutul, perpetuarea și 

progresarea durerii cronice 

Institutul de 
Neurologie și 

Neurochirurgie 

”Diomid Gherman” 

Dr. hab. 

 Moldovanu 
Ion 

Scopul etapei a fost analiza sistematizată a factorilor de risc 
neurobiologici în cronicizarea durerii pentru elaborarea metodelor 

și tehnicilor de prevenție, diagnostic, tratament și management 

personalizat.  
Au fost efectuate studii individuale care au analizat rolul factorilor 

clinici, neurofiziologici, psiho- fiziologici, interacțiunii cardio-

respiratorii, a ritmului circadian și al tulburărilor de somn în 

declanșarea, perpetuarea și progresarea durerii cronice. Au fost 

studiate diferite grupe de pacienți (cefalee, durere lombară, durere 

posttraumatică și reumatică).  A fost efectuată sistematizarea 
factorilor de risc, stratificarea și selectarea subgrupelor de pacienți 

cu durere cronică cu bază neurobiologică comună ce ar fi 
susceptibili la profilaxie, diagnostic, tratament și management 

personalizat. A fost demonstrat rolul sindromului disfuncțional 

respirator, al comorbidităților afective și algice, al tulburărilor de 
ritm circadian și somn în cronicizarea durerii.  

A fost inițiată conlucrarea cu echipa Institutului de Matematică 

pentru elaborarea și validarea modelului matematic de analiză și 
predicție a evoluției factorilor de risc în cronicizarea durerii pentru 

analiza riscului și elaborarea prognosticului personalizat al bolii 

întru reducerea morbidității și dizabilității prin durere cronică.  

Au fost inițiate discuții multidisciplinare (neurologie, 

reumatologie, traumatologie, neurochirurgie, oncologie, 

psihiatrie) pentru elaborarea, ajustarea, aprobarea și 
implementarea politicilor de sănătate orientate pe necesitățile 

pacienților cu durere cronică (obiectiv stabilit pentru anul 2023).  

 

Pentru anul 2021 în cadrul proiectului de stat „ Principiile medicinei 4P (preventive, 
predictive, personalizate și participative) în analiza factorilor de risc pentru debutul, 

perpetuarea și progresarea durerii cronice ( 4P4Pain) au fost planificate studii 

individuale și analize conform obiectivului stabilit: evaluarea factorilor de risc 
psihosociali și a comorbidităților în cronicizarea durerii. Din considerente obiective, 

ce nu pot fi influențate de executorii proiectului (pandemia COVID 19 cu limitarea 

accesului la cercetare pe persoane, limitarea întrunirilor în persoană) au fost 

efectuate unele reajustări ale obiectivelor stabilite pentru etapele 2020 – 2023 și a 

fost necesară reajustarea metodelor de cercetare utilizate -  studii online, analize a 

surselor de literatura. Includerea în obiectivele de studiu a factorului  COVID 19 în 
cronicizarea durerii. De asemenea am continuat realizarea unor obiective din anul 

2020 care nu au fost completate, cum este evaluarea factorilor de risc neurobiologici 
(clinici, neurofiziologici, psiho-fiziologici, cardio-respiratori, de ritm circadian)   în 

cronicizarea durerii.  

Au fost efectuate studii individuale pentru elucidarea rolului diferitor factori de risc 
în cronicizarea câtorva forme de durere cronică: a fost studiat rolul interacțiunii 

cardiorespiratorie și a respirației lente, a paternului de respirație și tulburări de 

personalitate, factorii de risc psihosociali, abuzul medicamentos și rolul infecției 
COVID 19 asupra cefaleelor și durerii lombare. A fost analizată posibilitatea 

utilizării modelării matematice în analiza interacțiunii cardiorespiratorii și 

extinderea la modelul de durere cronică. Sunt în derulare studii individuale referitor 

la rolul factorilor neurocognitivi asupra cronicizării durerii și a unor comorbidități, 

rezultatele vor fi publicate ulterior. 

Sunt la etape inițiale acțiunile de elaborarea a profilurilor neurocognitiv, 
neuropsihologic, al comorbidităților și spectrul de multimorbiditate. Aceste acțiuni 

urmează după analiza statistică a datelor din care motiv au fost reorganizate și 

reordonate pentru etapele finale ale proiectului.   
Au fost efectuate acțiuni de pregătire pentru îndeplinirea obiectivelor de anii viitori 

și a scopului general al proiectului cum ar fi: analiza factorilor de risc pentru 

cronicizarea durerii și elaborarea unui chestionar structurat aplicabil pentru toate 
formele de durere propuse spre studiere, elaborării unei platforme digitale de 

colectare a pacienților.  Din cauza pandemiei COVID 19 suntem nevoiți să 

reorganizăm proiectul și să trecem de la examenul clinic on-site la colectarea online 
a variabilelor necesare pentru analiza matematică din care motiv se fac eforturi 

suplimentare în designul și implementarea unei platforme digitale, transformare 

digitală a chestionarelor și a bazei de date.  
Pandemia COVID 19 a adus și unele oportunități cum ar fi diseminarea rezultatelor 

prin rapoarte și comunicări online.  În acest an echipa de cercetare a proiectului a 

fost foarte activă cu prezentări în plen (10), comunicări orale (17), postere (6), 
webinare (5) și manifestări pentru utilizatori (2). Au fost publicate lucrări științifice 

(23) și înaintate spre aprobare obiecte de proprietate intelectuală (5). Diseminarea 

rezultatelor cercetărilor către publicul larg prin intervenții TV/radio – 12. Au 
participat activ în organizarea manifestaților  științifice internaționale (4) și 

naționale (5).   

A fost elaborat un plan amplu de publicații, manifestații științifice și alte activități 
de implementare și diseminare a rezultatelor obținute în proiect care urmează a fi 

aplicat pentru etapele ulterioare ale proiectului. 
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Studiul comparativ al 
particularităților genomice, 

imunologice și funcționale ale 

carcinoamelor cu celule 
scuamoase în cinci localizări 

anatomice 

Institutul  

Oncologic 

Dr. 
Stratan 

Valentina 

Au fost elaborate condițiile de incluziune a pacienților în grupurile 
de studiu, create anchetele și consimțământul informat al 

pacientului. 

Au fost stabilite tipul, trasabilitatea și condițiile de recoltare și 

păstrare a probelor pentru fiecare tip de carcinom scuamos inclus 

în studiu. 

Pentru prima dată, în cadrul IMSP Institutul Oncologic, a fost 
creată infrastructura necesară pentru cercetări de bioinformatică a 

cancerului. Au fost achiziționate două stații de lucru care permit 

procesarea volumelor mari de date molecular biologice și instalate 
softurile necesare. 

S-au efectuat/urmează a fi efectuate cursuri de instruire e 

cercetătorilor în tehnologiile moleculare și analiza datelor. 
S-au identificat, stocat și sumarizat mai multe seturi de date 

genomice asociate celor cinci tipuri de carcinom scuamos studiate. 

Până la sfârșitul anului 2020, echipa proiectului va avea toate 
dispozitivele necesare, inclusiv ultracongelatorul, care este cea 

mai importantă piesă în crearea biobăncii. 

Proiectul este asigurat cu reagenții necesari, consumabile, 
echipamente de protecție și birotică. 

Proiectul necesită angajarea part-time a unor cercetători specialiști 

în ginecologie, morfologie, citologie, tumori cap-gât și un 
specialist în programare (programator). Această necesitate, este 

dictată de situația plecării și eliberării unor angajați din proiect din 

diferite motive. 

Pe parcursul anului 2021 ne-am propus analiza și evaluarea mai multor tipuri de 
biomarkeri asociați carcinoamelor cu celule scuamoase incluse în studiu. Conform 

obiectivelor propuse au fost studiate următoarele categorii de biomarkeri: 

molecular-genetici, imunologici și de microbiom.  

Analiza bioinformatică a datelor oncogenomice publice a permis identificarea 

genelor care mutează cel mai frecvent în localizările cercetate și determinarea 

frecvenței apariției hipermutațiilor sau fragmentelor Kataegis. Analiza în baza 
perechilor de gene asociate cu supraviețuirea a permis determinarea a trei seturi de 

gene care dacă mutează concomitent, scad dramatic probabilitatea de supraviețuire, 

astfel, având potențial de a fi utilizate în calitate de biomarkeri prognostici și de 
stratificare a riscului. Conform obiectivelor au fost selectați mai mulți markeri 

genetici care sunt în curs de testare în laborator și anume: mutații ale genelor TP53, 

PIK3CA, EGFR, BRAF;  expresia și relația de letalitate sintetică între TP53 și 
WEE1, SLC7A11, MTOR; metilarea globală a genelor în toate localizările studiate. 

Pe lângă markerii molecular-genetici sunt în proces de testare 2 markeri 

imunologici extrem de utili pentru administrarea tratamentului imunoterapic – PD-
1 și PD-L1.  

Analizele preliminare prin metoda ELISA a 59 probe de sânge la pacienți cu 

carcinom scuamos de cap și gât pun în evidență că valorile acestor 2 markeri 
corelează strâns. În privința studierii microbiomului ne-am propus utilizarea kitului 

Dentoscreen pentru evaluarea a 7 specii de bacterii din cavitatea orală a pacienților 

cu carcinom scuamos de cap/gât (CSCG), și a kitului Bioflor pentru analiza a 8 
specii/genuri de microorganisme în flora cervicală a pacienților cu carcinom 

scuamos cervical (CSC). Rezultatele de debut pentru 26 probe de salivă/tampon 

bucal a pacienților cu CSCG sugerează că anumite condiții clinice ar putea influența 
concentrația patologică a microbilor studiați. În cadrul etapei curente a fost începută 

și testarea pacienților cu CSCG pentru infecția orală cu HPV. Genotiparea HPV se 
realizează pentru 12 genotipuri și se efectuează cu utilizarea kitului АмплиСенс 

ВПЧ ВКР генотип-FL (InterLabService, Federația Rusă). La începutul anului în 

curs a fost lansată crearea biobăncii de probe biologice, cu respectarea tuturor 
standardelor internaționale de prelevare, transportare, procesare, stocare la regimul 

de temperatură -86° C și operarea cu probele stocate. Astfel, până în prezent, au fost 

acumulate mai multe probe de sânge, țesut tumoral, țesut adiacent, etc., de la: 81 
pacienți cu cancer de cap-gât, 49 pacienți – cancer pulmonar, 30 pacienți – cancer 

de  esofag, 24 pacienți – cancer de  piele, 42 pacienți – cancer cervical. Pentru 

fiecare pacient au fost completate: consimțământul informat aprobat de Comitetul 
de Bioetică din cadrul IMSP Institutul Oncologic, ancheta cu datele clinice și 

ancheta probei (elaborate de echipa proiectului). A fost elaborată o bază de date 

electronică de evidență a subiecților incluși în studiu. Procesul de creare a biobăncii 
este în deplină desfășurare și va continua până la sfârșitul proiectului. Probele 

biologice adunate sunt supuse  etapelor de cercetare, conform Procedurilor 

Specifice aprobate. 
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Noi substanțe cu potențial 
preventiv și terapeutic în baza 

compușilor naturali de origine 

vegetală și a metodelor 
moderne de sinteză organică 

Institutul de Chimie 

Dr. hab. 

Kulcițki 

Veaceslav 

În urma cercetărilor realizate au fost obținute o serie de 12 extracte 
din 5 surse vegetale locale care reprezintă deșeuri ale producției 

industriale. Au fost utilizate metode de extracție care permit de a 

atinge un randament maxim de extracție cu un impact minim 
asupra mediului ambiant. Ajustarea condițiilor de extracție a 

permis îmbogățirea selectivă a componenței cu compuși 

polifenolici sau terpenici. Utilizarea amestecurilor eutectice 
profunde a permis extracția selectivă a ligninei naturale extrapure. 

Potențialul de utilizare a produselor extractive a fost demonstrat 

prin identificarea în acestea a compușilor cu activitate biologică 
cunoscută (terpenoide, polifenoli, flavonoide), dintre care 3 

compuși individuali au fost izolați în stare pură.  
În baza compușilor terpenici disponibili local la scară industrială a 

fost sintetizată o serie de 12 compuși noi cu structură mixtă 

terpenică-heterociclică care datorită originii naturale pot prezenta 
activități biologice selective cu impact în diverse aplicații 

terapeutice. Pentru a evalua potențialul aplicativ, compușii de 

 
A fost realizat un studiu comparativ al separării claselor principale de metaboliți 

secundari din deșeurile de cultivare a levănțicăi. În urma extracției materialului 

vegetal au fost obținute 8 extracte diferite care au fost supuse fracționării prin 
repartiție în solvenți imiscibili. Au fost obținute 36 de fracții a metaboliților 

secundari, din acestea au fost selectate 10 fracții cu masă predominantă care 

reprezintă clasele majoritare de compuși (ceruri, terpenoide, acizi fenolici, 
flavonoide) prezente în exract. Aceste fracții au fost înaintate pentru studii 

complexe analitice, inclusiv determinarea conținutului total de compuși fenolici, 

flavonoide, precum și determinarea activității antioxidante. Din scoarța de molid și 
semințele de struguri au fost obținute mostre de lignină care au fost supuse 

ozonizării în scopul modulării proprietăților adsorbtive ale acesteea. Lignina pură 
și ozonizată a fost caracterizată prin metode fizico-chimice. Rezultatele obținute 

demonstrează obținerea unei fracții substanțiale de lignină degradată cu masa 

moleculară mai mică decât lignina nativă, care în procesul de sedimentare formează 
particole nanoscopice de material polimeric. Au fost obținute standarde de referință 

a acizilor triterpenici pentru utilizarea în determinarea lor analitică în extractele 



sinteză noi obținuți au fost înaintați spre testarea avansată a 
activității biologice. 

Toxicitatea a 9 mostre de compuși extractivi și a produșilor de 

sinteză a fost evaluată preliminar utilizând teste rapide in vitro, ce 

a permis selectarea candidaților pentru utilizarea în calitate de 

nutraceutice (toxicitate joasă) sau în studiul citotoxicității pe celule 

tumorale (toxicitate înaltă). 

vegetale de levănțică, măr și cătină albă. A fost elaborată o metodă analitică bazată 
pe spectroscopia qRMN bidimensională pentru determinarea analitică a acizilor 

triterpenici în extractele vegetale. A fost realizată sinteza a 4 acizi terpenici cu 

schelet homodrimanic. A fost elaborată o metodă de sinteză a derivaților terpenici 

hibrizi ai benzimidazolului și benzotiazolului. În baza acizilor terpenici cu schelet 

homodrimanic au fost sintetizați 6 derivați ai aminobenzimidazolului și 

aminobenzotiazolului care au fost înaintați la studii ale activității biologice. A fost 
elaborată o metodă selectivă de sinteză a epi-manoiloxidului din sclareolul de 

origine locală. Transformările radicalice au condus la sinteza unei serii de derivați 

funcționalizați ai manoiloxidului și epimanoiloxidului. A fost elaborată o schemă 
eficientă de sinteză a derivaților sesterterpenici scalaranici cu grupe funcționale 

oxigenate. A fost elaborată o cale de transformare selectivă a compușilor diterpenici 

cu schelet trahilobanic izolați din deșeurile de floarea soarelui în compuși naturali 
cu schelet ent-kauranic. A fost realizat un studiu sistematic al conținutului de 

compuși polifenolici și flavonoide în extractele intacte și fracționate de levănțică 

obținute în cadrul proiectului. Rezultatele determinărilor au arătat o concentrație 
diferită a compușilor polifenolici în diferite fracții ale extractului, ceea ce a permis 

identificarea fracțiilor cu conținut sporit de compuși polifenolici. Au fost 

identificate fracțiile vegetale cu conținut sporit de flavonoide. A fost determinată 
activitatea antioxidantă a fracțiilor vegetale relevante. Au fost preparate culturi 

celulare de fibroblaste care au servit pentru testarea activității citotoxice a unei serii 

de 19 mostre extractive și 18 mostre sintetice de derivați naturali în baza testului 
MTT. Astfel, a fost identificată proprietetea extraordinară a extractelor obținute din 

levănțică de a stimula eficient dezvoltarea fibroblastelor: toate mostrele de extracte 

studiate au demonstrat o viabilitate mai mare a fibroblastelor decât martorul. 
Produsele cu capacitatea maximă de stimulare vor fi incluse în experimentele in 

vivo care vor urma la etapele ulterioare a proiectului.  
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Studiul comparativ al 

impactului unor abordări 

diverse în tratamentul 
hipertensiunii arteriale 

rezistente la pacienții cu sau 

fără diabet zaharat 

Institutul de  
Cardiologie 

Dr. hab.  

Carauș 

Alexandru 

Pe parcursul anului 2020 au fost atinse majoritatea obiectivelor 
propuse spre realizare către această etapă, astfel în studiu au fost 

înrolați 196 pacienți cu hipertensiune arterială rezistentă și sau fără 

diabet zaharat tip 2 care au întrunit criteriile de includere. Toți 

pacienții au fost randomizați în 6 loturi în funcție de prezența 

diabetului zaharat și tipul tratamentului administrat. Totodată, 

tratamentului minim invaziv prin desimpatizarea arterelor renale 
au fost supuși 38 pacienți cu HTA rezistentă, 13 dintre care au 

prezentat și diabet zaharat tip 2. La această grupă a fost evaluată 

rata reacțiilor adverse peri- și postprocedurale. Pacienții din 
loturile de tratament medicamentos izolat au inițiat administrarea 

remediilor farmacologice conform schemei stabilite. La etapa 

inițială pacienții au fost evaluați prin examen clinic și paraclinic 
prevăzut în design-ul studiului. Simultan, a fost perfectat reviul 

literaturii de specialitate la tematica proiectului. Participanții 

proiectului au participat activ în cadrul congreselor și conferințelor 
clinice naționale și internaționale cu prezentarea orală a rapoartelor 

și a posterelor, tezele acestora fiind publicate în reviste naționale 

și internaționale cu renume. În același timp, au fost elaborate 
materiale științifico-metodice și didactice cu caracter informativ 

care vor contribui la ameliorarea controlului HTA, reducerea 

mortalitații și morbidității, dar și a costurilor economice legate de 
această maladie. 

 

Pe parcursul anului 2021 pentru completarea loturilor de studiu până la numărul 
preconizat de 250 pacienți, obiectivul parțial realizat în anul 2020 din motivul 

fluxului redus de pacienți cauzat de pandemia Covid-19, în Departamentul 

Hipertensiuni arteriale au fost evaluați 521 pacienți aparent rezistenți. Pe parcurs a 

4 săptămâni bolnavi au urmat tratament farmacologic standardizat cu 3 remedii 

antihipertensive în doze zilnice maximum tolerate: Losartan 100 mg, Amlodipina 

10 mg, Indapamida 1,5 mg. Ulterior, din totalul pacienților examinați 276 au fost 
excluși din studiu din diverse motive: 20 pacienți cu hiperaldosteronism, 33 – 

stenoza hemodinamic semnificativă a arterelor renale, 3 – displazie fibro-musculară 

a arterelor renale, 25 – sindrom de apnee în somn, 7 – feocromocitom, 158 – HTA 
pseudorezistentă, 30 – nu au întrunit criterii de includere. Toți pacienții incluși în 

studiu au fost evaluați la etapa inițială, majoritatea pacienților la 3 și 6 luni, iar unii 

pacienți și la 12 luni. Totodată, a fost efectuată prelucrarea statistică și analizarea 
datelor obținute în urma examenului clinic și paraclinic al pacienților la etapa de 

înrolare în studii. Repartizarea după gen a pacienților în loturi a fost omogenă, 66% 

(165 pacienți) fiind bărbați și 34% (85 pacienți) femei. Vârsta medie a pacienților a 
constituit 51,14±0,82 ani în lotul I, 51,74±0,85 în lotul II, 52,16±1,03 în lotul III, 

53,0±0,62 în lotul IV, 50,66±0,86 în lotul V și 51,88±1,03 în lotul VI, fără prezența 

diferenței statistic semnificative între loturi (p > 0,05). Ereditatea agravată a fost 
constatată la 68,4% bolnavi. Durata medie a maladiei a fost între 2 și 3 ani la 

majoritatea pacienților. Totodată, la etapa inițială a fost notată și omogenitatea 

loturilor după valorile tensiunii arteriale de birou, acestea corespunzând gradului III 
al HTA. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore a permis aprecierea 

valorilor medii nictemirale ale TAS și TAD, variabilității TA, dar și definitivarea 

profilului diurn circadian. Variabilitatea majorată a tensiunii arteriale a fost marcată 
la etapa de înrolare în studiu în toate loturile de cercetare în mod comparabil, astfel, 

pacienții prezentând un risc sporit pentru evenimente cardiovasculare fatale. La 
analiza profilului diurn circadian s-a notat că la etapa inițială majoritatea pacienților 

au prezentat profilul patologic non-dipper. În studiu au fost înrolați pacienți cu HTA 

rezistentă și insuficiență cardiacă cu fractie de ejecție păstrată. Astfel, valoarea 
medie a fracției de ejecție în loturi a constituit 60,66 ± 0,32 %. La etapa inițială toți 

pacienții au prezentat un anumit grad de hipertrofie a miocardului VS manifestat 



prin valori majorate ale septului interventricular, peretelui posterior al VS, indicelui 
masei miocardului al VS și grosimii relative a peretelui posterior al VS, loturile 

fiind comparabile după acești parametri. Aprecierea parametrilor ecocardiografici 

după tehnicile dopplerului transmitral, tisular și evaluarea fluxului venos pulmonar 

au notat prezența unui anumit grad de disfuncție diastolică la toți pacienți la etapa 

de înrolare în studiu, majoritatea pacienților având gradul 1 de disfuncție diatolică 

– afectarea relaxării. Afectarea funcției endoteliale s-a manifestat prin nivelul 
majorat al microalbuminuriei în toate loturile de observație, totodată, proteinuria a 

fost prezentă la 80,8 %  pacienți. La pacienții supuși DSAR a fost estimată rata 

primară a efectelor adverse, acestea în marea majoritate a cazurilor fiind minore și 
reversibile. Majorității pacienților postprocedural a fost revizuit regimul de terapie 

antihipertensivă, caracterizat atât prin reducerea dozei, cât și numărului de remedii 

antihipertensive administrate. 
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Explorarea infecțiilor 

nosocomiale în unitățile de 
terapie intensivă. Elaborarea 

preparatelor antibacteriene 

noi. 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie 
”N.Testemițanu” 

Dr.  

hab. 

Prisacari 
Viorel 

Inițiat monitoringul epidemiologic de supraveghere și control al 

infecțiilor nosocomiale în unitățile medicale de terapie intensivă 

inclusiv la pacienții cu COVID-19. S-a constatat o incidență înaltă 
și rezistență crescută a microorganismelor de gen Acinetobacter și 

Staphylococcus meticilin-rezistent în determinarea infecțiilor 

nosocomiale. Obținute două substanțe polimerice cu proprietăți 
antibacteriene pronunțate care în perspectivă pot servi drept bază 

în elaborarea preparatelor antibacteriene.  

 

În rezultatul studiului epidemiologic realizat în cadrul Programului de Stat 

„Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă. Elaborarea 

preparatelor antibacteriene noi” cu cifrul 20.80009.8007.05, sa constatat, că rata 
incidenței prin infecții septico-purulente nosocomiale (ISPN) este înaltă și variază 

în funcție de profilul secției: „Politraumatism” – 24,68%, „Malformații cardiace” – 

34,8%, secțiile pentru pacienții cu COVID-19 – 39,07%. 
În structura formelor nosologice predomină formele severe de infecții. În unitățile 

de terapie intensivă (UTI) de profil „Malformații cardiace” - pneumoniile – 50,7%, 

infecția de situs chirurgical – 12,68%, infecția tractului urinar (ITU) – 8,45% și 
septicemiile – 12,68%; în UTI de profil „Politraumatism” infecția de plagă – 

41,07%, pneumoniile – 32,14%, ITU – 23,10%; în UTI COVID-19 - pneumoniile 

– 92,0%, ITU  - 20,6% și septicemiile – 8,0% în asocieri sau monoinfecții. 
Structura polietiologică a agenților cauzali, variază în funcție de profilul UTI. În 

UTI „Malformații cardiace”, prevalează microorganismele de gen Staphylococcus 

– 23,4%,  A. baumani – 6,5%, Kl. pneumoniae – 18,2%, P. aeruginosa – 9,1%, E. 
fecalis – 18,2%. În UTI „Politrauma” - Kl. pneumoniae – 19,79%, Acinetobacter  – 

16,6%, P. aeruginosa – 14,5% și E. fecalis – 10,4%, iar în UTI COVID-19 – E. 

fecalis – 36,68%, Acinetobacter – 26,54%, Kl. pneumoniae – 7,8% și S. epidermidis 

– 7,3%, cât și fungi de gen Candida, izolate de la 51,7% pacienți. 

Tulpinile izolate de la pacienții cu ISP în 68,19% din probe au manifestat rezistență 

la antibiotice, în 5,12% din probe – rezistență intermediară și doar în 26,5% din 
probe – sensibilitate la antibioticele cercetate. Rezistență mai înaltă tulpinile izolate 

au manifestat față de aminoglicozide – 71,16%, peniciline – 81,39%, cefalosporine 

– 88,18%, chinolone – 75,38% și carbapeneme – 56,37%, inclusiv, față de 
gentamicină – 77,5%, ampicilină – 77,16%, ceftazidim – 87,5%, ceftriaxon – 

87,5%, cefepim – 88,23%, ciprofloxacină – 83,95%, levofloxacină – 75,38%, 

impinem – 70,9%, antibiotice pe larg utilizate în prevenirea și tratamentul ISPN în 
UTI. 67,7% din tulpinile izolate s-au dovedit a fi polirezistente la antibiotice. 

Polirezistență înaltă sa constatat la agenții cauzali predominanți: Kl. pneumoniae – 

78,95%, Acinetobacter spp – 81,25%, P. aeruginosa – 92,86%, S. epidermidis – 
81,81%. Tulpinile de gen Staphylococcus în 52,0% cazuri s-au dovedit a fi 

meticilino-rezistente. 

Din factorii de risc în dezvoltarea ISP în UTI s-au dovedit a fi: utilizarea 
dispozitivelor invazive în procesul de tratament  (tubul endotraheal pentru 

ventilarea pulmonară, cateterul vascular și urinar, drenul toracic și abdominal, 

sonda nasogastrică, trahostomia), comorbiditățile, politraumatismul, administrarea 
de vasopresoare, durata aflării pacienților în UTI etc. 

 De exemplu, intubarea endotraheală a pacientului crește riscul de 

dezvoltare a ISP în medie cu 23,68%, și crește odată cu durata exponențială. La o 
durată de ventilare pulmonară până la 24 ore riscul constituie 5,56%, între 24-96 

ore – 23,08%, iar în cazul perioadei de ventilare pulmonară mai mare de 96 ore 
riscul dezvoltării pneumoniei nosocomiale crește cu 56,10%. 

Problema ISPN în UTI constă și în impactul clinic și economic semnificativ. Durata 

spitalizării în UTI a pacienților cu ISPN este de 2,2–2,5 ori mai mare, sinecostul per 
pacient - 4,56 ori, rata letalității de 4,55-8,43 ori mai mare în comparație cu pacienții 

fără ISPN. 



Reieșind din polirezistența înaltă a agenților cauzali predominanți în ISPN un 
imperativ al timpului este obținerea preparatelor antibacteriene noi. În acest context 

în cadrul proiectului, în anul 2021, au fost obținute și studiate 17 noi materiale 

polimerice grefate cu compuși antibacterieni. În rezultat au fost selectate două 

substanțe cu proprietăți antibacteriene pronunțate și toxicitate joasă, care, în 

continuare, vor fi folosite în obținerea remediilor antibacteriene noi. 
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În rezultatul optimizării metodele de evidență statistică a tumorilor 
benigne și maligne la copiii din Republica Moldova în 

conformitate cu standardele europene, s-a stabilit creșterea 

incidenței tumorilor maligne la copii.  
Analiza factorilor de risc și a cauzelor de îmbolnăvire efectuată 

integrat, la nivel național permite aprecierea impactului 

particularităţilor morfo-imunologice asupra evoluţiei clinice şi 
prognostitului tumorilor cu diverse localizări la copii.  

A fost elucidată necesitatea adaptării programelor de screening, 

diagnostic precoce, prevenire, tratament și recuperare a copiilor cu 
tumori în conformitate cu „Planul global de acțiune pentru 

prevenirea și controlul bolilor netransmisibile” lansat de OMS, 

prin care se urmărește reducerea mortalității premature prin cancer 
cu 25% până în anul 2025.  

Pentru optimizarea tratamentului multimodal se impune 

elaborarea unui concept modern în determinarea consecutivităţii 
acţiunii factorilor curativi tumoricizi, în funcție de particularităţile 

anatomomorfoimunologice ale copilului în perioada de creștere.  

 În primul an de realizare a proiectului s-au evidențiat necesitatea 
și s-au pus bazele pentru elaborarea noilor politici privind 

abordarea sistemică și multidisciplinară în depistarea factorilor de 

risc, implementarea metodelor moderne de screening, diagnostic 
precoce, prevenire, tratament personalizat, complex, reabilitare și 

îngrijire paliativă a copiilor cu tumori din Republica Moldova, 

precum și crearea condițiilor favorabile pentru menținerea și 

fortificarea sănătății populației. 

Pentru optimizarea metodelor de evidență statistică a tumorilor benigne și maligne 
cu diferite localizări la copiii din Republica Moldova în conformitate cu standardele 

europene au fost elaborate chestionare unificate și fişe de evidenţă statistică pentru 

copiii cu tumori, apreciate criteriile specifice de includere a copiilor în studiu, 
stabilite parametrii de repatizare în grupe de evidenţă (după date personale, 

parametrii clinici şi biologici a tumorilor, metodele de tratament aplicat anterior). 

În structura tumorilor maligne la copii în R. Moldova locul de frunte îl ocupă 
hemoblastozele, după care urmează tumorile creierului şi ale măduvei osoase, 

neuroblastomul, tumorile ţesuturilor moi şi osoase, ale rinichilor, ochilor, ficatului. 

Astfel, pentru copii sunt caracteristice mai mult tumorile solide şi ale organelor 
interne. Diagnosticul tumorilor maligne la copii prezintă dificultăţi serioase nu 

numai din cauza rarităţii acestor patologii, dar şi din cauza particularităţilor 

deosebite ale evoluţiei clinice (localizări greu accesibile, evoluţie clinică „mascată”, 
predominarea simptomaticii generale asupra celei specifice). Vârsta pacienţilor 

creează dificultăţi în culegerea anamnezei şi acuzelor. Toate aceste momente impun 

medicilor pediatri o cunoaştere profundă a particularităţilor evoluţiei tumorilor 
maligne la copii. Analizând datele acestui tabel s-a constatat, că pe parcursul 

primului an de proiect au fost înregistrați 777 de copii cu tumori, dintre care 279 

(35,2%) primari și 498 (64,8%) – secundari 
Analiza factorilor de risc, cauzelor bolii și majorarea accesibilității copiilor cu 

tumori din Republica Moldova la consultarea multidisciplinară a inclus: examenul 

preventiv complex, multidisciplinar a 1023 de copii cu vârste cuprise înte 0 și 18 ani în 
scopul depistării precoce a tumorilor și proceselor pretumorale din regiunea cap și gât, 

baza craniului, creier și cavitatea toraco-abdominală; examenul complex multidisciplinar 

al copiilor cu tumori (primari și aflați la evidență); luarea în evidență a copiilor cu tumori 

benigne și maligne (regiunea cap și gât, baza craniului și creier, cavitatea toraco-

abdominală) și factori de risc sporit; optimizarea tehnicilor de diagnostic, diagnostic 

diferențial imagistic (ecografie, CT cu angiografie, Dopplerografie, RMN, 
scintigrafia, etc.), examinări de laborator (reactanții fazei acute a inflamației, 

Proteina C – reactivă, VSH, Leucocitele), markerii endotoxicozei, inclusiv 

interleukinele, TNF, endotelina, imunohistochimia, genetice, histopatologice, 
bacteriologice. În rezultat, au fost completate fişele de evidenţă statistică pentru 421 

copii cu tumori benigne și maligne în regiunea cap și gât, baza craniului și creier, cavitatea 

abdominală și toracică, iar arhivarea dosarelor medicale s-a realizat în sistemul 
SIAMUS.  

A fost prelevat și colectat materialul biologic pentru efectuarea studiului morfologic, 

biochimic și imunologic (aprecierea parametrilor statutului imun şi marcherilor 
moleculari tumorali: TGF-beta, Interferon-gamma, VEGF, Interleukin-1 beta-IFA, 

Interleukina-18, Interleukina-6, Interleukina-10, TNFa, Multitest CD3 /CD16 + CD56 

/CD45/CD19) de la copii luați la evidență. Pentru efectuarea studiului epidemiologic al 
tumorilor la copii s-a efectuat studiul comparativ al incidenței și prevalenței 

tumorilor și proceselor pretumorale din regiunea cap și gât, baza craniului, creier și 

cavitatea toraco-abdominală, fiind analizate 1023 chestionare unificate și 1627 dosare 
medicale pe perioada ultimilor 10 ani în incinta secției de oncologie pediatrică a 

IMSP Institutul Oncologic, Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie 

Pediatrică „acad. Natalia Gheorghiu” a IMSP IMC, secțiilor de chirurgie oro-
maxilio-facială și otorinolaringologie pediatrică a IMSP IMC, Clinica „Em. 

Coțaga”. Tratamentul individualizat complex și multidisciplinar a fost efectuat la 511 
copii cu tumori benigne și maligne cu diverse localizări. La 211 pacienți s-a administrat 

polichimioterapie, 6 - radioterapie, 2- îngrijiri paliative. 

Implementarea în anul 2021 a algoritmului unificat de screening și diagnostic 
precoce al tumorilor la copii a contribuit la depistarea rapidă și abordarea 

miniivazivă, organomenajantă a acestora. Diagnosticul precoce a redus durata de 



spitalizare și sinecostul tratamentului, iar implementarea metodelor moderne de 
tratament miniinvaziv și organomenajante – perioada de reabilitare. S-a majorat 

accesibilitatea copiilor la consultarea multidisciplinară și diagnosticul precoce al 

tumorilor cu 4,5%. Identificarea factorilor de risc și implementarea măsurilor de 

prevenire a condus la crearea condițiilor favorabile pentru menținerea și fortificarea 

sănătății copiilor.  

Optimizarea metodelor de evidență statistică a tumorilor benigne și maligne cu 
diferite localizări la copiii din Republica Moldova în conformitate cu standardele 

europene va permite compararea datelor cu cele estimate la nivel eupean și mondial. 

Studiile epidemiologice vor permite identificarea factorilor de risc specifici pentru 
tumorile maligne la copii în Republica Moldova (folosirea contraceptivelor 

hormonale, talacizinul, boli cronice ginecologice, HIV-infecții, vîrsta, sex, 

alcogolismul părinților). Identificarea factorilor de risc și implementarea măsurilor 
de prevenire va contribui la reducerea incidenței tumorilor la copii, precum și 

crearea condițiilor favorabile pentru menținerea și fortificarea sănătății populației.  

Diagnosticul precoce al tumorilor va reduce durata de spitalizare și sinecostul 
tratamentului, iar implementarea metodelor moderne de tratament miniinvaziv și 

organomenajante va reduce perioada de reabilitare. Studiul markerilor moleculari 

ai cancerului turaco-abdominal, creerului, glandei tiroide, vor permite depistarea 
precoce și aprecierea prognosticului maladiei. Majorarea accesibilității copiilor la 

consultarea multidisciplinară și diagnosticul precoce al tumorilor va contribui 

ulterior la scăderea incidenței tumorilor la copii, care va reduce necesitatea, dar și 
durata de spitalizare, sinecostul tratamentului.  

A fost elucidată necesitatea adaptării programelor de screening, diagnostic precoce, 

prevenire, tratament și recuperare a copiilor cu tumori în conformitate cu „Planul 
global de acțiune pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile” lansat de 

OMS, prin care se urmărește reducerea mortalității premature prin cancer cu 25% 
până în anul 2025.  

Din 777 de copii 455 (58,5%) au fost cu tumori benigne şi 97 (12,4%) cu tumori 

maligne, 231 (29,7%) de pacienți au fost supuși tratamentului chirurgical, 455 
(58,5%) tratamentului chimioterapeutic, 13 (1,9%) radioterapeutic. Deși 

majoritatea leziunilor tumorale ale cavității orale raportate la copii și adolescenți 

sunt benigne, incidența malignității copilului este cea mai mare în primul an de 
viață, cel de-al doilea vârf fiind întâlnit la vârsta de 2-3 ani. Cancerul oral este 

deosebit de agresiv la pacienții tineri și este asociat cu o supraviețuire mai slabă în 

comparație cu adulții, boala fiind mai agresivă, iar prognosticul mai nefavorabil 
comparativ cu pacienții adulți  

Tratamentul individualizat complex și multidisciplinar a fost efectuat la 372 de copii cu 

tumori benigne și maligne cu diverse localizări. În condițiile pandemiei SARS-CoV-2 
a fost elaborată o conduită specială pentru profilaxia infecției cu coronavirus. 

Pandemia de COVID-19 este o situație nouă, inedită pentru întreaga lume, cu multe 

necunoscute, inclusiv pentru domeniul Chirurgiei Oncologice Pediatrice-
Stomatologice. Pacientul oncologic adult sau copil ca pacient de urgență, astfel, 

copiii cu tumori maligne au fost tratați în mod urgent. Abordarea medicală în 

tratamentul pacienților oncologici a fost condiționat divizată în 3 grupe.  

I grup – pacienții primari cu diagnostic de tumoare malignă, confirmat histologic, 

care trebuie supuși tratamentului. A amâna acest tratament este mai periculos decât 

coronavirusul. Tratamentul trebuie efectuat în condiții pandemice: distanțare, 
folosirea substanțelor dezinfectante, a măștilor, interzicerea vizitelor rudelor.  

II grup – copiii pacienții, care la debutul pandemiei erau la etapa de tratament 

(chimio- sau radioterapie). Dacă permite situația concretă tratamentul continuă. 
Hormonoterapia prin injectare se poate efectua în condițiile casnice de către echipă 

(medic și asistentă). I 

III grup – constituit din copiii – pacienți, care au fost supuși tratamentului și la 
moment nu au semne de boală, dar necesită monitorizare. Acești pacienți trebuie să 

se afle în carantină. Se consideră, că pacienții oncologici au imunitatea compromisă. 

La tineri și copii imunitatea este relativ bună, dacă nu există maladii serioase cum 
ar fi maladiile sistemice. Tactica trebuie să fie personalizată, strict individuală. Pe 

parcursul anului 2021 au fost elaborate 3 tipuri de intervenții chirurgicale în 



oncologia pediatrică: operații tipice, operații lărgite, operații combinate. 
Au fost elaborate principiile tratamentului chirurgical în tumorile de diverse 

localizări la copii. Astfel, metoda chirurgicală de la unica metodă în tratamentul 

tumorilor maligne a ajuns să fie o componentă a tratamentului complex în asociere 

cu metodele radio- și chimioterapeutică, iar în ultimele decenii cu bio- și 

geneticoterapia. O mare parte a pacienților sunt diagnosticați și spitalizați la stadii 

avansate de procese tumorale, ceea ce impune o intensificare a tratamentului 
chirurgical atât la adulți, cât și la copii. Aceasta presupune o perfectare a tehnicii 

operatorii, a tehnicii anesteziologice și a terapiei intensive postoperatorii. La 

momentul actual deosebim câteva tipuri de intervenții chirurgicale:  
1. Diagnostice (mai frecvente la copii)  

2. Curative (radicale, relativ radicale, paliative) 

3. Citoreductive  
4. De reabilitare  

5. Simptomatice.  

Problema tratamentului chirurgical al tumorilor solide la copii este puțin studiată, 
dar cercetările se intensifică în ultimii ani. Acest fapt se explică prin prevalarea 

metodelor chimioterapeutice și combinate (chimio-radioterapeutice) în tratamentul 

tumorilor solide la copii, spre deosebire de tratamentul la adulți. Tumorile solide la 
copii constituie cca 20% din toate tumorile. În structura tumorilor maligne tumorile 

epiteliale, la adulți constituie 80-85%, iar la copii – cca 1%. 

Elaborarea și implementarea tacticii noi de tratament chirurgical al cancerului la 
copii în funcție de factorii anatomo-morfo-imunologici, tratamentului personalizat 

complex a copiilor cu tumori (în regiunile capului și gâtului, toraco-abdominale, la 

baza craniului și creier) va contribui la scăderea morbidității și mortalității 
oncologice și va favoriza creșterea ratei de supraviețure (de la circa 36% până la 

51%) la distanța de 5 ani. Implementarea metodelor moderne de tratament 
miniinvaziv și organomenajante va reduce rata efectelor adverse, perioada și 

costurile etapelor de reabilitare. Reabilitarea precoce morfofuncțională va contribui 

la integrarea psihoemoțională a copiilor în societate și va îmbunătăți calitatea vieții 
lor. Astfel, realizarea obiectivelor propuse vor aduce beneficii atât copiilor cu 

tumori și familiilor acestora, cât și economiei naționale, întregului sistem medical. 

Rezultatelor obținute din cercetările clinice și paraclinice au fost reflectate în 19 de lucrări 
științifice, dintre care:  1 compendiu, 16 - în reviste naţionale; 23 comunicări la 

conferinţe, simpozioane,  2 brevete de invenție ș.a.  

A fost organizată Conferința națională științifico-practică cu participare 
internațională „Medicina personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al 

tumorilor la copii”, la care au participat 178 de specialști invitați din Republica 

Moldova și 14 de după hotare: România, SUA, Belarus, Ucraina și Rusia. Au fost 
prezentate 19 comunicări orale. Materialele conferinței (22 de articole) au fost publicate 

în Buletinul AȘM. Științe medicale, 2021, nr. 2.  

Memrii echipei de cercetare activează în cadrul a 5 proiecte de cercetare naționale 
și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat. În cadrul 

proiectului: „Détection des erreurs d'analyse médicale - un défi d'entrepreneuriat 

social et d'optimisation de la qualité de vie”, lansat de AUF au fost instruiți, la cursul 

„Managementul analizelor de laborator” 4 studenți-doctoranzi. 
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Creșterea progresivă a traumatismelor cauzate de accidente rutiere 

a schimbat semnificativ structura leziunilor mecanice în 
politraumatism. În doar 10 luni din 2020, au avut loc peste 2.000 

de accidente rutiere, în care 2.800 de persoane au fost rănite și 200 

au decedat, din care 95% sunt de vîrsta aptă de muncă. Scopul 
principal al proiectului este elaborareastrategiei de tratament bine 

întemeiată pentru pacienții cu politraumatism menită să sporească 
rezultate pozitive. O analiză retrospectivă a datelor ale pacienților 

cu politraumatism în ultimii trei ani arată că majoritatea dintre 

aceștia sunt internați la cele mai apropiate instituții medicale într-
o stare gravă sau critică, care necesită recuperare de urgență. 

Majoritatea spitalelor nu au echipamentele și specialiști necesari 

Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) "Managementul politraumei: 

programul naţional de acordare a asistenţei medicale specializate pacienţilor 
politraumatizaţi în RM" cu cifrul 20.80009.8007.07, etapa II - anul 2021.  

Scopul etapei anuale:Optimizarea tacticilor de diagnostic şi tratament ale 

pacienţilor politraumatizaţi în cazul predominării traumei organelor interne. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite, am studiat date din literatura de specialitate, 

am determinat o direcție strategică în tratamentul pacienților cu politraumatism cu 
leziuni dominante ale organelor interne, am identificat principalele factori care 

influențează rezultatele diagnosticului și tratamentului, am determinat modalități de 

îmbunătățire a tacticii de tratament în cazul dominării traumei organelor interne la 
pacienții cu politraumatism. Am studiat datele din baza de date IMSP Institutul de 

Medicină Urgentă  http://hipocrate.urgenta.md/hchisinau/ (studiu retrospectiv), 

http://hipocrate.urgenta.md/hchisinau/


pentru a ajuta pacienții politraumatizați, ceea ce afectează 
rezultatele finale ale tratamentului. Rezultatele acestui studiu 

presupun elaborarea unui protocol clinic național pentru pacienții 

politraumatizați în RM unde vor fi explicate toate acțiunile, 

responsabilitățile și componența echipei interdisciplinare 

implicate în acordarea ajutorului medical, de la transportul pre-

spitalicesc pînă la acordareaasistenței medicale specializate. 
Tratamentul unui pacient politraumatizat se efectuează de obicei 

în mai multe etape, cu costuri materiale semnificative, care nu sunt 

întotdeauna compensate corespunzător, ceea ce nu acoperă 
costurile suportate pentru recalificarea personalului și 

achiziționarea de echipamente noi. 

 

fișele medicale ale pacienților politraumatizați cu leziune dominantă a organelor 
interne și instabilitate hemodinamică. S-a constatat că cel mai important în 

diagnosticul leziunilor abdominale la pacienții instabili hemodinamic la internare 

este identificarea leziunilor care pun viața în pericol, și nu specificarea organelor 

afectate. Se acordă prioritate intervențiilor chirurgicale urgente pentru: oprirea 

hemoragiei masive în cavitatea abdominală, rezolvarea tamponadei cardiace, 

drenarea cutiei toracice, adică intervenția chirurgicală salvatoare. Au fost stabilite 
factori cei mai importanți care maschează sau afectează negativ simptomele 

abdominale în politraumatisme, cum ar fi:  afectarea mai multor sisteme anatomice, 

starea neurologică <11 puncte pe scara Glasgow, șoc sever, traumatism abdominal 
închis după un accident sau catatraumatism. Fixarea primară a unui inel pelvin 

instabil în traumatismele pelvio-abdominale asigură controlul hemoragiei din 

oasele pelvine în timpul laparotomiei. Utilizarea principiului ”damage control” face 
posibilă evaluarea obiectivă a stării pacienților cu politraumatism și determinarea 

tacticilor de tratament adecvate. A fost dezvoltat un algoritmdiagnostico-curativ 

pentru traumatismele abdominale și retroperitoneale închise predominante. Tactica 
chirurgicală se aplică în funcție de leziunea dominantă și include două sarcini 

principale: rezolvarea leziunilor cu risc pentru viață și intervenții chirurgicale 

speciale în funcție de zonele de afectare anatomică și funcțională și severitatea stării 
pacientului. S-a confirmat faptul că indicațiile pentru tratamentul nonoperator al 

leziunilor hepatice sunt gradele I-II-III, absența simptomelor peritoneale, 

stabilitatea hemodinamicii și posibilitatea unui control adecvat constant. 
Rezultatele obținute ale cercetării sunt incluse în cursul pentru studenți și rezidenți 

ai USMF „Nicolae Testemițanu”, sunt implementate în departamentele clinice ale 

Institutului de Medicină Urgentă și alte instituții medicale. Membrii echipei de 
cercetare au ascultat un ciclu de prelegeri online ale școlii de „Politrauma” din 

Hanovra, ale Asociației traumatologilor din Moscova.Rezultatele cercetării au fost 
reflectate în publicații naționale și internaționale (28 de lucrări, un brevet de 

invenție), au fost prezentate la foruri științifice din RM, România, Rusia. La 

expoziţiile internaţionale au fost obținute: o medalie de aur, 2 - de argint și o 
diploma de Excelență (EURO INVENT-2021, Iași și PRO INVENT-2021, Cluj-

Napoca, România. 
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Controlul bolilor prevenibile prin vaccinări, ca obiectiv al 

Programului Naţional de Imunizări, prevede reducerea și 
eliminarea morbidității prin infecțiile prevenibile prin vaccinări în 

rezultatul asigurării unei cuprinderi înalte (peste 95%) cu vaccin a 

grupurilor țintă de populație. În Republica Moldova maladiile 
respiratorii și pneumoniile au o incidentă și o rată de mortalitate 

mare la copiii de vârstă mică, agenții patogeni frecvent incriminați 

fiind H. influenzae tip b și Str. pneumoniae. Vaccinarea în 
republică contra H. Influenzae a început în anul 2009, iar contra 

infecţiei cu Str. pneumoniae în anul 2013. Evaluarea datelor 

statistice furnizate de Agenția Națonală de Sănătate Publică relevă 
pe parcursul anilor 2013-2019 o rată relativ joasă de vaccinare (sub 

90%), inclusiv cu Hib variază între 88,7-89,9% și cu VPC13 între 

71,6-89%. Totodată se menține înaltă pe parcursul anilor 
morbiditatea și mortalitatea copiilor de vârstă fragedă prin 

afecțiunile sistemului respirator, inclusiv pneumonii. Astfel, deși 

la nivel mondial eficiența vaccinării cu aceste doua vaccinuri este 
certă, în RM imunizarea copiilor contra infecţiei cu Str. 

pneumoniae și H. Influenzae nu a atins acel prag de 95% care să 

asigure imunitatea colectivă și să fie obținute reducerea 
mortalității și morbidității prin aceste infecții. 

 

În total au fost înrolați 279 de copii în studiu. Lotul final a constituit 225 de copii 

elegibili. Copiii  au avut vârsta cuprinsă între ≥8 săptămâni și ≤ 5 ani. Lotul cazurilor 
a inclus 75 de copii spitalizați în cadrul Institutului Mamei și Copilului și al 

Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Chișinău, care au prezentat simptome 

respiratorii acute și cărora nu li s-a administrat antibioticoterapie anterior 
spitalizării. Controalele au reprezentat o fracțiune de eșantionare a populației care 

nu a fost diagnosticată cu o patologie respiratorie. Pentru fiecare caz, au fost  alese 

la întâmplare 2 controale asociate, nr acestora a constituit 150 de pacienți. 
Controalele au fost asociate cazurilor după criterii de sex și vârstă, corespunzător 

raportului 1:2. 

Vârsta medie a copiilor parcticipanți a constituit  18,55 ± 1.1 luni. Conform 
apartenenței de sex, băieții au înregisrat 56.7%, cu rata băieți/ fete = 1.10 /1. A 

existat totuși o distribuție teritorială inegală a cazurilor, astfel în din mediul urban 

au fost 95%, iar din cel rural - 5%. Expunerea la fumatul pasiv a fost un alt factor 
de risc studiat, astfel ponderea persoanelor care au fumat în interiorul locuinței mai 

mult de 3 ore în fiecare săptămână pe parcursul ultimei luni din momentul 

intervievării constituie 21,33% în lotul cazurilor și 2,66 în lotul control.  
Prematuritatea a fost decelată în 10,6% din cazuri și în proporție de 5.33% din 

controale.   

Pacienților din lotul cazuri li s-a prelevat aspiratul nazofaringian pentru a realiza 
investigații microbiologice ulterioare. Dintre cele 75 de probe analizate, 58 

(77,33%) au fost pozitive pentru infecția bacteriană. Examenul bacteriologic al 
specimenelor izolatelor nazofaringiene a identificat S. aureus ca agent bacterian 

predominant de colonizare a nazofaringelui în cca 32%, fiind rezistent în 66% la 

peniciline, în 12% la macrolide și în 20% din cazuri cu o sensibilitate ridicată la 
antibiotice. Moraxella catharhalis a fost evidențiată în 20% din cazuri, profilul 

rezistenței antimicrobiene conturând rezistență la meropenem în 40% din probe. 



Studierea profilului de susceptibilitate a relevat o prevalență îngrijorătoare și un 
model de rezistență al Moraxella catharhalis la meropenem. De asemenea, în 20% 

din cazuri au fost depistate S.Dysgalactiae grupele C și G, în 26% rezistente la 

peniciline, în 27% rezistente la Sulfametoxazol-Trimetoprim și în 20% cu o 

sensibilitate crescută la toate grupele de antibiotice. Spectrul etiologiei respiratorii 

prevenibile prin vaccinare a notat S. pneumoniae în 1,33% din cazuri și H. 

Influenzae în 4%, dar este de menționat faptul că acestea au fost notate în titruri 
mici, ceea ce sugerează statutul de purtător, evidențiind un risc potențial de apariție 

a infecțiilor invazive. Este de remarcat faptul că 8% dintre microorganismele 

identificate au prezentat bacterii extrem de rezistente precum S. Aureus MRSA, 
Burkholderia cepacia, Acinetobacter lwoffii. Totodată, este important de menționat 

că în cazul a 10 exemplare colectate (13,3% din cazuri) s-au evidențiat creșteri 

bacteriene mixte, preponderent constituite din S.Dysgalactiae, S. Aureus și S 
pyogenes. Spectrul microbiologic decelat în specimenele cazurilor nevaccinate este 

reprezentat de S.Dysgalactiae, Moraxella Catharhalis și Candida albicans. 

Cunoașterea statutului vaccinal a permis estimarea Odds Ratio (compararea ratei de 
atac a pacienților vaccinați și celor nevaccinați). OR=0.1892 (95% CI = 

0.0358 to 0.9993); z statistic1.961 P= 0.0499 ). Valoarea eficacității vaccinarii de 

81% traduce de fapt o reducere de cca 81% a apariției infecțiilor respiratorii în 
grupul vaccinat. 

Corelația acestor parametri calitativi a fost apreciată cu ajutorul coeficientului de 

contingență și coeficientul de asociație. Conform rezultatelor obținute Ka  = 0,68, 
iar Kk =  0,46, fapt ce confirmă corelația – privind capacitatea de protecție a 

vaccinului. 
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Dovezile ştiinţifice obţinute în baza cercetării literaturii de 
specialitate internaţionale, şi naţionale referitor la rezistenţa 

microorganismelor la antimicrobiene argumentează încă o dată că 

RAM rămâne o preocupare majoră a societăţii din cauza creşterii 
alarmante a indicilor de rezistenţă la nivel global. 

În pofida prezenţei planului global de acţiuni privind reţinerea 

rezistenţei la antimicrobiene, care îndeamnă ţările să-şi elaboreze 

planuri naţionale în domeniul supravegherii RAM, până la 

moment unele ţări nu dispun de aşa elaborări. Republica Moldova 

dispune de un proiect de plan naţional, care urmează a fi aprobat. 
Datele analizei şi evaluării studiilor actuale, evidenţiază o 

prevalenţă ridicată a infecţiilor cauzate de BGN multirezistente la 

nivel global şi naţional. Rezultatele obţinute demonstrează 
necesitatea unui sistem standardizat de supraveghere a rezistenţei  

microorganismelor la antimicrobiene în ţară. 

Studiile analizate au permis stabilirea volumului eşantionului 
calculat pentru cercetările planificate în cadrul studiului, egal cu 

384 de tulpini, cu o probabilitate de 95% şi greşeala medie de 5%. 

RAM - domeniu multisectorial, care necesită implicarea şi 
cooperarea tuturor autorităţilor interesate, iar datele analizate 

relevă importanţa implementării măsurilor de supraveghere, 

instruirea şi creşterea continuă a nivelului de pregătire a 
personalului de laborator, implementarea metodelor contemporane 

şi practici bune de diagnostic. 

 

Maladiile infecţioase cauzate de BGN multi-rezistenți la antimicrobiene reprezintă 
o provocare majoră în medicină. Astfel, impactul acestor bacterii asupra sănătății 

publice rezultă în prelungirea evoluției bolilor și a perioadei de infectivitate, 

creșterea riscului de deces, creșterea costurilor asociate îngrijirii medicale și riscuri 
înalte care limitează posibilitățile instituțiilor medicale de a asigura terapie 

intensivă, chirugie majoră, transplanturi, etc. În scopul realizării obiectivelor 

planificate, în cadrul acestei cercetări, au fost realizate un șir de activități. Pentru 

standardizarea metodologiei privind procesul de recoltare și investigare 

microbiologică a biosubstratelor clinice planificate au fost elaborate trei ghiduri 

naționale. În vederea implementării ghidurilor și asigurării calității investigațiilor 
au fost organizate trei ateliere de lucru pentru medicii clinicieni și medicii din cadrul 

laboratoarelor microbiologice. Ulterior, au fost izolate și identificate tulpinile de 

BGN din diverse biosubstrate, analizate rezultatele testărilor fenotipice al acestor 
patogeni suspecți la producerea de BLSE și carbapenemaze. În rezultat sau stabilt 

pattern-urile de rezistență la antimicrobiene a tulpinilor de BGN și determinată 

ponderea bacililor gramnegativi multi-rezistenți relevanți din punct de vedere clinic 
și epidemiologic. Datele obținute atestă o rezistență evidentă și în unele cazuri 

combinată a BGN glucozo-fermentativi la mai multe grupuri de antimicrobiene 

(cefalosporine de GIII-a, aminoglicozide și fluorchinolone) a fost comună, cu 
procente mai mari la K. pneumoniae decât la E.coli. Și în cazul BGN nefermentativi 

rezistența la mai multe grupuri de antimicrobiene a fost comună, cel mai frecvent 

fenotip raportat fiind rezistența multiplă la fluorchinolone, aminoglicozide și 
carbapeneme, aspect foarte îngrijorător din punct de vedere al operațiunilor 

terapeurtice. Tulpinile multirezistente de BGN izolate din biosubstrate au fost 

stocate pentru studierea determinanților genetici de rezistență prin tehnici de 
biologie moleculară. În scopul diseminării rezultatelor obținute a fost organizată 

Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională ”One Health” approach 

in a changing world. Totodată, pentru sporirea nivelului de conștientizare privind 
RAM și îmbunătățirea practicilor de prescriere argumentată a antimicrobienelor în 

cazul infecției cu SARS–CoV-2, de către medicii clinicieni a fost organizat 
workshop-ul „Managementul clinic al pacienților cu COVID -19”. În vederea 

promovării rezultatelor cercetărilor obținute în proiect, membrii echipei au 

participat la emisiuni radio și elaborat articole în reviste de popularizare. 
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Pe parcursul primului an al proiectului, în pofida situației 
excepționale în medicină impactul căreia nu poate fi subestimat s-

a reușit îndeplinirea sarcinilor planificate conform obiectivelor 

propuse. Finalizarea studiului retrospectiv și analiza datelor 

acestuia în paralel cu desfășurarea studiului prospectiv au permis 

evaluarea situației reale în ceea ce ține de 

managementul pacienților cu NSTEMI în Chișinău.  
Analiza statistică a datelor acumulate a permis conturarea 

lacunelor în diagnosticul și managementul pacienților cu 

NSTEMI, care în viitor vor servi drept repere suplimentare la 
oformarea protolocului clinic național bazat pe ultimul ghid al 

SEC pentru managementul pacienților cu SCA-NSTE dar și 

adaptat la posibilitățile locale.  
Studiul in vitro efectuat pe modelul de perfuzie a cordului izolat și 

vasului izolat a evidențiat mecanisme importante ale 

dishomeostaziei circulatorii, care pot fi ținte de prognoză și terapie 
patogenetică în evoluția post-infarct: 

 Creșterea stiffness-ului diastolic, reducerea vitezei de contracție 

izovolumică a miocardului, precum și inotropismul negativ la 
acțiunea ET-1 contribuie esențial la declanșarea și agravarea 

insuficienței cardiace post-infarct.  

Afectarea continuum-ului cord-vas-cord se impune prin 
micșorarea relaxării vasculare periferice la acțiunea acetilcolinei, 

iar Ang 1-7 ameliorează răspunsul vascular endoteliu dependent.  

Inflamația fazei acute a IME are rol notabil în evoluția post-infarct, 
întrucât atenuarea ei prin IL-10 și antagonistul TNFa ameliorează 

concludent rezervele funcționale ale cordului și funcționalitatea 
endoteliului vascular. 

 

Pacienții cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST (NSTEMI) cu risc 
cardiovascular intermediar și mic (scorul GRACE <140), care excelează în plan 

patogenetic prin afectarea microcirculației coronariene demonstrează o evoluție 

post-infarct benefică la distanța de 6 luni în cadrul revascularizării amânate a 

miocardului peste 72 ore (perioada fazei acuta  a miocardului ce corespunde 

expresiei macrofagelor anti-inflamatoare, M2). Pe un lot de 126 de pacienți s-a 

decelat că rata pacienților cu NYHA III la sfârșitul perioadei de supraveghere era 
net mai mică vsindicele atestat într-un lot de 126 de pacienți cu NSTEMI 

revascularizați până la 72 ore (4 versus 29%). În plus, efortul maximal efectuat a 

fost semnificativ mai mare 111,200±2,244 versus 99,370±2,487 Wt (p<0,001), 
după cum și rată pacienților cu toleranță fizică înaltă: 45,6% versus 31,9%. 

Aplicarea rezonanței magnetice nucleare a demonstrat fezabilitatea diagnostică față 

de disfuncția microcirculației coronariene (DMC), întrucât în 100% cazuri s-a 
depistat fibroza subendocardică, care este cauzată nemijlocită a acesteia. La acești 

pacienții nivelul circulant al markerului fibrozei miocardului, galectina-3, a fost 

semnificativ mai mare cu 43,8% față de indicele martor și s-a corelat de asemenea 
cu indicele de rezervă a perfuziei miocardului și cu indicele raportului dintre rezerva 

coronariană și fluxul arterelor de penetrare a miocardului.  

Indicele braț gleznă poate fi un marker al periclitării perfuziei la nivelul arteriolelor, 
dat fiind faptul că la 40 de pacienții cu boala arterelor periferice valoarea acestuia 

s-a estimat depreciată cu 47,67%. Acest declin a fost asociat cu activarea stresului 

oxidativ, manifestată prin elevarea conținutului seric al peroxidului de hidrogen și 
sNox2-dp cu 40-77%. Totodată, acesta s-a direct cu indicii de alterare a microbienei 

intestinale, astfel, că zonulina și lipopolizaharidele sunt la acești pacienți majorate 

cu 89-100%. Respectiv, markerii stresului oxidativ și răspunsului inflamator pot 
avea valoare predictivă indirectă asupra DMC la pacienții cu NSTEMI. 

  Rezultatele studiului fundamental obținute în evaluarea remodelării funcționale a 
cordului și a sistemului coronarian în infarctul miocardic izoproterenolic au 

evidențiat rolul relaxării și contracției izovolumice în afectarea reglării hetero- și 

homeometrică a cordului, iar indicii -dP/dT max și +dP/dT max sunt predictori 
funcționali veritabili. Efectul vasoconstrictor al factorilor neuroendocrini 

vasoconstrictori naturali (norepinefrinei, endotelinei 1, polipeptidului Y și 

angiotensinei II) este potențat, dată fiind reducerea mai mare a fluxului coronarian 
cu până la 21,32% față de martor. Acțiunea Ang 1-7 a ameliorat notabil reactivitatea 

cardiacă și coronariană, astfel că valoarea +dP/dT max  și -dP/dT max a crescut cu 

până la 10% comparativ cu IME, jetul aortic, debitul cardiac și presiunea sistolică 
a ventriculului stâng s-au majorat cu 17-45%, rezerva funcțională coronariană a 

cordului a crescut cu 19%, iar declinul fluxului coronarian la acțiunea factorilor 

neuroendocrini vasoconstrictori s-a depreciat cu până la 11%.      
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În patologia chirurgicală testele de laborator sunt decisive în 
tactica de evaluare a pacientelor gravide și postpartum, în deosebi 

markerii inflamatori (leucocite, nesegmentate, VSH), raportul 

Neutrofil/Limfocitar, cu sensibilitatea de 78% și specificitatea de 
78%, probabilitatea de 3.5.  

La compararea scorurilor inflamatorii aplicate, am determinat 

informativitatea majoră a scorului RIPASA și KARAMAN cu 
AUC de 0.9 (95% CI:0.872-0.989) (p<0,0001), sensibilitate de 

93% vs. 97% și specificitatea de 81% și respectiv 85%, cu o 

probabilitate de 6.6 și 6. Aplicarea acestor două scoruri la femeile 
gravide este net superioară celorlalte scoruri de evaluare.  

Determinarea severității colecistite acute calculoase și 

complicațiilor ei, conform Ghidului de la Tokyo (GT) 2018, pentru 
pacientele gravide și perioada postpartm, este importantă pentru 

tactica ulterioară însupravegherea și trtamentul CAC (conservator 
sau chirurgical).  

Evaluarea severităţii leziunilor traumatice la gravidelor, conform 

scorurilor severităţii traumatismului (AIS, ISS), sa stabilit că 
scorul ISS este un sistem de notare a leziunilor anatomice și la o 

valoare < 17 puncte, complicaţiile sunt minime, iar prognosticul 

În baza rezultatelor cercetărilor (a. 2021) au fost publicate 71 lucrări ştiinţifice. 
În cadrul proiectului de cercetare din Program de Stat – Patologia chirurgicală și 

trauma la gravide și postpartum: optimizarea strategiei managimentului în 

diagnostic și tratament”, cifrul 20.80009.8007.11: - Articol în revistă din străinătate 
recunoscut – 1; articol în revistă naţională recenzat (categoria B) – 1; teze a 

comunicărilor ştiinţifice internaţionale – 14; teze a comunicărilor ştiinţifice 

naţionale – 2; teze publicate la saloanele internaționale – 4. În baza rezultatelor 
cercetărilor au fost obţinute 4 – certificate de inovator. În baza rezultatelor 

cercetărilor au fost obţinute 4 Medalii și Deplome de Exelență la Expoziţii 

Internaţionale (Medalii de Argint – 1 şi Medalii de Bronz – 2, Diplome de Exelență 
– 1). 

Apendicita acută (AA) este cea mai frecventă patologie chirurgicală acută constată 

în sarcină. Semnele clinice sunt incerte cu evoluție nespecifică. Precizarea 
diagnosticului este bazată pe combinarea metodelor de laborator – evaluarea 

markerilor inflamatori (Proteina C-reactivă: la I-a grupă 62.7±7.5 mg/ml (95% 
CI:44.33–81.10), comparativ cu grupa II-a - 38.6±2.7 (95% CI:33.16-44.12), 

procalcitonina: la I-a grupă 0.75±0.08 ng/ml (95% CI:0.5415-0.9585) comparativ 

cu a II-a grupă - 0.58±0.03 (95% CI: 0.5058-0.6514), raportului limfocitar la 
Proteina C-reactivă) și metodele imagistice (ultrasonografia abdomen). 

Schimbărilor inflamatorii acute al apendixului vermiform permit vizualizarea și 



de supravieţuire (mamei și fătului) este net superior, scorul ISS > 
17 puncte, traumatism sever –  

confirmarea diagnosticuluiAA cu o sensibilitate de 85,5% cazuri, predominând 
semnele directe. 

Litiaza biliară în sarcină : Coledocolitiaza este o complicație întâlnită la gravide în 

anamneză cu litiază biliară, în trimestru II tr. – 62.5% versus III tr. – 37.5%, p= 

0,619 (NS); la primipara – 22.2% versus multipara – 77.8%, p=0,056 (NS). 

Procedeele endoscopice transpapilare (PETP) sunt intervenții miniminvazive în 

sarcină, independent de tehnica aleasă: radiantă sau non radiantă, este o metodă 
sigură și de elecție pentru abordarea pacientelor gravide care necesită decompresia 

de căi biliare. Nu este demonstrat efectul nociv al dozei de radiație la care este expus 

fătul pe durata procedurii. Alternativă este efectuarea în două etape, dar este foarte 
dependentă de factorul uman și abilitățile endoscopistului care efectuează 

procedura, pentru că plasarea stenturilor de cale biliară fără utilizarea imagisticii 

este o provocare. 
Pancreatita acută (PA) este o afecțiune care pune viața în pericol, deși rară, care 

poate fi întâlnită în timpul sarcinii. Diagnosticul trebuie luat în considerare la orice 

pacient cu dureri abdominale superioare cu debut acut. Managementul pancreatitei 
la pacienta însărcinată este identic cu cel al pacientului care nu este gravidă, cu o 

atenție suplimentară pentru implicațiile asupra fătului. Evaluarea urgentă și 

continuă a echipelor multidisciplinare: obstetrician, chirurg și reanimatolog este 
vitală atât pentru îngrijirea mamei, cât și a copilului.USG abdominală  contribue la 

diagnosticarea corectă și precoce a formelor și evoluției PA la gravide, ulterior ne 

permite stabilirea tacticii adecvate de tratament miniminvaziv sau/și conservativ. În 
trimestrul III investigarea USG al pancreasului este mai dificilă, din cauza uterului 

gravid. 

Trauma la gravide :în practica clinică principala metodă în diagnosticare 
fracturilor osoase a aparatului locomotor inclusive și la gravide este în continuare 

examenul radiologic.S-a stabilit că în lotul gravidelor traumatizate Sensibilitatea 
radiografiei a fost 88,89%, Specificitatea 100%, Precizia 91,66%. Valoarea 

predictivă a unui rezultat pozitiv a fost de 100%. Monitorizarea modificărilor 

tabloului radiologic a consolidării fracturilor instabile permite supravegherea 
procesului de consolidare a oaselor, efectuarea corecției necesare și determinarea 

momentului încetării fixării, care asigură rezultate pozitive a tratamentului 
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Epidemiologia, factorii de 
risc, diagnosticul precoce, 

evoluția, particularitățile de 
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Republican ”Timofei 
Moșneaga” 

Dr. hab. 

Groppa 
Liliana 

Au fost elaborate chestionarele pentru studiu, în care sunt indicate 

datele clinice a pacienților, inclusiv și factori trigger - bacterieni, 
virali, fungici, parazitari. A fost familiarizată întreaga echipă 

implicată în studiu despre criteriile de includere și excludere. S-a 

organizat echipa de diagnostic prin algoritm. A fost repartizate 
chestionarele la medicii reumatologi din ISMP raionale. Au fost 

instruiți medicii în evaluarea și colectarea datelor pacienților 

incluși în grupul de studiu. S-a inițiat acumularea de pacienți și 
includerea lor în baza de date. S-a completat chestionarele pentru 

100 de pacienți din zona geografică nord și centru a Republicii 

Moldova.  
 

1. Studiul dat reprezintă o sinteză selectivă a celor mai relevante date cu caracter 

medical cu privire la circumstanțele favorizante și mecanismele de dezvoltare a 
afecțiunilor renale la pacienții cu diagnosticul de spondiloartrite seronegative, și 

anume spondilită anchilozantă, artrită psoriazică și artrită reactivă, care au fost 

spitalizați în cadrul secției de Nefrologie, Reumatologie și Artrologie din cadrul 
IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga’’, în perioada anilor 2020-

2021. 

2. În urma efectuării studiului cu privire la cum se manifestă afectarea renală la 
pacienții cu spondiloartrite seronegative, am constatat că nefropatia a fost 

reprezentată de glomerulonefrită cronică în 90% cazuri și în 10% cazuri de 

amiloidoză renală. Clinic, glomerulonefrita cronică se prezintă, în majoritatea 
cazurilor, sub formă de nefrită latentă, cu sindrom urinar izolat (proteinurie 

nesemnificativă, microhematurie), cu funcția renală păstrată pe o durată lungă de 

timp, cu manifestări clinice mai grave în cazurile în care gradul de activitate al bolii 
de bază este mai accentuat. Amiloidoza renală s-a înregistrat mai mult la pacienții 

cu forme grave de spondilită anchilozantă, cu o vechime de boală mare, cu o 

incidență mai mică la pacienții cu artrită psoriazică, și foarte puține cazuri printre 
pacienții cu artrită reactivă, unde aceasta se manifesta clinic prin sindrom nefrotic, 

cu semne de insuficiență renală. 

3. Aproape toți pacienții pe lângă afecțiunea de bază – spondiloartrita seronegativă 
- au prezentat alte comorbidități ce servesc factori de risc și agravare a funcției 

renale, unde cel mai impunător factor de risc este Hipertensiunea arterială (80%), 
urmat de Diabet zaharat tip 2 (60%), Dislipidemie (50%) și Hiperuricemie (20%). 

4. Conform manifestărilor clinice prezente la pacienți, sistemul renal s-a dovedit a 

fi cel mai mult afectat în rândul pacienților cu spondilită anchilozantă, o afectare 
mai ușoară la bolnavii cu diagnosticul de artrită psoriazică, și cu cele mai puține 

afectări printre bolnavii cu artrită reactivă. 
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Cercetările științifice în cadrul proiectului ” Elaborarea metodelor 
inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în baza 

studiului clinico-imunologic și molecular-genetic al pacienților cu 

suspecție la imunodeficiențe primare,” pentru anul 2020 al 

Programului de Stat 2020-2023 au fost centrate pe utilizarea unui 

complex aprofundat de metode clinice, imunologice și molecular-

genetice în scopul depistării maladiilor imunodeficitare cu 
elaboararea metodelor inedite de diagnostic.  

În acest context prioritate majoră revine test-sistemei autohtone 

inedite TREC/KREC, care potențial va detecta modificările 
moleculelor AND a limfocitelor T și B-naive.  

 Obținerea unei stabilități satisfăcătoare a probelor de control va 

conduce la diversitatea stărilor patologice identificate, fiind 
aplicabilă pentru diferite grupe de pacienți.  

Activitatea științifică a echipei de cercetare din cadrul proiectului ”Elaborarea 
metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare în baza 

studiului clinico-imunologic și molecular-genetic al pacienților cu suspecție la 

imunodeficiențe primare”, Programul de Stat 2020-2023, cifrul proiectului: 

20.80009.8007.13, a fost axată pe investigarea clinico-imunologică și molecular-

genetică complexă a pacienților cu suspecție de imunodeficiență primară (IDP), pe 

creșterea gradului de competitivitate în domeniu a membrelor echipei și a medicilor 
de la instituțiile   de asistență medicală primară, secundară și terțiară, pe asigurarea 

testărilor molecular-genetice de nivel internațional, pe edificarea colaborărilor 

științifice cu Instituțiile de Cercetare Fundamentală din spațiul European, SUA, FR, 
țările CSI, pe  implementarea metodelor inedite  de cercetare și elaborarea unor noi 

manopere și metode de testare a bolnavilor. În acest scop au fost reactualizate 

Protocoalele Clinice Naționale ”Imunodeficiențele Primare” PCN-336 și PCN 
standardizat pentru medicii de familie cu suplimentarea unor compartimente 

(vaccinarea diferențiată a nou-născuților cu vaccinul BCG în cadrul familiilor cu 

situație epidemiologică compromisă etc.), au fost elaborate materialele metodice 
”Sindromul timusului mărit: abordare clinică, diagnostică, corecție și 

management”, entitate care reprezintă o problemă dificilă în diagnosticul 

afecțiunilor timice însoțite de imunodeficiența verigei celulare T. Cercetătorul 
științific Dolapciu E. a participat la lucrările școlii internaționale de vară dedicată 

imunodeficiențelor primare, care s-a desfășurat la baza Centrului Național de 

Cercetare Medicală în Hematologie, Oncologie și Imunologie ”Dmitrii Rogaciov” 
(Moscova, FR). Evenimentul a fost marcat de prezentarea   unui caz clinic inedit - 

sindromul  Di George, diagnosticat în cadrul realizării proiectului și confirmat la 

Universitatea de Stat din Novosibirsk. 
La 01.07.2021 a fost semnat un acord de colaborare  științifico-practică între USMF 

”Nicolae  Testemițanu” și  Instituția Științifică Federală de Stat Institutul de 
Biologie Chimică și Medicină Fundamentală al filialei Siberiene a Academiei de 

Științe din FR. Acest acord ne permite testarea molecular-genetică a tuturor 

bolnavilor din RM cu sindromul Di George și Louis-Barr. Concomitent am 
contractat compania americană Invitae, care deține un panel de testare a 405 gene 

pentru diagnosticul diferitor forme  de imunodeficiențe primare conform 

recomandărilor Colegiului American de Genetică Medicală. În speranța obținerii 
unor cercetări gratuite am   solicitat și suportul a două fundații de caritate – Jeffrey 

Modell Foundation (SUA) și (Солнышко din FR). 

Controlul clinico-imunologic și molecular-genetic complex al 61 pacienți cu 
suspecție de imunodeficiență primară, urmând  completarea chestionatului complex 

de investigare, cu anonimizarea și .cifrarea datelor pentru procesare matematică 

ulterioară. Astfel au fost specificați ca având  ataxie-telangiectazie - 1, sindromul 
Griscelli -1, sindromul Di George -1, sindromul inflamator  sistemic tip Kawasaki 

Like - 1, boală granulomatoasă cronică -1. Restricțiile impuse  de pandemia 

COVID-19 au influențat negativ trimiterea pacienților cu IDP  din teritoriu pentru 
investigare  complexă și emiterea unui diagnostic veridic. Cercetătorii științifici au 

participat la diferite  foruri științifice cu publicații (1 articole, 4 rezumate etc.), care 

au fost expuse prin comunicări orale, postere. De regulă, Congresele internaționale 

solicită taxe (500-1000 Euro) pentru participare, care, însă, nu pot fi achitate, deși  

rezumatul prezentat a fost acceptat. Echipa de cercetare participă activ și în studiile 

centrate pe afecțiunile asociate cu maladia COVID-19 la copii; în acest scop a fost 
elaborat și editat un compendiu - ”SARS-CoV-2: antigenitate, imunogenitate, 

mecanisme patogenetice și de prevenție a infecției COVID-19”. În  aceste eforturi 

este încadrat activ cercetătorul științific coordonator al proiectului, dr. hab. șt. med., 
prof univ. Ninel Revenco care este și președintele Comitetului Național de 

Imunizare în Infecția COVID-19. 
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A fost sintetizat principiul activ 4-clorofenilviniltriazolona și 

obținut izomerul acestuia.  

 Au fost identificate populații naturale ale plantelor de vargă-de-
aur, rizomii cărora au fost utilizați ca material săditor pentru 

introducerea în cultură a sp. S. virgaurea.  

Obținerea izomerului 2,4-diclorofenilviniltriazolonei a avut loc în laboratorul 
Sinteză organică al Institutului de Chimie. Pentru prepararea 1-(2,4-diclorofenil)-3-

(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)prop-2-en-1-one s-a utilizat următoarea 

metodă: Balonul cu un singur gât echipat cu receptor Dean – Stark și condensator 
de reflux a fost încărcat cu triazolilcetonă (10 mmol), aldehidă (11 mmol), 

catalizator (1 mol%, amestec de acid acetic și piperidină 1: 1) și benzen (100 ml). 



și auriculare  La studierea compatibilității fizico-chimice a ciprofloxacinei, 
econazolului și uleiului volatil de busuioc, au fost obținute 

termogramele DSC, spectrele IR, UV-Vis, cromatogramele 

HPLC, care denotă compatibilitatea componenților.  

În urma cultivării speciei Monarda fistulosa au fost obținute circa 

34 kg produs vegetal proaspăt de pe plantele primului an de 

vegetaţie, precum şi circa 8 kg de pe plantele cu vârsta 2-4 ani. Din 
produsul vegetal colectat a fost obţinut şi analizat “Extractul fluid 

de monardă”.  

 A fost obținut și efectuat controlul organoleptic al 
clorofenilviniltriazolonei.  

Pentru a selecta formula optimală a picaturilor auriculare cu 

ciprofloxacina si econazol nitrat, substanţele au fost încorporate în 
diverși excipienţi. Au fost formulate, preparate şi analizate 5 

compoziţii de picături bucofaringiene cu ulei volatil de monardă.  

 Studiul toxico-farmacologic a extractelor de Solidago a fost 
efectuat pe șoricei albi de laborator și pe șobolani. LD50 a fost 

estimat la ≥ 2500 mg/kg , clasa de toxicitate 5.  

Activitatea compușilor antibacterieni azolici a fost testată pe cinci 
specii de bacterii. Nitrotriazon are activitate antifungică cu valori 

MIC superioare medicamentelor de referință.  

 

Amestecul rezultat a fost încălzit într-o baie de ulei pentru a menține refluxul ușor 
al solventului timp de 12 ore. Reacția a fost monitorizată prin CSS. După răcire la 

temperatura camerei, amestecul de reacție a fost spălat cu apă (2x50 ml) în pâlnie 

de separare, uscat cu sulfat de magneziu și distilat în vid. Purificarea, confirmarea 

stării/gradului de puritate urmează a fi efectuate. La moment avem cantități 

suficiente pentru cercetările planificate în anul 2021-2022.  

A fost extinsă și continuată cercetarea pe plantația cu splinuță Solidago virgaurea 
în cadrul colecției CȘCPM a USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Extinderea culturii s-

a efectuat prin înmulțire pe cale vegetativă (separarea tufelor, fragmentarea 

rizomilor) în perioada de primăvară (lunile martie-aprilie), folosind în calitate de 
material săditor rizomi de S. virgaurea de la plantele din populațiile naturale 

identificate în rezervația peisagistică ,,Trebujeni” și zona de lizieră de pădure din 

raionul Nisporeni. Plantarea a fost efectuată după aceeași modalitate parcursă la 
înființarea culturii: fasonarea plantelor, divizarea tufele și despărțirea rizomilor în 

fragmente mai mici, urmată de plantarea propriu zisă în rânduri, la distanța de 50-

70 cm şi la adâncimea de 25-30 cm. În perioada mai-iunie, s-au întreprins măsuri 
de întreținere a plantației, care includ 3-4 prașe manuale între rânduri. Au fost 

colectați rizomi de splinuță S. virgaurea și de sânziene-de-grădină S. canadensis în 

perioada martie-aprilie, ce au servit în calitate de material botanic pentru obținerea 
extractelor uscate și cercetările fitochimice ulterioare. Rizomii de S. virgaurea au 

fost colectați din rezervația peisagistică ,,Trebujeni”, iar rizomii de S. canadensis – 

din cadrul colecției CȘCPM a USMF ,,Nicolae Testemițanu”. 
Au fost continuate studiile fizico-chimice asupra clorofenilviniltriazolonei și 

elaborarea metodelor de analiză a acesteia. 2,4-diclorofenilviniltriazolona este o 

pulbere mărunt cristalină, albă cu nuanță bej, fără miros caracteristic. Este o 
substanță practic insolubilă în apă; greu solubilă în Cloroform și Acetonă; foarte 

greu solubilă în: Dimetilsulfoxid, Alcool etilic, Acid acetic, Benzen, Toluen. 
Identificarea  Clorului ion se efectuează prin Metoda Beilstein. În urma procesului, 

flacăra se colorează în verde sau verde-albăstrui, fapt care demonstrează prezența 

ionului de clor. Grupa nitro aromatica se identifică cu NaOH la încălzire, are loc 
formarea compușilor de tip chinona de culoare galben-orange. Punctul de topire 

determinat prin metoda capilară a substanței este de 128,4°C. %LOD –pierderea 

prin uscare este de cel mult 0,5 %. Este o substanță Higroscopică: creșterea masei 
este mai mică de 15% și egală cu sau mai mare de 2%. S-a efectuat studiu 

proprietăților spectrale: în IR si s-au determinat grupele funcționale prezente în 

substanță: IR (ν / сm-1): 3063,8, 1678,5, 1638,4, 1584,7, 1523,1, 1506,6, 1342, 
1305,1, 1268,4, 1242,3, 1134,9, 1087,7, 994,5, 835,9, 780,3, 687,8, 668,6. 

Spectrofotometria UV-VIS: maximul de absorbire fiind 261,0 nm. Spectrele 1H și 

13C RMN au fost înregistrate pentru soluții d6-DMSO 2% pe un „Bruker-Avance 
III” (400,13 și 100,61 MHz). Schimbările chimice δ sunt date în ppm referindu-se 

la centrul semnalului folosind vârfurile solventului ca referință: d6-DMSO 2,50 

ppm. 1H RMN (DMSO-d6, 400 MHz): 8,72 (1H, s), 8,27 (1H, s), 8,13 (1H, d, d, J 
= 8,9, 1,9, Hz), 7,82 (1H, s), 7,78 (1H, td, J = 3,9, 1,6 Hz), 7,71 (2H, d, J = 8,3Hz), 

7,59 (1H, dt, J = 8,3, 1,9 Hz), 7,21 (2H, d, J = 8,9 Hz) . RMN 13C (DMSO-d6, 100 

MHz): 189,9, 153,2, 148,7, 146,7, 141,7, 137,9, 137,0, 135,1, 135,0, 132,0, 131,7, 

131,5, 130,3, 128,2, 124,2. Calculat pentru C17H10Cl2N4O3, C 52,52, H 2,64%. Găsit 

C 52,46, H 2,59%. MS: calculat pentru m/z 388,01, găsit 388,1.Cromatografia în 

strat subțire a fost efectuată pe plăci TLC din aluminiu Merck, silicagel 60 acoperit 
cu indicator fluorescent F254. S-a determinat valoarea teoretica a logP= 3.2674. 

logP<5 Dupa Lipinski. S-a determinat valorile pKa=4,0268 și pKb=9,9732 a 

Nitrotriazonului pentru c=0,0005 mol/l. Rezultatele obținute vor fi utilizate în 
viitoarele studii de biodisponibilitate. 

  Au fost obținute extracte uscate din diferite produse vegetale obținute de la 

speciile g. Solidago: rizomi și rădăcini, frunze, părți aeriene, flori. Toate produsele 
vegetale fost extrase cu alcool etilic de 60% timp de 30 minute de agitare continuă, 

procedeul fiind repetat de 5 ori, până la epuizarea maximă. Extractele au fost filtrate 

prin hârtia Whatman nr.2 sub vid, utilizând pâlnia Buchner. Extractele combinate 
s-au evaporat la rotovapor până la uscat la presiune redusă, temperatura 40oC și au 

fost păstrate la -4oC până la analiză. A fost efectuat studiul chimic calitativ și 



cantitativ al saponozidelor în diferite produse vegetale de la speciile g. Solidago. 
Analiza calitativă a fost efectuată prin reacții de culoare și sedimentare, iar dozarea 

s-a realizat prin metoda spectrofotometrică UV-VIS cu utilizarea testului vanilină-

acid sulfuric, în corelare cu soluția standard de saponină, la lungimea de undă de 

540 nm. Rezultatele studiului calitativ au demonstrat prezența saponozidelor 

triterpenice și lipsa celor steroidice în toate produsele vegetale analizate (părți 

aeriene, frunze și flori) ale ambelor specii din g. Solidago, însă efecte analitice mai 
pronunțate au fost specifice pentru frunze. Analiza cantitativă comparativă a 

saponozidelor denotă faptul că extractele uscate obținute din produsele vegetale ale 

plantelor sp. S. canadensis se prezintă printr-un conținut mai înalt de saponozide, 
spre deosebire de aceleași extracte uscate de S. virgaurea. De asemenea, se 

păstrează aceeași consecutivitate între conținutul de saponozide pentru același tip 

de extract uscat în cazul ambelor specii. Astfel, conținutul (mg/l) cel mai înalt de 
saponozide este caracteristic pentru extractele din frunze (S. canadensis folia – 

291.12, S. virgaureae folia – 244.87), în ordine descrescătoare se poziționează 

extractele din părți aeriene (S. canadensis herba – 252.37, S. virgaureae herba – 
228.62), urmate de cele din flori (S. canadensis flores – 188.62, S. virgaurea flores 

– 143.62). A fost efectuat studiul chimic calitativ și cantitativ al flavonoidelor în 

diferite produse vegeale de la speciile g. Solidago. Analiza comparativă calitativă a 
flavonozidelor a fost efectuată printr-o serie de reacții specifice (reacția 

cianidolului, reacția cu NaOH 10%, reacția cu vanilină în HCl concentrat, reacția 

cu acetat de plumb). Studiul cantitativ a fost realizat prin metoda 
spectrofotometrică, în corelare cu soluția de rutină, la lungimea de undă de 412 nm. 

Rezultatele studiului calitativ au demonstrat prezența flavonozidelor în frunzele și 

florile ambelor specii ale g. Solidago, însă efectele analitice mai pronunțate au fost 
specifice pentru frunze. Rezultatele analizei cantitative comparative denotă faptul 

că frunzele și florile sp. S. canadensis conțin o cantitate mai mare de flavonozide 
(frunze – 8.27%, flori – 7.65%), comparativ cu frunzele și florile sp. S. virgaurea 

(frunze – 3.57%, flori – 2.68%). În ambele specii, frunzele se remarcă printr-un 

conținut mai înalt de flavonozide (S. virgaurea – 3.57%, S. canadensis – 8.27%) în 
corelație cu florile (S. virgaurea – 2.68%, S. canadensis – 7.65%). A fost efectuat 

studiul chimic cantitativ al carotenoidelor în diferite produse vegetale de la speciile 

g. Solidago prin metoda spectrofotometrică, la lungimea de undă de 448 nm. Studiul 
fitochimic cantitativ comparativ al carotenoidelor în sp. g. Solidago a demonstrat 

prezența acestor compuși naturali în toate organele ambelor sp. de plante, însă 

cantitatea maximă de carotenoide s-a determinat în frunzele ambelor sp. ale g. 
Solidago (54% – splinuță, 44% – sânziene-de-grădină). Conținutul carotenoidelor 

în organele aceleiași specii variază în modul următor: pentru sp. S. virgaurea: 54% 

– frunze, 24 % – părți aeriene și 22% – florile acesteia, iar în sp. S. canadensis 
raportul dat este inversat 44% – frunze, 30% – flori și 26% – părțile aeriene. 

  A fost efectuat studiul chimic cantitativ comparativ al clorofilelor a și b în 

produsele vegetale de tip frunze și flori recoltate de la speciile g. Solidago din flora 
R. Moldova. Dozarea s-a realizat în soluții extractive pe bază de acetonă de 85%, 

prin metoda spectrofotometrică, la lungimea de undă de 644 nm– maximul de 

absorbție al clorofilei b și la 663 nm – maximul de absorbție al clorofilei a. Analiza 

comparativă a conținutului de clorofile a și b demonstrează concentrația maximă a 

acestora în  frunzele ambelor specii, comparativ cu florile acestora. În frunzele sp. 

S. virgaurea conținutul clorofilei a (27,6334 μg/ml) este mai înalt comparativ cu 
frunzele sp. S. canadensis (26,9078 μg/ml), însă acest raport se inversează pentru 

cantitatea de clorofile b (frunzele de S. canadensis –  46,4934 μg/ml,  frunzele de 

S. virgaurea  –  45,4189 μg/ml). Inflorescențele sp. S. canadensis, (clorofila a – 
12,9640 μg/ml, clorofila b – 7,9532 μg/ml) sunt mai bogate în clorofilele a și b 

comparativ cu inflorescențele sp. S. virgaurea (clorofila a – 4,2467 μg/ml și 

clorofila b – 3,4209 μg/ml). 
În urma studiilor de preformulare efectuate a picăturilor auriculare combinate, fiind 

evaluate 9 formulări cu utilizarea diverșilor excipienți în mai multe coraporturi 

cantitative a fost selectată formularea Nr 4, ca una optimală. Pentru această 
formulare a fost elaborată tehnologia de preparare: într-o ceașca de porțelan se 

introduc 0,1g de clorhidrat de ciprofloxacină și 0,1 g de nitrat de econazol, 



amestecul se omogenizează. Se triturează la mojar cu o cantitate mică de apă, apoi 
se adaugă în porțiuni apă distilată (circa ½ din volumul ei) din formulă, triturând 

după fiecare adăugare, și excipienții: 5,0 g de PEG 400 și 0,02 g de nipagină 

(amestec 1). Se amestecă separat 2,0 g de polisorbat 20 împreună cu 0,1 g ulei de 

busuioc, se obține emulsia primară; se omogenizează bine.  Emulsia primară se 

incorporează lent prin amestecare continuă în amestecul 1. Se adaugă restul 

cantității de apă purificată. Se amestecă bine și se omogenizează suspensia. Se 
măsoară pH-ul suspensiei și dacă este cazul, acesta este ajustat cu ajutorul soluției 

tampon fosfat cu pH=6,0 (ad 0,1-0,3 ml ) până la pH-ul cuvenit 5,0-7,5. La controlul 

vizual a suspensiei obținute se urmărește un aspect omogen, fără sedimentare 
rapidă. 

 A fost cercetată ototoxicitatea medicamentoasă pentru: extracte uscate din 

flori de Solidago virgaurea și Canadensis cu doze 100 mg/kg și 1000 mg/kg, 
dizolvate in alcool etilic 70%; compus combinat cu conținut de clorhidrat de 

ciprofloxacină și nitrat de econazol 1:1, doze de 100 și 1000 mg/kg, suspensii în 

apă. Modelarea experimentală s-a efectuat pe șobolani. Inducerea SSN s-a efectuat 
prin administrarea sol. gentamicină 100 mg/kg câte 1 ml i/m 1 dată/zi 5 zile. S-a 

urmărit: evaluarea auzului la șobolani – in interval de până la 10 zile după 

administrare; reflexul Rreyer – determinarea reacției șobolanilor la stimulii sonori 
de intensitate 70-80 dB în câmp liber auditiv de la distanța de 1 m s-a efectuat cu 

ajutorul aparatului PA5 Interacoustics; otoscopie – AD, AS. După inducerea 

animalului de laborator în somn medicamentos, cu otoscopul Visual Ear Pick F180 
înzestrat cu sursă de lumină, s-a efectuat otoscopia pentru evaluarea conductului 

extern și a membranei timpanice. După efectuarea otoscopiei, animalelor cu lipsa 

modificărilor patologice din partea CAE și membrana timpanică s-a efectuat 
înregistrarea otoemisiunilor acustice tranzitorii (TEOEA) și otoemisiilor pe produs 

de distorsiune (DPOEA) cu ajutorul aparatului Neirosoft-Neiro-audio. 
Concentrațiile farmaceutice, cu corespunderea dozelor de 100 și, respectiv, 1000 

mg/kg, a compușilor studiați au fost diluate în volume constante de soluție 

fiziologică de 0,9%, în funcție de doza substanțelor și cantitatea de lichid maximal 
admisibilă pentru administrare. În cadrul studiului preclinic, pe animale de laborator 

(șobolani) am constatat că produsele farmaceutice Solidago virgaurea, Solidago 

canadensis și compusul clorhidrat de ciprofloxacină+ nitrat de econazol nu posedă 
efect ototoxic. Astfel pot fi continuate cercetările farmacologice preclinice privind 

efectele otoprotectoare ale produselor studiate. 

 S-a realizat studiul chimic comparativ al activității antioxidante in vitro prin 
2 metode complementare: ABTS și Testul Ferrozina (Capacitatea de chelare a 

metalelor grele) în extractele uscate obținute din produsele vegetale de tip frunze, 

părți aeriene și flori derivate de la plantele sp. S. canadensis și S. virgaurea. Metoda 
ABTS este bazată pe capacitatea soluției de analizat de a inhiba radicalul ABTS+ 

(acidul 2,2-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonic) comparativ cu antioxidantul 

standart (Trolox).  ABTS+ se generează acționând cu persulfatul de potasiu 
(K2S2O8). Cu acest scop la 10 ml soluție ABTS 2 mM se adaugă 0,1 ml K2S2O8 

70 mM; se lasă în repaus, la temperatura camerei, loc ferit de lumină pe 12-16 ore 

(timp necesar pentru formarea radicalului). Soluția de lucru se prepară din 1 ml 

soluție anterioară și 24 ml alcool etilic până la momentul când absorbanța la 

lungimea de undă 734 nm atinge valoarea 0,70±0,02. Reacția se petrece direct în 

cuvă. Pentru aceasta 10 ml soluție de analizat ori standard se adaugă la 0,99 ml 
ABTS+. Antioxidanții din probă inițiază imediat procesul de inhibiție a radicalilor 

liberi, provocând reducerea absorbției. Concomitent se prepară curba de calibrare a 

soluției  Trolox de concentrația 2,5-30 μM. Procentul de inhibiție a soluției de 
analizat se interpolează pentru a calcula concentrația exprimată în echivalentul 

Troloxului (μM TEAC). Testul Ferrozina este bazat pe capacitatea de chelare a 

fierului. În prezența agenților de chelare, formarea complexului este perturbată, 
ducând la reducerea culorii. Măsurarea reducerii culorii permite estimarea activității 

de chelare a chelatorului coexistent. Pentru aceasta 50 μl soluție FeCl2 μM se 

adaugă la 60 μl probă (10mg/ml). Reacția se inițiază prin adăugarea 200 μl soluție 
ferrozină 5 μM. Amestecul se lasă în repaus 10 minute la temperatura camerei. 

Absorbanța soluției se măsoară la 562 nm. În calitate de control pozitiv se utilizează 



soluția de acid dietilaminotetraacetic (EDTA). Studiul activității antioxidante  în sp. 
g. Solidago din flora R. Moldova a demonstrat o activitate antioxidantă înaltă pentru 

toate extractele obținute din produsele vegetale ale ambelor specii, însă acțiunea 

antioxidantă cea mai pronunțată a fost specifică pentru extractele obținute din 

frunzele ambelor sp. ale g. Solidago,  prin ambele metode (34,31 μM TEAC/80,19% 

– splinuță; 44,17 μM TEAC/81,49 % – sânziene-de-grădină). Metoda ABTS/ TEAC 

a arătat că extractul din frunzele sp. S. canadensis posedă cea mai înaltă activitate 
antioxidantă (44,17 μM TEAC ) după care urmează în descreștere părțile aeriene – 

39,32 μM TEAC și florile – 35,37  μM TEAC, iar pentru  sp. S. virgaurea raportul 

dat este inversat: frunze – 34,31  μM TEAC, părți aeriene – 33,25 μM TEAC și  
flori – 30,92 μM TEAC. Analiza comparativă a activității antoxidante prin metoda 

de chelare a fierului  a demonstrat o diferență nesemnificativă în rezultatele obținute 

pentru produsele vegetale ale sp. S. canadensis: printr-o capacitate maximă de 
chelare s-au evidențiat frunzele de sânziene-de-grădină (81,49%), urmate de părțile 

aeriene ale plantei (80,19%) și florile acesteia (79,65%). Aceiași consecutivitate se 

păstrează și pentru produsele vegetale de splinuță: capacitatea maximă de chelare 
s-a demonstrat pentru frunze (80,19%), urmate de părți aeriene (79,55%) și flori 

(79,01%). Astfel, prin metoda de chelare a fierului a fost stabilită o capacitate 

evidențiată de chelare a fierului pentru toate produsele vegetale analizate de la 
ambele specii, totuși printr-o activitate antioxidantă mai înaltă s-au evidențiat 

produsele vegetale ale sp. S. canadensis. 

 Evaluarea activității antifungice a arătat că Nitrotriazonul manifestă 
activitate antifungică înaltă, cu valori CMI variind de la 0,07 mM la 0,14 mM și 

CMF de la 0,10 mM la 0,19 mM, mai bine decât medicamentele de referință: 

Ketoconazol: CMI=0,28-1,88 mM; CMF=0,38-2,82 mM; Bifonazol: CMI=0,32-
0,64 mM; CMF=0,64-0,81mM. Nitrotriazonul a prezentat o activitate 

antibacteriană mai pronunțată, cu valori CMI și CMB variind de la 0,0006 la 0,0013 
mM, în comparație cu medicamentele de referință Ampicillină și Chloramphenicol. 

Nitrotriazonul a prezentat o activitate antimicobacteriană pozitivă, cu valori CMI și 

CMB variind de la 100 la 200 µg/ml. 
  A fost cercetată activitatea antibacteriană a extractelor uscate obținute din 

părți aeriene și rizomi cu rădăcini ale speciilor g. Solidago. Extractele au fost 

dizolvate în dimetilformamidă (concentrația 10 mg/ml). Cercetările au fost 
efectuate prin metoda diluărilor în serie în mediul nutritiv lichid (bulion peptonat 

din carne 2 %, pH=7,0). În calitate de culturi de referință au fost folosite: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Culturile investigate de microorganisme, 

crescute timp de 24 de ore pe agar peptonat înclinat, au fost spălate cu soluție 

izotonică de clorură de sodiu și diluate până la nivelul standardului optic de 
turbiditate cu obținerea inoculatelor ce conțin 1 mln de corpi microbieni în 1 ml de 

mediu. Inoculatele obținute au fost diluate cu substanța în raport de 1:1. Culturile 

obținute au fost supuse termostatării la temperatura de 37o C (timp de 24, 48 ore). 
În calitate de control au servit mediile nutritive însămânțate cu aceleași tulpini fără 

conținutul compusului studiat. Evaluarea rezultatelor s-a efectuat vizual. Activitatea 

bacteriostatică s-a stabilit în cazul lipsei creșterii microoorganismelor în mediul 

nutritiv lichid. Activitatea bactericidă s-a determinat în baza lipsei creșterii 

microorganismelor după însămânțarea repetată pe geloză peptonată timp de 24 ore. 

Astfel, s-a constatat că activitatea bacteriostatică a extractului obținut din produsul 
vegetal Solidaginis virgaureae herba este în limita concentrațiilor 75 mcg/ml, iar 

activitatea bactericidă variază în limitele concentrațiilor 150 mcg/ml-300 mcg/ml și 

constituie față de S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa și Kl. pneumoniae – 150 
mcg/ml, față de E. coli – 300 mcg/ml. Activitatea bacteriostatică a extractului 

obținut din PV Solidaginis virgaureae rhizomata cum radicibus variază în limitele 

concentrațiilor 75 mcg/ml-150 mcg/ml și constituie față de P. aeruginosa – 75 
mcg/ml, iar față de celelalte test-culturi bacteriene investigate – 150 mcg/ml. 

Activitatea bactericidă a extractului variază în limitele concentrațiilor 150 mcg/ml-

300 mcg/ml și constituie față de P. aeruginosa, E. faecalis – 150 mcg/ml, iar față de 
S. aureus, E. coli, Kl. pneumoniae – 300 mcg/ml. Activitatea bacteriostatică a 

extractului obținut din PV Solidaginis canadensis herba variază în limitele 



concentrațiilor 75 mcg/ml-150 mcg/ml și constituie față de P. aeruginosa – 75 
mcg/ml, iar față de celelalte test-culturi bacteriene investigate – 150 mcg/ml. 

Activitatea bactericidă variază în limitele concentrațiilor 150 mcg/ml-300 mcg/ml 

și constituie față de S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis – 150 mcg/ml, iar față de 

E. coli, Kl. pneumoniae – 300 mcg/ml. Extractul obținut din PV Solidaginis 

canadensis rhizomata cum radicibus a manifestat activitate bacteriostatică față de 

toate test-culturile bacteriene cercetate în concentrația – 75 mcg/ml. Activitatea 
bactericidă variază în limitele concentrațiilor 75 mcg/ml-150 mcg/ml și constituie 

față de S. aureus – 75 mcg/ml, iar față de E. coli, E. faecalis,  Kl. pneumoniae, P. 

aeruginosa – 150 mcg/ml. 
  A fost evaluată biodisponibilitatea compoziției de picături auriculare 

combinate Nr. 4, mai optimală după caractere organoleptice și tehnologice la etapa 

de preformulare. BD reprezintă un parametru farmacocinetic caracterizat prin: 
cantitatea de SA eliberate dintr-o formă farmaceutică și absorbită în circulația 

sistemică și viteza cu care SA este eliberată și absorbită. Evaluarea 

biodisponibilității în procesul de elaborare a unui medicament este o condiție 
obligatorie. BD picăturilor auriculare este influențată de mai mulți factori: 

fiziologici, patologici, medicamentoși și factori de mediu. Din punct de vedere 

anatomic, urechea este un organ senzitiv complex format din segmentul periferic, 
căile de conducere a impulsurilor nervoase și segmentul central. Particularitățile 

fiziologice influențează în mod direct disponibilitatea medicamentelor aplicate 

topic. Una din problemele BD picăturilor otice reprezintă Traversarea barierei 
hemato-labirintice. Astfel substanțele cu masă moleculară sau sarcină electrică 

mare trec cu dificultate membrana, legarea de proteinele plasmatice influențează 

negativ traversarea barierei hematolabirintice. Pe când liposolubilitatea mare 
ușurează trecerea prin membrana biologică, iar prezența potențialului pozitiv 

neobișnuit din scala medie a urechii interne limitează trecerea substanțelor 
medicamentoase încărcate pozitiv. Pentru dozarea SA în procesul de evaluare a BD 

a fost elaborată metoda Spectrofotometrică UV-VIS, care este o alternativă mai 

simplă celei cromatografice de lichide. Solvenții utilizați pentru analiză au fost: 
Metanol și Acid clorhidric de 0,1 M. La elaborarea metodei s-a ținut cont de 

particularitățile spectrale ale ambelor substanțe. Metoda de determinare propusă 

pentru determinarea BD a fost tehnica de lucru cu utilizarea celulei de difuziune 
Franz, care reprezintă un aparat experimental pentru evaluarea cedării substanțelor 

medicamentoase încorporate în formele farmaceutice, obiectivul căruia este: 

identificarea principalelor parametri farmacocinetici în timpul procesului de 
formulare care pot modifica BD medicamentelor in vivo. În urma analizei 

spectrofotometrice a substanțelor probă și standard cu C=0,005% și amestecului 

mecanic, la înregistrarea spectrelor de absorbție am concluzionat că este necesar de 
mărit concentrația la nitrat de econazol și de micșorat la clorhidrat de 

ciprofloxacină. S-a mărit concentrația pentru EC până la 40 mcg/ml și s-a micșorat 

pentru CIP la 12 mcg/ml.  Conform DAN, econazolul se analizează după lungimea 
de undă 270 nm, dar deoarece ambele substanțe au lungimi de undă apropiate, în 

calitate de lungime de undă analitică pentru econazol a fost selectat al doilea maxim 

de absorbție de la = 230 nm. Pentru a putea fi folosită pentru dozarea substanțelor 

active la evaluarea BD picăturilor auriculare combinate, metoda elaborată a fost 

validată conform parametrilor: linearitate, exactitate, sensibilitate, precizie și 

robustețe. Pentru determinarea disponibilității farmaceutice in vitro a picăturilor 
auriculare combinate s-a utilizat aparatul ELECTRO LAB DISSOLUTION 

TESTER, cu utilizarea membranelor de difuzie artificiale (celofan), și naturale 

(intestin de porc și ureche de porc); au fost setați parametrii maximal apropiați de 
parametrii naturali la administrarea intraauriculară și anume: temperatura mediului 

– 37 C, viteza de rotație – 20 rotații/min, natura mediului – metanol, volumul 

mediului – 250 ml, volumul formei farmaceutice luate pentru analiză este de 5 ml; 
prelevarea probei se va efectua la diferite intervale de timp, a câte 5 ml de probă, 

mediul analizat, periodic va fi suplinit cu 5 ml solvent, pentru a păstra volumul 

mediului constant de 250ml, Pentru analiză utilizăm coșul rotativ, care va fi acoperit 
din exterior cu celofan și fixat bine. În urma calculelor farmacocinetice, se observă 

că CIP se absoarbe mai lent, Cmax se atinge după 120 min, iar EC mai repede, după 



105 min se absorb peste 84%. În schimb, rata de eliminare este mai mare la CIP. 
Pentru utilizarea membranelor biologice de analiză este necesar prelucrarea 

acestora. Intestinul de porc trebuie curățit, spălat din ambele părți și congelat la -

18C, iar înainte de experiment se prelucrează cu soluție tampon fosfat, de pH=7. 

La utilizare urechii de porc în calitate de membrană de difuzie, aceasta inițial s-a 

ras de peri, s-a spălat, s-a separat pielea de cartilaj, apoi s-a congelat. Cu câteva ore 

înainte de experimentul propriu-zis s-a decongelat și s-a plasat în soluție tampon 
fosfat pentru 2 h. Rezultatele cedării prin ureche de porc denotă o absorbție mai 

lentă pentru ambele substanțe (grosimea stratului mai mare și mărimea porilor mai 

mică); această membrană este cea mai apropiată anatomic și fiziologic de 
membrana auriculară la om. Parametrii farmacocinetici însă sunt în corelare cu 

datele obținute în experiențele ulterioare cu alte tipuri de membrane. 

  A fost elaborată și validată metoda spectrofotometrică UV-Vis de dozare a 
nitratului de econazol și a clorhidratului de ciprofloxacină din forma farmaceutică 

combinată. În calitate de soluție de referința au fost utilizați solvenți:  acid 

chlorhidric 0,1M și apă. La analiza spectrului soluțiilor în acid chlorhidric 0,1M au 
fost depistate maximele caracteristice pentru clorhidrat de ciprofloxacină standard 

și proba: 239, 278, 316nm și 278, 316, 329nm, respectiv. La analiza spectrului 

soluțiilor în apă au fost depistate maximele caracteristice pentru clorhidrat de 
ciprofloxacina standard și proba: 237, 272, 323nm și 273, 323nm, respectiv. 

Bazându-se la informația obținuta, a fost pregătit și analizat amestec mecanic (1:1): 

nitrat de econazol (EC) și clorhidrat de ciprofloxacina (CIP). La analiza spectrului 
soluției în alcool metilic a amestecului mecanic de Ec și CIP (1:1), au fost depistate 

maximele caracteristice pentru aceste substanțe: pentru EC la 225/218 nm și  pentru 

CIP la 278 nm. S-a determinat conținutul cantitativ a fiecărui ingredient, care s-a 
încadrat în limitele 98-102%. A fost efectuată validarea metodei spectrofotometrice 

de dozare a EC și CIP din picături combinate și s-a stabilit: limita de detecție (LOD) 

pentru EC și CIP e 1,2628 și 0,3844 µg/ml, respectiv; și limita de cuantificare (LOQ) 
pentru EC și CIP e 3,8266 și 1,1648 µg/ml, respectiv. S-a cercetat linearitatea 

metodei spectrofotometrice de dozare a EC și CIP din picături combinate pe 
domeniile de concentrație 5-40 µg/ml. Determinările au fost efectuate în triplicate. 

Valoarea R2   (regresia liniară prin metoda celor mai mici pătrate) este mai mare de 

0,99 pentru EC și CIP. A fost determinată repetabilitatea pentru 6 probe, la nivelul 
de concentrație a substanței medicamentoase de 100%, în aceeași zi, respectându-

se aceleași condiții; precizia intermediară (de către diverși operatori cercetată în 2 

zile diferite, în același condiții, efectuându-se câte 6 determinări) și robustețea 
metodei. Rezultatele obținute denotă că, metoda spectrofotometrică elaborată este 

repetabilă, precisă și robustă (RSD<2) 

De la plantele anul II de vegetaţie, cultivate pe terenul CŞCPM din cadrul USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a fost recoltată biomasa proaspătă de monardă în faza de 

butonizare – înflorire. Materia primă s-a supus hidrodistilării, utilizând o instalație 

de laborator cu capacitatea de încărcare 1,0-1,2 kg produs vegetal proaspăt. Din 56 
kg materie primă, în 50 încărcături, s-a obținut 418 g ulei volatil de monardă. 

Produsul a fost analizat conform cerințelor DAN, elaborate anterior. O parte din 

biomasa de monardă s-a uscat în condiții naturale. După uscarea și înlăturarea 

lăstarilor lignificați s-a obținut 8,2 kg produs vegetal. Produsul obținut s-a utilizat 

la optimizarea procedeului tehnologic de obținere a substanței active „Ulei volatil 

de monadă cu timochinonă”. 
 Totodată, s-a evaluat compoziția fito-chimică a plantelor de monardă, anul 

II de vegetație. S-a depistat că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile 

(insuficiența razelor solare şi temperaturi scăzute), conținutul compușilor fenolici 
volatili (timol şi carvacrol) în părțile aeriene de monardă a fost mai jos comparativ 

cu anii precedenți, dar în limitele acceptabile conform DAN, iar conținutul diferitor 

grupe de compuși polifenolici nu s-a modificat semnificativ.  
Compoziția produsului elaborat „Monardă, picături bucofaringiene” a fost 

optimizată în scopul îmbunătățirii stabilității agregative a soluției diluate (forma 

finală aplicată pe mucoasa cavității bucale), precum şi parametrilor organoleptici. 
Totodată, s-a elaborat o nouă compoziție a picăturilor bucofaringiene, fără etanol, 

preconizată conducătorilor mijloacelor de transport, copiilor şi altor categorii, când 



utilizarea etanolului nu este dorit. Pentru acest produs s-au selectat indicii de calitate 
care vor fi incluși în DAN. 

S-a confirmat compatibilitatea fizico-chimică a uleiului volatil de monardă cu un 

șir de substanțe auxiliare, utilizate la prepararea formelor farmaceutice 

stomatologice semisolide. 

Au fost elaborate compoziția și procedeele tehnologice de preparare a 3 forme 

farmaceutice semisolide cu ulei volatil de monardă, preconizate în tratamentul 
afecțiunilor stomatologice: 

 Gel gingival pe bază hidrofilă, destinat aplicării pe suprafața mucoasei; 

 Unguent stomatologic – pentru introducerea în pungile gingivale cu ajutorul 

seringii; 

 Pastă stomatologică adezivă cu cedarea prolongată, destinată aplicării pe 

suprafața mucoasei. 

S-au elaborat metode de analiză calitativă şi cantitativă pentru produsele 
stomatologice semisolide. Luând în considerație faptul, că substanțele auxiliare 

utilizate pot modifica ireversibil coloanele cromatografice, s-a decis aplicarea 

metodei spectrofotometrie UV. Pentru identificare s-a selectat metoda 

spectrofotometrie derivată de ordinul 2 și reacția de culoare cu 4-nitroazobenzen la 

fenoli. Pentru dozare se va aplica metoda spectrofotometrie diferențială. 

Procedeul de obținere a substanței active „Ulei volatil de monardă cu timochinonă”, 
elaborat anterior, a fost optimizat prin modificarea unor parametri tehnologici, ce a 

permis de majorat conținutul de timochinonă de la 20-32% până la 36-41%. 

S-a efectuat studiul pilot de biodisponibilitate al principiilor active din extractul 
fluid şi picăturile bucofaringiene de monardă la aplicarea pe mucoasa bucală. Pentru 

realizarea studiului s-a elaborat tehnica de lucru corespunzătoare pentru dozarea 

principiilor active de monardă în prezența salivei prin metoda HPLC-UV. Datele 
preliminare arată că biodisponibilitatea fenolilor volatili din ambele forme este în 

jur de 30-50%, iar concentrațiile bactericide în lichidul bucal se mențin până la 30-

40 min după procedura de aplicare, fapt ce trebuie confirmat în studii preclinice şi 
clinice desfășurate.  

Rezultatele cercetării activității antimicrobiene au avut la bază stabilirea in vitro a 

capacității de inhibiție a creșterii și multiplicare a agenților patogeni prin 

determinarea concentrației minime inhibitoare (CMI) a substanțelor studiate 

(produsele de monardă și cele din substanța medicamentoasă de sinteză (2,4-
clorofenilviniltriazolon, izomerul 2,4-diclorofenilviniltriazolon), utilizând tulpinile 

certificate de microorganisme Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia 

coli (ATCC 25922), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883). Evaluarea 

rezultatelor testării preparatelor pe mediul lichid s-a efectuat prin utilizarea 

sistemului BACTEC MGIT 960 dotat cu sistemul computerizat EpiCenter și 
TBeXiSt. Acest sistem permite monitorizarea apariției creșterii microbiene la 

fiecare 60 minute, cu prezentare grafică a intensității creșterii. Evaluarea 

rezultatelor testării preparatelor pe mediul solid s-a efectuat  vizual, activitatea 
bactericidă stabilindu-se în cazul lipsei creșterii microorganismelor pe mediul 

nutritiv. 

• Uleiul volatil de monardă cu timochinonă și-a manifestat activitatea 

bactericidă pe tulpina de Staphylococcus aureus la concentrația de 500 µg /ml după 
expoziția de 24 ore. 

• Pentru uleiul volatil de monardă fără timochinonă, s-a atestat acțiune 

bacteriostatică pe tulpina de Staphylococcus aureus la concentrația de 500 µg /ml 
la expoziția de 24 ore. 

• Extractului fluid de monardă a manifestat activitatea bacteriostatică pe 

tulpina de Enterococcus faecalis la concentrația de 500 µg /ml după expoziția de 24 
ore. S-a înregistrat acțiune bacteriostatică a extractului fluid de monardă pe tulpina 

de Staphylococcus aureus la concentrația de 500 µg /ml după  expoziția de 20 

minute, 2 ore, 4 ore și 24 ore. După expoziția de 24 ore, extractul fluid de monardă 



a manifestat acțiune bacteriostatică pe tulpina de Staphylococcus aureus la 
concentrația de 50µg /ml, 100 µg /ml și 500 µg /ml. 

Pentru produsele din substanța medicamentoasă de sinteză  (2,4-

clorofenilviniltriazolon, izomerul 2,4-diclorofenilviniltriazolon) rezultatele 

preliminare nu au fost concludente, astfel, la etapa actuală substanțele 

medicamentoase de sinteză sunt supuse testării repetate cu ajustarea procedurilor de 

lucru. 
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Seroprevalența hepatitei virale 
E separat și în asociere cu 

hepatitele A,B,C cu 
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control și răspuns 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Dr. hab. 

Spînu 

Constantin 

Analiza și evaluarea rezultatelor  investigațiilor de laborator la 

prezența markerului AgHBs a relevat, că seroprevalența acestui 

marker în grupele la risc sporit de infectare a constituit 8,0±1,3%, 
inclusiv de la bolnavii cu tuberculoză 15,3±3,4%, lucrătorii 

medicali – 5,6±1,5% și pacienții hemodializați – 4,2±2,4%. Este 

diferența statistică semnificativă dintre seroprevalența markerului 
AgHBs dintre bolnavii cu tuberculoză și lucrătorii medicali 

(p<0,05) și bolnavii cu tuberculoză și pacienții hemodializați 

(p<0,05). Așadar, bolnavii cu tuberculoză prezintă u risc major 
pentru infectarea cu virusurile hepatitei virale B. Studierea 

rezultatelor investigațiilor la prezența markerului anti--HCV 

denotă, că dintre pacienții la risc sporit de infectare au fost pozitive 
în 16,6±1,8% cazuri. Cel mai înalt nivel al seroprevalenței 

markerului anti-HCV a fost înregistrat în grupul bolnavilor cu 

tuberculoză – în 18,0±3,6% cazuri. Examinarea rezultatelor 
cercetării la prezența markerului anti-HVEIgG, asociat cu 

virusurile hepatitelor virale B și C, a demonstrat, că seroprevalența 

markerului anti-HVEIgG a constituit 14,7±3,5%, inclusiv la 
bolnavii cu tuberculoză – 40,5±8,1%, iar la pacienții hemodializați 

– 14,2±9,3%. Este diferența statistică semnificativă dintre 

seroprevalența markerului anti-HVEIgG la bolnavii cu 
tuberculoză și pacienții hemodializați (p<0,05). Cercetarea 

seroprevalenței markerului anti-HAV și anti-HVE IgG separat a 

demonstrat, că seroprevalența markerului anti-HAV a constituit 

100% cazuri la bolnavii cu tuberculoză. Așadar, bolnavii cu 

tuberculoză sunt expuse riscului de infectare cu virusurile 

hepatielor virale A, B, C și E. Cercetările științifice vor continua. 
 

În premieră pentru Republica Moldova a fost studiată seroprevalența markerilor 

hepatitei virale E asociată cu markerii hepatitei B (AgHBs), C (anti-HCV), A (anti-

HAV și anti-HAVIgM) la contingentele la risc sporit de infectare (bolnavii cu 
turbeculoză, lucrătorii medicali și pacienții hemodializați). Analiza și evaluarea 

rezultatelor investigațiilor a demonstrat, că seroprevalența anti-HVE IgG la 

grupurile la risc sporit nominalizate constituie 15,1±1,3%, asociate cu AgHBs – 
10,0±1,1%, cu anti-HCV – 11,7±1,2% și anti-HAV – 21,6±3,8%. Un nivel mai 

mare a seroprevalenței anti-HVE IgG a fost înregistrat în grupul pacienților 

hemodializați – 46,3±5,3%,  AgHBs – 13,8±3,8% și anti-HCV – 42,3±5,6%. 
Așadar, grupul pacienților hemodializați prezintă un risc major pentru infectarea cu 

virusurile hepatitice E, B, C și A. 

Analiza și evaluarea rezultatelor investigațiilor la prezența markerilor hepatitelor 
virale E, B, C și A la bolnavii cu tuberculoză a demonstrat, că seroprevalența anti-

HVE IgG constituie 12,0±2,3%,  AgHBs - 13,5±2,4% cazuri (27 persoane din 200), 

anti-HCV – 9,0±2,0% cazuri (18 persoane din 200) și anti-HVE IgG – 12,0±2,3% 
cazuri (24 persoane din 200). A fost înregistrată mixt infecția HVE+HVB în 

25,0±8,8% cazuri, iar HVE+HVC+HVB în 4,2±4,1% cazuri, HVE+HVA în 

8,3±5,6% cazuri, HVE+HVB+HVA în 4,2±4,1% cazuri și HVE+HCV+HVB în 
8,3±5,6%. Un nivel mai înalt al seroprevalenței anti-HVE IgG a fost înregistrat în 

zona de Sud (33,3±12,1%) și în grupul de vârstă >60 ani – 15,1±4,9% și la bolnavii 

tuberculoși de gen masculin (22,2±8,0%).  
Studierea rezultatelor investigațiilor la prezența markerilor hepatitei virale E asociat 

cu B și C la lucrătorii medicali a demonstrat, că seroprevalența anti-HVE IgG 

constituie 10,9±1,6%, AgHBs – 7,9±1,3% și anti-HCV – 7,4±1,2%. Cel mai mare 

nivel al seroprevalenței anti-HVE IgG a fost înregistrat în zona de Nord – 

14,9±3,4%. Iar genul cel mai afectat a fost cel feminin cu o seroprevalență a 

markerului anti-HVE IgG de 13,6±2,8%. Un nivel mai înalt al seroprevalenței anti-
HVE IgG a fost depistat în grupul de vârstă 30-39 ani (13,0±3,5%). A fost 

înregistrată mixt infecția – HVE+HVB la 8,1±3,9% din lucrătorii medicali, 

HVE+HVC la 4,1±2,8%, HVE+HVB+HVA și HVE+HVC+HVA la 4,1±2,8%, 
HVE+HVA la 20,5±5,8%.   

Analiza și evaluarea rezultatelor investigațiilor de la pacienții hemodializați la 

prezența markerilor hepatitei virale E asociate cu hepatitele virale B, C și A a 
demonstrat, că seroprevalența anti-HVE IgG la acest contingent constituie 

46,3±5,8%, AgHBs – 13,8±3,8%, anti-HCV – 42,3±5,6%. Există o diferență 

statistică semnificativă a seroprevalenței anti-HVE IgG și AgHBs (p˂0,05). În 
general s-a atestat o prevalare a nivelului de infectare la persoanele hemodializate 

de gen feminin la care markerul anti-HVE IgG a fost atestat în 50,0±7,9.  Cel mai 

înalt nivel  al seroprevalenței anti-HVE IgG a fost înregistrat în grupul de vârstă 
40-49 ani – 56,3±2,4%. Mixt infecția HVE+HVB a fost înregistrată în 4,7±3,2%, 

iar HVE+HVC – 48,9±7,6%, HVE+HVA – 7,0±3,9%, HVE+HVC+HVA – 

7,0±3,9% cazuri. 
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Implementarea unei metode 

chirurgicale în tratamentul 

glaucomului cu implantarea 
șuntului cu supapă elaborat 
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de Medicină și 

Farmacie 
”N.Testemițanu” 

Dr. hab.  
Bendelic 

Eugeniu 

 

Desfășurarea în continuare a studiului preclinic cu evaluarea 

datelor acestuia.  
 Studiul particularităților în cazul implantării dispozitivelor 

artificiale de drenare a umorii apoase, inclusiv celor cu valvă.  

Reevaluarea criteriilor/condițiilor clinice de desfășurare a 
studiului, inclusiv şi în special reieșind din circumstanțele situației 

epidemiologice din țară.  

 Realizarea elaborării metologice de utilizare și a pașaportului 
tehnic al șuntului antiglaucomatos cu supapă.  

Pe parcursul proiectului au fost obținute și publicate în Buletinul Oficial de 

Proprietate Intelectuală a AGEPI 7 brevete de invenție. De asemenea, a fost elaborat 

pașaportul tehnic al șuntului cu supapă antiglaucomatoasă (descriere, indicații, 
tehnica de utilizare a dispozitivului în intervenția chirurgicală). A fost realizate 

schemele șuntului antiglaucomatos cu 2 valve și a șuntului antiglaucomatos cu 3 

valve. Principiul de funcționare acestora constă în faptul că în cazul hipertensiunii 
intraoculare umoarea apoasă din camera anterioară se drenează cantitativ ân spațiul 

subconjunctival în dependență de nivelul PIO (presiunii intraoculare). 

Concomitent a fost realizată schema unui dispozitiv multifuncțional oftalmologic 
pentru intervenții chirurgicale, care facilitează formarea lamboului scleral pentru a 



Obținute prototipuri de:  
- șunt (cu dispozitiv de implantare)  

- șunt cu supapă (cu dispozitiv de implantare)  

Au fost examinate primar de către AGEPI 7 brevete de invenție. 

Pentru toate brevetele au fost efectuate modificările și completările 

recomandate de examinatorii de la AGEPI, ulterior fiind înaintate 

spre examinarea la următoarele etape. A fost obținut acordul 
AGEPI nr. 11932 din 2020.11.12 nr. depozit: s 2020 0022. Șunt 

antiglaucomatos cu supapă. Bendelic E.; Alsaliem S.  

 În baza retultatelor obţinute au fost publicate 6 lucrările științifice, 
din ele 5 prezentări la foruri ştiinţifice internaţionale şi naţionale 

cu participare internaţională, una din acestea fiind premiată cu 

locul I.  
Participare a cercetătorilor științifici la Advances in Glaucoma 

Research and Clinical Science Congress 2020, On-line, 01.10-

04.10.2020.  
Se editează alte noi lucrări științifice spre publicare (articol 

„GLAUTEX în chirurgia glaucomului refractor” în revista Arta 

Medica).  
Elaborare tehnică a unui dispozitiv pentru crearea lamboului 

scleral în chirurgia glaucomului în laborator, care va facilita lucrul 

chirurgilor, va micșora timpul investigației chirurgicale și va spori 
calitatea intervențiilor chirurgicale, pe viitor nu doar în chirurgia 

experimentală.  

 

acoperi șuntul cu supapă. Astfel, acest dispozitiv va facilita lucrul chirurgilor, va 
micșora timpul intervenții chirurgicale și va spori calitatea intervențiilor 

chirurgicale, inclusiv pe viitor nu doar în chirurgia experimentală.  

În context științific au fost pregătite și redactate 2 articole spre publicare. Membrii 

echipei au participat la Expoziții și Saloane de Invenții din Republica Moldova 

(,,Infoinvent”) și din România (,,Pro Invent”, ,,Traian Vuia”), unde au fost obținute 

Medaliile de argint și de bronz. Au fost realizate 3 postere pentru participări la 
Congrese și Saloane de Invenții pentru brevetul de invenție: Șunt antiglaucomatos 

cu supapă, Brevet de invenție MD 1493.  

Angajații proiectului au participat la reuniunea științifică internațională XIXth 
Black Sea Ophthalmological Society Congress (24-26 septembrie 2021) consacrată 

problemei științifice de cercetare și altor subiecte. Aceștia au fost parte componentă 

a echipei organizatorice locale, precum și la formarea Programului Congresului, 
etc. În cadrul acestui congres internațional au fost prezentate 2 comunicări orale. La 

Conferinţa ştiinţifică anuală "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, 

excelență și performanță", 20-22 octombrie 2021 a Universității de Stat de Medicină 
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova a fost prezentată o 

comunicare orală.  

De asemenea, în cadrul Proiectului „Implementarea unei metode chirurgicale în 
tratamentul glaucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat” se desfășoară 

Proiectul științific de doctorat cu titlul ”Funcționarea șuntului antiglaucomatos și 

compoziția umorii apoase”, programul de doctorat 321.17 - Oftalmologie, a 
studentei-doctorande Maria Iacubițchii, conducător științific dl. Eugeniu Bendelic, 

dr.hab.șt.med., prof.univ., Catedra de oftalmologie a USMF „Nicolae 

Testemiţanu”. 
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Impactul considerabil asupra conceptului fetal îl constituie 

dereglările de placentație și anormalitățile corio-vilozitare, care 

necesită investigații complexe asupra facturilor patogenetici. 2. 
Incidența în creștere a conceptului fetal în sarcini stagnate sau 

evoluate în avort spontan precoce este un deziderat de cercetare cu 

implicare multidisciplinară. 3. Rezultatele preliminare subliniază 

existența grupelor de risc, structura și incidența cărora necesită 

studii suplimentare. 

1. Pierderile sarcinilor în termeni precoce rămâne una din problemele stringente ale 

patologiei perioadei prenatale, vârsta gestațională de 6 s.g. fiind una critică în 

perioada instalării și funcționării circulației corio-alantoidiene și conversiei 
gestaționale ale vaselor endometriale spiralate.   

2. Arteriopatia deciduală hipoplastică reprezintă una din cauzele principale în 

procesul dereglării conversiei gestaționale ale vaselor arteriale spiralate pe fundal 

de vasculopatie.  

3.  Procesul inflamator cronic în formă de infiltrat limfocitar/plasmocitar în 

endometrul spongios al uterului a fost stabilit în mai mult de 2/3 din cazuri cu 
instalarea endometritei cronice în sarcinile stagnate în evoluție, care elucidează 

reținerea declanșării de sine stătătoare a rezolvării sarcinii.  

4. Evaluarea factorilor moleculari care vizează dezvoltarea, creșterea și menținerea 
vascularizării placentei are o importanță deosibită în atestarea căilor etio-

patogenetice în instalarea disfuncției placentare în perioada de placentație ca 

rezultat al placentopatiei precoce în insuficiența embrio-hemo-corială.  
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În baza studiului retrospectiv s-a constatat că, eficiența 

tratamentului era în directă dependență de aspectul anatomic al 

malformației în cauză, malformațiile asociate și volumul 
tratamentului chirurgical radical. Desigur, rezultatele funcționale 

la distanță și integrarea în societate a copilului operat pentru 

malformații congenitale colo-recto-anale, perineale și a axului 
neuronal spinal depind de mai mulți factori, poziția cheie revenind 

gradului afectării statutului psihoemoțional, corectitudinei terapiei 

de reabilitare funcțională și educativă. Astfel, reabilitarea 
pacienților trebuie să fie individual adaptată, orientată la: 

adaptarea copilului la noile condiții anatomo-funcționale a 

aparatului colo-rectal și perineal neoformat 
restabilirea integrității sistemului analitico-recepționar limitrof 

restabilirea sistemului de transmitere a informației din zona de 

interes restabilirea integrității centrale responsabilă de decodarea 
informației din zona de recepție și a automatismului actului de 

defecație centralizarea și conștientizarea actului de defecație 

Tratamentul de recuperare etapizat necesită să fie coordonat cu 
datele examenului clinico-paraclinic multimodal, în cadrul căruia 

În baza studiului efectuat pe parcursul anului s-a apreciat că circa 29,4% copii cu 

malformații anorectale (MAR) în perioada postoperatorie prezentau colostază 

persistență. Dintre aceștia în 86,3% din cazuri retenţia patologică de evacuare 
intestinală era cauzată de lezarea integrităţii inervaţiei extrinseci a segmentului 

colorectoanal neo-format şi musculaturii planşeului perineal. Aceste afecţiuni 

neuro-musculare surveneau în toate cazurile de intervenţie chirurgicală pe această 
regiune, indiferent de procedeul folosit şi nivelul MAR. Totodată în 60% cazuri 

colostaza cronică a fost determinată de malformații neuronale intestinale (MNI) 

congenitale de colon asociate cu MAR. În unele cazuri (13,3%) afecţiunile 
inervaţiei colorectoanale şi perineale limitrofe purtau un caracter mixt implicând 

leziunile inervaţiei extrinseci şi intramurale. Rezultatele obţinute denotă geneza 

congenitală şi secundară al acestor afecţiuni neuromusculare, suprapunerea cărora 
creează dificultăţi diferenţial diagnostice majore în perioada postoperatorie tardivă. 

În acest context din punct de vedere diagnostic diferențial a fost efectuarea 

examenului neurofuncțional cu aprecierea latenței terminale a n. pudent și reflexului 
bulbocavernos. 

 Este foarte important depistarea precoce (preoperatorie, recent postoperatorie) a 

MNI, fapt ce ar permite o soluţionare corectă, precoce, a viciilor în cauză şi 
profilaxia până la 60 % de cazuri a colostazei cronice postoperatorii. Din cele 



testelor neurofuncționale le revine locul de vază. 
 

prezentate rezultă necesitatea stringentă a unui studiu histomorfologic special 
orientat al copiilor cu MAR preoperator. Acest lucru este posibil numai în cazurile 

când MAR este însoţită de o fistulă digestivă accesibilă pentru intubare cu 

asigurarea biopsiei endoscopice. Evident că în celelalte cazuri, depistarea MNI, 

fără specificarea caracterului anatomo-morfologic, poate fi realizată intraoperator 

în baza aprecierii histochimice a activităţii AChE și NADP. Biopsia 

intraoperatorie în plin strat trebuie să devină o regulă obligatorie pentru toţi, 
indiferent de nivelul MAR. Prin aceasta,  vom verifica recent şi cu certitudine 

dacă malformaţia rectoanală şi perineală este sau nu însoţită de MNI, ceea ce ar 

asigura, după necesitate, reoperarea în termeni optimi. 
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Principalele rezultate obținute în cadrul etapei Studiul conceptului 

de dopaj la sportivi din perspectivă percepțiilor asupra dopajului 

juvenil în rândul sportivilor din instituțiile de învățământ sportiv 
din Republica prezintă pe două dimeniuni:  

 Studiul literaturii ce elucidează specificul manifestării 

fenomenului de dopaj: practicile și efectele sănătate, inclusiv din 
perspectivă bioetică, prin studierea factorilor societali care 

favorizează dopajul, medical al dopajului. Cercetarea 

interdisciplinară va permite formularea de noi perspective asupra 
metodelor prevenire a dopajului în rândul tinerei generații de 

sportivi.  

Cercetarea empirică studiul pilot al atitudinilor și cunoștințelor de 
dopaj ale tinerilor sportive din Republica Moldova 

Utilizarea substanțelor interzise de îmbunătățire a performanței 

reprezintă o problemă actuală atât în sportul cel recreativ. Dopajul 
în sport contravine atât principiului de fair-play, dar totodată 

prezintă riscuri sportivilor, fiind asociat cu tulburări 

cardiovasculare, neurologice și psihice. Contingentul cel mai 
vulnerabil vedere al sănătății, cât și psihologic, îl reprezintă 

sportivii adolescenți. Studiile primare pentru elucidarea 

fenomenului dopajului în rândul sportivilor tineri de performanță 

încadrați în instituțiile de învățământ Republică relevă un grad 

crescut al intențiilor și comportamentelor de dopaj în rândul 

tinerilor sportivi, metodele și substanțele permise de îmbunătățire 
a performanțelor sportive și lipsa unei asistențe medicale 

calificate.  

În anul 2021 în cadrul proiectului ”Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în 

abordarea bioetico medical”, în conformitate cu obiectivele etapei Cercetarea 

empirică a fenomenului dopajului juvenil în Republica Moldova, au fost realizate 
studii empirice prin metoda chestionarului. La studiu au participat sportivi (100 

persoane) și antrenori ai acestora  (25 de persoane) de la 12 probe sportive (atletism, 

box, ciclism, gimnastică, judo, haltere, lupte, volei, fotbal, baschet, taekwondo și 
rugby) cu grad diferit de risc(RA – risk assement) pentru dopaj, dintre care probele 

cu risc sporit (ateltism, box, ciclism, judo, haltere, lupte, fotbal, rugby) au 

reprezentat 58% din totalul disciplinelor sportive incluse în studiu. Probele cu risc 
mediu fiind baschet, volei și taekwon-do, iar cu risc scăzut – gimnastică. Datele 

statistice au fost prelucrate prin metoda statistică. De asemenea, studiile realizate în 

anul 2021 s-au axat pe abordarea clasică a determinanţilor care influenţează starea 
de sănătate a sportivilor juniori, și anume pe descrierea legăturii dintre factorii de 

risc și starea de sănătate, precum și pe modelul igienic al factorilor care determină 

sănătatea. Combinând aceste două abordări am încercat de a răspunde tendinței 
actuale de a prezenta un nou model al stării de sănătate a sportivilor juniori care să 

sprijine identificarea priorităţilor, și totodată să includă atât determinanţii stării de 

sănătate cât şi alţi factori care influenţează rezultatele în sănătate. Acest model 
integrează determinanţii stării de sănătate şi îngrijirile de sănătate în modelele de 

evaluare a rezultatelor din diferitele intervenţii aplicate. Rezultatele cercetărilor au 

fost diseminate în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale sub 

formă de prezentări orale, publicații științifice și cursuri educaționale. A fost 

organizată secția ”Subiecte actuale în abordarea problemei dopajului din sport” în 

cadrul Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în 
societatea contemporană:studii inter și pluridisciplinare” ediția a IV-a, Chișinău, 

Republica Moldova, 29-30 octombrie 2021 și atelierul de lucru ”Risk factors and 

prevention initiatives in the sports environment”, în cadrul Conferinței Naționale cu 
participare internațională ” One Health approach in a Changing World”, 4 

noiembrie 2021, la care au fost relevate rezultatele științifice obținute la etapa 

proiectului. De asemenea, au fost susținute 2 teze de licență și o teză de masterat cu 
participarea și sub conducerea membrilor echipei de cercetare. Obiectivele etapei 

anuale au fost atinse și activitățile au fost realizate conform planului de activitate.  
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Cuantificarea riscului pentru 
sănătate, asociat expunerii la 

radiații ionizate, în contextul 

directivei EUROTOM nr. 
2013/59/. 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Dr. hab. 

Corețchi 

Liuba 

În baza realizării cercetărilor (2500 măsurători) a fost reactualizată 
baza datelor ce reflectă radioactivitatea la care este expusă 

populația Republicii Moldova la sursele naturale de radiații 

ionizante, inclusiv radonul, în arii rurale/urbane, în diferite tipuri 
de locuințe și clădiri publice (școli, grădinițe).  

 Au fost obținute date noi referitor la argumentarea actualizării 

nivelurilor naționale de referință ale radonului în locuințe (300 
Bq/m3) în contextul directivei EURATOM nr.2013/59/.  

Prin analiza clusteriană  au fost stabilite interacțiunile în cadrul 

relației ”concentrația radonului x incidența/prevalența maladiilor 
netransmisibile”. Suprapunerea hărților incidenței cancerului 

bronhopulmonar și a concentrațiilor radonului pe teritoriul țării a 

demonstrat relații de interacțiune parțială a acestor 2 factori, ceea 
ce denotă că declanșarea cancerului bronhopulmonar sub acțiunea 

radonului este un efect cumulativ, determinat de expunerea 

îndelungată cronică, influențat și de alți factori, cum ar fi fumatul, 

Cercetările s-au axat pe elucidarea efectelor tardive ale radiației ionizante 
accidentale la grupul cu risc genetic major ─ descendenții ai PDCANC generația a 

II, la nivel celular și molecular. Astfel, investigațiile imunologice și a grupului 

martor prin metoda FlowCytometrie cu studierea markerilor de identificare a 
celulelor B- și T-limfocitare și anume: CD19 (B limfocite); CD3 (T-limfocite); CD4 

(T-limfocite-helper); CD8 (T-limfocite killer/supresori); CD16+56 (T-kileri 

naturali) și a imunoglobulinelor (Ig) M, G, A, E au demonstrat statut imun mediu 
compromis la copiii PDCANC (IT=1,50±0,47), în comparație cu grupul martor 

(IT=2,28±0,57). S-a dovedit că acest indice poate varia semnificativ (p<0,05) în 

dependență de situația clinică a individului. Analiza IG sângelui în rândul 
subiecților cercetați a stabilit diferență între grupuri. Efectele genetico-moleculare 

la copii (n=50) au fost identificate prin cuantificarea moleculelor de ADN TREC și 

KREC, utilizând metoda RT PCR în baza cărora a fost caracterizată starea de 
sănătate a copiilor incluși în studiu, inclusiv starea statutului imun.  

 În vederea cuantificării radioactivității naturale pe teritoriul Republicii 

Moldova în a. 2021 au fost determinate concentrațiile de radon în aerul de interior: 
locuințe și clădiri publice (Instituții de educație timpurie și instituții de instruire 



factorii exogeni etc.  
În baza investigațiilor gamma spectrometrice a fost stabilită 

variabilitatea radioactivității naturale a materialelor de construcție 

autohtone și de import, certificate în organismele abilitate. Astfel, 

prin analiza spectrometrică a 1538 probe de diverse materiale de 

construcție, efectuându-se circa 4500 investigații, privind 

conținutul radionuclizilor naturali principali: 226Ra, 232Th, 40K și 
activitatea efectivă specifică, s-a demonstrat că radioactivitatea 

naturală în majoritatea materialelor de construcție cercetate nu a 

depășit CMA, stipulată în normele naționale de radioprotecție.  
 

gimnazială/liceală (IETIIGL). Analiza statistică descriptivă a datelor în programul 
SPSS denotă o limită de variație a indicelui: 17,37-657,94 Bq/m3 pentru Instituțiile 

de  educație timpurie (valoarea medie fiind 130,0Bq/m3) și 231,8-1129,25Bq/m3 

(valoarea medie – 665,36 Bq/m3) – pentru Instituțiile de instruire gimnazială/liceală. 

În aerul din locuințe indicele a variat în limitele 51,55-728,38 Bq/m3, valoarea 

medie constituind 242,37 Bq/m3. Pentru galeriile subterane de păstrare a vinurilor 

din Cricova și Mileștii Mici indicele a variat în limitele 26,61-813,8 Bq/m3, valoarea 
medie constituind 359,14 Bq/m3. De menționat că nivelul de referință a radonului 

în aerul din încăperi conform normelor europene/naționale 300 Bq/m3. Totodată, s-

a efectuat caracteristica generală a celor 2500 locuințe incluse în studiul național de 
măsurare a radonului prin metode pasive (Proiect MOL9007), în baza 

chestionarului completat de locatari (rezultatele sunt reflectate în monografie). 

Realizarea cercetărilor a permis reactualizarea bazei datelor ce reflectă 
concentrațiile de radon la care este expusă populația Republicii Moldova la radon, 

în diferite tipuri de locuințe și clădiri publice (IETIIGL), în arii rurale/urbane ale 

țării. Au fost obținute date noi referitor la argumentarea actualizării nivelului 
național de referință a radonului în locuințe (300 Bq/m3) în contextul directivei 

EURATOM nr.2013/59/. Au fost organizate măsuri de conștientizare generală, 

focalizate pe locuitorii țării, cu privire la riscul pentru sănătate cauzat de radiațiile 
ionizante naturale, inclusiv radonul: chestionarea populației vizavi de cunoștințele 

despre radon, inițierea elaborării Ghidului de comunicare a riscului expunerii la 

radon, care va fi parte componentă a implementării Strategiei Naționale a. 2021-
2030, capitolul Sănătate Publică. Prin analiza clusteriană a fost stabilită 

interacțiunea în cadrul relației ”concentrația radonului x incidența/prevalența 

afecțiunilor sistemului respirator, inclusiv a cancerului bronhopulmonar”.  
       În baza investigațiilor spectrometrice a circa 200 probe de materiale de 

construcții autohtone și de import au fost identificate concentrațiile radionuclizilor 
naturali 226Ra, 232Th, 40K etc. și tehnogeni 137Cs, 90Sr. Rezultatele demonstrează că 

valoarea max a activității specifice efective (Aeff.) a variat în limitele 51,2 Bq/kg 

(metale) – 460 Bq/kg (Plăci ceramică). Valoarea medie a activității Cs137 și Sr90 în 
articole din lemn și produse forestiere, a constituit respectiv 0, 6 și 23,3 Bq/kg, ceea 

ce corespunde normelor naționale. Cercetările în cauză au demonstrat că 

radioactivitatea naturală în majoritatea materialelor de construcție cercetate nu a 
depășit CMA conform normelor naționale (300Bq/kg), cu excepția probelor „plăci 

ceramice” unde Aeff. a constituit 460 Bq/kg. Totodată, rezultatele denotă 

radioactivitate sporită pentru cinci probe de cărămidă refractară, Aeff. constituind 
1024-1721 Bq/kg (articolele în cauză se referă la clasa III de clasificare a 

materialelor de construcție (≤ 1350 Bq/kg). În restul probelor Aeff era mai mic decât 

300 Bq/kg, ceea ce demonstrează că aceste materiale se referă la clasa I de 
clasificare a materialelor de construcție (bune pentru construcția clădirilor, cele din 

clasa III se recomandă să fie utilizate doar pentru construcția drumurilor). 
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Integrarea diagnosticului, 

tratamentului și profilaxiei 

bolilor netransmisibile în 
continuitatea îngrijirilor 

materne și perinatale bazate 

pe ciclul vieții 

Institutul ”Mamei și 
Copilului” 

Dr. hab.  

Petrov 

Victor 

În cadrul patologiei nontransmisibile impactul major pentru 

rezultatul nefavorabil al sarcinii, precum decesul intrauterin al 
fătului, îl au stările hipertensive, diabetul zaharat, obezitatea. 

Influența acestor patologii crește odată cu asocierea lor și/sau 

asocierea patologiilor obstetricale. 
Patologia extragenitală cronică compensată nu are efect negativ  

asupra evoluției și rezultatelor sarcinii la termen ce impune o 

pregătire pregravidară  și supraveghere prenatală adecvată. 
Patologia cronică maternă contribuie la apariția rezultatelor 

nefaste la descendenții acestor mame în grupul copiilor prematuri, 

manifestându-se prin frecvență crescută a morbidității cu nosologii 
ca: icter, sindromul de detresă respiratorie acută în perioada 

neonatală. 
Nivelul sporit a morbidității și mortalității perinatale în lotul 

pacientelor cu diabet zaharat și diabet gestațional argumentează 

Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în 

continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții. 
 

1. Macrosomia fetală este marcherul predictiv al bolilor non-transmisive în 

perioada menopauzală, în special al DZ tipII și patologie glandei tiroide. 
2. Femeile cu macrosomie în antecedente necesită monitorizarea glicemiei 

și factorilor de risc ai patologiei cardiovasculare pe parcursul vieții, deoarece sunt 

supuse riscului major de progresare spre diabet zaharat tip II, ictus și infarct. 
3. Prezența a 3 sau mai multe sarcini in anamneză sunt asociate cu un raport 

al șanselor ridicat de a avea o sarcină ulterioară complicată cu stări hipertensive 

tendință similară fiind raportată și în cazul multiparității. 
4. Patologia glandei tiroide este asociată cu risc sporit al șanselor de a evalua 

o sarcină cu patologie hipertensivă  
5. Unele semne anterioare sarcinii ce pot fi asociate cu un risc relativ de a 

avea o sarcina complicată cu stări hipertensive, precum: sforăit, palpitații cardiace, 

dificultăţi respiratorii la efort de activitate cotidiană mic și mediu. 



depistarea stărilor prediabetice și corecția timpurie a nivelului 
glicemiei. 

Stările hipertensive materne sunt asociate cu un risc major de a 

naște un copil cu retenție de creștere intrauterină sau cu 

malformații cardiovasculare, ceea ce necesită controlul valorilor 

tensiunii arteriale cu antihipertensive pe parcursul sarcinii și 

screening în termeni precoce pentru aprecierea riscului retenției de 
creștere intrauterină și malformațiilor cardiovasculare. 

Prezența frecventă a complicațiilor obstetricale pe fondal de 

obezitate determină includerea pacientelor cu indicele masei 
corporale majorat în grupul de risc sporit pentru patologia 

perinatală. 

 

6. Aportul obezității pentru dezvoltarea sau agravarea evoluției BNT în 
sarcină în special al patologiei hipertensive este reprezentat printr-un risc relativ 

foarte înalt (RR=7,61).  

7. Pe  parcursul travaliului, la pacientele cu BNT tip hipertensiv a fost 

necesar și efectuată stimularea ocitocică de 10 ori mai frecvent decit în lotul de 

control (fără BNT), iar travaliul de 2 ori mai frecvent s-a complicat cu hipoxie acută 

a fătului. 
8. Subestimarea dietei și alimentației echilibrate de către gravide duce la 

creștere excesivă în greutate în perioada gestațională, din care cauză se asociază 

complicații precum: edem gestațional, HTA, DZ gestational, macrosomie, sarcina 
prolongată, iar evoluția nașterii cu distocie, traumatismul căilor de naștere , 

suferință fetală/hipoxie fetală în travaliu. 

9. Frecvența tulburărilor motorii în lotul copiilor prematuri din mamele cu 
BNT la vârsta de 6 luni a vârstei corectate comparativ cu lotul copiilor prematuri 

din mame fără BNT este de 3 ori mai mare <0.05, astfel acești copii în viitor pot 

prezenta o povară pentru sistemul de sănătate și cel social, astfel ar trebuie depuse 
mai multe eforturi îmbunătățiri factorii modificabili cunoscuți. 

10. Ratele complicațiilor neonatale sunt mai mari la copii de la mame cu BNT, 

îndeosebi fiind în asociere cu nașterea prematură, la fel a fost scos în evidență că 
frecvența nou-născutului mic pentru vîrstă gestațională în grupul de studiu al 

mamelor cu BNT a fost dovedită și este de 1,6 ori mai frecventă. 

 
Rezultatele obținute în urma studiului, pe parcursul anului 2021 au fost diseminate 

activ sub forma a 33 lucrări științifice atât în reviste internaționale cu factor de 

impact, revista naționale, cât si sub forma recomandărilor didactice, științifice și 
practice. Au fost citite lectii de educare sanitară cu tematica alimentației sănătoase 

în rindul populației, în special gravide ca si metodă de profilaxie a BNT, în mai 
multe raioane ale Republicii Moldova.   
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Medicina genomică și 

cercetarea metabolomică în 
serviciul profilaxiei maladiilor 

genetice pentru generații 

sănătoase în RM 

Institutul ”Mamei și 

Copilului” 

Dr.  
Ușurelu 

Natalia 

Maladiile ereditare afectează serios morbiditatea și mortalitatea 

infantilă, iar Moldova are nevoie de programe de screening 

neonatal și selectiv în scopul diagnosticului timpuriu și 

tratamentului eficient. Activitățile științifice pe parcursul anului 

2020 în cadrul proiectului SCREENGEN consolidează un 

fundament în realizarea obiectivelor, utilizând medicina genomică 
și cercetarea metabolomică. După implementarea screening-ului 

metabolic neonatal–pilot la cca 30% din nou-nascutii din 

maternitatea IMSP IMC prin cercetarea urinii acestora în prima 
săptămână de viață prin metoda spectroscopiei RMN ca metodă de 

”next generation metabolic screening” se poate ipoteza că 8,5% de 

cazuri devin suspecți pentru una din erorile înnăscute de 
metabolism (EIM), iar diagnosticul lor precoce ar asigura copilului 

o dezvoltare satisfăcătoare. Au fost pregătite pentru implementare 

metode clinice, biochimice și molecular/cito-genetice de 
diagnostic al EIM ”de tip intoxicație”, dereglări congenitale ale 

glicozilării, maladiilor mitocondriale, Amiotrofiei spinale cu 

lărgirea spectrului de diagnostic, monitoizare și diferențiere a 
maladiilor ereditare. Monitoring-ul continuu al malformațiilor 

congenitale conform principiilor EUROCAT a stabilit o eficiență 

a diagnosticului prenatal prin amniocenteză de 38,5% în 
prevenirea malformațiilor congenitale. În cadrul proiectului 

SCREENGEN se realizează 5 teze de doctorat, iar rezultatele au 

fost publicate în reviste științifice valoroase. 
 

Maladiile ereditare afectează serios morbiditatea și mortalitatea infantilă, iar 

Moldova are nevoie de programe de screening neonatal și selectiv insotite de 

utilizarea metodelor inalt performante atât biochimice, cât și molecular-genetice în 

scopul diagnosticului timpuriu și tratamentului eficient. Activitățile științifice pe 

parcursul anului 2021 în cadrul proiectului SCREENGEN consolidează un 

fundament în realizarea obiectivelor propuse, utilizând medicina genomică și 
cercetarea metabolomică. In anul de cercetare au fost pregătite și testate metode 

clinice prin care pacienții sunt partajati la etapa clinică pentru diverse boli genetice; 

metode biochimice prin care se pot pune in evidență tulburările metabolismului la 
nivelul organismului afectat și metode molecular/cito-genetice de confirmare a 

bolilor la nivel de ADN. Astfel, spectrul diagnosticului patologiilor genetice posibil 

de identificat la noi în țară a fost extins considerabil, incluzând erorile înnăscute de 
metabolism (EIM)”de tip intoxicație”, dereglări congenitale ale glicozilării (CDG), 

maladii mitocondriale, boli lisosomale și un șir larg de maladii neuromusculare. 

Metodele propuse și testate permit nu doar diagnosticul acelor boli ereditare, ci și 
diferențierea multor boli genetice, în plus, și monitorizarea lor in timp pentru 

aprecierea eficacității tratamentelor. Mai mult ca atât, metodele vor fi utilizate în 

implementarea programelor de screening neonatal pentru Amiotrofie spinală, 
screening-ul EIM ”de tip intoxicație”, screening selectiv prin IEFT pentru 

diagnosticul CDG in testarea pacienților cu afectări multisistemice de tipul 

paraliziilor cerebrale infantile. Implementarea screening-ului metabolic neonatal–
pilot prin colectarea urinii nou-nascutii din maternitatea IMSP IMC și cercetarea 

acesteia prin metoda spectroscopiei RMN ca metodă de ”next generation metabolic 

screening” împreună cu partenerii de la ICMMPP al Academiei Române din Iași 
rămâne un deziderat prioritar în diagnosticul EIM, implementat imediat ce va fi 

posibila ajustarea la condițiile pandemiei COVID-19. Monitoring-ul continuu al 
malformațiilor congenitale conform principiilor EUROCAT a stabilit prevalența 

malformațiilor congenitale, iar ca urmare utilizarea acidului folic in perioada 

preconceptională, diagnosticul prenatal prin screening ecografic și amniocenteză 
rămân a fi prioritare in prevenirea malformațiilor congenitale. În cadrul proiectului 

SCREENGEN se realizează 6 teze de doctorat care vin să acopere directii 



importante in asigurarea medicală a pacientilor suspecti la boli rare. Rezultatele au 
fost publicate în reviste si prezentate la forumuri științifice valoroase. 
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În ultimii ani se determină o scădere a incidenței globale și a 

incidenței recidivei tuberculozei. Se remarcă o scăderea inegală a 

acestora în diferite teritorii, inclusiv în teritoriile urbane și rurale, 

și creșterea incidenței recidivei tuberculozei în unele teritorii pe 

fon de micșorare a incidenței globale a tuberculozei. Durata medie 
de dezvoltare a recidivelor tuberculozei de la finisarea 

tratamentului antituberculos de linia I este de 64,6 ani, de la 

finisarea tratamentului antituberculos de linia II este de 12,3 ani. 
În rezultaul studierii formelor de tuberculoză ale recidivei 

tuberculozei pulmonare s-a determint că printre cazurile de 

recidivă din tuberculoză sensibilă și tuberculoză rezistentă 
predomină forma infiltartivă a tuberculozei pulmonare (84,2% și 

80,9%, cazuri respectiv). 

Intoxicația endogenă este mai exprimată la pacienții cu recidivă a 
tuberculozei pulmonare, iar complexele imune circulante pot fi un 

potential biomarker în diagnosticul și monitorizarea dinamicii 

intoxicației endogene la pacienții cu tuberculoză pulmonară. 
Genotipul combinat „AG TLR6 rs5743810 + GT TLR10 

rs11096957” este un factor de risc pentru dezvoltarea TB 

pulmonară în populația Republicii Moldova și poate fi considerat 
un potențial biomarker pentru prezicerea dezvoltării tuberculozei 

pulmonare. 

 

Conform datelor obținute, în ultimii ani, povara recidivei tuberculozei pulmonare 

rămâne înaltă, în ciuda tendinței de scădere, inclusiv și a incidenței globale a 

tuberculozei (TB). Numărul recidivelor a scăzut de la 725 în 2016 la 386 în 2020. 

Ponderea recidivelor în incidența globală în anul 2020 a crescut în comparație cu 

anul 2016 – de la 20,3%, la 21,9 în 2020 %, care demonstrează consecințele 
pandemiaei COVID-19 și măsurile antiepidemice și organizatorice asociate. Acest 

lucru este evidențiat și în structura formelor clinice de TB pulmonară și a fazelor 

procesului tuberculos în cazurile de recidivă a TB. În prim plan apar procesele 
extinse sub formă de TB pulmonară diseminată de la 3,2% în 2019 la 5,6% în 2020 

și fibro-cavitară de la 4,6% în 2019 la 5,3% în 2020. Acest lucru s-a exprimat cel 

mai semnificativ prin creșterea extinderii leziunilor și a proporției (%) de distrucție 
a țesutului pulmonar de la 33,3% în 2019 la 60,0% în 2020 și a indicatorilor de 

eliminare de MBT de la 35,1% la 77,9% care caracterizează severitatea situației 

epidemiologice și nivelul de organizare a detectării, diagnosticului. TB infiltrativă, 
în anul 2019, a predominat în structura formelor clinice la toate grupele de vârstă: 

adulți tineri (AT) - 97,6%, formele diseminată și fibro-cavitară au predominat în 

grupele de vârstă mijlocie și varsta înaintata (AMÎ) – 9,4% și adulți vârstnici și 
senili (AVS) – 7,8%. Astfel, cea mai severă evoluție a recidivei TB pulmonară s-a 

remarcat la persoanele adulți tineri (AT) și adulți de vârstă mijlocie și varsta 

inaintata (AMÎ). În primul an de observație a pacienților din grupul inactiv, recidiva 
TB pulmonară s-a dezvoltat mai frecvent în grupul de vârstă AT - 14,5%. După un 

an de supraveghere cel mai frecvent s-a remarcat în grupul AMÎ - 91,0%. Recidiva 

de TB pulmonară a fost diagnosticată mai frecvent în cadrul adresării după asistență 
medicală, în special grupul de vărstă AVS - 72,9%, în grupul de vîrstă AT a fost 

mai des diagnosticată în cadrul controlului profilactic - 43,4%.  

Studierea și cunoașterea problemei diferențelor specifice vârstei și a caracteristicilor 
patogenezei și patokinezei recidivei TB pulmonare și a rezultatelor acestora, sunt 

relevante și foarte importante pentru sanătatea publică, având în vedere situația 

epidemiologică și demografică actuală. Necesitatea acestei analize 

multidimensionale a fost dictată de sarcina mare a incidenței de TB și dificultăți în 

diagnostic la pacienții de diferite grupe de vârstă. Rezultatele obținute cu privire la 

caracteristicile specifice vârstei a recidivei TB pulmonare, care prezintă o mare 
importanță practică, se recomandă de a fi utilizate în elaborarea strategiilor și 

programelor de răspuns la TB, care vor oferi abordări diferențiate a tacticilor de 

management și observare a cazurilor în dependență de vârstă. 
Patologie concomitentă s-a înregistrat în 70,3% (503) cazuri din 715 cazuri de 

recidivă a TB pulmonare, notificate în perioada 2019-2020. O patologie 

concomitentă a fost înregistrată la 305 (42,7%) cazuri, două sau mai multe patologii 
în 198 (27,6%) cazuri. Rezultatele obținute demonstrează riscul ridicat de 

dezvoltare a recidivei TB pulmonară și rezultate nefavorabile în rândul pacienților 

vârstnici cu patologie cronică comorbidă. Cele mai semnificative tulburări și 
interdependență s-au remarcat în cazurile de combinație a tuberculozei cu BPOC, 

diabet zaharat ș.a. care au fost observate indiferent de vârstă și gen. 

În rezultatul studierii potențialului energetic al limfocitelor s-a determinat că acesta  
poate fi biomarker în diagnosticul și monitorizarea dinamicii evoluției tratamentului 

antituberculos la pacienții cu tuberculoză pulmonară. Polimorfismul rs897200 al 

genei STAT4 poate fi considerat un potențial biomarker pentru prezicerea 
dezvoltării tuberculozei pulmonare în populația Republicii Moldova. 
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La introducerea speciilor în cultura CȘCPM s-a observat că 

plantele din răsad sunt mai înalte, formează mai multe ramificări 
bazale și laterale, comparativ cu metoda încorporării semințelor 

direct în sol pentru Hypericum perforatum; s-a determinat 

influența pozitivă a înlăturării tulpinilor care au fructificat de la 
baza tufei asupra iernării tulpinilor, rezistenței la boli și dăunatori, 

cât și a calității fructelor și frunzelor prin analize organoleptice și 

chimice pentru 2 soiuri de Rubus fructicosus.  

Pentru plantele medicinale: Agrimonia eupatoria L, Cichorium intybus L, Cynara 

scolymus L.,  Hypericum perforatum L., Rubus sp. sp., Hyssopus officinalis L, 
Mentha sp.sp. din colecția CȘPDPM și din flora spontană a Republicii Moldova au 

fost evaluate sursele bibliografice cu privire la compoziția chimică, proprietățile 

farmacologice, utilizarea în farmacie, cosmetică și alte domenii. 
Produsele vegetale: Agrimoniae herba, Cichorii herba, Cynarae folia,  Hyperici 

herba, Rubi folia, Hyssopi herba, Menthae herba  au fost recoltate și condiționate 

conform farmacopeelor de referință. Au fost obținute extracte uscate din produsele 
vegetale menționate prin metoda de macerare fracționată cu agitare, utilizând ca 



Analiza calitativă a demonstrat prezența în produsele vegetale 
analizate a diferitor grupe de compuși chimici (substanțe tanante, 

flavonoide, acizi fenolici, derivați de antracen). Au fost aplicate 

metode spectrofotometrice UV-VIS de dozare a compușilor 

fenolici în produsele vegetale Agrimoniae herba, Cichorii herba, 

Cynarae folia, Hyperici flores, Hyperici herba și Hyperici semina. 

A fost extras prin hidrodistilare (metoda Ginsberg) uleiul volatil 
din 8 ecotipuri de Menta spicata, introduse în colecția CȘCPM din 

flora spontană, cantitatea uleiului variind de la 1,01 – 3,12 %.  

A fost determinată activitatea bacteriostatică, bactericidă și 
antifungică a extractelor obținute prin macerare fracționată cu 

agitare din: Agrimoniae herba, Cichorii herba, Cynarae folia, 

Hyperici flores, Hyperici herba față de toate test-culturile 
bacteriene investigate în concentrații de > 300 mcg/ml.  

 

extragent etanol 60 % în raport de 1:20. 
Identificarea compușilor chimici s-a realizat prin reacții de culoare, precipitare și 

cromatografie pe strat subțire. În scopul identificării și separării compușilor 

fenolici, s-au utilizat mai multe sisteme: sistema I – acetat de etil – acid acetic – apă  

(5:1:1);  sistemul II- cloroform - alcool metilic (8:2); sistemul III – cloroform – 

alcool etilic 96% (9:1). În produsele vegetale Hyperici herba, H. flores, H. fructus, 

H. semina, H. capita s-au identificat compușii chimici: rutozida, hiperozida, acidul 
clorogenic, acidul cafeic, hypericina. În părțile aeriene a 3 genotipuri de H. 

officinalis L. ( cu flori albastre, cu flori roz și cu flori albe) s-au identificat rutozida, 

acidul cafeic și clorogenic, cromatogramele genotipurilor fiind practic identice. 
Pentru Agrimoniae herba și Cichorii herba s-a identificat rutozida, hiperozida, 

izoquercetina, quercetina, apigenina, acidul galic și cafeic, cu Rf-urile 

corespunzătoare substanțelor de referință și o separare mai bună a compușilor 
chimici în sistemul 3. 

Dozarea spectrofotometrică a compușilor chimici (totalul de polifenoli, flavonoide 

și acizi hidroxicinamici) în produsele vegetale și extracte uscate s-a realizat la 
spectrofotometrul Meterthech UV/VIS  SP-8001. Totalul de polifenoli, realizat 

după Folin Ciocalteu, la lungimea de undă 760 nm, recalculat în echivalentul 

acidului galic (mgAG/g extract uscat) se prezintă într-un diapazon de 31,6 mg AG/g 
(Hyperici semina) până la 102,7 mg AG/g (Agrimoniae herba). Totalul de 

flavonoide, determinat cu clorura de aluminiu la lungimea de undă 412 nm, 

exprimat în echivalent rutozidă (mg RU/g extract uscat) variază de la 3,81 mg RU/g 
(Rubi fructicosus folia) până la 56,57 mg Ru/g (Hyperici flores). Determinarea 

spectrofotometrică a acizilor hidroxicinamici, s-a realizat prin trei metode: 

conținutul recalculat în echivalentul acidului cafeic, cu reactivul Arnow în 
produsele vegetale și extractive, conform prevederilor Farmacopeei Europene (Ph. 

Eur.); metoda realizată în soluții extractive obținute cu alcool etilic 30% din 
produsele extractive echivalent în acid clorogenic (%); metoda realizată în soluții 

extractive obținute cu alcool etilic 20% din produsele extractive, în recalcul la acid 

cafeic, conform prevederilor Farmacopeei Beloruse, cu un conținut mai înalt în 
Cichorii herba (cu recalcul în acid cafeic). 

S-au selectat metode de extracție a principiilor active cu uscarea  prin liofilizare 

extractelor din produsele vegetale menționate, cu stabilirea parametrilor optimi 
(temperatura de congelare – minus 55°C; presiunea  - 57 Pa; temperatura de uscare 

– 30°C cu o durata de 96 ore pentru fiecare produs) cu randamentul de extracție de 

la 26 la 29 g de  produs pulverizat liofilizat. 
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Variabilitatea datelor privind prevalența fragilitații și a 
prefragilitații în cadrul populației generale, (rezultatele studiilor 

epidemiologice și celor clinice) estimează 10,7%-26,1%. Evoluția 

sindromului de fragilitate este însoțită de o scădere a activității 
fizice și funcționale, a rezervei de adaptare și de restabilire a 

organismului, crescând riscul urmărilor nefaste - spitalizări de 1,2-

1,8 ori, dezvoltarea deficitelor funcționale de 1,6-2,0 ori, decesul 
cu 1,8 -2,3 ori, limitări fizice de 1,5-2,6 ori, căderi și fracturi de 

1,2-2,8 ori.  

Ponderea sindromului de fragilitate la pacienții vârstnici internați 
în secția de geriatrie a fost determinat la 27,20% de cazuri. 

Abordarea multidinensională a fragilității a evidențiat la pacienții 

vârstnici fragilli o scădere a funcționalității fizice, a autonomiei, 
dereglări cognitive și emoționale mai frecvente și un statut social 

și economic mai nesatesfăcător, a fost asociat o pondere mai înaltă 

a sindroamelor geriatrice, cu impact asupra calității vieții 
vârstnicilor fragili.  

Deși a fost stabilit în general eventuala utilizare a biomarkerilor de 
laborator în evaluarea fragilității, nu s-a ajuns incă la acceptarea 

acestora ca instrumente de diagnostic. Studiile în domeniu au 

raportat că utilizarea unui singur biomarker nu are valoare de 
prognostic sau de diagnostic pentru fragilitate, fiind necesară o 

combinație a mai multor biomarkeri sau cu un marker clinic.  

Nutriția este un factor important a sănătății, funcției fizice și cognitive, a vitalității, 
a calității vieții și a longevității. Starea nutițională a vârstnicilor instrituționalizați 

versus vârstnicii spitalizați a fost de 38% vs 78,86% de persoane cu statut nutrițional 

normal, 30% vs 17,07% – cu risc de malnutritie și 32% vs 4,06% persoane vârstnice 
a fost determinat sindromul de malnutriție. Anumiți indici paraclinici au fost 

studiați pentru determinarea impactului asupra stării de nutriție a vârstnicilor, 

valorile medii ale cărora s-au dovedit a fi mai diminuate la persoanele vârstnicie 
instituționalizate versus persoanele vârstnice spitalizate: 25-OH-Vitamina D 

14,15±0,90 vs 82,91±3,05 mng/mL; p<0,001. Albumina serică 42,60±0,59 g/L vs 

85,39±2,34 g/L; p<0,001. DHEA-S 71,03±6,06 μg/dL vs 96,25±3,35 μg/dL; 
p<0,001. CK 81,76±7,95 U/L vs 106,90±5,22 U/L; p<0,01. Au fost determinate 

corelații directe între valorile medii ale scalei MNA cu markerii biologici: MNA cu 

25-OH-Vitamina D, R = 0,52; p<0,05; MNA cu albumina serică, R=0,50; p<0,05; 
MNA cu DHEA-S, R=0,23; p<0,05. Dintre factorii medicali evaluați au fost stabiliți 

următorii: edentația-62%, polimedicația-28%; autonomia dereglată–ADL 52%; 

IADL-72%; dintre factorii psiho-emoționali: depresia-54%, dereglarile cognitive-
58% și patologiile concomitente. Conform rezultatelor, atât malnutritia cât și riscul 

de malnutriție au înregistrat frecvență înaltă la persoanele vârstnice 
institutionalizate. Dintre factorii determinanți ai malnutriției, cea mai inaltă asociere 

au avut-o numărul maladiilor concomitente, funcționalitatea diminuată a 

vârstnicilor, prezența sindromului de depresie și dereglărilor cognitive. Totodată, 
sindromul de malnutriție a corelat cu criteriile de fragilitate: slăbiciune generală (r=-

0,62; p<0,05), fatigabilitate (r=-0,59; p<0,05), activitatea fizică redusă (r=-0,63; 



 p<0,05), reducerea vitezei mersului (r=-0,53; p<0,05) și scăderea ponderală (r=-
0,29; p<0,05), dar si cu gradul de severitate a fragilității evaluată prin Scala Clinică 

a Fragilității (r=-0,70; p<0,05). Rezultatele evaluării densității minerale osoase (T-

score) la vârstnicii instituționalizați vs vârstnicii spitalizați au relevat osteoporoza 

la 65,96% vs 50,44% de cazuri. Evaluarea sindromului de cădere la vârstnicii 

instituționalizați a fost constatat o dependență semnificativă negativă înaltă între 

sindromul de cădere și niveluri reduse ale 25-OH-Vitamina D (r=-0,80*), cât și între 
sindromul de cădere și creatininkinază (CK), (r=-0,70*), p<0,05. O dependență 

pozitivă medie s-a determinat între cădere și sindromul de fragilitate (r=0,48*), 

sindromul de cădere și GFI (r=0,42*), riscul de căderi cu căderi repetate (r=0,48*), 
severitatea scorului T cu căderi repetate/sindromul de fragilitate/VES-13 

(r=0,90*...0,95*...0,85*), p<0,05. Au fost stabilite corelații a severității DMO 

diminuate cu durerea/activități sociale/starea generală de sănătate 
(VSA)/diminuarea autonomiei (r=-0,79*... r=-0,75*... r=-0,59*... r=-0,80*), 

(p≤0,05). Dintre sindroamele geriatrice, osteoporoza a prezentat corelație pozitiv 

înaltă cu sarcopenia/ depresia (r=0,69*... r=0,65*), (p≤0,05), cu indexul de 
comorbiditate Charlson (r=0,78*), cât și cu vulnerabilitatea-VES-13 (r=-0,80*), 

(p≤0,05). Sindromul de cădere, ca rezultat al fragilității funcționale a prezentat o 

corelație medie cu cauza osteoarticulară/traumatică/psihologică de cădere  
(r=0,43*... r=0,35* r=0,39*), iar riscul unei căderi repetate a fost corelat cu indicele 

de fragilitate Gröningen (r=0,47*), SARC_F (r=0,38*), VES-13 (r=0,45*), p<0,05. 
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În urma analizei biomarkerilor asociați cu acțiunea sau 
metabolismul substanțelor medicamentoase aplicate în tratamentul 

hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat de tip 2, dislipidemiilor, 

cardiopatiei ischemice au fost stabilite 132 de polimorfisme. 
Majoritatea sau referit la particularitățile tratamentului cu statine, 

mai puține cu aspirina, doar câteva cu clopidogrel și au corespuns 

cu 36 de regiuni codificante și reglatoare. Pentru studiile de 
laborator și pentru validarea răspândirii lor în populația din 

Republica Moldova, au fost selectate următoarele polimorfisme: 

rs2231142 (ABCG2), rs4149056 (SLCO1B1), rs12248560 și 

rs4244285 (CYP2C19), rs20455 (KIF6), rs2295490 (TRIB3), 

rs3814995 (NPHS1), rs4149601 (NEDD4L), rs12346562 

(PTPRD). În rezultatul observațiilor clinice, au fost depistați 118 
pacienți coronarieni, cu diagnostic clinic variat. Pacienții au primit 

dubla terapie antiplachetară (aspirină + clopidogrel) pe o perioadă 

de 6-12 luni. Circa 70% din ei au fost bărbați. S-a colectat material 
biologic (sânge) de la fiecare pacient, care a fost depus în 

biobancă. În rezultatul cercetării parametrilor fiziologici ai 

corpului uman, studierii diferitor sisteme de monitorizare la 
distanţă a acestora și a modalităților cele mai eficiente de 

transmitere a datelor la distanță a fost elaborat conceptul 

sistemului de monitorizare a parametrilor fiziologici; determinate 
și dezvoltate metodele de monitorizare și culegere a parametrilor 

fiziologici cu transmiterea ulterioară a datelor la distanță cu 

metode fără fir; determinate traductoarele și biosenzorii; elaborat 
prototipul dispozitivului de culegere a datelor.  

 

Utilizând strategiile de căutare elaborate pentru analiza cunoștințelor, atitudinilor și 
practicilor la nivelul populației, lucrătorilor medicali și factorilor decizionali, au 

fost identificate 2484 publicații / rezultate. În urma analizei titlurilor publicațiilor 

au fost selectate 487 de articole pentru studierea textului din abstracte și 129 articole 
pentru analiza textului integral. Criteriile de includere și excludere stabilite inițial 

au fost ajustate prin analiza a 10 abstracte selectate randomizat. Din cele 129 de 

publicații selectate, 50 de publicații reflectă cunoștințe, atitudini și practici ale 
populației privitor la conceptul medicinei personalizate, 45 de studii reflectă 

cunoștințe, atitudini și practici ale lucrătorilor medicali privind medicina 

personalizată, iar 34 publicații reflectă cunoștințe, atitudini și practici la nivel de 

factori decizionali privind MP. 

Prin analiza textului integral a 15 publicații selectate randomizat, câte 5 din fiecare 

categorie au fost determinate, testate și definitivate variabilele care vor răspunde 
ulterior la întrebările studiului. Pentru agregarea, rezumarea și sinteza rezultatelor 

finale a fost creată o bază de date care cuprinde articolele selectate pentru analiza 

integrală a textului (129 publicații) și variabilele care răspund întrebării de 
cercetare. În paralel cu analiza textului integral s-au identificat 8 instrumente 

relevante cercetărilor proiectului, care ar putea fi implementate pentru dezvoltarea 

instrumentelor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor lucrătorilor 
medicali, dar și ale factorilor de decizie față de medicina personalizată. A fost 

elaborat reviul literaturii și au fost identificate instrumentele de evaluare a 

determinantelor biopsihosociale la pacienții cu hipertensiune arterială în conduita 
personalizată a acestora, care pot fi utilizate în pilotarea studiului determinantelor 

biopsihosociale ale pacienților cu hipertensiune arterială.  

În vederea dezvoltării conceptului sistemului de monitorizare a parametrilor 
fiziologici a corpului uman la distanță au fost selectați și cercetați parametrii 

traductoarelor și senzorilor necesari pentru determinarea acestora. A fost elaborată 

concepția, elaborat și realizat prototipul dispozitivului de monitorizare al gazelor și 
compușilor organici volatili din aerul expirat. Dispozitivul proiectat este format din 

senzorii ce analizează compușii aerului expirat, apoi, datele despre concentrație sunt 

transmise prin internet unui server, care ulterior, prin intermediul aplicației, pot fi 
afișate și analizate oricând și de oriunde. Dispozitivul dat va putea fi folosit de 

pacienți pentru o diagnoză prealabilă la distanță sau chiar în incinta instituției 
medicale. Astfel prin monitorizarea continuă a parametrilor respiratorii se vor putea 

evita o mulțime de agravări ale sănătății și detectarea precoce a unor maladii.  

Chestionarul electronic de evaluare a pacienților recrutați a fost completat și testat 
pentru toți cei aproximativ 600 parametri clinici și paraclinici, iar manualul de 

utilizare a fost ajustat cu explicațiile de rigoare. Chestionarul a fost aplicat pentru 



10 pacienți recrutați cu hipertensiune arterială, dintre care 6 bărbați și 4 femei, cu 
vârsta cuprinsă între 50 și 72 ani.  

Antrenarea în cercetare a specialiștilor în formare este un punct forte al proiectului, 

astfel, 11 cercetători din echipă sunt studenți-doctoranzi / sau absolvenți ai 

doctoratului. În anul de referință, rezultatele cercetărilor au fost prezentate și 

publicate în: 1 articol științific în revistă națională, 6 teze la manifestări științifice 

naționale și internaționale, o comunicare orală și un poster la conferințe 
internaționale. 
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A fost inițiat primul studiu științific conform standartelor 

internaționale de studiere a infertilității masculine în Republica 
Moldova. A fost studiată legislația națională și internațională în 

domeniu, precum și situația epidemiologică și metodele de 

cercetare la nivel regional și internațional. Au fost create 
mecanisme și instrumente proprii de cercetare. A fost elaborat și 

validat chestionarul unic și consimțământul informat al 

participantului la studiul clinico-epidemiologic. Au fost elaborate 
și validate metodologile de studiu și protocoale clinice pe directii 

de cercetare (protocolul uro-andrologic, endocrinologic, genetic). 

A fost creată o bază de date specifică în format Excel. Împreună 
cu partenerii de peste hotare a fost efectuată pregătirea teoretică și 

practică necesară implimentării activităților de cercetare în 

domeniul infertilității masculine la nivel național și anume: tehnica 
microchirurgicală micro-TESE, metoda imunohistochimică de 

cercetare a factorilor de infertilitate masculină, cercetarea 

imunohistochimică a țesutului testicular post-infectie cu oreion, cu 
obținerea în premieră a imaginilor de acest tip. Au fost stabilite 

relații de colaborare în domeniul cercetării pe termen lung prin 

semnarea acordului de colaborare inter-universitar cu Clinica 
Universitară din Muenster (Germania), și participarea la proiecte 

de cercetare europene sub egida COST.  

 

 Dezvoltarea sistemului informațional automatizat „Registrului Național 

de Evidență a Infertilității Masculine” care are ca scop acumularea datelor clinice 
și paraclinice ai pacienților ce suferă de infertilitate, cu sistematizarea și agregarea 

ulterioară a informației acumulate, soldată cu generarea datelor de interes științific. 

În cadrul Registrului am dezvoltat 3 subregistre - ANDROPROTECT, AZOAT și 
OREN cu scop de segregare a pacienților conform direcțiilor de cercetare. Registrul 

este un prim pas în desfășurarea studiilor prospective de amploare națională în 

domeniul sănătății masculine și infertilității în particular. 

 În 2021 a fost obținută finanțarea pentru proiectul internațional de tip 

COST “ANDRONET” – acțiunea CA20119, care va permite extinderea 
posibilităților de cercetare în domeniul infertilității masculine prin utilizarea 

capacităților centrelor europene cu specilizare în andrologie și infertilitate. Această 

rețea de andrologi și alți specialiști interesați de sănătatea masculină a fost lansată 
oficial de prima întâlnire online a Comitetului de management (MC) și a ofițerilor 

COST, în perioada 27-28 octombrie 2021. La întâlnire au participat peste 50 de 

reprezentanți ai 27 de țări. Proiectul prevede posibilitatea creării unei platforme 
internaționale de colaborare în domeniul cercetării infertilității masculine, iar 

partenerii implicați reprezintă centre cu o vastă experiență în domeniu.  

 Datorită eforturilor depuse pe parcursul a celor 2 ani de implimentare a 
proiectului, pe data de 1 octombrie 2021 s-a reușit efectuare pentru prima dată în 

Republica Moldova a intervenției de extragere microchirurgicală a spermatozoizilor 
din testicol (micro-TESE). Intervenția a fost posibilă datorită pregătirii profesionale 

și echipamentului procurat din cadrul proiectului. Intervenția a fost cu succes, fiind 

obținute piese de țesut testicular cu identificarea spermatozoizilor la pacient cu 
azoospermie non-obstructivă și hipogonadism hipergonadotrop sever. Intervenția a 

prevăzut efectuarea examenului histologic și imunoistochimic. Până la moment, au 

fost efectuate 4 intervenții de extragere microchirurgicală de spermatozoizi 
testiculari. 

 În cadrul proiectului a fost realizat pe data de 17 iunie 2021, primul 
Simpozion Național dedicat subiectului de infertilitate masculină, unde membrii 

echipei de cercetare a proiectului au prezentat rezultatele cercetărilor pe domeniile 

de specializare. Simpozionul s-a desfășurat în regim online pe platforma ZOOM și 
a intrunit 173 de participanti dintre care medici, medici rezidenți și studenți. 
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Vârsta medie a pacienților cu TEP este de 58,7 ani (virsta apta de 

muncă), variind de la 32-83 ani, fiind afectati preponderent 
barbații (37,1% vs 62,9%). 

Durata medie de spitalizare a pacienților este in medie de 10,97 

zile, ceea ce semnificativ depășește durata de spitalizare prezentată 
în literatura de specialitate (< 5 zile (2015)), variind în funcție de 

riscul vital. Astfel, înțelegerea predictorilor duratei șederii poate 
ajuta în furnizarea unui tratament eficient, ceea ce reduce potențial 

durata spitalizării, reducând astfel sarcina generată la pacienții cu 

TEP. 
Durata timpului mediu de la debutul simptomelor pâna la 

diagnosticul final al pacienților este de 17,2 zile, ceea ce oglindește 

dezorganizarea sistemului de sănătate, lipsa competenței 
personalului medical, indisponibilității investigațiilor și lipsa 

Tromboembolismul pulmonar acut reprezintă o probemă clinică devastatoare, cu 

rată înaltă de mortalitate, inclusiv din complicații tardive. Scopul studiului, la etapa 
actuală a fost caracteristica clinico-paraclinică a paciențior și determinarea 

predictorilor pronosticului de scurtă și lungă durată la pacienții cu TEP acut.  Este 

un studiu prospectiv, unicentric, care a inclus pacienții internati în Institutul de 
Cardiologie cu suspecție de TEP acut pe parcursul anilor 2020-2021. Datele clinice 

au fost colectate și stocate în fișa protocolului de studiu. Numarul pacienților parțial 
a fost completat cu pacienți din Institutul de Medicină Urgentă și spital polivalent 

sf. Treime. După un an de la TEP confirmat pacienții au fost rechemati pentru 

reexaminare.  Din lotul total de pacienți (121 cu TEPA) 69 (57,02%) erau barbați, 
vârsta medie fiind 65,1±12,2 ani, variind între 32-87 ani. Cota pacienților cu 

COVID 19 a prezenta 14% (n=17) dintre pacienții selectati. Pacienții cu COVID – 

19 prezentau virstă mai avansată, comparativ cu pacienții fara coronavirus (68,1 
+6,9 vs 62,13+7,8 ani). Circa 74 la suta din pacienți (n=89) s-au spitalizat de 

urgență, 35,5% (n=43) fiind în stare instabilă hemodinamic. În 41,5% cazuri 

diagnosticul de trimitere, internare si externare nu au corespuns, motive fiind 
multiple. Durata medie de spitalizare a prezentat 10,19 zile variind între 2-42 zile. 



sensibilizării populației fată de patologie vital periculoasă, cum 
este TEP. 

Tromboembolia pulmonara  reprezinta o urgența CV, deseori 

soldată cu deces, dar frecvent subdiagnosticată,  (rata TEP 

confirmat printre pacienții spitalizați în IC pe 2020 reprezentind – 

0,8% pe an, cu rata decesului -6,38%). Este necesar un indice 

ridicat de suspiciune pentru a lua în considerare diagnosticul. 
Disponibilitatea crescândă a mai multor modalități imagistice va 

contribui, la cresterea ratei diagnosticului de TEP. Când tehnicile 

de diagnostic nu sunt disponibile imediat, tratamentul empiric ar 
trebui inițiat oricum.  

 

Cca 70% (n=81) din bolnavi au fost tratati initial in secta de terapiei intensivă. 
Durata medie de spitalizare in BTI a constituit 5,08 +3,1 zile, fiind semnificativ mai 

mare la pacienții cu COVID 19 comparativ cu cei fara infectare virala (6,1 +4,08 

zile vs 4,06+ 2,7 zile). Rata decesului intraspitalicesc a prezentat 20,6%  (n=25) per 

general, 14  (56%) decese  fiind constatate la bonavii COVID. Dupa excluderea 

deceselor la pacienții infectati de coronavirus de tip nou, rata mortalității 

intraspitalicești s-a redus la 10,5%, fiind mai mare în IMU. Debutul simptomelor 
sugestive tromboemboliei pulmonare a fost in mediu  cu 10,5 zile pâna la 

spitalizare, variind intre 1 pina la 45 zile, iar cca 1/3 din pacienti anchetați au vizitat 

cel putin o institutie medicala anterior spitalizării. Valoarea medie pe grup a 
scorului Wells a fost 3,8±1,09 p., iar a scorului Geneva 7,78 ±1,3 p. Dupa 

compararea acestor 2 scoruri, la lotul general de studiu s-a observat că rata de 

predicție a scorului Geneva a fost semnificativ mai mare (46,2% vs 80,99%).  
Profilul factorilor de risc a fost prezentat în ordinea după cum urmează: HTA 79 

(65,2%) pts, IC, la 77 (63,6%) pts, FA a fost determinată la 25(20,66%) pts, IM in 

antecedente a fost notat la 11(9%) bolnavi, iar diabetul zaharat a reprezentat 28 
(23%) pacienți, TEV în antecedente s-a determinat la 39 (32,2%) pacienți, 5 din ei 

fiind din grupul covid, imobilizării indelungate a sevit drept factor favorizant în 37 

(30,5%) cazuri, fiind mai frecvent intilnită la pacienții din IMU (19/29 - 65%) 
noncovid și (9/17- 65,5%) cu covid, 32 (26,4%) pacienți prezentau boală varicoase 

,20 (16,5%) pts -  patologie oncologică, 21 (17,3%) - AVC ischemic sau hemorgic 

în antecedente, iar 22(18,1%) boală cronică pulmonară. Din 104 pacienți fara covid 
30 (28,8%) se incadrau in risc vital major (o mare parte din ei fiind instabili 

hemodinamic), 22 (21,1%) prezentau grupul în risc intermediar inalt, 34(32,69%) 

prezentau grupul cu risc intermediar redus și restul – 18 (17,3%) prezentau risc vital 
scazut. Analiza ETT a stabilit semne de HTP:  severă  ( PSAP ≥55mmHg ) la  39 

pts ( 57,3 %), moderată (PSAP ≥35-<55mmHg) la 36,7%; ușoară  (PSAP 
<35mmHg) 5,9%. Dilatarea VD>35mm, ariei AD>18,0cm2, hipokinezia peretelui 

liber al VD, reducerea indexul TAPSE<16,0mm, creșterea vitezei jetului de 

regurgitare tricuspidiană >2,8m/sec, diminuarea indexului S’m tisular a VD 
<9,5cm/sec, raportul TAPSE/PASP <0,4 și combinaţii ale acestora au demonstrat o 

superioritate în predicția rezultatului advers în TEP acută cu risc înalt și intermediar. 

Perioada medie de urmarire a fost  13,4±3,5 luni. Analiza de regresie multivariată 
a demonstrat ca diametrul VD (medie 3,74 cm), PASP medie (66 ± 23 mm Hg), 

hipokineza VD, prezența trombilor VD, scăderea raportului TAPSE/PASP < 0,4 

(0,038, 95% CI, , p<0,0001) măsurat prin echoCG, nivelul d-dimerului la momentul 
inițial 3,6 ± 4,2 ng/mL și numărul de comorbidități (3,4 ± 0,7) au intrat în model de 

predicție a pronosticului , pe cînd cancer activ și istoricul COVID, au fost asociate 

cu un prognostic prost pentru PE acută pe termen scurt (în spital). Analiza de 

regresie Cox a arătat că presiunea sistolică a arterei pulmonare crescute (PASP, ⩾55 

mmHg) (HR = 6,240, 95% CI) și cancerul activ cu PE (HR = 3,700, 95% CI) au 
fost asociate cu un risc crescut de mortalitate pe termen mediu după o perioadă de 

urmărire de 1 an. 

Datele proiectului au fost publicate au fost oglindite în 11 pulicații și prezentate la 
5 congrese naționale și internaționale 
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S-a făcut cunoștință cu literatura privind studiile care raportează 

prevalența diabetului și prediabetului în rândul diferitor populații, 
factorii de risc cardiometabolic, sănătatea mentală. A fost elaborat 

planul de acțiuni pentru efectuarea studiului epidemiologic la 

persoanele din grupele de risc pentru dezvoltarea diabetului 
zaharat și la persoanele cunoscute cu diagnosticul de diabet 

zaharat. Au fost determinate materialele și metodele utilizate în 

studiu, au fost elaborate documentele pentru prezentare 
Comitetului de etică. A fost achiziționat utilaj pentru realizarea 

proiectului, au fost încheiate contractele pentru efectuarea 

investigațiilor de laborator.  
Au fost publicate 2 articole științifice privind impactul COVID-19 

la pacienții cu diabet zaharat și sindromul metabolic pediatric.  

Pandemia COVID-19 a încetinit derularea fizică a proiectului, cu 

Proiectul de Stat "Studiul epidemiologic al patologiilor endocrine cu răspândire 

largă în populație (diabet  zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia 
managerială" studiază prevalența maladiilor metabolice – disglicemiile, 

dislipidemiile, sindromul metabolic în populația generală a Republicii Moldova. 

Sunt evaluați factorii de risc pentru dezvoltarea diabetului zaharat de tip 2, riscul 
cardiovascular, este efectuat screening-ul dereglărilor metabolismului glucidic la 

persoanele fără diabet zaharat. Cercetarea include abordarea multidirecțională a 

populației investigate: anamnesticul, aplicarea diferitor chestionare, inclusiv 
studierea sănătății mentale (funcțiile cognitive, starea de depresie, anxietate, stres), 

investigații clinice, de laborator (metabolismul glucidic, lipidic, acidul uric, funcția 

glandei tiroide), ceea ce va da posibilitatea argumentării științifice a abordărilor 
sistemice de diagnostic și profilaxie a acestor maladii. Alt eșantion de subiecți 

investigați sunt persoanele cunoscute cu diagnosticul de diabet zaharat. Acest 



înrolarea nemijlocită a subiecților, din cauza măsurilor severe de 
circulație și deplasare, impuse la nivel național.  

eșantion este explorat privind dereglările metabolismului lipidic, gradul de 
compensare a metabolismului glucidic, funcția renală, cât și sănătatea mentală. 
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În cadrul proiectului de cercetare în anul 2020 au fost obținute 

rezultatele scontate prin îndeplinirea obiectivelor propuse în planul 

de realizare a acestui an de cercetare.  

Cercetarea se desfășoară într-un mod prospective și retrospective. 

A fost întocmită baza de date a laboratorului și extrase din arhiva 
1450 fișe de observație din perioada 2008-2018.  

Evaluate în volum de 40%, rezultatele tratamentului şi cauzele de 

deces ale pacienţilor din IMSP SCM”Sfînta Treime” comparativ 
cu datele literaturii de specialitate. Implimentate noi metode de 

abordare chirurgicală a complicațiilor cirozei hepatice. Au fost 

conturate anumite aspecte patogenetice ale complicaţiilor potențial 
letale ale cirozei hepatice decompensate şi carcinomului 

hepatocellular.  

S-a inițiat cercetarea aspectelor morfologice și schimbările 
imagistice a anumitor parametri la pacienții cu ciroza hepatica și 

ascită refractară, ascit-peritonită, pleurezie și pacienții care 

dezvoltă encefalopatie rapid progresivă. Prin examen CT cu 
contrast au fost evaluați 54 de pacienți. S-a analizat corelația dintre 

dereglările limfocirculatorii central și complicațiile cirozei 

hepatice. Au fost analizati mai mulți parametri imagistici în 
corelare cu manifestările clinice și de laborator a pacienților cu 

ascită refractară și ciroză, și pacienții care dezvoltă encefalopatie 

portosistemică progresantă.  

          În cadrul proiectului de cercetare pe perioada anului 2021 de activitate, 

obiectivele propuse în planul de realizare al proiectului au fost îndeplinite. 

Cercetarea se desfășoară în mod prospective și retrospective. A fost întocmită baza 

de date a pacienților supuși profilaxiei și tratamentului pentru complicații potential 

letale ale cirozei hepatice în diferite faze evolutive, în perioada a 10 ani – 2007-
20017, în cadrul Laboratorului Clinico-Științific de Hepatochirurgie. În baza datelor 

retrospective deja obținute, au fost perfectionate metodele de corecție a ascitei 

refractare și ascit-peritonitei spontane bacteriei. S-au obținut brevete de învenției 
care au fost implementate cu success, obținînd rezultate precoce bune. Este 

analizată interdependența complicațiilor cirozei hepatice cu potențial letal și 

schimbările hemodinamice și limfocirculatorii, care apar la acești pacienți. În baza 
datelor obținute au fost evaluate metodele de tratament chirurgical miniminvaziv 

aplicabile în această perioadă și analizate rezultatele la distanță.  

             Pe perioada anului 2021 au fost implementate noi metode de abordare 
chirurgicală a complicațiilor potential letale ale cirozei hepatice, rezultatele noi 

obținute fiind introduse și analizate statistic în baza de date. Au fost conturate 

anumite aspecte patogenetice ale complicaţiilor potențial letale ale cirozei hepatice 
decompensate şi carcinomului hepatocellular. 

  Evaluate în volum de 80%, rezultatele tratamentului şi cauzele de deces 

ale pacienţilor cu ciroză hepatică care au beneficiat de tratament complex medico-
chirurgical pe perioada a 10 ani, în cadrul LCȘ Hepatochirurgie, din cadrul  IMSP 

SCM”Sfînta Treime”,  comparativ cu datele literaturii de specialitate, în raport cu 

datele obținute după implementarea noilor metode de abordare chirurgicală 
complexă miniminvazivă laporo-endoscopică și endovasculară de tratament a 

complicațiilor potential letale la pacienții cu ciroză hepatică în diferite faze 

evolutive. 
          Au fost efectuate în premieră intervenții chirurgicale pe ficat cirotic cu 

tumora hepatocelulară prin instrumentar miniminvaziv modern, cu obținerea 

rezultatelor precoce satisfăcătoare.  

 În cadrul proiectului în perioada anului 2021 au fost obţinute și 

implementate în practica clinică 5 Brevete de Invenţie. Brevet de Invenție. Obținută 

medalia de Argint la Salonul Internațional de Creativitate și Inovare 
EUROINVENT, Iași 2021, medalia de Bronz la Salonul de Inventică TraianVuia 

Timișoara.  Prezentate rezultatele în cadrul conferințelor științifice naționale și 

internaționale, la congresul Mondial de Chirurgie Endoscopică și Miniminvazivă 
EAES în colaborare cu SAGE. 
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În rezultatul studierii reacției de adaptare nespecifică generală la 

pacienții cu tuberculoză pulmonară s-a determinat, că în 

tuberculoză sensibilă a predominat cazuri cu reacția de adaptare 

nespecifică generală nefavorabilă „Hiperactivare”, în formele de 

tubeculoză multidrogrezistentă a predominat reacția nefavorabilă 

„Stres”. Cele mai des întîlnite modificări ale ECG la pacienții cu 

coinfecție TB/HIV au fost: prezenţa semnelor de hipertrofie 

ventriculară dreaptă (S-tip de hipertrofie dreaptă), amplitudinea 

R/S în V6<1 şi, la pacienţii cu hipertensiune arterială asociată, 

semne calitative de hipertrofie ventriculară stângă. De asemenea 

s-a relevat tendințe spre prelungirea intervalului QT mai mult de 

450 msec (în medie 455,4±25,26 msec) fără manifestări clinice.  

 

În rezultatul analizei a 153 cazuri de tuberculoză pulmonară asociată cu infecția 

HIV s-a determinat, că la spitalizare la 69 (45,0%) de cazuri au fost diagnosticate 
reacții de adaptare nespecifice generale patologice “stres” și “hiperactivare”. 

Prezența acestor reacții de adaptare nespecifice generale este un semn prognostic 

nefavorabil și indică la necesitatea fortificării individualizate a măsurilor curative, 
efectuate individualizat, în corespundere cu tipul reacției.   

În rezultatul examinării a 45  de pacienţi cu coinfecție TB/HIV (ECG standard cu 

estimarea intervalului QT (după metoda lui Frederick) și Ecocardiografiei cu 
Doppler), în dependență de prezența factorilor de agravare (viciile dăunătoare: 

narcomanie, etilism și asocierea lor), patologiei cardiovasculare și a altor patologii 

asociate, s-a determinat prevalența (65-70%) a pacienților cu afecțiuni severe a 
sistemului cardiovascular în coinfecția TB/HIV în comparație cu lotul de control 

(50 pacienți cu tuberculoză pulmonară fără coinfecție TB/HIV). Rezultatele 

Ecocardiografiei cu Doppler a relevat, că cele mai crescute valori ale presiunii medii 
în artera pulmonară (PMAP) s-au depistat la pacienții cu coinfecție TB/HIV 

(33,5±3,44 mmHg, p<0,05) vs. 27,0±5,84 mmHg la pacienții cu tuberculoză 

pulmonară fără coinfecție TB/HIV,  p<0,05. Diametrul telediastolic a ventriculului 
drept (VD) a fost semnificativ crescut la pacienții cu la coinfecție TB/HIV 

(30,5±3,54 mm, p<0,05) în comparație cu patienții cu tuberculoză pulmonară fără 

coinfecție TB/HIV (23,0±4,24 mmHg and 25,4±4,24 mmHg, respectiv, p<0,05). 
Nu s-a relevat interconexiuni semnificative între coinfecția TB/HIV și hipertrofie 



ventriculară dreapta și stângă, fracție de ejecție a ventriculului stâng, diametrul 
atrial drept și stâng și alte indice ale funcției pulmonare (p>0,05). 

Analiza modificărilor electrocardiogramei standard (ECG) în cazurile cu coinfecție 

TB/HIV ca şi în lotul pacienţilor cu TB fără infecție HIV, cele mai răspândite 

modificări ale ECG au fost: prezenţa semnelor de hipertrofie ventriculară dreaptă 

(S-tip de hipertrofie dreaptă), amplitudinea R/S în V6<1 şi semne calitative de 

hipertrofie ventriculară stângă (la pacienţii cu hipertensiune arterială asociată). 
Estimarea intervalului QT prezintă o importanță clinică majoră, în special prin 

faptul, că alungirea ultimului poate să se asocieze cu un risc sporit de deces, inclusiv 

prin deces subit cardiac în rezultatul dezvoltării aritmiilor ventriculare fatale, 
inclusiv tahicardiei ventriculare polimorfe (tahicardiei ventriculare de tip ,,piruet”). 

Alungirea intervalului QT poate fi congenitală (primară, idiopatică) și dobândită 

(secundară). Durata intervalului QT poate crește prin utilizarea unui șir de preparate 
medicamentoase. La 7 pacienți (din 45 studiați) cu coinfecție TB/HIV analiza 

electrocardiogramei standard a relevant tendințe spre prelungirea intervalului QT 

mai mult de 450 msec (în mediu 464,0±22,34 msec) fără manifestări clinice.  
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Din studiul reiese, că diagnosticul afecțiunilor malformative la 

copii este complex și uneori dificil. Numărul pacienților 
diagnosticați ocazional cu anomalii de dezvoltare congenitală în 

cursul unor investigații de rutină pentru alte afecțiuni sau în cadrul 

unor sindroame clinice a căror cauză a fost nedepistată, este destul 
de semnificativ.  

În baza investigațiilor clinico-paraclinice s-a stabilit că în 

patogenia afecțiunilor chirurgicale septico-purulente, șocului 
septic și MOD-ului rolul decisiv îl deține factorul microbian pe 

fondal de anomalie de dezvoltare congenitală.  

 Povara MCC în R.Moldova rămâne considerabilă în structura 
altor vicii, majoritatea necesitând intervenţii chirurgicale urgentă 

sau planică, care pot fi asigurate de serviciul cardiochirurgical, 

datele fiind în corelare cu cele internaționale.  

 Analiza comparativă a numărului intervențiilor chirurgicale în 

MCC în R.Moldova.  

 

Rezultatele studiului au evidențiat semnificaţia diagnostică și prognostică a 

determinării markerilor  stresului oxidativ  și a moleculelor de semnalizare 

intra/inter-celulare în  monitorizarea intervențiilor chirurgicale  și evoluția 
procesului patologic renal. 

Dehiscențele anastomozei în cazurile de reparare a atreziei de esofag sunt 

caracterizate de o succesiune a proceselor  alterativ-exudative inflamatorii reactive 
și proliferative și  formarea granulațiilor cu activarea proceselor de fibrilogeneză și 

epitelizare. Procesele regenerative și vindecare a anastomozei esofagiene depind de 

gradul de maturizare a țesuturilor, gravitatea modificărilor displastice tisulare, 
prezența sau asocierea patologiei infecțioase și statutul imunologic, care contribuie 

la progresarea proceselor inflamator-septice în cazurile de atrezie de esofag. 

Rezultatele obținute scot în evidenţă particularităţile epidemiologice şi clinico-
evolutive ale malformaţiilor congenitale bronhopulmonare la copii cu estimarea 

particularităţilor morfologice şi morfopatologice în funcţie de sensibilitatea 

metodelor imagistice cu elaborarea unor criterii de diagnostic cu certitudine în timp 

optimal. Datele obţinute contribuie la formularea unei viziuni originale asupra 

morfogenezei și caracterului proceselor lezionale preexistente şi coexistente 

concomitente malformaţiilor bronhopulmonare la copii. 
Conform datelor noastre se determină o creștere a numărului de patologii cardiace 

congenitale complexe cum ar fi tetralogia Fallot, ventricul unic drept care solicită o 

abordare mai complexă care sporesc  necesitatule în consumabile  și resurse umane, 
în timp ce patologiile cum ar fi defectul de sept atrial s-au ventricular, canal arterial 

persistent sunt în ușoară scădere în ultimii ani. Aceasta se datorează în mare parte 

și dezvoltării cardiologiei intervenționale în RM.  
S-a constatat, că urgenţele cardiochirurgicale la nou-născuţi sunt reprezentate, în 

mare parte, de malformaţiile ductal dependente, diagnosticul, tratamentul 

medicamentos şi corecţia chirurgicală a cărora necesită a fi cât mai rapide pentru a 
salva viaţa copilului. Sinteza rezultatelor cercetării a permis elaborarea algoritmului 

de tratament al pacienților cu malformații cardiace congenitale și hipertensiune 

arterial pulmonară. 
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În primul an al cercetării au întrunit criterii pentru sindromul 

metabolic, definit după IDF (2007) - 24 de copii, care au avut 

vârsta medie de 14±0,5 ani, dintre care 16 (66,7%) au avut vârsta 
10-16 ani, iar 8 (33,3%) – 16-18 ani. Raportul de gen a fost de 1/1. 

Dintre componentele sindromului metabolic a predominat în 

66,7% de cazuri hipertrigliceridemia, în a câte 62,5% de cazuri – 
hipo HDL-C și majorarea glicemiei a jeun, iar hipertensiunea 

arterială s-a înregistrat în 54% de cazuri. 

Majoritatea copiilor sunt sedentari sau moderat sedentari, au o 
cultură alimentară precară și se înregistrează o anamneză heredo-

Până la moment în studiu au fost incluși 43 de copiii cu vârsta 10-18 ani (lot general 

de cercetare), cu diagnosticul de sindrom metabolic (SM), estimat  în conformitate 

cu criteriile IDF 2007. Raportul de gen a fost următorul: 25 (55,8%) băieți și 19 
(44,2%) fete. Dintre componentele SM s-a diagnosticat în 62,8% hipertensiunea 

arterială (HTA), în 81,4% - hipertrigliceridemia, în 81,4% - hipo-HDL 

colesterolemia, iar în 37,2% - glicemia bazală modificată. Majoritatea copiilor au 
avut o anamneză heredocolaterală agravată prin HTA și obezitate, sunt sedentari 

sau moderat sedentari și au o cultură alimentară precară. Evaluând în dinamică, la 

intervalul de 3 luni, aceste componente sub medicația cu diferite formule 
medicamentoase - tratament non-farmacologic în asociere numai cu inhibitorii 

lipazei gastrointestinale – numit în continuare lotulul II al cercetării și tratament 

non-farmacologic în asociere, atât cu inhibitorii lipazei gastrointestinale cât și cu 
IECA - numit în continuare lotului III al cercetării, am constatat următoarele: cele 



colaterară agravată prin hipertensiune arterială  în familiile acestor 
copii. 

Atât insulina serică, cât și  indicele de rezistență la insulină – 

HOMA IR s-au atestat mai mari la copiii cu sindrom metabolic, 

față de lotul martor. Corelația pozitivă, semnificativ statistică, a 

insulinei serice cu indicele HOMA IR (r=+0,97; p<0,01), IMC 

(r=+0,56; p<0,01), CA (r=+0,48; p<0,05), leptina serică (r=+0,68; 
p<0,01); DTD VS (r=+0,44; p<0,05), SIV (r=+0,56; p<0,01), AS 

(r=+0,49; p<0,05), TAS (r=+0,42; p<0,05) și dimensiunile lobului 

stâng a ficatului (r=+0,51; p<0,05) - sugerea că 
hiperinsulinemia/insulinorezistența joacă un rol important în 

mecanismele patogenetice de realizare a sindromului metabolic la 

copii. 
Nivelul seric mai înalt al leptinei, markerilor proinflamatorii 

(PCRhs, TNFα), dar mai mic al adiponectinei la copiii cu sindrom 

metabolic, față de lotul martor, precum și corelațiile înregistrate 
ale acestora, sugerea că aceștia pot contribui la dezvoltarea unei 

inflamații sub clinice la copiii cu sindrom metabolic și, totodată, 

pot servi drept biomarkeri de diagnostic a sindromului metabolic 
la copii. 

Deși este prematur de a face niște concluzii certe, din cauza 

numărului mic de copii incluși în cercetare, totuși am constatat că 
indiferent de medicația administrată toate formulele de combinație 

medicamentoasă au contribuit la scăderea masei corporale (M=-

6,61, m±1,70; p<0,01),  CA (M=-4,88, m±0,82; p<0,001), TAS 
(M=-11,46, m±2,24; p<0,001) și IMC (M=-2,38,  m±0,64; p<0,01) 

la intervalul de 8 săptămâni de medicație, însă cele mai importante 
scăderi ale parametrilor nominalizați s-au constatat în lotul III al 

cercetării – la copiii care au primit tratament nonfarmacolofic, 

IECA, inhibitorii lipazei gastrointestinale, deși semnificație 
statistică s-a obținut numai pentru TAS. 

 

mai importante diminuări ale valorilor tensionale s-au înregistrat în lotului III al 
cercetării, față de lotul II  (M=-14,20; m=4,341 versus M=-2,50; m=4,639, p<0,05), 

însă diferențele înregistrate nu au fost și valide din punct de vedere statistic. Însă, 

cât privește dinamica IMC, cele mai importante diminuări ale acestuia s-au 

constatat în lotul II al cercetării, față de lotul III, dar aceste diferențe, de asemenea, 

au fost fără veridicitate statistică (M=-4,49; m=2,083 versus M=-3,20; m=1,333, 

p<0,05). Deși nesemnificativ statistic, totuși, valorile glicemiei bazale au diminuat 
mai important la copiii din lotului III al cercetării, față de  lotul II  (M=-0,70; 

m=0,339 vs M=-0,32; m=0,415; p>0,05). Tendințe similare am constatat și pentru 

insulina serică (M=-11,04; m=7,097 vs M=-3,13; m=3,243; p>0,05). La analiza în 
dinamică a parametrilor metabolismului lipidic am evidențiat următoarele: valorile 

LDL-C și TG serice nu au suferit schimbări importante la evaluarea dinamică vis a 

vis de formulele medicamentoase administrate. Însă, valorile HDL-C au crescut de 
cca 2,5 ori mai mult la copiii care au administrat tratament non-farmacologic în 

asociere numai cu inhibitorii lipazei gastrointestinale - lotul II al cercetării, față de  

copiii care au primit tratamentul non-farmacologic în asociere cu IECA și inhibitorii 
lipazei gastrointestinale - lotului III al cercetării (M=+0,32; m=0,144 vs M=+0,12; 

m=0,039; p>0,05), dar diferențele constatate nu au fost și valide din punct de vedere 

statistic.  
Valorile leptinei serice s-au înregistrat mai mari, semnificativ statistic,  la copii cu 

SM față de lotul martor (35,35±2,61 vs 7,93±0,23 ng/ml; p<0.001), iar ale 

adiponectinei mai mici (5,08±0,38 vs 10,95± 0,33 µg/ml; p<0.001).  În dinamică 
valorile serice ale leptinei au diminuat mai important în lotul III al cercetării, față 

de lotul II  (M=-8,80; m=6,530 vs M=-4,17; m=4,408; p>0,05), însă valorile 

adiponectinei au crescut mai important în lotului II al cercetării, față de lotul III 
(M=+1,00; m=1,065 vs M=+0,260; m=0,904; p>0,05), însă ambele diferențe 

înregistrate au fost fără veridicitate statistică. Cât privește markerii proinflamatorii 
- valorile IL 6 (M=-0,90; m=0,530  vs M=-0,460; m=0,699; p>0,05), TNF (M=-

1,33; m=0,847 vs M=-2,70; m=1,432; p>0,05) și PCR hs (M=-0,67; m=0,650 vs 

M=-0,19; m=0,337; p>0,05) s-au micșorat  în dinamică nesemnificativ statistic atât 
în lotul II, cât și în lotul III al cercetării. 

        Atât valorile reninei plasmatice (42,20±4,717 μUI/mL vs  normative de vârstă 

4.4-46.1 μUI/mL), cât și cele ale aldosteronului  (17,65±2,015 vs  normative de 
vârstă 2.52 – 39.2 ng/dL) au fost per ansamblu încadrate în normativele de vârstă, 

iar raportul aldosteron/renină la toți copiii din cercetare a fost < 3,7. Dinamica 

acestor parametri nu a suferit fluctuații importante în funcție de medicația primită. 
Tendințe similare s-au constatat și pentru valorile adrenalinei (7,94±1,331 μg/24h), 

noradrenalinei (29,39±2,805 μg/24h) și dopaminei urinare (287, 34±25,488 μg/24h) 

- care nu au depășit valorile de referință caracteristice vârste, de asemenea, nu au 
fost influențate semnificativ statistic în dinamică de medicația primită. 

Printre corelațiile cu semnificație statistică obținute putem menționa o corelație 

pozitivă a IMC cu valorile noradrenalinei urinare (r=+0,42; p<0,01), insulinei  
(r=+0,51; p<0,01) și leptinei serice (r=+0,38; p<0,05). Valorile CA au corelat 

pozitiv, semnificativ statistic, cu valorile tensiunii arteriale sistolice (r=+0,54; 

p<0,01), noradrenalinei urinare (r=+0,33; p<0,05), insulinei  (r=+0,30; p<0,05) și 

leptinei serice (r=+0,30; p<0,05) și negativ cu valorile adiponectinei serice (r=-0,42; 

p<0,01).  

      Rezultatele obținute în cadrul proiectului în anul curent au fost reflectate în 6 
lucrări științifice, dintre care  - un articol a fost  publicat în reviste din bazele de 

date SCOPUS, 3 articole - în reviste din Registrul Național al revistelor de profil 

(categoria B), 2 teze au fost publicate în lucrările conferințelor științifice 
internaționale (peste hotare), o comunicare orală a fost prezentată în cadrul 

lucrărilor conferinței științifice regionale din Odesa (Ucraina), cu participare 

internațională, o altă lucrare a fost prezentată  la  lucrările celui de-al 47-lea Congres 
Național al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (România). 
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Prevederile logistice pentru realizarea tuturor etapelor proiectului 

sunt îndeplinite; s-au colectat datele primare și dinamica pre-
postoperator ale pacienților din grupul de control;  S-a efectuat 

analiza statistică a calității recuperării pacienților la prima etapa 

La etapa actuală au fost incluși în studiu 200 pacienți, selectați în secția de 

Reabilitare a IMSP Institutul de Cardiologie și care au fost repartizați în 2 loturi: 
lotul 1  - pacienții după intervenții chirurgicale la cord și lotul 2 – pacienții cu infarct 

miocardic (IM) acut. Majoritatea pacienților incluși în studiu au fost bărbați: 75,8% 



prin implementarea 
strategiilor chirurgicale, 

intervenționale și de 

recuperare perioperatorie 

după intervenția chirurgicală pe cord; s-a demonstrat ameliorarea 
obiectivă a parametrilor de remodelare cardiaca după operație și a 

capacității funcționale a pacienților; se impune o analiză 

aprofundată a diferențelor observate in subgrupurile de pacienți cu 

diferite fenotipuri de insuficiență cardiacă. 

 

în lotul 1 și 72% în lotul 2. În ambele loturi de studiu predomină pacienții cu vârsta 
cuprinsă între 41-80 ani: 95% în lotul 1 și 91% în lotul 2. Conform rezultatelor 

coronaroangiografiei - 57% din pacienții din lotul 1 au avut afectări stenozante 

tricoronariene, iar în 27,8% din cazuri au fost depistați pacienți cu afectare 

stenozantă tricoronariană și inclusiv al trunchiului comun al arterei coronare stânga. 

La 37,8% din pacienții din lotul 1 s-a efectuat revascularizarea coronariană prin by-

pass aorto-coronar, la 39,8% - s-a efectuat revascularizare coronariană prin by-pass 
aorto-coronar și corecție valvulară, iar la 22,7% din pacienți s-a efectuat numai 

corecție valvulară. În lotul 2 s-au depistat la coronaroangiografie leziuni stenozante 

tricoronariene la 64,3% din pacienți și leziuni stenozante tricoronariene și inclusiv 
al trunchiului comun al arterei coronare stânga – la 11,2 % din pacienți. Ulterior, 

89% din pacienții cu IM acut au fost revascularizați prin angioplastie primară cu 

implantare de stent. Majoritatea pacienților din lotul 2 au suportat un IM cu 
formarea undei Q (70%). Hipertensiunea arterială și diabetul zaharat au fost cele 

mei frecvente co-morbidități la pacienții din ambele loturi: în lotul 1 – la 88% și 

respectiv 39% din pacienți, în lotul 2 – la 79% și respectiv 31% din pacienți. 
Rezultate principale lotul 1: 1) La etapa de pre-reabilitare se   evidențiază un statut 

pro-inflamator, manifestat prin majorarea semnificativă a leucocitelor la bolnavii 

cu FErVS, precum și a VSH și PCR la cei cu FEurVS (p<0,05).  Pre-operator 
pacienții cu FEurVS prezintă un nivel seric al aspartat-amino-transferazei 

semnificativ mai mare în comparație cu celelalte grupuri  de pacienți (p<0,05). 2) 

La pacienții din lotul 1 s-a remarcat o diminuare semnificativă a nivelului  de 
hemoglobină   și  majorarea statistic veridică a trombocitelor  în ser după intervenția 

chirurgicală cardiacă (p <0.001). 3) Pre-operator colesterolul total s-a redus statistic 

important față de cea de pre-reabilitare în toate cele 3 grupuri de pacienți (p<0.05). 
4) La etapa de post-reabilitare precoce glicemia se micșorează   statistic   important   

în   lotul   1   general   (p<0.01) și se majorează semnificativ cu 1,6±0,1 în grupul 
de bolnavi cu FErVS (p<0.05). 5) Dinamica parametrilor de remodelare a 

ventriculului stâng la pacienții supuși   intervențiilor chirurgicale a fost pozitivă la 

pacienții din lotul 1 - s-a atestat o scădere semnificativă a diametrelor și volumelor 
ventriculului stâng, atât telesistolic cât și telediastolic și   o dinamică  favorabilă a 

grosimii pereților ventriculari la etapa de post-reabilitare. 5)Funcția decontracție a 

miocardului ventricular stâng a înregistrat o dinamică ușor pozitivă, creșterea 
fracției de ejecție fiind subtilă în lotul general și mai exprimată pentru grupul cu 

fracția de ejecție ușor redusă și cu fracția de ejecție redusă. 7). Postoperator, durata 

spitalizării în secția de terapie intensivă a fost semnificativ mai prelungită la 
pacienții cu IC-FErVS (p<0,05).  Rezultate principale lotul 2: 1) La pacienții cu IM 

acut și FErVS nivelul seric al NT-proBNP a fost statistic semnificativ mai mare spre 

deosebire de celelalte grupuri de pacienți (p<0.05). La etapa de post-reabilitare 
precoce în staționar, în lotul general de pacienți s-a remarcat diminuarea a nivelului 

NT-proBNP în ser (p<0,05). 2) La etapa de post-reabilitare precoce leucocitele 

regresează statistic important, iar trombocitele se majorează în toate grupurile de 
pacienți din lotul 2. Viteza de sedimentare a hematiilor a crescut la pacienții cu 

FEurVS față de bolnavii cu FErVS și FEurVS, p<0,01. 3) În faza de post-reabilitare 

comparativ cu cea precedentă s-a atestat o reducere nivelului funcției de contracție 

a miocardului ventriculului stâng. 5) Durata   spitalizării  bolnavilor  lotului  2  cu   

FEurVS  în  secția de   Cardiologie urgentă și Reabilitare cardiacă a fost semnificativ 

mai mare, în comparație cu pacienții cu FEpVS și FErVS (p<0,05). 
Au fost publicate 6 articole în reviste naționale, categoria B, 2 articole în materialele 

conferințelor științifice, au fost 8 participări la conferințe științifice internaționale 

și naționale.  
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Estimarea igienică a nivelului de expunere a populației la poluanți 
chimici care afectează sistemul endocrin a demonstrat că în ultimii 

ani expunerea umană la aceste substanțe chimice prioritare a sporit 
semnificativ și are loc permanent.  Rezultatele obținute 

demonstrează faptul că consumul pe termen lung a produselor 

contaminate cu reziduuri de pesticide care afectează sistemul 
endocrin poate prezenta risc pentru sănătatea populației Republicii 

Moldova. Expunerea la acești xenobiotici chiar în doze mici nu 

Scopul etapei planificate pentru a. 2021 a vizat studierea acțiunii nefaste a 
perturbătorilor endocrini din punct de vedere a procesului reproductiv al 

organismului animalelor de laborator și evaluarea retrospectivă a indicilor 
morbidității și mortalității populației prin bolile endocrine. Pentru realizarea 

scopului planificat au fost trasate și realizate trei obiective specifice: evaluarea 

retrospective a morbidității și mortalității populației Republica Moldova prin bolile 
endocrine (pentru perioada anilor 2010-2020); studierea impactului fenoxicarbului 

(insecticid frecvent utilizat în republică) asupra procesului reproductiv la animalele 



cauzează efecte imediate, dar, în timp, ele pot provoca boli foarte 
grave. 

Urmare estimării bazelor de date Europene care, elaborează lista 

substanțelor chimice cu proprietăți de a perturba sistemul 

endocrin, s-a constatat că din sutele de mii de produse chimice, 

aproximativ 1.000 pot avea efecte asupra sistemului endocrin. 

Analiza primară a particularităților morbidității populației prin 
bolile endocrine în Republica Moldova denotă unele asocieri cu 

nivelul utilizării substanțelor chimice în economia națională.  

Evaluarea datelor privind intoxicațiile asociate cu pesticide indică 
faptul, că aceste substanțe chimice toxice sunt constituite din clasa 

insecticidelor și includ substanțe active ale compușilor 

organofosforici și carbamați cu proprietăți ale perturbătorilor 
endocrini. Utilizarea neadecvată și de către persoane neinstruite în 

domeniul gestionării pesticidelor, duce la creșterea expunerii 

populației la poluanți chimici. 
 

de laborator; estimarea nivelului de contaminare a laptelui și băuturilor spirtoase cu 
ftalați (ftalat dibutil și ftalatul de bis (2-etilhexil)).  

 În rezultatul cerectării s-au obținut rezultate ce reflectă particularitățile 

spațial și teritorial dependente ale indicilor morbidității și mortalității prin bolile 

endocrine în republică. Astfel, s-a constatat,  că incidența și prevalența medie prin 

b. endocrine pentru perioada estimată a constituit, respectiv 87,04 și 579,4 cazuri la 

10000 populație. În perioada 2010-2020, incidența și prevalența prin bolile 
endocrine a crescut, în mediu anual, corespunzător cu 0,64 și 43,3 cazuri la 10000 

populație, iar mortalitatea cu 0,24 cazuri la 100 mii populație, media mortalității 

constituind 11,6 cazuri la 100 mii populație. Analiza primară a particularităților 
morbidității și mortalității prin bolile endocrine în Republica Moldova denotă unele 

asocieri cu nivelul utilizării substanțelor chimice în economia națională. 

Evaluarea expunerii animalelor de laborator  la fenoxicarbul (insecticid frecvent 
utilizat în republică, cu proprietăți de a migra în produsele agricole alimentare) 

denotă, că în grupul experimental unde femela a fost expusă  la fenoxicarbul 

ponderea perechilor ce au dat naștere descendenților a constituit 100%, în grupul 
doi experimental unde au fost expuși la preparat masculii doar 60,0% din perechi 

au dat naștere descendenților (grupul control 100% perechi au născut). În primul 

grup experimental, după 28 zile, au pierit 58,9% din descendenți în grupul doi 
experimental   61,5% din descendenți, iar în grupul de control doar15,0 din 

descendenți au pierit. Astfel, s-a constatat un impact evident a insecticidului utilizat 

asupra sistemului reproductiv, mai pronunțat asupra fertilității masculilor, cât și 
asupra dezvoltării descendenților proveniți de la femelele contaminate.  

 În toate probele investigate de lapte și băuturi alcoolice au fost detectați 

cel puțin unul din cei doi ftalați investigați. În produsele lactate concentrația 
ftalaților a variat în limitele de 0,01-1,17 mg/l, iar în băuturile alcoolice în limitele 

de 0,008- > 0,05. Doza medie zilnică de ftalați în produsele lactate a variat în 
limitele de 0,0002-0,014 mg/kg.  Concentrațiile de ftalați găsite ca urmare a analizei 

instrumentale în produsele lactate nu depășesc doza medie zilnică acceptabilă de 

consum  și doza de referință. Totodată, pericolul poate exista din acțiunea 
cumulativă a mai multor tipuri de ftalați, sau a acțiunii cumalative a ftalaților din 

mai multe surse concomitent. 

 Principalile rezultate obținute în cadrul studiului, pentru etapa vizată, au 
fost publicate în 6 lucrări științifice și prezentate la 6 foruri științifico – practice (o 

conferință internațională, două naționale cu participare internațională și trei 

naționale). Membrii echipei de cercetare au participat la salonul internaţional al 
cercetării Ştiinţifice, inovării şi inventicii ediţia XIX. 20-22 octombrie 2021, Cluj-

Napoca, România, unde au obținut 2 medalii de aur și două de argint. Rezultatele 

obținute au fost implimentate prin intermediu a 3 ghiduri practice și un proiect de 
Hotărăre de Guvern. 
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La etapa Studiul conceptului de vulnerabilitate din perspectivă 

interdisciplinară bioetico-socio-medicală la contingentul 

vulnerabil de populație al proiectului au fost determinate 
strategiile ce urmează să fie aplicate la etapele ulterioare, în ceea 

ce privește realizarea obiectivelor trasate. Pentru configurarea 

tacticilor ce vor constitui strategiile ulterioare, în anul I de realizare 
a Proiectului a fost stabilit suportul teoretic, fapt ce a inclus 3 

componente importante: 1) studierea surselor științifice la subiect, 

publicate în diferite ediții de referință peste hotare, preponderent 
în țările ce au o experiență solidă în investigarea vulnerabilității la 

diferite categorii de populație și aplicarea reușită a politicilor de 

asistență interdisciplinară a persoanelor/grupurilor vulnerabile. Au 
fost inițiate studii asupra conceptului de vulnerabilitate din 

perspectivă interdisciplinară pe următoarele direcții: a) conceptul 
de vulnerabilitate și aspectele sale bioetice; b) repere bioetice 

privind consilierea pacientului paliativ; c) aspectele socio-

medicale ale vulnerabilității pacienților – copii și vârstnici. 2) 
Analiza stării de lucruri în R.Moldova efectuată prin: a) studiul 

surselor autohtone publicate; b) investigarea pe teren a situației în 

În anul 2021, în cadrul proiectului Abordarea interdisciplinară bioetico-socio-

medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și 

posibilitățile de reabilitare (Cifrul proiectului 20.80009.8007.36) a fost elaborată 
metodologia de studiu a cercetărilor, evaluată de Comitetul de etică a cercetărilor 

din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu”. Au fost colectate date cu privire la 

aspectele bioetico-socio-medicale la copii, vârstnici și deținuți, diseminate în cadrul 
manifestațiilor științifice organizate în cadrul proiectului, precum și a 

evenimentelor internaționale. Principalele direcții studiate includ reperele istorice, 

conceptuale, teorii și orientări privind bioetica, bioetica în practica și educația 
biomedicală, bioetica în cercetarea biomedicală și aspectele interdisciplinare 

actuale ale abordării vulnerabilității. Rezultatele obținute în cadrul cercetărilor 

efectuate până în present au fost discutate în cadrul forurilor internaționale peste 
hotare (3), în Republica Moldova (37) și naționale (4) organizate în cadrul 

proiectului.  Au fost editate 2 culegeri de materiale științifice: ”Interdisciplinaritate 
în abordarea vulnerabilității: Culegere de materiale științifice” și ”Bioetica: teorii, 

instrumente, utilitate. Culegere de materiale științifice”. Rezultatele cercetărilor au 

fost reflectate în 43 de articole științifice și 7 teze, publicate în reviste recunoscute 
de peste hotare și din Republica Moldova, precum și în culegeri ale manifestărilor 

științifice naționale și internaționale.  Implementarea rezultatelor proiectului va 



unele instituții ce acordă asistență persoanelor/contingentului 
vulnerabil; c) colectarea informației de la persoane atribuite 

grupurilor vulnerabile și de la personalul ce activează în 

respectivele instituții. 3) A fost demarat studiul COVID-19 

PsyImpact & PsySafe Program, studiu internațional sub egida 

Universității de Medicină și Farmacie” Iuliu Hațieganu” Cluj-

Napoca. Scopul studiului studierea impactului pandemiei COVID-
19 asupra sănătății mintale a personalului expus riscului crescut de 

contaminare (sănătate, situații de urgență, ordine publică, apărare 

și siguranță națională) și a populației generale, identificarea 
factorilor care pot determina reducerea riscului de apariție a 

tulburărilor anxioase. Au fost organizate activități de cercetare sub 

formă de foruri științifice, ateliere de lucru și mese rotunde în 
cadrul cărora au fost diseminate rezultatele cercetării sub formă de 

materiale științifice publicate.  

avea un impact pozitiv manifestat în câteva dimensiuni: cognitiv-teoretică – se vor 
elabora și lansa postulate științifice relevante care vor reflecta starea de lucruri în 

spațiul autohton în domeniul sănătății contingentului vulnerabil de populație; 

praxiologico-aplicativă – se va contribui în mod concret la elaborarea modalităților 

de reabilitare multiaspectuală a contingentului de populație vulnerabil cu stare 

severă de sănătate, inclusiv prin îmbunătățirea asistenței medicale, a studiilor 

biomedicale și clinice ce implică aceste categorii vulnerabile; cultural-spirituală – 
reieșind din caracterul interdisciplinar al studiului, aplicarea recomandărilor 

prezumate va contribui esențial la ridicarea nivelului de cultură al profesioniștilor 

din domeniul medicinei și asistenței sociale; economică – efectul implementării 
recomandărilor finale va contribui la redresarea unor stări de lucruri, ceea ce are 

relevanță economică prin eficientizarea costurilor în domeniul sănătății, scăderea 

nivelului de corupție, reducerea cheltuielilor neefective în sfera medicală. 
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Indexul MELD este mult mai mare în grupul pre-trnsplant 

comparativ cu grupul de ciroza hepatică.  

În grupul pre-transplant se observă tendința de scădere a funcției 
de sinteză a ficatului și un sindrom de citoliză mai exprimat. În 

ambele grupe de bolnavi există scădere statistic semnificativă a 

indicatorilor metabolismului proteic, comparativ cu grupul de 
control.  

În grupele de studiu sunt modificări ale metabolismelor glucidic, 

lipidic și al pigmenților, în special în grupul pre-transplant.  
 Toate scorurile ce caracterizează calitatea vieții au fost scăzute în 

grupul pre-transplant.  

Transplantul de ficat este astăzi tratamentul gold standard al bolii 
hepatice în stadiul terminal.  

 Protocolul-standard și designul cercetării elaborate vor servi 

analizei ulterioare și prelucrării statistice a rezultatelor pe 

parcursul întregii cercetări.  

 Diagnosticarea sindromului Mirizzi la bolnavii cu CH a fost 

posibilă prin combinarea informațiilor clinice, de laborator, 
imagistice și intraoperatorii. Valoarea diagnostic a metodelor 

imagistice la stadiul preoperator – CPGR - 70%, RMN regim 

colangiografic – 85%, Diagnostic apreciat intraoperator – 12% 
cazuri.  

 Din 15 paciențu cu hemoragie gastroduodenală acută pe fundalul 

ciroza hepatică – 11 cu anamneză ulceroasă, 4 depistați primar. 
Testul HPylori prelevat prin biopsie la FGDS pozitiv în 60% 

cazuri.  

 
  

 

Pe parcursul anului 2021 s-au colectat și se introduc în baza de date informațiile 
clinice, de laborator și instrumentale, antropometrice și de bioimpedanță electrică, 

particularitățile alimentației, anchete de apreciere a relației medic-pacient. S-a 

determinat influența negativă asupra evoluției bolilor cronice hepatice a următorilor 
factori: alimentației incorecte, abuzului de alcool, prezenței comorbidităților 

(depresiei, astmului bronșic), tulburărilor nutriționale (malnutriției sarcopenice, dar 

și a obezității). Aspectul bioetic al relației medic-pacient a identificat confuzii 
morale și stări emoționale negative. În hepatitele cronice B, C și B+C s-a determinat 

valoarea diagnostică a ALT ca indicator al sindromului de citoliză. Procesul 

inflamator hepatic afectează metabolismul colesterolului, care poate servi marker 
suplimentar în diagnosticul steatozei hepatice. A fost apreciată implicarea 

sistemului POL cu creșterea markerilor stresului oxidativ și scăderea activității 

sistemului antioxidant în hepatita cronica C. Factorii asociați cu tulburările de 
oxidare lipidică au fost: activitatea sindromului citolitic, vârsta peste 40 ani, sexul 

masculin. Prezența comorbidităților (astm bronșic) la pacienții cu HCVB a pus în 

evidență valori de colesterol mai crescute și tulburări mai importante ale 

metabolismului lipidic, ceea ce impune necesitatea examinării lipidogramei 

desfășurate la acești pacienți. Tulburările metabolice și obezitatea s-au determinat 

ca factori nefavorabili pentru dezvoltarea fibrozei hepatice în hepatitele cronice 
virale. Sarcopenia la pacienții cu ciroză hepatică se asociază cu riscuri crescute de 

infecții, alte complicații, mortalitate, inclusiv postoperatorie. Se necesită 

individualizarea managementului nutrițional îndreptat spre corectarea statutului 
nutrițional. S-a determinat necesitatea diagnosticării tulburărilor emoționale, în 

special a depresiei, la pacienții cu hepatopatii cronice, având în vedere 

comorbiditatea lor înaltă. Aspectul bioetic al relației medic-pacient a identificat 
probleme morale și emoționale, capabile să afecteze, mai ales în condiții de 

pandemie, accesul la îngrijiri medicale, procesul decizional, centrarea atenției pe 

omul bolnav. Fructele de cătină, prin componența sa de principii biologic active, ar 
putea fi utilizate suplimentar în schemele de tratament al bolilor hepatice și 

gastrointestinal. 

Implementarea în Republica Moldova a alocării organelor pe baza scorului MELD 
permite aprecierea mai bună a funcției hepatice și renale, precum și a diverșilor 

factori ce țin de donator, matching-ul donator-primitor,  îmbunătățirea acurateței 

predictive acestui model.  Reieșind din rezultatele preliminare a transplantului 
hepatic de la donator viu cu hemificat drept au fost elaborate unele strategii 

preoperatorii, elaborat managementul complicațiilor pulmonare, renale și septice, 

inclusiv disfuncția hepatică, care necesită intervenție chirurgicală asociată cu o 
asistență critică și expertiză hepatologică. 

In strategia diagnostico-terapeutică adecvată la pacienții cu tireopatii, patologii 
chirurgicale a zonei hepatobiliopancreatice pe fundal de patologii cronice ale 

ficatului, pancreatite cronice a fost apreciată evaluarea obligatorie a gradului 

afectării morfologice și funcționale a ficatului și pancreasului. Pentru aprecierea 
indicilor de operabilitate, efectuarea unei terapii preoperatorii de corecție, care 

include detoxifierea organismului, corecția obligatorie a echilibrului hidro-salin și 



acido-bazic, a metabolismului energetic, corecția sistemului de coagulare, a 
funcțiilor vital importante, cea ce permite o pregătire adecvată intervenției 

chirurgicale, Selectarea pacienților pentru tratament chirurgical, estimarea riscului 

operator, stă la baza elaborării strategiei diagnostico-terapeutice adecvate şi 

tehnicilor chirurgicale elective 
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Datele obținute au demonstrat existența unei dependențe între 

intensitatea tulburării psihoemoționale și caracterul obiectivului 
referitor la operația reconstructivă. 

Pacienții cu o intensitate moderată sau severă a tulburării 

emoționale prezintă un obiectiv pozitiv sau instabil referitor la 
operația reconstructivă. 

Bolnavii cu un obiectiv instabil, care prezintă un grad ridicat  de 

emoții negative după cure de psihoterapie și reabilitare medicală 
au acceptat situația reală, mai adecvat și rațional au început să 

aprecieze rezultatele tratamentului și, într-o măsură anumită au 

reușit psihologic, pentru sine, în interior să încheie situația creată, 
ajungănd la un final logic, cel puțin pentru un timp anumit. 

O parte din pacienți, tot din grupul cu un obiectiv instabil, (5 din 

10) și-au schimbat caracterul obiectivului la unul negativ, 
influențate de mediul social apropiat. Rămîîne deschisă întrebarea 

cât de conștientă a fost această decizie. 

În cazul unui obiectiv stabil referitor la operatia reconstructivă 
după cure de psihoterapie și reabilitare medicală, paralel cu 

diminuarea suferințelor, rămîîne prezent sentimentul de 

inferioritate, schimbarea imaginii corporale, indiferent cât timp a 
trecut după intervenția chirurgicală radicală. Situația pentru aceste 

paciente rămîîne neâncheiată, logic nefinisată. 

Pacienții cu un obiectiv negativ referitor la operația reconstructivă 
emoțional sunt mai stabili comparativ cu alte grupuri. Tulburările 

emoționale pronunțate sunt determinate, de stresuri suplimentare 

(familiale, profesionale, personale sau de prezența durerii). 

Dinamica statutului emoțional a fost reflectată și în investigații 

obiective, realizate în studiu. Tulburările nevrotice, înregistrate la 

videoelectroencefalografie, după cure de corecție psihologică și 
reabilitare medicală au demonstrat o dinamică pozitivă, când 

starea emoțională a pacienților putea fi caracterizată fiind fără 

particularități, în limitele normei. 
Tratamentul acordat a permis scăderea expresiei tulburărilor 

afective, corecția obiectivelor neadecvate și a contribuit la 

elaborarea unui sistem activ de protecție psihologică. Restabilirea 
stării de sănătate psihică și fizică necesită o abordare complexă, 

multidisciplinară (fizică, socială, psihologică, ocupațională ș.a.). 

 

În scopul realizării sarcinilor planificate au fost selectați conform criteriilor stabilite 

55 pacienți, 43 sufereau de cancer mamar, 12 – cancer regiunii cap/gât.  
Rezultatele obținute permit de a constata, că particularitățile individuale ale 

pacienților, stereotipurile obișnuite de comportament în situații de stres, diferite 

evenimente din viața lor personală sunt în raport direct și influențează nemijlocit 
cât asupra procesului de tratament, atât și caracterul obiectivului la operația 

reconstructivă . 

Grupul de pacienți cu un obiectiv stabil negativ referitor la operația reconstructivă 
este cel mai numeros și cel mai stabil din punct de vedere psihologic. În cazul unei 

stări emoționale stabile, adecvate situației, pacientele mai repede se orientează în 

împrejurări stresante, iau decizii și întreprind acțiuni necesare. Prioritatea în acest 
caz este sănătatea și bunăstarea somatică. Pacienții din acest grup au reușit să-și 

creeze un mecanism  de protecție psihologică sigur, care îi ajută în adaptare la 

schimbările apărute și la depășirea identității sexuale afectate, evident prezentă după 
o operație radicală.dupăoperație radicală. 

Pacienții cu tulburări afective au nevoie de suport, susținere și un timp mai 

îndelungat pentru a lua o decizie și psihologic a finaliza situația. În cazul acestor 
pacienți colaborarea cu asistența psihologică este absolut necesară pe tot parcursul 

tratamentului, având ca scop identificarea și lărgirea posibilităților pacienților în 

crearea unor stereotipuri adaptive de comportament. 
Pacientele orientate la operația reconstructivă de la bun început au ca prioritate 

atracția fizică și sunt orientate la susținerea atractivității feminine. Acest fapt are un 

impact direct asupra atitudinii inițiale față de boală, tratament și caracterul deciziei 
referitor la operația reconstructivă. 

La pacienții cu tumori a regiunii cap/gât orientarea la operația reconstructivă nu 

intră în categoria alegerii. De la bun început ea are un rol fundamental, este fizic 

vital necesară, așteptată de bolnavi și nu cere o susținere suplimentară din partea 

specialiștilor. O importanță deosebită o are colaborarea cu fizioterapeuții și 

logopezii în scopul restabilirii funcțiilor vitale afectate.  
Decizia referitor la operația reconstructivă se ia mult mai repede, practic de la 

primele etape ale tratamentului,atunci când imaginea de sine, imaginea fizică 

constituie un element fundamental, esențial al unei vieți calitative (pacienții cu un 
obiectiv stabil pozitiv la operația reconstructivă și bolnavii cu tumori a regiunii 

cap/gât). 

În situația când pacientul este nehotărât, greu se orientează în împrejurările 
stresante, este necesară însoțirea specialiștilor (psihologii, medicii) și informație 

suplimentară referitor la particularitățile intervențiilor reconstructive. 
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A fost efectuată analiza implementării criteriilor internaționale de 

diagnostic al tulburărilor cognitive majore de către neurologi și 

psihiatri din republica Moldova. Studiul este la faza de analiză a 
chestionarelor colectate. Rezultatele vor fi prezentate în anul 2021.  

A fost efectuată evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor 

ale personalului medical referitor la pacienții cu tulburări cognitive 
majore. Studiul este la faza de analiză a chestionarelor colectate. 

Rezultatele vor fi prezentate în anul 2021  

A fost inițiată elaborarea unui registru al pacienților cu tulburări 
neurodegenerative pentru urmărirea prospectivă a dezvoltării 

tulburărilor cognitive majore. Faza de validare a fișei de 

înregistrare a participantului în registrul instituțional.  
Din motive obiective nu a fost posibil realizarea obiectivului 3 

preconizat pentru anul 2020  care a fost înlocuit cu obiectivul  

preconizat pentru anul 2021 „Studierea rolului mecanismelor 
vasculare (ateroscleroză a vaselor magistrale, boala vaselor mici, 

Proiectul de Stat „Tulburări cognitive majore ( demențe) la pacienții cu patologie 

neurodegenerativă și vasculară”  pentru anul 2021a avut stabilit obiectivul de 

analiză a rolului factorilor vasculari ateroscleroză a vaselor magistrale, boala 
vaselor mici, angiopatie hipertensivă, angiopatie amiloidă), neurodegenerative și a 

modificărilor neuroimagistice în dezvoltarea tulburărilor cognitive majore la 

pacienții cu patologie neurodegenerative sau cerebrovasculară.  Pentru realizarea 
acestui obiectiv au fost efectuate studii individuale care au identificat factorii de risc 

cardiovasculari și neurodegenerativi în progresarea tulburărilor cognitive. Rezultate 

studiilor au constat că tulburările cognitive sunt frecvente la pacienții cu boală 
Parkinson, iar factorii de risc vascular și patologia cerebrovasculară cronică asociată 

contribuie la declinul cognitiv și severitatea afectării motorii a pacienților cu boală 

Parkinson. Controlul riguros al factorilor de risc vascular este crucial pentru un 
management adecvat al bolii Parkinson și demenței bolii Parkinson. Interacțiunea 

comorbidităților cardio-vasculare și metabolice, de rând cu amploarea și localizarea 

leziunilor vasculare cerebrale, stau la baza declinului cognitiv și rezultatelor 
funcționale post AVC ale pacienților. A fost inițiat un studiu prospectiv, clinico- 



angiopatie hipertensivă, angiopatie amiloidă) în dezvoltarea 
tulburărilor cognitive majore la pacienții cu patologie 

neurodegenerativă sau cerebrovasculară. În cadrul acestui obiectiv 

au fost elaborate 2 studii de sinteză și unul cantitativ care au 

demonstrat conexiunea dintre factorii de risc cardiovasculari și 

boala Parkinson, rolul cerebelului în dezvoltarea angiopatiei 

amiloide, patternul modificărilor substanței albe în angiopatia 
amiloidă, tulburări cognitive post accident vascular cerebral.  

 

imagistic, descriptiv, transvers al prezenței, tipului și gradului de afectare 
structurală, volumetrică și funcțională cerebrală la pacienții cu patologie 

neurodegenerativă. Rezultatele preliminare au fost prezentate sub formă de postere 

la conferințe naționale și internaționale iar datele definite urmează să fie înaintate 

spre publicare. 

Din motivul perturbării activității de cercetare în anul 2020 unele obiective au fost 

completate în anul 2021. Astfel a fost finalizat și prezentat  studiul descriptiv, 
observațional, mixt (cantitativ și calitativ) de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor 

și practicilor medicilor  de familie, neurologi și psihiatri referitor la implementarea 

ghidurilor internaționale de diagnostic al tulburărilor cognitive majore și Studiu 
CAP (Cunoștințe, Atitudini, Practici) ale personalului medical și societății referitor 

la pacienții cu tulburare cognitivă majoră și a familiilor lor. Evaluarea gradului de 

acceptare/stigmatizare în societate și sistemul medical. În cadrul acestor studii a fost 
efectuată analiza implementării criteriilor internaționale de diagnostic al 

tulburărilor cognitive majore de către neurologi și psihiatri din Republica Moldova, 

a fost efectuată evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor ale personalului 
medical referitor la pacienții cu tulburări cognitive majore. S-a constatat că există 

un "deficit" de cunoștințe în domeniul tulburărilor cognitive în rândul cadrelor 

medicale, aceștia întâmpinând dificultăți în abordarea și managementul pacienților 
cu tulburări cognitive. De aici reiese necesitatea unor măsuri de ameliorare a 

cunoștințelor cadrelor medicale în domeniul tulburărilor cognitive, prin intermediul 

unor ghiduri practice, indicații metodice de abordare a acestui contingent de 
pacienți, mese rotunde, școlarizări. Pentru realizarea acestui fapt au fost realizate 

evenimente de informare și instruire a medicilor de familie și medicilor neurologi. 

Pentru ameliorarea cunoștințelor și aptitudinilor membrilor familiilor întru 
conviețuirea și îngrijirea pacienților cu tulburări cognitive a fost lansată "Școala 

pacientului cu tulburări cognitive" și creată o pagină de informare pe site-ul 
instituției "Suport informațional pentru rude și pacienți cu tulburări de mișcare și 

cognitive". Este în stadiu elaborare "Registrul pacienților cu tulburări 

neurodegenerative" pentru urmărirea prospectivă a dezvoltării tulburărilor 
cognitive majore. Se desfășoară completarea fișei de înregistrare a participantului 

în registrul instituțional. 

Urmează a reorganiza activitatea de cercetare, obiectivele stabilite, acțiunile și 
rezultatele propuse, a chestionarelor și a metodelor utilizate pentru ajustare la 

necesitățile și restricțiile impuse în scopul îndeplinirii obiectivului general al 

proiectului.  
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Rezultatele obținute în cadrul proiectului vizează direcțiile 
esențiale de cercetare în domeniul epilepsiei farmacorezistente. 

Prin unificarea multidimensională a aspectelor fundamentale și 

clinice a fost creat un model robust de abordare a epilepsiei pentru 
a oferi răspunsuri exaustivela provocările stringente. Prin 

cartografierea elementelor neurale a rețelelor epileptice au 

fostidentificați biomarkerii plauzibili pentru a prezice generarea 
circadiană a crizelor. Prin studierea manifestărilor semiologice și 

electroencefalografice a crizelor mioclonice a fost posibilă 

descrierea unui polimorfism heterogen a acestui tip de crize 
epileptice. Prin aplicarea metodelor performante a fost descifrat 

profilul genetic a pacienților cu epilepsie suspectă genetică a 

familiilor din Republica Moldova. Implimentarea monitorizării 
prin video- electroencefalografie 

a pacienților critici cu tulburări de conștiență posedă un rol 

primordial în managementul acestor pacienți, deoarece permite 
identificarea precoce a crizelor nonconvulsive și a statusul 

epilepticnonconvulsiv. Un status epileptic de novo cît și statusul 
epileptic nonconvulsiv au fost stabilițidrept predictorii unui status 

epileptic refractar. Crearea Registrului de Neuroimagistică în 

Epilepsie, a pacienților cu epilepsie suspectă genetică și a femeilor 
cu epilepsie vor substanția managementul țintit a categoriilor 

specifice de pacienți. Prin evaluarea tulburărilor 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului vizează direcțiile esențiale de cercetare în 
domeniul epilepsiei farmacorezistente. Prin unificarea multidimensională a 

aspectelor fundamentale și clinice a fost creat un model robust de abordare a 

epilepsiei pentru a oferi răspunsuri exaustive la provocările stringente. Prin 
cartografierea elementelor neurale a rețelelor epileptice au fost identificați 

biomarkerii plauzibili pentru a prezice generarea circadiană a crizelor. Prin 

studierea manifestărilor semiologice și electroencefalografice a crizelor mioclonice 
a fost posibilă descrierea unui polimorfism heterogen a acestui tip de crize 

epileptice. Prin aplicarea metodelor performante a fost descifrat preliminar profilul 

genetic al pacienților cu epilepsie genetică a familiilor din Republica Moldova. Prin 
evaluarea tulburărilor cognitiv-comportamentale și a traumatismului psihic au fost 

trasate principiile de diagnostic și tratament psihoterapeutic. Implimentarea 

monitorizării prin video-electroencefalografie a pacienților critici cu tulburări de 
conștiență posedă un rol primordial în managementul acestor pacienți, deoarece 

permite identificarea precoce a crizelor nonconvulsive și a statusului epileptic 

nonconvulsiv la adulți. Un status epileptic de novo cât și statusul epileptic 
nonconvulsiv au fost stabiliți drept predictorii unui status epileptic refractar. 

Rezultatele obținute în populația pediatrică au demonstrat că statusul epileptic la 
copii este frecvent întâlnit, fiind determinat de o multitudine de cauze, cele mai 

frecvente fiind convulsiile febrile complexe, care apar în urma infecțiilor 

respiratorii virale acute, a infecțiilor exantematoase, iar în anul 2021 frecvent au 
fost asociate cu infecția COVID-19. Astfel, cele mai frecvente etiologii ale SE 

pediatric au fost infecțiile asociate cu febra (52%), accesele convulsive la distanță 



cognitivcomportamentale și a traumatismului psihic au fost trasate 
principiile de diagnostic și tratament psihoterapeutic. Identificarea 

bazelor molecular-genetice, rețelelor epileptice, semiologiei 

circadiene, stărilor paroxismale critice și a fenotipului psihoafectiv 

reprezintă pilonii în stabilirea temeinică a unei abordări terapeutice 

moderne și personalizate a epilepsiei farmacorezistente. 

 

pe fondal de epilepsie (39%) și scăderea nivelurilor serice ale antiepilepticilor 
(32%). Etiologiile au variat în funcție de vârstă, cu toate acestea, mai mult de 80% 

dintre copiii sub vârsta de doi ani au avut o etiologie simptomatică febrilă, în timp 

ce la copiii mai mari a predominat etiologia criptogenă sau simptomatică la distanță. 

Statusul epileptic a aparut frecvent ca eveniment inițial la sugarii cu convulsii 

neprovocate sau simptomatice acute. Epilepsia farmacorezistentă la copii deseori a 

fost determinată de necomplianța ce ține de dozarea administrării preparatelor 
anticonvulsivante, totodată, și de prezența unor sindroame epileptice specifice, 

printre care: epilepsia mioclonic-atonă și sindromul West. Manifestările clinice ale 

statusului epileptic au fost asociate cu un polimorfism clinic în funcție de vârsta 
copilului și factorul etiologic al acceselor epileptice, iar cele ale epilepsiilor 

farmacorezistente – în funcție de sindromul epileptic prezent. Au fost evaluate și 

analizate manifestările neurofiziologice și imagistice la pacienții cu status epileptic 
și epilepsie farmacorezistentă. S-a apreciat și concentrația serică a preparatelor 

antiepileptice la copii cu epilepsie farmacorezistenta. Au fost analizați factorii de 

risc pentru statusul epileptic refractar. Etiologiile acute cerebrale și sexul masculin 
au fost apreciați ca factori de risc independenți pentru statusul epileptic refractar în 

cercetarea noastră, în timp ce pacienții cu antecedente convulsive anterioare au avut 

un risc semnificativ mai mic. În studiul nostru retrospectiv, bazat pe fișele de 
observație studiate, am dovedit că 69% din pacienți au continuat să manifeste accese 

convulsive, necătând la tratamentul cu benzodiazepine administrat, iar 31% au fost 

refractari la tratamentul cu un al doilea anticonvulsivant. Factorii de risc 
independenți pentru status epileptic refractar în viziunea noastră ar fi crizele motorii 

focale la debut. Deși pacienții refractari nu au avut o rată de mortalitate crescută, ei 

au avut o durată prelungită a șederii în spital și o deteriorare funcțională mai 
frecventă la externare. 

Astfel, identificarea bazelor molecular-genetice, rețelelor epileptice, semiologiei 
circadiene, fenotipului psihoafectiv, stărilor paroxismale critice, factorilor de risc ai 

statusului epileptic reprezintă pilonii în stabilirea temeinică a unei abordări 

terapeutice moderne și personalizate a epilepsiei farmacorezistente.  
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Dr. hab. 

 Duca Maria 

Au fost acumulate date privind statutul actual al florii-soarelui în 

sistemul agricol din Republica Moldova (suprafeţele cultivate cu 

floarea-soarelui, gradul de respectare a asolamentelor, tipul hibrizilor 
cultivaţi, îngrăşămintele şi măsurile de control aplicate etc.) pe 

modelul a cca 50 de gospodării agricole din 19 raioane ale ţării.  

S-a constatat cultivarea preferenţială a hibrizilor de origine străină cu 
gene de rezistenţă la diferite boli şi aplicarea frecventă a erbicidelor 

şi, după caz, a fungicidelor şi insecticidelor în vederea combaterii şi 

controlului buruienilor, patogenilor şi dăunătorilor la floarea-
soarelui.  

S-a stabilit că în majoritatea cazurilor (64%) floarea-soarelui este 

cultivată în rotaţii scurte de 3-4 ani, ceea ce contravine 
recomandărilor şi contribuie la acumularea patogenilor.  

Referitor la situaţia fitosanitară, în agrofitocenozele de floarea-

soarelui s-a relevat prezenţa a unui şir de fungi miceliali, precum 
Plasmopara halstedii, Pucinia helianthi, Phomopsis sp., Sclerotinia 

sclerotiorum, Septoria helianthi, Alternaria helianthi, cei mai 

răspândiţi fiind mana şi rugina, urmaţi de alternaria. Planta parazită 

lupoaia a fost remarcată în şase localităţi din partea centrală şi de nord 

În conformitate cu obiectivele proiectului, a fost evaluat statutul rasial al 39 

populații de lupoaie colectate din diferite țări cultivatoare de floarea-soarelui 

(Republica Moldova, România, Bulgaria, Ucraina, Turcia, Serbia, Spania, 
China), constatându-se prezența unor rase înalt virulente (G, H) în toate 

localitățile analizate, excepție constituind doar populațiile din Serbia atribuite 

la rasa E sau o rasă mai puțin virulentă ca E. Cele mai virulente populații se 
întâlnesc preferențial în România, Ucraina, Turcia, ceea ce confirmă ipoteza 

conform căreia rasele mai agresive de lupoaie au evoluat, în special în jurul 

Mării Negre, ulterior răspândindu-se spre zone noi. În premieră a fost pusă în 
evidență prezența rasei H pe teritoriul Chinei. Studiul realizat asupra a 15 

populații de lupoaie din Republica Moldova a relevat, în majoritatea 

localităților analizate, prezența unor rase mai agresive comparativ cu cele 
stabilite în investigațiile din 2014, iar unele populații de lupoaie (Soroca, 

Izbiste, Svetlii, Taraclia și Alexanderfield) au infestat inclusiv genotipul de 

floarea-soarelui ce conține gene de rezistență la rasa H, ce sugerează apariția 
unor noi patotipuri mai virulente. Rase mai virulente ca H au fost relevate și în 

România și Turcia, fiind confirmată ipoteza apariției în aceste țări a unei noi 

rase I. Datele acumulate contribuie la eliminarea unor confuzii referitoare la 

apartenența rasială a populațiilor de lupoaie din diverse țări și sunt utile în 



a ţării. Datele obţinute au servit drept bază în elaborarea hărţii ce 
prezintă amplasarea spaţială a câmpurilor infestate.  

elaborarea unor strategii eficiente de management și control a parazitului 
capabil să se disperseze rapid în toate statele cultivatoare. 

A fost elucidata variabilitatea genetică a populațiilor de lupoaie de proveniență 

diferită, fiind stabilite amprentele moleculare SSR și ISSR. Au fost identificați 

marcherii genetici cei mai informativi, cu importanță aplicativă în evaluarea 

diversității genetice, SSR (Ocum-052, Ocum-059, Ocum-074, Ocum-081, 

Ocum-087, Ocum-196, Ocum-197) și ISSR ((AG)8YA, (CTC)4RC, BC807, 
(CAA)5, BC841, (CAG)5, (CT)8TC, BC857, BC835). S-a constatat că 

secvențele ISSR di- și trinucleotidice sunt mai informative comparativ cu cele 

tetranucleotidice. S-a relevat un grad diferit de variabilitate genetică, fiind 
constatată o diversitate intrapopulațională înaltă în cazul utilizării marcherilor 

SSR și interpopulațională a secvențelor ISSR. Indicii de apreciere a 

polimorfismului genetic (numărul de alele per locus (Ne), indicele conținutului 
informațiilor polimorfe (PIC), diversitatea genetică Nei și puterea de rezoluție 

(Rp)) au constituit – N: 7.857; Ne: 5.243; PIC: 0.745; H: 0.782; Rp: 5.794 în 

cazul marcherilor SSR și Na:1.99; Ne:1.58; PIC:0.29; H: 0.34; Rp:10.53 
pentru ISSR. 

Evaluarea influenței condițiilor climatice asupra incidenții patogenilor în 

diferite zone pedoclimatice de pe teritoriul Republicii Moldova a relevat 
prezența tulpinilor fungice (Leptosphaeria lindquistii, Diaporthe 

helianthi, Plasmopara halstedii, Puccinia helianthi, Botrytis cinerea) 

preferențial în câmpurile de floarea-soarelui din partea de nord și centru 
a țării, caracterizate prin cele mai mari cantități de precipitații, pe când 

lupoaia a infestat cultura în special în sud și sporadic în centru – regiuni 

cu valori ale temperaturii cu aproximativ 1,0-2,5°C mai înalte comparativ 
cu localitățile nordice. Analiza corelativă a datelor obținute denotă lipsa 

unor corelații semnificative între gradul de atac cu diferiți agenților 
patogeni specifici florii-soarelui și condițiile climatice.  

Analiza comparativă a practicilor agricole (data semănatului, respectarea 

rotației și succesiunii culturilor în rotație, tipul și cantitatea îngrășămintelor 
azot componente) aplicate în 34 de gospodării agricole din diverse zone ale 

țării (inclusiv 17 infectate și 17 lipsite de infecție) denotă practicile ce 

favorizează infecția, și anume: revenirea florii-soarelui pe același teren în mai 
puțin de 5 ani, folosirea unor cantități mai mari de îngrășăminte minerale azot-

componente. 
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Țîței Victor 

În rezultatul activităților de mobilizare a fost inițiată fondarea 

colecției de plante melifere din 47 taxoni din fam. Asteraceae, 
Fabaceae, Hydrophyllaceae, Poaceae, Polygonaceae, Malvaceae, 

Brassicaceae, Papaveraceae, Amaranthacea; genofondului de plante 

cu potențial furajer și biomasă energetică s-a majorat cu 14 taxoni 
noi. 2. S-au stabilit particularitățile agrobiologice la 25 taxonii cu 

potențial furajer și biomasă ener-getică din fam.  Asteraceae, 

Fabaceae, Hydrophyllaceae, Poaceae. în condiții de primăvară tar-
divă și rece, deficit de umeditate și lipsă de precipitați, secetă 

atmosferică și pedologică în peri-oada de vegetație, productivitatea s-

a diminuat cu 20-38%. 3. S-a stabilit structura biomorfologică, 
friabilitatea, ungul de taluz și scurgere ale semințelor pentru speciile 

de plante Galega orientalis, Onobriychis arenaria, Astragalus 

galegiformis, Silphium perfoliatum, Cynara cardunculus, Phacelia 
tanacetifolia, precum și calitatea materi-alului săditor de Helianthus 

tuberosus,  Silphium perfoliatum,  Cynara cardunculus,  Inula hele-

nium; se recomandă pentru transportul semințelor speciilor noi în 
depozite înclinarea conductelor de curgere cu secțiunea circulară de 

40o, iar la conductele pătratice - 45o; pentru  încorporarea în sol - 
semănători cu cilindri canilați : SZ 3.6, HORSH, PNEUSEY, 

VOGEL ect.;  pentru Silphium perfoliatum, Cynara cardunculus și  

Inula helenium- producerea de răsad în palete cu substrat pentru 
legume și plantarea cu mașinele TEX-2, Sfogia F-18 / C-18, iar  

plantarea tuberculilor de Helianthus tuberosus cu mașina de plantat 

1. În rezultatul activităţilor de mobilizare a fost identificaţi 135 taxoni de 

plante şi primite 114 mostre seminţe pe parcursul anului, genofondului de 
plante cu potenţial furajer, melifer şi de biomasă energetică s-a majorat 

cu 44 taxoni noi din fam. Asteraceae, Fabaceae Hydrophyllaceae, 

Poaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Amaranthaceae, Salicaceae. 
2. S-au stabilit particularităţile biologice la 35 taxonii cu potenţial furajer, 

melifer şi biomasă energetică din fam. Asteraceae, Fabaceae, 

Hydrophyllaceae, Poaceae, Malvaceae, Brassicaceae.                                                   
3. S-a identificat caracteristici dimensionale şi structura morfologică, 

friabilitatea (unghiul de taluz natural, unghiul de curgere) ale seminţelor 

de Silphium perfoliatum, Sida hermaphrodita, Malva crispa, Sorghum 
almum, Pennisetum glaucum, pentru  încorporarea în sol a seminţelor de 

Silphium perfoliatum se  v-or adapta semănătorile de precizie SKDF, 

SPP-6FS,  Sfoggia Sigma 5; a seminţelor de Sida hermaphrodita şi Malva 
crispa - semănătoarea pneumatică de precizie Sfoggia Calibra, ORIETTA 

8R;   pentru recoltarea masei aeriene sunt propuse maşini PÖTTINGER 

MEX 6, JF C240 Double Evolution S2, BiG X, Sterh KSD-2,0 şi Claas 
„Jaguar 850”, distribuţia fracţională corespunde cerinţelor zooveterinare 

pentru furajul tocat. 
4. Perioada de înflorire şi cules pentru albini şi alte insecte la plantele 

investigate din fam. Brassicáceae a fost între 03 mai- 17 iulie; plante din 

fam. Fabaceae - perioada 17 mai -27 iulie; la   plantele  din fam. 
Hydrophylaceae între 14 mai -28 iunie; la plantele Asteraceae respectiv 

28 iunie -17 octombrie; plantele din fam. Malvaceae între 31 iulie-25 



cartofi IMAC, CRAMER. 4. Distribuția fracțională a furajului 
proaspăt recoltat și tocat corespunde cerințelor zooveteri-nare pentru 

furaj; biomasa energetică se mărunțește optimal și   poate fi 

valorificată la produc-erea biobricheților de foc. 5. În baza sondajelor 

de evidență și fotografii s-a determinat că simultan pe o infloriscență 

de Phacelia tanacetifolia  sunt 5-9 albini, iar o albină culege polen și 

nectar  4-12 secunde;  la Silphium perfoliatum   2-5 albini, iar o albină 
se află pe o floare circa 20 secunde. 6. S-a stabilit că furajul pregătit 

din plantele cercetate din fam.  Asteraceae, Fabaceae, Hy-

drophyllaceae, Poaceae  conține: 9.2-24% CP, 23.3-48.9% ADF, 
35.9-77.3% NDF, 2.4-7.7%  ADL, 12.2-28.8% HC,  19.7-42.7% Cel 

și are  o valoare economică de RFV=61-183, 10.40-13.79 MJ/kg DE,  

8.54.40-11.32 MJ/kg ME și  4.41-7.34 MJ/kg NEl. 7. Furajului  
conservat  în formă de siloz și fânaj se caracteriează prin aroma și 

miros plăcut de legume și fructe murate, acidul lactic depășește 75% 

din acizii organici; valoarea nutritivă  și economică a furajului  
conservat din plantele Fabaceae: unitatea nutritive este asigurată cu 

104-158 grame PD, 9.2-48.7 mg/kg carotenă, 0.60-1.60% Ca,  0.16-

0.30 % P, 8.32-9.24 MJ/kg ener-gie metabolizantă  pentru bovine și 
8.58-9.27 MJ/kg energie metabolizantă  pentru ovine; furajul din 

plante din fam. Poaceae  respectiv 60-100 grame PD, 9.3-74.6mg/kg 

carotenă, 0.20-0.65 % Ca,  0.21-0.27 % P,  7.70-9.03 MJ/kg energie 
metabolizantă  pentru bovine și 8.10-9.08 MJ/kg energie 

metabolizantă  pentru ovine; furajul din plante din fam. Asteraceae 

66-98 grame proteină digestibilă, 3.45-14.1 mg/kg carotenă, 7.57-
8.61  MJ/kg energie metabolizantă  pentru bovine și 7.94-8.78 MJ/kg 

energie metabolizantă  pentru ovine. 8. Potențialul de obţinere a 
biometanului a substraturilor vegetale cercetate din fam. Asteraceae 

are valori de 274-300 l/kg materie organică, din fam. Fabaceae 270-

332 l/kg materie organică, din fam. Hydrophyllaceae 311-353 l/kg 
materie organică, din fam. Poaceae  293-374 l/kg mate-rie organică, 

însilozarea biomasei contribute la diminuarea conținutului de lignin, 

creșterea conținutului de hemiceluloză  și  sporirea potențialului de 
obţinere a biometanului cu 5-12%. 9. Au fost primite 2 brevete de soi 

de plantă (Argentina de sorg peren și Titan de miscant giganteu) și 

înregistrat o cerere de soi de plantă (Maria de topinambur) la AGEPI 
și CSTSP. 10. Propuse pentru înregistrarea în Catalogul soiurilor de 

plante al Republicii Moldova pentru anul 2021, soiurile create la 

GBNI: Argentina de sorg peren Sorghum almum, Titan de miscant 
giganteu Miscanthus giganteus, Vigor de astragal galegafolia 

Astragalus galigeformis, Ileana de iarbă mare Inula helenium. 11. 

Realizările științifice a  colectivului prioectului au fost  prezentate în 
cadrul a 6 conferințe științifice, pregătite  pentru publicare 49 lucrări 

științifice, expuse  în cadrul a cadrul a 3 saloane  internaționale de 

invenții (EuroInvent Iaşi, INVENTICA  Iași  și ,,TRAIAN VUIA” 

Timișoara, România)  și menționate cu 6 medalii de aur și 1 medalie 

de argint,  prezentate în 8 emisiuni TV (Moldova 1, AGRO TV, 

NTV). 

septembrie. În baza sondajelor de evidenţă şi determinări morfo-
taxonomice s-a stabilit că plantele de Phacelia tanacetifolia asigură hrană 

pentru 23 specii de insecte; plantele de Onobrychis arenaria - pentru 11 

specii de insecte; Silphium perfoliatum pentru 8 specii de insecte; 

Astragalus galegiformis - pentru 7 specii de insecte. 

5. Furajul din plantele de Poaceae cu o valoare nutritivă de 48.3-80.4 g/kg 

PD, 511-699 g/kg DSU, RFV= 71-108, 8.96-10.02 MJ/kg EM, 4.68-6.14 
MJ/kg NEl, furajul de Fabaceae respectiv 103.4-185.4 g/kg PD, 630-748 

g/kg DSU, RFV= 98-136, 9.88-10.53 MJ/kg EM, 5.89-6.53 MJ/kg Nel, 

furajul din plantele de Asteraceae, Brassicaceae şi Polygonaceae respectiv 
66.5-153.5 g/kg PD, 589-817 g/kg DSU, RFV= 85-151, 9.62-10.76 MJ/kg 

EM, 5.62-6.79 MJ/kg NEl.  

6. Potenţialul biochimic de biomea substraturilor cercetate din fam. 
Asteraceae  are valori de 330-340 l/kg; din Fabaceae 343-364 l/kg; din 

Brassicaceae 281-330 l/kg, din Poaceae  317-362 l/kg, din Polygonaceae 

255-287 l/kg materie organică.. 
7. Potenţialul biochimic de etanol celulozic a substraturilor dehidratate 

din fam. Asteraceae are valori de 491-553 l/t; din Fabaceae 380-542 l/t; 

din Brassicaceae 449-492l/t şi Poaceae 432-592 l/t.  
8. Biomasa energetică a 21 plante cercetate are valoarea calorifică 

superioară de 18-21.5 MJ/kg, conţine 1.03-9.16 % cenuşă, 76.5-83.6% 

materie volatile, 45.58-52.68% C, 5.0-6.08% H, 0.22-1.58%N, 0.05-
0.88%S, 0.03-0.04% Cl şi se înscriu în cerinţele normelor ENPlus 3. 

Biocombustibilii desenificaţi au o durabilitate 82.0-99.2 % şi o valoarea 

calorifică netă de 16.8-18.5 MJ/kg.  
9. Au fost primite 4 adeverinţe de soi de plantă: ‚Argentina’ Sorghum 

almum, ‚Titan’ Miscanthus giganteus, ‚Vigor’ Astragalus galigeformis, 
‚Ileana’ Inula helenium; efectuat testul DUS pentru 3 soiuri noi de plante.  

10. Realizările ştiinţifice a colectivului proiectului au fost prezentate în 

cadrul a 8 conferinţe ştiinţifice, publicate şi pregătite 62 lucrări ştiinţifice 
inclusiv 11 lucrări în reviste WoS Collection, expuse  în cadrul a cadrul a 

4 saloane internaţionale de invenţii (EuroInvent, INVENTICA, 

,,TRAIAN VUIA din România şi Infoinvent - Chişinău) şi menţionate cu 
4 medalii aur, 2 medalie argint, 2 medalie bronz şi 1 premiu special, 

prezentate în 8 emisiuni TV/Radio. 

3 3 20.80009.5107.03 

Valorificarea eficientă a 
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Perfecționate procedeele culturii in vitro pentru inducerea proceselor 
morfogenetice, regenerare a somaclonelor de triticale și tomate, 

adaptați regeneranți la condițiile in vivo. În condiții de subasigurare 

cu apă au fost evidențiate 25 combinații hibride F1 de tomate cu 
rezistenţă și adaptabilitate sporită la schimbarea condițiilor climatice, 

maturizare uniformă a fructelor, conținut sporit de substanță uscată, 
zaharuri și calități gustative înalte. Prin metoda interacțiunii non-

alelice a fost evaluată distribuția nivelului de  productivitate a 

plantelor în combinațiile hibride F1 dubluhaploide în ciclul IV de 
ameliorare, obținute 6 genotipuri dubluhaploide la porumb. Prin 

metodele selecţiei gametice au fost evidențiate și evaluate 3 linii  

Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor 
avansate, în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură la 

schimbările climatice, s-au soldat cu crearea a 23 combinații hibride F2 de 

tomate cu gene, ce controlează caracterele cantitative la diferite faze de 
creștere și dezvoltare. Au fost manifestate mai multe tipuri de moștenire, 

evidențiate 9 linii de perspectivă, pentru cultivare în condiții de 
subasigurare cu apă. Elaborate  procedee  biotehnologice de inducere a 

variabilităţii plantelor în scopul  creării somaclonelor regenerante R0 la 

tomate cu adaptabilitate, productivitate, calitate şi rezistenţă sporită la 
factorii de climă. Cultura in vitro și iradierea cu raze gama a indus valori 

mici și medii pentru majoritatea caracterelor incluse în studiu. În 



rezistente la secetă, 6 hibrizi retroâncrucișați și 3 hibrizi dubli cu 
rezistența înaltă la condiții de secetă şi salinitate. Înaintat la CSTSP 

un soi de sorg pentru boabe Avantaj, productiv și rezistent la 

condițiile extremale ale mediului. Evidențiate  3 forme de usturoi ce 

formează tulpini florale și 5 fără tulpini florale cu precocitate 

timpurie, ulterior vor fi incluse în procesul de ameliorare. În baza 

metodologiei de hibridare a speciilor genetic distante au fost create și 
evaluate genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie cu rezistență 

sporită la factorii de mediu şi filoxeră. Create și evaluate 2 soiuri de 

viță de vie (Sarmia și Tethys). Genotipurile de Miscanthus spp. 
manifestă sensibilitate față de deficitul de umiditate a solului și 

condiții extremale de climă.  

rezultatul evaluării somaclonelor (SC1) de triticale au fost selectate forme 
care prezintă interes pentru ameliorare. Obținute brevet pentru soi de 

plantă la soiurile de usturoi Moldobella și Berechet. Obţinute 90 de familii 

de porumb purtătoare de gene mutante, pentru selectarea genotipurilor. 

Evidențiate 95 de familii intraliniare, pentru analiza frecvenţei de 

recombinare în segmentul marcat ws3-lg1-gl2 al cromozomului 2. Pentru 

realizarea cilului 4 de ameliorare dihaploidă, au fost selectate 131 de 
familii obținute în rezultatul hibridărilor formelor materne cu inductorul 

haploid LHI-7, pentru selectarea genotipurilor haploide. În rezultatul 

evaluării variabilităţii caracterelor cantitative ale genotipurilor de porumb 
diploid în condiţii de secetă şi salinitate au fost determinate 

particularităţile de influenţa a factorilor ”genotip” şi ”stres” la etapele 

iniţiale de dezvoltare a plantelor și a gametofitului masculin. Liniile 
consangvinizate cât şi combinaţiile hibride s-au caracterizat prin valoarea 

medie mai înaltă a ”diametrului grăunciorului de polen” în condiţii de 

stres osmotic. Obţinut material valoros genetic la porumb, care va fi inclus 
în schemele de ameliorare pentru obținerea hibrizilor heterotici. Recolta 

de masă verde la hibridul de sorg zaharat SAȘM-1 a constituit 90-120 

t/ha, cu 14-18% de glucide. La hibridul de sorg pentru boabe SAȘM-3 s-
au obținut 7-8 t/ha, depășind martorui cu 3,8%. Hibridul interspecific   

sorg x iarba de sudan SAȘM-4 la prima recoltare a valorificat 25-30 t/ha, 

iar la a doua - 30-35 t/ha. Soiul pentru boabe AVANTAJ a asigurat 6,5 
t/ha, comparativ cu martorul 4,1 t/ha. În rezultatul evaluării genotipurilor 

interspecifici rizogeni (V. vinifera L. x M. rotundifolia Michx.) au fost 

evidențiate două varietăți de perspectivă: BC3-502 și BC3-579. Curba de 
saturație a luminii pentru fotosinteză poate fi utilizată ca metodă expres 

de determinare a genotipurilor de viţă de vie rezistente la condițiile 
extremale de climă. Obținute brevet pentru soi de plantă pentru soiurile 

rizogene de viță de vie Bega, Ametist, Algumax. Au fost monitorizate în 

timp real cu acumularea bazelor de date a parametrilor agrometeorologici: 
temperatura C°, umiditatea relativă a aerului %, direcția spațială a 

vântului, grade, viteza vântului m/sec. și km/oră, intensitatea luminii în 

w/m2 și Mj, depunerile atmosferice mm. și a parametrilor agrofizici: 
umiditatea  solului  pe compartimente. Ca rezultat al deficitului de 

umiditate efectivă a solului în perioada de vegetație precedentă (anul 

2020), apariția plantelor de Iarba elefantului a întârziat cu 35-40 de zile, 
față de anii cu precipitații la nivelul  mediei multianuale. Rezultatele 

științifice au fost expuse în 32 lucrări științifice, inclusiv capitole în 

monografii internaționale-1, Articole în reviste științifice din bazele de 
date Web of Science și SCOPUS -2, articole în alte reviste din străinătate 

recunoscute -2, în reviste din Registrul National al revistelor de profil -1, 

Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) -
6, Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica 

Moldova) -8, Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu 

participare internaţională -3, Teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice 

internaţionale (R. Moldova)- 8, ghid -1, Brevete de invenție – 5, Cereri de 

brevet pentru soi de plantă -2. Apreciate la Saloane de Invenții 

Internaționale cu 4 medalii de aur, 3 medalii de argint și 5 medalii de 
bronz, Diploma gradul I  pentru cel mai bun articol 2021. 
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Adaptarea tehnologiilor 

durabile și ecologice de 
producere a fructelor sub 

aspect cantitativ și 
calitativ în funcție de 

integritatea sistemei de 

cultură și schimbărilor 
climatice 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

Dr. hab. 
 Balan Valerian 

Concluzii Monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra 

culturilor pomicole necesită evaluarea curentă a datelor climatice, 

precum și analiza riscurilor și a oportunităților. Astfel, relația între 
potențialul genetic al speciilor pomicole, practicile agricole și 

condițiile locale de mediu reprezintă baza cantitativă și calitativă a 
producției. În acest context, în anul 2020, plantele pomicole, ca 

organisme vegetale perene, au fost puternic influențate de mediul în 

care trăiesc, timp în care se succed, fenofaze de creștere și 
fructificare.      Rezultatele proiectului vizează:  măsuri complexe 

de ameliorare a factorilor limitativi climatici și geomorfologici 

Realizarea prezentului studiu se bazează pe cercetări complexe organizate 

în livezile experimentale în 17 gospodării agricole precum și în 

Laboratorul Laboratorul Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Produselor 
Agricole, Laboratorul Analiza solului și Laboratorul Central Fitosanitar. 

În cadrul proiectului la 7 specii pomicole sunt montate 25 experiențe 
(Cultura cireșului – 8, Cultura mărului – 3, Cultura caisului – 4, Cultura 

prunului -1, Cultura nucului -2, Cultura zmeurului -3, Cultura murului -

4). S-au efectuat descrieri morfologice, evaluări biometrice, analize 
fiziologice şi biochimice, prelucrarea statistică a rezultatelor. La 

interpretarea rezultatelor științifice s-au utilizat metodele de analiză, de 



privind plantațiile pomicole;  valorificarea și eficientizarea 
potențialului biologic al asociației soi-portaltoi;  elaborarea 

tehnicilor de formare a coroanelor și tăierii plantelor;  metode de 

normare a încărcăturii de rod și de structurare a plantațiilor de cais, 

prun, cireș, măr, nuc, zmeur și mur. 

Rezultatele  scontate ale  adoptării tehnologiilor durabile și ecologice 

de producere a fructelor se vor regăsi  în efecte imediate (creșterea 
fertilității solului, sporirea productivității 11 culturilor și eficienței  

gestionării factorilor de producție etc.), acestea conducând la efectul 

pe termen lung de sporire a performanței producției pomicole prin  
alegerea celor mai adaptate soiuri de cais,  prun, cireș, măr, nuc, 

zmeur și mur pentru fiecare zona studiată și adaptarea unor tehnologii 

de cultura adecvate. 

sinteză, tabelară, de comparaţie și metoda grafică.  
Monitorizarea impactului factorilor biotici, abiotici și regulatorilor de 

creştere care provoacă modificări esenţiale în tehnologia de producere a 

fructelor, productivitatea și calitatea producției necesită evaluarea curentă 

a datelor climatice, precum și analiza riscurilor și a oportunităților. Astfel, 

relația între potențialul genetic al speciilor pomicole, practicile agricole și 

condițiile locale de mediu reprezintă baza cantitativă și calitativă a 
producției. În acest context, în anul 2021, cercetările s-au axat pe 

evaluarea plantele pomicole, ca organisme vegetale perene și a învelişului 

de sol a plantaţiilor agroecosistemelor pomicole a zonei agricole de Nord 
și Centru, raionul 1,2,3 şi 5 ecopedologic, raioanele Edineţ, Râşcani, 

Glodeni, Floreşti, Orhei. S-a evidenţiat, că plantaţiile pomicole în mare 

parte sunt amplasate pe soluri pretabile pentru cultura de cireş, măr, cais, 
prun, nuc. Au fost evidenţiate agrogrupele productive a solurilor pentru 

plantaţiile pomicole. În agrogrupa I se includ cernoziomurile levigate 

profunde şi mediu profunde, luto-argiloase, cu proprietăţi fizico-hidrice 
favorabile pretabile pentru livezile de semincere şi sâmburoase (r. 

Râşcani, r. Edineţ).  Agrogrupa II include cernoziomurile levigate slab 

erodate, luto-argiloase (r. Râşcani, r. Edineţ). Agrogrupa III include 
cernoziomurile tipice mediu humifere şi tipice slab humifere profunde şi 

mediu profunde (r. Râşcani, r. Edineţ, r. Floreşti). Agrogrupa IV include 

cernoziomurile carbonatice de pe primele terase ale râurilor mici, cu 
conţinut diferit de carbonaţi pe profilul pedogenetic. 

S-au  evaluat particularitățile de formare a coroanei și tăiere a pomilor, 

legitățile de creștere și fructificare, parametrii productivi ai coroanei, 
indicatorii principali ai activității fotosintetice, potențialul de 

productivitate ai structurii plantațiilor de cais, prun, cireș, măr, nuc, zmeur 
și mur în diferite condiții ecologice de producere a fructelor. S-au 

determinat indicii de bază ai productivității biologice, structurii plantației 

pomicole în funcție de zona pomicolă, soi, portaltoi, sistema de conducere 
și tăiere a pomilor și arbuștilor fructiferi. 

Rezultatul obţinut, care contribuie la soluţionarea problemei importante 

de sporire a productivităţii plantaţiilor pomicole în sistem de mare densitate şi a 
eficienţei economice de producere a fructelor de cais, prun, cireș, măr, nuc, 

zmeur și mur, constă în fundamentarea ştiinţifică a utilizării soiurilor înalt 

productive, precum şi a metodelor de normare a încărcăturii de rod şi de 
menţinere a pomilor în echilibru fiziologic în condiții ecologice concrete de 

producere a fructelor. 
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Valorificarea la scara 

industrială a potențialului 
oenologic al soiurilor și 

clonelor de struguri 

asanate de selecție nouă și 
autohtone pentru 

fabricarea producției 

vinicule competitive pe 
piețele internaționale 

IP Institutul 
Științifico-practic de 

Horticultură de 

tehnologie alimentară 

Dr. hab.  

Taran Nicolae 

În rezultatul cercetărilor realizate în a.2020 se poate de formulat 

următoarele concluzii: 
Au fost obținute 5 clone fitosanitare de struguri a soiurilor de selecție 

nouă și autohtone libere de infecții virotice și cancer bacterian. 

Plantația mamă de categoria biologică ”Prebază” a IP IȘPHTA a fost 
completată cu clone fitosanitare a soiurilor se selecție nouă și 

autohtone: Feteasca Albă, Feteasca Regală, Negru de Caușeni, Tudor, 

Chișmiș lucistîi. 
Plantația mamă de categoria biologică ”Bază” a fost completată cu 

material săditor viticol asanat a soiurilor Viorica, Riton, Floricica, 

Legenda și Feteasca Neagră pe o suprafața de 2,7 ha. 
Au fost perfecționate regimurile tehnologice de prelucrare a 

strugurilor pentru fabricarea vinurilor albe seci din soiuri de selecție 

nouă. Au fost obținute loturi experimentale de vinuri albe seci 
îmbuteliate din soiuri de selecție nouă a.r. 2019. 

Screening-ul de levuri autohtone și active uscatede import la 
fermentarea mustului a demonstrat, că tulpinile de levuri locale 

Plantația - mamă de altoi de categoria biologică ”Prebază” a fost 

completată cu material săditor de categoria ”Prebază”: Alb de Onițcani, 
Busuioaca de Bohotin, Busuioacă de Moldova, Luminița, Crîmpoșie și 

portaltoiul Maleque (S=2 ha).  

Plantația-mamă de categoria biologică «BAZA» a IP IȘPHTA a fost 
completata cu soiuri noi de vita de vie soiuri: Copceac, Plavaie, 

Crâmpoșie și soiuri de masă: Moldova clon 2, Chișmiș moldavschii, 

Apiren roz. Suprafata totala a fost largita pîna la 6 ha. 
Au fost efectuate două  reînsămânţări a Colecţiei Ramurale de 

Microorganisme pentru Industria Oenologică (CRMIO) (în două repetări) 

şi a microorganismelor de infecţie întâlnite în industria vinicolă. 
Din mustul de struguri a soiurilor Riton și Legenda au fost izolate și 

testate în condiții de laborator 30 de tulpini de levuri. În baza aprecierii 

indicilor biochimici și tehnologici a tulpinilor de levuri izolate  au fost 
selectate  2 tulpini de levuri noi pentru producerea vinurilor albe seci și 

au fost depozitate în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene 
al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie (IMB).  

Au fost obținute adeverințe de depozitare și pașapoartele pentru tulpinele 

noi de levuri cu cifrul atribuit de către Colecția Națională de 
Microorganisme Nepatogene al IMB. 

În rezultatul testării vinurilor albe seci obținute din soiuri de selecție nouă 



reprezintă un material biologic valoros, care permite fabricarea 
vinurilor de calitate înaltă. 

Au fost evidențiate 2 sușe de levuri locale pentru fabricarea vinurilor 

albe seci din soiuri de selecție nouă. 

Prin metoda GC-MS au fost obținute aromagramele complexului 

volatil a vinurilor albe seci: Viorica, Floricica, Riton și Legenda. 

Au fost perfecționate regimurile de tratare termică la temperaturi 
ridicate a materialului săditor viticol și a fost elaborată și aprobată de 

MADRM ”Instrucțiunea tehnologică de ramură referitoare la tratarea 

materialului de înmulțire și săditor viticol prin metoda de 
hidrotermoterapie” (IT MD -67-40582515-123:2020). 

Programul de realizare a activităților din cadrul proiectului  

20.80009.5107.05 a fost îndeplinită în totalmente. 

(a. r. 2020) la diferite tipuri de tulburări a fost stabilit, că vinurile studiate 
sunt predispuse la casările proteice și cristalice. Toate vinurile 

experimentale au fost tratate, stabilizate și pregătite pentru îmbuteliere. 

Vinurile experimentale obținute din soiurile de selecție nouă: Riton, 

Viorica, Floricica și Legenda au fost îmbuteliate în condiții de 

microvinificație a IP IȘPHTA. 

Vinurile roşii seci obținute din soiurile de selecție nouă și autohtone din 
a.r. 2020 (Codrinschii, Feteasca Neagră și Negru de Căușeni) au un 

conţinut diferit în compuşi fenolici și acesta variază în limitele 1586-2254 

mg/dm³. Cel mai mic conținut se atestă în vinul Negru de Căușeni - 1586 
mg/dm³, iar cel mai mare în vinul Codrinschii – 2254 mg/dm³. Printr-o 

valoare înaltă a intensităţii culorii se disting vinurile obţinute din soiurile 

Fetească neagră– 2,774 şi Codrinschii–2,674, concentrația în masă a 
antocianilor în aceste vinuri este de 364 mg/dm3 și respectiv 510 mg/dm3. 

În a.2021 au fost obținute în condiții de microvinificație partide 

experimentale de vinuri roșii seci din soiuri de selecție nouă și autohtone: 
Codrinschii, Copceac, Negru de Căușeni și Feteasca Neagră. 

Au fost obținute antocianogramele vinurilor roșii din soiurile de struguri 

autohtone: Copceac, Feteasca Neagră, Negru de Căușeni și de selecție 
nouă: Codrinschii; a fost determinată cantitatea antocianilor monomerici 

individuali, care se conțin în aceste vinuri. 

Au fost stabiliţi antocianii monomerici, care determină culoarea vinurilor 
roşii seci din soiul de struguri de selecţie nouă  Codrinschii și din soiurile  

de struguri autohtone Copceac, Feteasca Neagră și Negru de Căușeni, 

precum și concentrațiile medii caracteristice ale  acestor antociani. 
În anul 2021 au fost finalizate lucrările asupra standardul moldovenesc 

SM 207:2021 "Material săditor viticol. Specificaţii tehnice". 
Varianta finală a SM 207:2021 "Material săditor viticol. Specificaţii 

tehnice" a fost aprobată de către Institutul de Standardizare din Moldova 

prin Hotărîrea nr. 38 din 17.03. 2021. 
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Pedologie, Agrochimie 
și Protecție a solului N. 

Dimo 

Dr. 
 Ciolacu Tatiana 

De rând cu condițile deficile create de pandemie, condițiile climatice 

etc., în procesul executării obiectivelor propuse pentru anul 2020 în 

cadrul prezentului proiect echipa de executori s-a confruntat cu o 

serie de împiedimente de ordin organizatoric, care contravin HG nr. 
382/2019 și Contractului nr. 57-PS. În pofida acestor împiedimente 

echipa de creație a îndeplinit pe deplin obiectivele preconizate pentru 

anul 2020. 2. Cercetările deșeurilor calcificere de la SRL 
Termoelectrica Chișinău, în parte și în combinațiile cu fracțiunile 

lichide a deșeurilor de la societățile industriale de creștere a suinelor 

și utilizarea lor în calitate de amendamente la solurile slab productive 
degradate prin solonețizare, tasare, dehumificare și eroziune hidrică, 

aduc la ecologizarea mediului ambiant și atingerea scopului 

neutralității degradării terenurilor (NDT), conform conceptului ONU 
pentru combaterea deșertificării (UNCCD) la care Republica 

Moldova a aderat. 3. Evaluarea riscului secetei pedologice a solurilor 

cernoziomoide funcție de impactul factorilor și proceselor de 
degradare a solurilor este gradual dependent de nivelul de degradare 

a solurilor, ultimul fiind dominant în formarea nivelului recoltelor. 4. 

Cercetarea metodelor de lucrare a solurilor (No-tillage, Mini-tillge, 
arătură convențională și cizelare), în condiții de câmp în vederea 

identificării tehnologiilor conservative de lucrare a solurilor vor da 

raționalmentele costurilor tehnologice și a nivelului recoltelor la 
culturile de câmp.  
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Diminuarea consecințelor 

schimbărilor climatice 
prin crearea și 

implementarea soiurilor 
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Fiziologie și Protecție a 
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Dr. hab. 

Gonceariuc Maria 

A fost brevetat soiul de S.sclarea Parfum Perfect, brevet MD 46, s-a 

finalizat crearea soiului Ambriela, distinctiv prin: rezistenţă foarte 
ănaltă la secetă şi boil, productivitate înaltă de materie primă, 17.6 

t/ha; randament de 3,4kg ulei esenţial/tona inflorescenţe. 

În baza indicilor structurali, atât numerabili și măsurabili, cât și 

morfometrici s-au evidențiat genotipurile de L. angustifolia Mill. cu 

potențial structural adaptiv și rezistență la acțiunea factorilor 

nefavorabili – soiurile Aroma Unica, Moldoveanca 4 și Vis Magic 10 și 

hibridul Fr. 8-5-15V Cr.13S-6-7, iar soiurile Alba 7, Aroma Unica și 



productivitate înaltă, 
rezistente la secetă, 

iernare, boli, ce asigură 

dezvoltarea sustenabilă a 

agriculturii, garantează 

produse de calitate 

superioară, predestinate 
industriei de parfumerie, 

cosmetică, 

farmaceutică,alimentară 

Au fost creaţi hibrizi F0 de S.sclarea în 15 combinaţii hibride şi s-au 
evaluat 207 hibrizi F1 – F15, 147 linii consangvinizate cu 

excepţională la secetă, iernare, boli. 

Hibrizii F1 manifestă heterozis la un şir de caractere biomorfologice 

cantitative. 

Efectul heterosis la caracterul „lungimea inflorescenţe”, în raport cu 

ambele forme parentale a fost constatat la 58% hibrizi simpli şi tripli, 
şi la 28% hibrizi dubli şi tripli, expresia heterozisului la conţinutul în 

ulei în raport cu ambele forme parentale variază de la +9,4% până la 

+87,9%; S-au selectat, reprodus 40 hibrizi cu conţinut de ulei foarte 
ridicat, 1,401- 2,690% , inclusiv: hibrizi F1, 4; F2, 5; F5-F6, 5; F8-

F16, 26; 

Liniile S4-S15 de S.sclarea ne fiind supuse degenerării inbred 
prezintă surse valoroase de germoplasmă, dezvoltând plante cu talie 

înaltă, inflorescenţe compacte, cu număr mare de ramificaţii şi 

conţinut ridicat de ulei esenţial. 
S-a demonstrat valoarea esenţială a surselor de germoplasmă în 

elaborarea de linii cu conţinutul foarte ridicat în ulei esenţial, fapt 

confirmat prin apariţia a 2,3-3,1% linii cu conţinut de peste 1,8-2,0% 
ulei esenţial, derivate de la hibrizi complecşi. 

S-au realizat hibridări la lavandă şi s-au obţinut 3270 seminţe hibride 

F0. Evaluarea a 400 hibrizi F1 de lavandă a permis selectarea a 170 
hibrizi cu rezistenţă înaltă la secetă, conţinut foarte înalt (esenţial 

5,011 – 6,318%) de ulei, cu efect al heterozisului la de +34,5 – 

+125,2% în raport cu forma maternă. 
Producţia de ulei esenţial a soiurilor de lavandă la intrarea pe rod este 

de 35,7 - 87,1kg/ha, iar randamentul de 11,5 - 20,9 kg /t, în funcţie de 
soi.  

Studiile microscopice au evidențiat structuri anatomice implicate în 

biosinteza compușilor chimici, precum şi structuri cu rol în formarea 
potențialului de rezistență, adaptare la factori abiotici. 

S-a creat  soiul Panacea, O.vulgare ssp.vulgare  şi soil  Savoare de 

O.vulgare ssp.hirtum. 
Calitatea producţiei este determinată de conținutul de polifenoli care 

variază  de la 51.708 până la 68.500 mg/g O.vulgare ssp.vulgare şi 

37.686 până la 49.518 mg/g la O. vulgare ssp. hirtum. 

hibridul Fr.5S-8-24 – capacitate sporită vital-metabolică în procesele de 

fotosinteză și biosinteză a compușilor chimici. Soiurile Alba 7, 

Moldoveanca 4, Fr. 5S-8-24 se caracterizează cu potențial structural de 

acumulare a uleiurilor volatile, determinat de densitatea trihomilor 

glandulari peltați, inclusiv dimensiunile glandei și trihomii capitați de 

tipul I și II.  Florile de levănțică servesc ca sursă de ulei volatil 

terapeutic, iar tulpinile și frunzele, care constituie 2/3 din produsul 

vegetal Herba la 7 genotipuri de levănțică L. angustifolia Mill. sunt 

bogate în substanțe tanante, flavonozide și uleiuri volatile, care pot fi 

valorificate în scop farmaceutic. Studiile fitochimice comparative 

efectuate la soiurile (Ambra Plus, Balsam, Nataly Clary) sp. Salvia 

sclarea L. au demonstrat că produsul vegetal S. sclareae flores, cunoscut 

ca sursă de ulei volatil în cosmetică, oneologie și alimentație, poate servi 

și ca sursă de materie primă cu conținut de compuși fenolici (flavonoide, 

acizi fenolici, substanțe tanante). Rezultatele cercetării denotă, că șrotul 

din inflorescențele de S. sclarea, obținut după hidrodistilarea uleiului 

volatil, nu conțin valori semnificative de compuși fenolici și nu poate fi 

valorificat ca materie primă cu compuși fenolici. Studiile anatomice și 

fitochimice la 7 genotipuri de levănțică L. angustifolia Mill și 3  de șerlai 

S. sclarea servesc ca suport pentru valorificarea ulterioară diferențiată, 

atât a genotipurilor, cât și a tipului de  produs vegetal (flori, amestec de 

tulpini și frunze, șrot după procesare). 

Soiul de levănțică Favoare reprezintă un hibrid de primă generație 

(F1) care se multiplică vegetativ, efect heterozis constant la caracterele 

cantitative. Soiul cu perioadă de vegetație timpurie, rezistent la factori 

abiotici: la ger și iernare, la secetă. Plantele dezvoltă lăstari cu talia de 68 

cm. La densitatea de 12,5 -20 mii plante la hectar formează până la 1450-

835 tulpini florale. Productivitatea soiului foarte înaltă: 7,4 t/ha 

inflorescențe (materie primă) cu un conținut de ulei esenţial de 2,077% la 

umiditatea de 60% și 5,157% la substanță uscată; producția de ulei esenţial 

– 155,2 kg/ha. Randamentul soiului foarte înalt – 20,7 kg/t (ulei 

esenţial/tonă materie primă (inflorescenţe) proaspete. 

Soiul de levănțică Svetlana reprezintă un hibrid de primă generație 

(F1) care se multiplică vegetativ, efect heterozis constant la caracterele 

cantitative. Soiul cu perioadă de vegetație tardivă, rezistent la factori 

abiotici: la ger și iernare, la secetă. Plantele dezvoltă lăstari cu talia de 71,5 

cm. La densitatea de 12,5 -20 mii plante la hectar formează până la 1500-

854 tulpini florale. Productivitatea soiului foarte înaltă: 7,7 t/ha 

inflorescențe (materie primă) cu un conținut de ulei esențial de 2,323% la 

umiditatea de 60% și 5,721% la substanță uscată; producția de ulei esențial 

- 179,2 kg/ha. Randamentul soiului foarte înalt - 23,4 kg/t (ulei 

esențial/tonă materie primă (inflorescențe) proaspete. 

Este depusă Cerere de Brevet la AGEPI, (v 2021 0006 din 

22.02.2021) și Cerere de înregistrare în Registrul de Stat CSTSP (nr. 

0664912 din 23.02.2021). Soiul Parfum Perfect înregistrat în Catalogul 

Soiurilor de Plante al Republicii Moldova. Adeverință pentru soi de plante 

Nr.785., 2021. 
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Proprietățile solului sunt caracterizate de o carență înaltă de elemente 

nutritive, de modificarea dimensiunilor particulelor agronomic 

valoroase și de diminuarea hidrostabilității solului.  Conținutul de 
carbon și azot abea de acoperă cota parte necesară din humus după 

diapazonul minim. Fosforul și potasiul,  înregistrînd cantități  înalte 

Din cele două linii principale ale evoluției procariotelor: domeniul 

Archaea și domeniul Bacteria din biomii cernoziomului tipic ai 

asolamentelor furagere de la Stația Experimentală de Câmp „Biotron”,  în 
total a fost identificat un filum al domeniului Archaea și 12 filumuri ale 

domeniului Bacteria, 26 de clase, 76 ordine, 103 familii și 209 genuri, 



organice în sol, plantele duc lipsă  de forme mobile, accesibile.  Fracțiile 
hidrostabile ale solului la varianta cu îngrășăminte organice a 

constituit 23.2 - 27.0   mm față de 14.3 și 11.8 mm a variantei martor 

și respectiv – cu fertilizare  mineraă., ceea ce cedează solului din 

fondul organic pe alocuri și cu 100%. 

Fondul total de ADN din solul studiat  constituie circa 350 – 607µg 

ADN/ml cu cele mai mari valori în solul biocenozei naturale  – 846 
µg ADN/ml, caracterizîndu-l ca fiind bogat. 

Structura filogenetică a comunităților de procariote din sol este 

reprezentată printr-un spectru de indivizii a 13 filumuri. ce aparțin la 
2 domene: Bacteria  și Archaea. Numărul taxonilor neidentificați din 

domenul Bacteria  este de circa 0.8%, iar a altor microorganisme 

neidentificate este relativ înalt (circa 19,9%). Filumurile dominante 
sunt: Proteobacteria (29.3%), Actinobacteriota (20.7%) și Firmicutes 

(14.2%). 

 Diversitatea filogenetică generală (indicele Șenon) a constituit 4.6 - 
7.8 cu valorile maxime în solul biocenozei naturale și al fondurilor 

organice din ambele asolamente furajere. 

 
 

care aveau o reprezentativitate diferită. Cea mai mare reprezentativitate a 
avut-o filumul Proteobacteria (9.3-67.9%) al domeniului Bacteria, care 

cuprindea 3 clase, 18 ordine, 30 de familii și 68 de genuri. Pe locul 2 se 

plasează  filumul Actinobacteriota (10.4-32.2%), de asemenea al 

domeniului Bacteria, cuprinzând 5 clase, 17 ordine, 26 de familii și 49 de 

genuri.  Locul 3 după reprezentativitate aparținea filumului Firmicutes 

(11.1 - 50.1%). Filumului Bacteroidota (4.4 - 10.6%), care ocupa locul 
patru după abundență și aparține tot domeniului Bacteria întrunea o clasă, 

5 ordine, 7 familii și 26 de genuri.  Filumului    Crenarcheota (5.2-8.3%) 

al domeniului Archaea i-a aparținut locul 5 după reprezentativitate și 
întrunea o clasă, 2 ordine, 2 familii și 4 genuri. Reprezentanții 

domeniului Bacteria domină (cota de primăvară era de 81.22%, iar cea 

de vară de 69.37%) asupra celor, ce aparțin domeniului Archaea (cota 
de primăvară era de 3.46%, iar cea de vară de 6.71%).  

Determinarea indicilor ecologici  a confirmat prezența diversității 

microbiene, abundenței speciilor și a stabilit filumurile dominante. Astfel, 
rezultatele preventive de determinare a indicelui general de diversitate 

Channon a relevat valori mari ale acestui indice, cuprinse între 6.9 și 8.9 

și a plasat variantele în următoarea ordine crescândă: fondul natural - 
fondul nefertilizat - fondul mineral - fondul organic. O legitate similară a 

relevat și indicele de dominare Simpson, care a avut valori cuprinse între 

5.73-8.02. Variantele studiate au conținut 10-14 filumuri și se 
caracterizează printr-o  α-diversitate înaltă. Pentru caracterizarea β-

diversității au fost determinați coeficienții de similaritate Serensen, care 

includeau aprecierea numărului de taxoane comune dintre variante. Cu 
cât mai multe taxoane comune au variantele comparate, cu atât β-

diversitatea este mai mică. Astfel, coeficientul de similaritate Serensen 
dintre fondul nefertilizat și cel mineral era de 0.74, iar dintre fondul 

nefertilizat și cel organic de 0.77, adică au avut cele mai mici valori. 

Compararea fondului nefertilizat cu cel natural și de asemenea a fondului 
organic cu cel natural  a înregistrat indici similari egali cu 0.87. Indicele 

Serensen  la compararea fondului mineral cu cel natural a avut cea mai 

mare valoare (0.96), iar compararea fondului mineral cu cel natural o 
valoare intermediară a coeficientului de similaritate Serensen (0.83). 

Adica, cea mai mare β- diversitate (cea mai mică asemănare) s-a 

înregistrat între fondul nefertilizat și fondul mineral, fondul nefertilizat și 
fondul organic. 

Diversitatea filumurilor identificate a fost în strânsă dependență de 

tipul fertilizării,  ceea ce indică la posibilitatea explicării proprietății 
solurilor în funcție de preferințele microorganismelor, care le 

populează și chiar la utilizarea lor în calitate de indicatori ale acestor 

proprietăți.  Astfel, reprezentanții Archaea, în primul rând 
Crenarchaeota, sunt mai răspândiți în solul fondurilor organice și al 

solului fâșiei forestiere. Reprezentanții filumului Proteobacteria au avut 

cea mai mare abundență  în solul asolamentelor furajere, în comparație cu 

solul etalon. Reprezentanții filumului Actinobacteriota,  

microorganismele  rizomorfe (Streptomyces),  care utilizează azot organic 

și mineral, descompun humații și sintetizează exopolizaharide, pot fi 
microorganisme marcheri pentru solurile cu diferită încărcătură antropică. 

Procariotele filumului Firmicutes în solurile arate sunt reprezentate de 

bacteriile, capabile să descompună substanțele organice compuse sau 
greu accesibile. Ponderea cea mai mare (50.1%) a reprezentanților 

filumului Firmicutes în investigațiile noastre a fost înregistrată în solul 

fâșiei forestiere, pe când în solul vatiantelor experimentale cota lor era 
de 11.1-21.8%. Printre funcțiile ecologic însemnate ale filumului 

Acidobacteriota este cunoscută capacitatea lor de a reacționa la 

conținutul de macro- și microelemente din sol și la pH-ul lui. În acest 
sens putem constata, că cea mai mare pondere, aceste microorganisme 

au avut-o în fondul mineral al asolamentelor furajere (1.5- 2.5%). În 



solul biocenozei naturale, această mărime era de 0.9%. Ea se poate 
explica prin faptul,  că acidobacteriile au în mare parte strategie de nutriție 

oligotrofă,  cu rate scăzute de creștere și par a fi favorizate în condiții cu 

resurse limitate din cauza afinităților mari de substrat. 
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A fost analizat conținutul de nitrați în produse vegetale prezente pe 

piața locală, ceea ce a demonstrat, că LMA în pepeni galbeni, spanac, 
verdeață au fost depășite atât în produsele autohtone cât și cele de 

import. A fost realizat un sondaj pe 1230 de respondenți, care a vizat 

analiza contextului nutrițional local și formularea recomandărilor 
practice în vederea reducerii nivelurilor de SGZ din produse 

alimentare. A fost elaborat un produs funcțional de tip înghețată fără 

zahăr, cu conținut sporit de minerale, fibre alimentare și indice 
glicemic scăzut. Au fost elaborate compoziții lipidice de tip 

shortening cu conținut fiziologic optim de ulei de nucă (30%). Au fost 

optimizate condițiile de extracție a SBA din vegetale și analizate 
proprietățile lor antioxidante, microbiostatice și antifungice pe 

diferite categorii de produse. S-au proiectat și au fost testați primeri 

pentru amplificarea genelor și secvențelor specifice de ADN ale 
microorganismelor patogene, specificitatea lor fiind analizată prin 

metode bioinformatice șiprin reacția de polimerizare în timp real 

(RT-PCR) a ADN-ului izolat din produse alimentare contaminate. A 
fost extras și obținut în stare solidă un colorant din petale de Șofrănel, 

bogat în substanțe biologic active, care include cartamină și 

precartamină. Din șrotul semințelor de in a fost extrasă o fibra 
solubilă – polimerul bidimensional arabinoxilan cu proprietăți 

excelente de reținere a apei. 

A fost analizat statutul nutrițional al copiilor de vârstă școlară 

instituționalizați (11 – 17 ani), realizat în baza meniului model propus de 
către Ministerul Sănătății. Valoarea nutritivă a prânzurilor complexe 

pentru cele 12 zile examinate a fost de 2069 kcal/zi, ceea ce reprezintă 

82,8% din necesarul mediu zilnic de 2500 kcal/zi. Aportul mediu zilnic 
de fier determinat prin tehnici experimentale acoperă 53,75% din norma 

recomandată. A fost conceput un algoritm pentru a prezice absorbția 

fierului alimentar pe baza conținutului de factori alimentari care au 
capacitatea de a promova sau inhiba absorbția de fier. A fost cercetată 

cinetica procesului de uscare a semințelor din struguri în stat suspendat și 

cinetica procesului de uscare a piersicilor prin convecție și cu aplicarea 
microundelor. A fost determinat consumul de energie pentru optimizarea 

parametrilor de uscare. A fost elaborat modelul matematic al procesului 

de tratare termică într-o instalație de uscare cu sursă internă de căldură. A 
fost extras ulei din semințele de struguri de soiuri autohtone prin trei 

metode diferite și a fost determinat conținutul de clorofile, carotenoide și 

polifenoli. Au fost obținute extracte vegetale concentrate și uscate pentru 
fortificarea și stabilizarea uleiurilor și a produselor alimentare: 7 extracte 

uscate de substanțe biologic active din  tescovină de struguri, soiuri 

diferite și un extract din lucernă verde. Optimizarea proceselor de 
extracție a fost realizată pe baza conținutului de substanțe bioactive și a 

activității antioxidante DPPH. Au fost obținute noi sortimente de 

brânzeturi : brânză granulată și caș cu adaos de extracte concentrate din 
rozmarin, cimbru și busuioc. Adaosul de extracte de plante aromatice a 

condus la creșterea stabilității brânzei proaspete granulate de la 10 zile 

până la 15 zile, iar a brânzei proaspete cu cheag de la 14 până la 21 zile. 

Extractele de plante aromatice prezintă activitate antibacteriană 

semnificativă împotriva tulpinilor de bacterii Gram-pozitive 

(Staphylococcus aureus) și moderată asupra bacteriilor Gram-negative 
(Escherichia coli, Salmonella Abony). A fost analizată posibilitatea de 

reducere a conținutului de sare și nitriți în produse din carne prin 

administrarea extractelor de busuioc și cimbru liofilizate în rețeta de 
fabricare a cârnaților „Lacta”, care pot controla rata de creștere a 

microorganismelor patogene. A fost cercetat complexul Cartamina-

Celuloză (CCC) – un colorant roșu natural pentru produse alimentare, 
stabilitatea complexului fiind de mii de ori mai mare decât stabilitatea 

colorantului pur, ceea ce facilitează utilizarea sa în industria alimentară. 

A fost dezvoltată și validată metoda de detecție și cuantificare a ADN-
ului bacteriei patogene Salmonella enterica folosind metoda reacției 

cantitative de polimerizare în lanț (qPCR). S-a determinat eficiența a trei 

perechi de primeri (p45-46, p47-48, p49-50) pentru detecția bacteriilor 
lactice Pediococcus în vin prin metoda Real-Time PCR. A fost optimizată 

metoda de extracție a ADN-ului levurilor sălbatice Brettanomyces din 

vin. S-a creat o colecție de microorganisme pentru extracția ADN-ului, 
utilizat în calitate de control pozitiv în reacția RT-PCR. Au fost realizate 

fermentări experimentale a musturilor din struguri de soiuri autohtone, 

care posedă o rezistență sporită față de patogeni și necesită un număr 
redus de tratamente fitosanitare, constituind astfel o premisă importantă 

pentru a obține produse ecologice, cu înaltă valoare biologică. În premieră 
în campania de vinificație a anului 2021 s-a produs un vin de culoare oranj 

din soiul Rcaţiteli, tehnologia fiind foarte asemănătoare cu tehnologiile 

tradiționale utilizate în Republica Moldova în condiții rurale şi de mici 
producători. A fost monitorizată extracția pe parcursul fermentației 

alcoolice controlate (bioreactor) a substanțelor biologic active de natură 



polifenolică și s-a constatat, ca atinge valori maxime peste 166 ore de 
fermentație. Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost diseminate 

prin: 1 monografie și 1 capitol in monografie internațională; 12 articole 

in reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS; 7 articole în 

reviste din Registrul National al revistelor de profil,  categoria B+; 2 

articole în  alte reviste naționale; 33 teze ale conferințelor ştiinţifice 

internaţionale (peste hotare); 21 teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice 
internaţionale (în Republica Moldova); 10 teze în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice naţionale; 7 brevete de invenţii şi  8 cereri de brevete de 

invenție; 22 premii și medalii obținute la Saloane internaționale și 
naționale de inventică; 4 implementări industriale a tehnologiilor 

elaborate; organizarea unui atelier de lucru și a unui seminar republican. 
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In perioada primului an de realizare a proiectului au fost obținute 
rezultate în ce privește securitatea nutrițională a persoanelor cu 

tulburări corelate consumului alimentar- ca direcție principală de 

cercetare în cadrul proiectului. în perspectiva cercetărilor recente din 
domeniul dezvoltării produsului produselor alimentare este 

îmbucurător faptul că conceptul de siguranță a aderat la conceptul de 

calitate: organoleptic, tehnologic și nutrițional. Specialiștii în 
domeniu sunt unanimi în opinia că creșterea securității nutriționale și 

asigurarea durabilității pot fi asigurate prin: diversificarea regimurilor 

alimentare (inclusiv GF) cu produse locale: includerea în meniuri a 
cerealelor pseudo-leguminoase, a produselor locale naturale bogate 

în calciu, fier, fibre, folați etc; prin extinderea legislației pentru 

consolidarea produselor cu destinație specială, dezvoltarea de 
strategii educaționale axate pe relația dintre nutrimente, alimente și 

sănătatea umană; informarea populației și optimizarea serviciilor 

pentru a crește calitatea vieții și a sănătății etc.Cu toate că au fost deja 
obținute rezultate asupra compușilor bioactivi din cătină, din boabe 

de caruba, carotenoizilor, asupra beta-glucanilor, iar în baza acestor 

rezultate au fost elaborate un șir de produse și respectiv, înaintate 

cerere de brevetare pentru ele, au fost diseminate rezultate cercetările 

în domeniul respectiv sunt actuale și se impun. în special în contextul 

dezvoltării durabile (Agenda 2030), nutriția personalizată constituie 
calea cea mai sigură pentru eradicarea problemelor de sănătate 

corelate alimentației și asigurarea securității nutriționale în Republica 

Moldova. 

Proiectul Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea 
mea tinde să contribuie la soluționarea unei probleme majore ale 

societății, în general, și a Republicii Moldova, în particular: acoperirea 

gradului insuficient de acoperire nutrițională a diferitor segmente ale 
populației, carență, care respectiv, contribuie la creșterea riscurilor 

maladiilor nutriționale. Obiectivele stipulate pentru anul 2021 au inclus: 

Proiectarea produselor delactozate locale; proiectarea produselor 
hipocalorice și produselor proteice; proiectarea produselor pentru 

persoanele cu diabet și a produselor de panificație fără gluten din materie 

primă locală. 
Pentru realizarea obiectivelor proiectului au fost utilizate metode  

calitative și cantitative de cercetare, care au inclus strategii tradiționale 

ca: sondajele, anchetarea, studii de caz  și experimentele.  
Conform obiectivelor proiectului au fost cercetate particularitățile de 

hidroliză a lactozei sub acțiunea enzimei β-galactozidaza din Bacillus 

licheniformis, NOLA Fit 5500, producător Chr. Hansen și β-
galactozidaza din Kluyveromyces lactis, Maxilact LGi 5000, producător 

DSM.  

Au fost, de asemenea, propuse diverse formulări de paste făinoase cu 

conținut sporit de proteine. Formula optimă a conținut gris, izolat proteic 

de mazăre (PPI), făină de ovăz (OF), izolat proteic din soia (SPI), izolat 

proteic din zer (WPI) și  gluten (G). În formularea optimizată, conținutul 
de proteine a crescut de peste circa 3 ori față de proba de control.  

Au fost obținute produse funcționale pe baza de levănțică (Lavandula 

angustifolia). Alegerea levănțicăi pentru cercetare este argumentă prin 
conținutul bogat de polifenoli și beneficiile semnificative asupra 

activităților metabolice și microvasculare, scăderea colesterolului și a 

glicemiei a jeun și antiinflamație și antioxidare în pacienți cu risc ridicat 
și DZ2. Au fost elaborate tehnologiile de obținere a siropului de lavanda 

cu concentrații de 10%,15%,20% Lavanda și determinat potențialul 

funcțional al siropului. Au fost analizate diferite compoziții experimentale 
de pâine fără gluten, în care a fost pusă în evidență importanța includerii 

în rețeta de pâine a amidonului de cartofi, raportul optim fiind de 40-50 

% din amestecul uscat. Utilizarea xantanului, ca agent de îngroșare (2,5%) 
în proiectarea pâinii fără gluten a fost esențială pentru prelucrarea 

aluaturilor fără gluten, purtând un efect pozitiv asupra proprietăților 

reologice atât a aluatului cât și a produsului finit.  
Deși, la etapa aceasta rezultatele obținute obținute ar putea considerate 

bune, cercetările în acest domeniu încă se impun, pentru a atinge indici de 

calitate optimi pentru produsele cercetate. 
Rezultatele obținute pe parcursul anului 2021 se reflectă într-o 

monografie colectivă, în 2 articole științifice indexate în WoS, 6 articole 
în reviste din străinătate recunoscute, 4 articole în reviste din registrul 

național și o lucrare didactică. Diseminarea rezultatelor a fost, de 

asemenea, realizată prin 8 teze la conferințe științifice internaționale (de 
peste hotare). Au fost acordate decizii pozitive pentru 3 brevete de 

invenție și s-a depus o cerere de brevet. Membrii echipei proiectului au 



participat la 12 expoziții și 4 târguri, în cadrul cărora au câștigat 2 medalii 
de aur, 3 medalii de argint, 2 medalii de bronz și o diplomă de excelență. 
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Au fost obținute date experimentale noi privind caracterizarea, 

evaluarea complexă ex situ și reproducerea mostrelor de culturi 

cerealiere, leguminoase, legumicole, tehnice și netradiționale, 

testarea longevității materialului semincer în scopul pașaportizării 

germoplasmei pentru includerea în baza de date și amplasarea pe 
termen lung în Banca de gene. S-au obținut linii, populații, hibrizi, 

soiuri noi de tomate, năut, fasole, in, susan etc. ceea ce prezintă 

interes pentru ameliorare. S-a efectuat inventarierea in situ și 
colectarea formelor autohtone de culturi agricole în gospodăriile 

țărănești și a unor rude sălbatice ale plantelor cultivate în 

ecosistemele forestiere, cea ce permite a spori eficiența conservării 
lor. 

Identificarea moleculară a fitopatogenilor în semințele culturilor 

cerealiere, legumicole și leguminoase s-a efectuat cu utilizarea 
metodelor nested-PCR și real-time PCR. S-a efectuat o analiză 

comparativă privind spectrul fitopatogenilor din genurile Fusarium, 

Penicillium și Aspergillus în probe de ADN, izolate din semințele 
genotipurilor culturilor cercetate, în dependență de soiul și durata 

păstrării. Dintre speciile fitopatogenilor fungici s-au identificat forme 

toxicogene care produc aflatoxina, ochratoxina, fumonisina. S-a 
constatat că spectrul de fungi din probele de semințe depozitate în 

ultimii ani se lărgește. 

 

A fost efectuat un studiu complex al resurselor genetice vegetale pentru 

alimentație și agricultură. În experimente de câmp, laborator și seră ex 

situ s-au obținut date originale privind manifestarea unor caractere 

cantitative și calitative la mostrele de germoplasmă vegetală în condiții 

optimale și de stres ale mediului. Din populațiile hibride intraspecifice și 
mutante de tomate, năut, in și susan au fost evidențiate genotipuri 

prețioase pentru ameliorare și cercetare. În ecosistemele forestiere ale 

zonei de nord a Moldovei s-a efectuat inventarierea in situ a unor rude 
sălbatice ale culturilor pomicole, iar în gospodăriile țărănești – colectarea 

soiurilor locale ale plantelor cultivate în scopul optimizării păstrării și 

utilizării durabile a fondului genetic culturilor agricole și a speciilor 
înrudite cu ele. În baza evidențierii potențialului de păstrare  a semințelor 

genotipurilor de porumb, grâu comun de toamnă și grâu durum a fost 

elaborată prognoza păstrării lor îndelungate în banca de gene. S-au 
efectuat activități ce țin de menținerea bazei de date privind conservarea 

mostrelor de resurse genetice vegetale în colecții de bază. 

Identificarea  moleculară a patogenilor din genurile Fusarium, 
Aspergillus, Alternaria, Penicillium şi Candidatus Phytoplasma solani în 

plantele culturilor cerealiere, leguminoase, legumicole și oleaginoase a 

fost efectuată folosind analiza PCR,  nested-PCR, multiplex-PCR și PCR 
în timp real. Au fost testate mostre de ADN, izolate din plante la diferite 

faze ontogenetice și din semințele recoltate la faza de maturitate 

biologică.  S-au depistat patogeni specifici pentru fiecare cultură, inclusiv 
cei care nu pot fi identificați prin metode convenționale și în cazurile de 

infecții mixte.  A fost efectuată analiza semicantitativă (analiza 

comparativă) a diferiților agenți patogeni în plantele studiate. 
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Utitlizarea preparatului ”Nutribos – 78” a favorizat asigurarea 

proteică a rațiilor alimentare pentru vacile de lapte, a adus la sporirea 

producției de lapte cu 2,0 kg/cap/zi, a influențat benefic și  conținutul 

de grăsime în lapte, care a crescut cu 0,38%, precum și asupra 

conținutului de proteine care de asemenea a crescut cu 0,03% . 

Efectul economic variază  de la 11,8 lei/cap/zi până la 27,3 lei/cap/zi. 
Utilizării turtei din miez de nucă în hrana scrofițelor în proporție de 

4%/t și 8 % /t a adus la micșorarea consumului de furaj cu   3,8 și 5,2 

%,  reducerea prețului de cost a 1kg de nutreț combinat în medie cu 
21 și 36 bani. Efectul economic a alcătuit 73,08 lei/cap - 

120,51lei/cap.  

Administrarea   biomasei  de streptomicete  în proporţie de 1 g  la 1 
kg furaj destinat puilor de găină a favorizat obţinerea  unui  spor în 

greutate mai mare cu 5,1 %, a unui spor mediu zilnic în greutate mai 

mare cu 5,2% și un consum specific de furaje mai mic cu 9,9%. 
A fost elaborată metoda SH-test de diagnosticare a leucozei bovine și 

obținută confirmarea AGEPI (hotărîre nr 9493 din 26.02.2020) pentru 

eliberarea brevetului de invenție  nr.4691 „Metoda de diagnostic al 
leucozei bovine”. 

 

A fost determinată componența chimică și valorea nutritivă a tescovinei 

uscate obținute în rezultatul producerii sucului din mere și determinată 

eficiența utilizării acestea în rațiile tineretului taurin.   Sa constatat că 

tescovina uscată de mere poate înlocui orzul în componenţa nutreţurilor 

combinate pentru tineretul taurin de vârsta 4-6 luni la nivel de 10%. 

Efectul economic constituind 1800 lei la fiecare tonă de tescovină 
utilizată. 

 A fost determinată  componenţa chimică si valoarea nutritivă a plantei 

furajere noi, netradiţionale pentru Republica Moldova Meiul african 
(Pennisetum glaucum) cât și a silozului obținut din această plantă, care au 

fost recomandate pentru utilizare în alimentația animalelor. 

A fost determinată componența chimică și valoarea nutritivă (5,51% azot, 
344,5 g/kg proteină brută, 306,6 g/kg proteină digestibilă, 1,29-1,35- 

unităţi nutritive, 62,69 g/kg celuloză brută, 133,9 g/kg grăsimi, 15,30 

Mj/kg energie metabolizabilă, 0,27% calciu şi 0,71% fosfor)  a turtei din  
miez de nucă utilizată în alimentația tineretului suin.  Datorită calităților 

organoleptice și a conţinutului bogat în proteine naturale, grăsimi, 

substanţe minerale şi conţinutului mic de celuloză brută poate reprezenta 
o soluţie viabilă de înlocuire parţială a şrotului de soia în hrana tineretului 

porcin de prăsilă. Rezultatele testului de digestibilitate au arătat că la 

utilizarea în hrana tineretului porcin de prăsilă a 4%/t turtă din miez de 
nucă s-a micșorează prețul de cost a 1kg de nutreț combinat cu 33 bani, s-

a obținut un spor mediu zilnic de 613g, cu digestibilitatea  substanţei 

uscate-86,8%, proteinei brute-79,3%, grăsimii brute de 62,3%, celulozei 
brute-62,0%, substanţei organice-88,4%, iar la utilizarea a 8%/t preţul de 

cost a 1kg de nutreţ combinat s-a micşorat cu 67 bani, a fost realizat un 

spor mediu zilnic de 608 g, cu digestibilitatea  substanţei uscate – 85,4%, 
proteinei brute-78,5%, grăsimii brute – 69,1%, celulozei brute de 37,3%, 

substanţei organice 87,2%.  

Întroducerea biomasei de Streptomices fradiae CNMN-Ac-11 în rețeta de 
nutrețul combinat destinată alimentației găinilor ouătoare al hibridului 



Lohman Brown,  în proporţie de 1 g  la 1 kg nutreț a favorizat sporirea 
producției de ouă la găini cu 1,3%, a greutății ouălor cu 1,4% și a 

viabilității păsărilor cu 0.7%. Analize de laborator  (biochimice și 

morfologice) a probelor de sînge prelevat, au demonstrat inofensivitatea 

acestui preparat. 

Situația epizootică la leucoză (conform rezultatelor în SH-test) în fermele 

de lapte monitorizate rămâne nefavorabilă. Cauza este încălcarea 
cerințelor eticii profesionale de deservire și principalul a mulsului 

mecanic al vacilor infectate și celor sănătoase, cu aparatul comun. A fost 

constatat, că laptele pasteurizat obținut de la vacile infectate cu VLB nu 
infectează vițeii nou-născuți în rezultatul utilizării acestuia pentru 

hrănirea lor, viabilitatea și sporul în greutate a cărora sunt în normă, iar 

fertilitatea vacilor infectate a fost cu 4,5% mai scăzută, comparativ cu a 
celor sănătoase, iar productivitatea constituie respectiv 17,1 și 17,0 l/ lapte 

/zi. Rebutarea vacilor atât infectate cât și celor sănătoase, se efectuiază 

după indicatorii lor de productivitate. 
Testarea bacteriologică a carcaselor și ouălor de pasăre realizate de 

fabricile avicole, a arătat că 7,04% din ele sunt contaminate cu tulpini 

patogene de Salmonella spp., de aceea aceste produse trebuie detaliat de 
controlat și trebuie efectuată profilaxia specifică a acestei unități 

nozologice. 

A fost determinată componența mediului de cultură pe care a fost obținut 
cantitatea maximă a tulpiunei Bacillus K35 -3,6x109 UFC/ml, care 

manifestă acțiune antagonistă asupra diverselor microorganisme (Ecoli, 

Salmonella spp., Staphylococcus spp). Implementarea tulpiunei Bacillus 
K35 în creșterea iepurilor, a stimulat sporirea masei corporale cu 10,37% 

și diminuarea mortalității iepurilor. 
Încorporarea în sol, a biocompostului cu ME obținut din dejecțiile 

iepurilor, a diminuat perioada de germinare și coacere a porumbului, 

sporind recolta de știuleți și semințe cu 24,54%, iar a paielor de porumb 
(cocenilor) cu 149,71%. 
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au fost evidențiați factorii de risc eco-pedologici la alegerea terenului 

pentru cultivarea cătinii albe și se studiază posibilitatea  de 

recomandare a unor măsuri ameliorative de atenuare a acestora. - 
creșterea și fructificarea pomilor a fost influențată de particularitățile 

biologice ale soiului, distanța de plantare și de modul de conducere și 

tăiere; - caracteristicile morfologice, organoleptice și fizico-chimice 
diferă esențial în funcție de particularitățile biologice ale soiurilor. 

Cele mai mari valori, din punct de vedere morfologic s-au înregistrat 

la soiul Pomorancevaia. - metoda de nimicire prin ardere a 
buruienilor și drajonilor la cătina albă poate fi utilizată pentru 

cultivarea produselor ecologice. Echipamentul trebuie să conțină: 

sistemul de aprindere electrică a gazului și control al flăcării și trebuie 
asigurat cu arzătoare capabile să funcționeze în regim de 1500-1000 

° K. (1227-727°C). Pentru acest lucru, este preferabil arzătorul cu 

flacără plată, intervalul de timp, necesar pentru tratare constituie1,5-
3 s. Combustibilul utilizat pentru prelucrarea prin ardere - propan sau 

amestec propan - butan. - reziduurile vegetale provenite de la 

emondarea cătinii albe soiul Cora reprezintă un potențial posibil de 
folosit în calitate de materie primă la producerea biocombustibililor 

solizi densificați cu caracteristici calitative conforme normelor 

europene ENPlus 3. - piața produselor de cătină albă în Republica 
Moldova se caracterizează prin intrările formate din producția 

autohtonă și importuri și ieșirile reprezentate de consumul acestora 
de către populație, industria de prelucrare și exportare. 

Cercetările efectuate pe poligoanele din zona centrală a Republicii 

Moldova au evidențiat o variabilitate semnificativă a solurilor după 

textură. Textura solurilor brune şi cenușii de pădure influențează esențial 
proprietățile solului. În localitatea Puțintei, Orhei conținutul de argilă 

fizică deviază de la 19-24 % până la 61-69 %, iar aceasta se manifestă în 

neomogenitatea dezvoltării plantației cu cătină albă. Textura solurilor 
cercetate influențează proprietățile fizico-chimice şi fizice, conținutul de 

humus (carbon organic) în orizonturile superficiale, la fel şi rezervele de 

apă din sol. Este de menționat, că uneori tipurile de sol incluse sub 
plantații cu cătină albă nu sunt pretabile pentru irigaţii (solurile brune, 

cenuşii de pădure), dar actual pe unele poligoane aceste soluri sunt incluse 

sub instalaţii de irigare (prin picurare), acţiuni impuse de agricultura 
intensivă, care pe unele terenuri (Clişova) creează probleme 

ecopedologice care se manifestă asupra dezvoltării cătinii albe.  

Au fost elaborate procesele tehnologice de confecționare a pieselor 
conform documentației de construcție, este efectuată asamblarea 

machetei și efectuate încercările preliminare a aruncătorului de flăcări 

destinat distrugerii buruenilor și a drajonilor pe rindul de pomi, care au 
demonstrat funcționalitatea utilajului la diferite regimuri de lucru 

(presiunea gazului de lucru 1,0 și 1,5 bari; 2 și 4 arzătoare dispuse 

consecutiv; înălțimea de la sol 10, 15 și 20 cm). 
Recolta cătinii albe în anul 7 de vegetația a fost influențată de 

particularitățile biologice ale soiurilor. Cea mai mare cantitate de fructe 
calculată la un pom a fost obținută la soiul Clara cu o productivitate de 

8,5 kg/pom sau 13,9 t/ha, urmat de soiul Cora cu 7,9 kg/pom. Cea mai 

mică productivitate s-a obținut la pomii din soiul Roori unde s-a obținut 



o recoltă de 4,35 kg/pom sau 7,1 t/ha. 
S-a constatat că, în mediu, un hectar de cătină albă generează (2505±367) 

kg reziduuri vegetale lemnoase cu un potențial energetic de (37,61±6,07) 

GJ. Toate reziduurile lemnoase luate în studiu au marcat proprietăți bune 

din punct de vedere al perspectivii folosirii în calitate de materie primă la 

producerea biocombustibililor solizi densificați. Astfel, valoarea 

calorifică superioară medie pentru cele 5 tipuri de biomasă constituie 
19,97 MJ/kg și variază în limitele de la 19,73 MJ/kg pentru soiul Clara 

până la 20,11 MJ/kg pentru soiul Mara. Valoarea medie a conținutului de 

cenușă este de 0,53%, de Carbon - 47,96%, Hidrogen – 5,31%, Azot – 
0,82%, Sulf –0,07% și Clor – 0,05. Mostrele de brichete și peleți, produse 

din reziduurile lemnoase provenite de la emondarea soiurilor de cătină 

albă Mara, Cora, Clara, Leicora și Seirola, au indicat ca valoare calorifică 
și conținut de cenușă se înscriu în normele stabilite de ENPlus 

3.Cercetările referitoare la formarea amestecurilor din biomasa studiată 

arată că biomasa lemnoasă generată de la emondarea arbuștilor de cătină 
albă poate fi folosită în calitate de component de bază la constituirea 

amestecurilor cu alte tipuri de biomasă cu caracteristici termice mai 

reduse. 
Au fost identificați și determinați indicii fizico-chimici pentru stabilirea 

epocii de coacere al cătinii albe. Au fost obținute cunoștințe noi privind 

compoziția fizico-chimică și valoarea biologică a cătinii albe raionate în 
Republica Moldova. Astfel, perioada epocii de coacere pentru soiurile 

studiate este următoarea: soiul Clara începând cu 07.09.2021; soiul Dora 

începând cu 31.08.2021; soiul Cora începând cu 31.08.2021; soiul Mara 
începând cu 10.08.2021 

Fiecare întreprindere, pentru a avea succes pe piață este nevoită să 
formeze politica de produs, politica de preț, politica de distribuție și 

politica de promovare. Aceste politici presupun stabilirea strategiilor și 

tacticilor de activitate a întreprinderii pentru a obține profit prin 
intermediul satisfacerii necesităților consumatorilor.  

Analiza și cercetarea acestor elemente de marketing cu referire la 

cultivarea cătinii albe a stabilit:  
Politica de produs: În urma cercetărilor s-a stabilit că pe piață există un 

asortiment destul de bogat de produse obținute din cătina albă, 

principalele linii fiind produsele proaspete, produsele alimentare 
procesate, produse cosmetice și produse farmaceutice. Preponderent sunt 

asigurate de producătorii autohtoni produsele proaspete. 

Politica de preț: Întreprinderile agricole în formarea prețurilor folosesc 
trei metode de stabilire a prețului și anume în dependență de costuri, în 

dependență de cerere și în dependență de concurență. Producătorii de 

cătină albă din RM în formarea prețurilor se orientează după costuri - care 
pornește de la premisa că prețul trebuie să acopere integral costul şi să 

permită obținerea unui profit net. 

Politica de distribuție: Întreprinderile agricole își stabilesc traseul pe care 

vor parcurge produsele lor finite până la consumator în mod individual. 

Producătorii autohtoni de cătină albă preferă să vândă producția obținută 

cu ridicata fie intermediarilor și procesatorilor și aceasta dat fiind faptul 
că sunt nevoie de condiții speciale de păstrare (frigidere), ceea ce nu 

fiecare producător își permite. 

Politica de promovare: Întreprinderile agricole au un arsenal destul de 
variat de promovare disponibile actualmente, unele mai puțin altele mai 

mult costisitoare. Totuși producătorii autohtoni de cătină albă fiind la 

etapa de inițiere a afacerii în acest domeniu preferă instrumentele de 
promovare mai puțin costisitoare cum ar fi: vânzările personale și 

promovarea produselor pe rețelele de socializare. 
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Planul de lucrări şi cercetări pentru anului 2020 la speciile plantelor 
pomicole este îndeplinit. 

Condiţiile climaterice ale anului 2019 au fost favorabile pentru 

dezvoltarea normală a pomilor soiurilor şi hibrizilor plantelor 

pomicole, depunerea, diferenţierea mugurilor floriferi şi pregătirea 

pomilor către iernare. În timpul înfloririi pomilor, în luna aprilie 

2020, temperatura medie a aerului a oscilat între 11,3 şi 17,4℃ iar 
maximală, în timpul zilei, a fost   de 8,2-22,6℃. Totodată datorită 

temperaturilor mai înalte pentru luna martie, în care, media a oscilat 

între -0,2 și 13,7℃, iar maximală între 13,7 și 21℃, înfloritul pomilor 
soiurilor plantelor pomicole cu epoca de înflorire extratimpurie a 

intervenit cu pînă la 14 zile mai înainte de cît media multianuală. 

Pentru majorarea fondului de hibrizi în scopul creării soiurilor noi, au 
fost polenizate 18000 flori, obținute peste 1500 semințe hibride. 

Au fost cercetate 913 soiuri şi elite, 8289 hibrizi, în rezultat s-au 

evidenţiat 4 elite, 7 hibrizi şi 7soiuri de perspectivă. 
Au fost obţinute rezultatele corelațiilor dintre epoca declanșării 

înfloritului pentru anii de cercetare 2013-2019 și temperaturile medii 

ale lunilor martie și aprilie din acești ani. S-a constatat existența 
corelației dar neînsemnate, pentru caracterul dat în luna martie și 

corelații înalt semnificative pentru luna aprilie. 

Cele mai bune forme parentale de măr pentru obținerea soiurilor 
rezistente la secetă s-au adeverit a fi Opal, Coredana și Generos. În 

combinațiile de hibridare KV43 x Rosyglow, Coredana x Goldrush, 

Coredana x Rosyglow, Florina x Ariane, Florina x Opal, Florina 
DL13, Florina x Rosyglow, Generos x Opl, Remo x Coredar, Remo 

x Nova Easygro și Coredana x Nova Easygro pot fi obținuți cei mai 
mulți hibrizi cu rezistență sporită la secetă. 

Au fost pregătite actele necesare pentru transmiterea hibridului 8-1-

25 la AGEPI în vederea obținerii brevetului pentru soi de plante, care 
s-a evidențiat după un set de caractere în livadă de concurs de la 

Stațiunea pentru testarea soiurilor a CTTSP or. Tvardița și propunerea 

lui pentru omologare. 
La Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante al Republicii 

Moldova și AGEPI este transmisă elita de prun III-33-75. 

În Registrul soiurilor de Plante al Republicii Moldova pentru anul 
2020 a fost înregistrat un soi nou, autohton de prun, Frumasa Neagră. 

În fondul genetic al plantelor pomicole, nici în anul 2020 nu au fost 

îndeplinite lucrările agrotehnice. 
La Determinarea stării fitosanitare a plantaţiilor  pomicole şi nucifere 

create cu utilizarea materialului săditor de import s-a depistat: Pe 

materialul sîditor de nuc importat din Turcia în raionul gulerului 
rădăcinei au fost identificate  cancerul bacterian Agrobacterium 

tumefaciens în mărime de pînă la 10cm.  

În materialul săditor importat din Italia a fost identificat atacul 

puieților cu ciuperca de tulpină Nectria galigena. 

Sa depistat o maladie provocată de Brenaria rubrifasciens care 

provoacă cancerul profund a scoarţei. Această maladie anterior în 
Moldova nu a fost descrisă. Lucrările continuă. 

În rezultatul certcetărilor efectuate au fost însănătoșite 3 soiuri de măr 

Red Velox, Discovery, Red Chief,  omologate și de perspectivă, care 
după verificare pe indicatori lemnoși v-or fi sădiți în plantația mamă 

de ramuri altoi ”Prebază„ în depozitarul laboratorului de virusologie.  

A fost elaborată tehnologia de micromultiplicare a poetaltoaelor 
pentru cireș și vișin GISELA 6 și Crîmsc 6. 

Sunt finisate lucrările de elaborare a tehnologiei de multiplicare in 

vitri  a duă soiuri de coacăz Tiseli  şi  Goefert. Tehnologia elaborată 
v-a fi utilizată pentru multiplicarea în masă a culturii date. 

1. S-au cercetat 817 soiuri și peste 8000 de hibrizi a culturilor 
pomicole din genofondul existent. 

2. S-au polenizat peste 12000 flori și obținut peste 1200 semințe 

hibride a culturilor pomicole, pentru obținerea hibrizilor noi în vederea 

completării fondului genetic existent. 

3. S-au evidențiat 6 elite: vișin - Na 783, H 104/15., cireș - K24, 

3/10, N229., migdal - E 1-29 și 8 soiuri de pespectivă: de cais - Kyoto, 
Spring Blush, Big red, Farbaly., piersic-Loadel., vișin - Timpurii de 

Osoi, Nana, Mocanești. Au fost înregistrate în Catalogul Soiurilor de 

Plante al Republicii Moldova 2 soiuri de păr HELIODOR soi creat la IP 
IȘPHTA și BUTIRA DI ROMA de origine din Italia. 

4. S-a studiat starea fgitosanitară a unei plantații de alun create cu 

material săditor de origine italiană, unde s-a depistat virusul pătării 
necrotice inelare și micozele fuzarioză și alternarioză. 

5. A fost complecta colecția de clone devirozate cu 3 soiuri: 1 de 

cais Kyoto,1 de piersic Alb Timpuriu și 1 de măr Vistabella, asanate prin 
terapie termică. 

6. A fost elaborată tehnologia micromultiplicării  portaltoiului 

semipitic Gizela 5. 
7. Au fost multiplicate prin metode invitro speciile bacifere de căpşun – 

Marmolada  şi Honei cu fructul mare pentru crearea plantațiilor mamă.  

8. A fost obținut antiserului către virusul brăzdării lemnului 
mărului, care se v-a utiliza ulterior la pregătirea diagnosticurilor, la 

lucrările de obţinere a soiurilor şi portaltoaelor libere de către viruşi şi 

testarea anuală a plantaţiilor-mamă devirozate a Institutului şi a agenţilor 
economici. 

 



A fost obținut antiserul către PDV care va fi utilizat pentru diagnostic 
acestei maladii virotice periculoase a speciilor sâmburoase. Acest 

antiser se va aplica la obţinerea şi asanarea soiurilor şi portaloaelor 

speciilor sâmburoase. 
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Studii integrale privind 
utilizarea resurselor 

genetice la porumb pentru 

crearea și implementarea 
hibrizilor competitivi și 

elaborarea elementelor 

tehnologice noi în 
contextul schimbărilor 

climaterice 

IP Institutul de 

Fitotehnie Porumbeni 

Dr.  

Maticiuc Vasile 

A fost studiat  şi multiplicat, în cantităţi necesare, genofondul la 

porumb. În rezultatul studierii a  8700 mostre de porumb de diferit 
grad de consangvinizare  au fost   evidenţiate 2344 familii. S-au 

studiat la capacitatea generală și specifică de combinere 341 linii și 

evidențiate 71 linii valoroase. Au fost  reproduse 311 mostre din 
colecţiile genetice.  

S-au studiat 3110 combinaţii hibride  şi   selectați 59 hibrizi pentru  

cultura comparativă de concurs și testări ecologice.  Au fost create 
2338 combinaţii hibride noi.  

Au fost multiplicate 26 forme parentale a hibrizilor de porumb şi  

obţinute 17,35  tone de material semincer pentru producerea 
semințelor hibride. 

Au fost  transferați la testări oficiale  2 hibrizi noi de porumb  și 

inițiată  implementarea în premieră  producerea   4 hibrizi de porumb.     
S-au efectuat cercetările  de optimizare şi perfecţionare a sistemului 

de fertilizare a 19 variante cu diferite doze de fertilizanți  în asolament 

şi cultură permanentă. Au fost confirmate dozele optimale  de 
îngrășăminte în condițiile anului 2020. 

Au fost obținute 11   Brevete pentru soi de plantă. Rezultatele 

cercetărilor ştiinţifice au fost expuse în 31 publicaţii în culegeri 
naționale și internaționale. Organizată o conferință practico - 

științifică și editată o culegere de articole.  

La efectuarea cercetărilor în componenţa a 5 laboratoare, au fost 
încadrați 25 cercetători științifici, inclusiv   10 doctori și un  doctor 

habilitat. Numărul tinerilor cercetători  până la 35 ani  constituie 3 

persoane (12 %), inclusiv 1 doctorand.  
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Preparate microbiene 

biologic active noi pentru 
majorarea potențialului 

reproductiv și productiv 

al animalelor de interes 
zootehnic 

Institutul de 

Microbiologie și 

Biotehnologie 

Dr.  

Chiselița Oleg 

Biomasa de levuri din deșeurile industriei de bere posedă o 

compoziție biochimică bogată și poate servi ca o sursă excelentă 

pentru obținerea diferitor compuși biologic activi pentru utilizare în 
zootehnie. Procedeul elaborat de valorificare a deșeurilor din 

industria berii, permite obținerea din același volum prelucrat a 4 

preparate lichide și 1 solid de natură aminoacido-proteică, lipidică și 
polizaharidică (LB-H; LB-AAP; LB-MP; LB-L și LB-GL). 

Preparatele biologic active obținute posedă un conținut biochimic 

variat, activitate antioxidantă și enzimatică înaltă (CAT, SOD), 
activitate antimicrobiană față de diverse tulpini de microorganisme 

Gram+ și Gram- patogene și condiționat patogene, conțin un spectru 

larg de aminoacizi esențiali și imunoactivi, macro- și microelemente. 
Suplinirea mediului protector pentru conservarea materialului 

seminal cu preparat LB-MP (500 mg/ml) în concentrație de 0,3-

0,8%/V, duce la majorarea numărului de spermatozoizi mobili și cu 

mișcare progresivă, diminuarea numărului de spermatozoizi cu 

anomalii în materialul seminal de berbeci și vieri. Preparatul LB-AAP 

(75 mg/ml) administrat în ultimele 2 luni ale gestației și primele 3 
luni după fătare, în cantitatea de 20 ml/cap/zi, duce la ameliorarea 

indicilor reproductivi ai vacilor de lapte. Soluțiile hidrice de 1, 2 și 

10%/V a preparatului LB-H (50 mg/ml) stimulează creșterea și 
dezvoltarea plantei de cultură Triticosecale Wittm (soiul INGEN 40). 

Programul de cercetare a fost realizat în termenii stabiliți și în 

volumul planificat pentru 2020. 

Compoziția biochimică variată, activitatea antioxidantă totală și a 

enzimelor antioxidante CAT și SOD a sedimentelor de levuri din 

deșeurile industriei de vin de la vinificație în alb și roșu, indică că acestea 
pot servi în calitate de sursă valoroasă pentru obținerea proteinelor 

(inclusiv a aminoacizilor esențiali și imunoactivi), lipidelor, 

polizaharidelor, în special a manoproteinelor și β-glucanilor, macro- și 
microelementelor, polifenolilor, în special a antocianilor și altor substanțe 

cu activitate antioxidantă pentru utilizare în diferite domenii. 

Pentru obținerea extractelor cu o compoziție biochimică valoroasă și 
activitate a enzimelor antioxidante CAT și SOD din sedimentele de la 

vinificație în alb optimală este utilizarea omogenizării timp de 10 minute 

înainte de autoliză, iar pentru cele de la vinificație în roșu – autoliza în 
TFS (tampon fosfat de sodiu). 

Procedeul de prelucrare și valorificare a biomasei de levuri din deșeurile 

de la vinificație în alb și roșu, permite obținerea a 4 extracte biologic 

active de diferită natură, cu compoziție biochimică variată din același 

volum de deșeu prelucrat. 

Preparatul aminoacidoproteic – SRM-AAP, conține cantități înalte de 
proteine (77,9±1,5-80,7±4,6% s.u.), inclusiv toată gama de aminoacizi 

esențiali și imunoactivi, spectru larg de macro- și microelemente, se 

caracterizează prin activitate antioxidantă totală și a enzimei antioxidante 
CAT foarte înaltă, posedă activitate antibacteriană medie și antifungică 

înaltă față de unele tulpini de bacterii și fungi patogeni. 

Preparatul antocianic SRM-AN conține cantități minime de proteine și 
carbohidrați, macro- și microelemente, semnificative de antociani 

(20,1±0,7 mg cianidin g-1s.u.), se caracterizează prin activitate 

antioxidantă înaltă (52,2±0,5 % inhibiție) și activitate a CAT și SOD 
medie. În concentrații de 10-50 mg/ml posedă activitate antibacteriană 

față de tulpinile de bacterii Gr+ C. michiganense 13A și B. cereus var. 



fluorescens 47 și Gr- X. campestris 8003B, iar în concentrații de 20-30 
mg/ml activitate antagonistă pronunțată față de C. tropicalis. 

Preparatul manoproteic SRM-MP, conține cantități echilibrate de proteine 

și carbohidrați (57,8±0,9% s.u. și respectiv 31,4±2,7% s.u.), macro- și 

microelemente, este bogat în antociani (12,4±0,08 mg cianidină g-1 s.u.), 

se caracterizează prin activitate antioxidantă totală și a enzimelor 

antioxidante CAT și SOD medie și posedă activitate antibacteriană și 
antifungică minimă. 

Preparatul polizaharidic SRM-GL conține cantități semnificative de 

carbohidraţi (58,2±2,9% s.u.), preponderent β-glucani, cantități mici de 
proteine şi aminoacizi, se caracterizează prin activitate antioxidantă 

totală înaltă și a enzimelor antioxidante joasă. 

Preparatul SRM-AAP, administrat suplimentar în rația furajeră, timp de 
50 zile a câte 20 ml cap/zi, posedă efect de stimulare a spermatogenezei 

la vieri și berbeci, majorează volumul ejaculatelor, concentrația 

spermatozoizilor în ejaculate, numărul spermatozoizilor mobili și cu 
mișcare rectilinie, ce va permite obținerea mai multor doze de material 

seminal de la reproducătorii de valoare. 

Sarcinile și obiectivele preconizate în cadrul Proiectului pentru acest an 
au fost îndeplinite în totalitate și în termenii stabiliți. În baza rezultatelor 

au fost publicate 26 lucrări științifice, depuse 4 cereri de brevet de 

invenție, obținute 3 medalii de aur, 4 de argint și 2 de bronz la diverse 
saloane internaționale de Inventică. 
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Crearea, evaluarea și 
implementarea soiurilor 

noi de viță de vie și a 

clonelor soiurilor 
omologate, conforme 

schimbărilor climatice și 

principiilor de agricultură 
durabilă 

IP Institutul 

Științifico-practic de 
Horticultură de 

tehnologie alimentară 

Dr. 
Cazac Tudor 

Schimbările climatice  din  ultimele decenii au un efect negativ asupra 
nivelului de dezvoltare la vița de vie prin reducerea productivității 

plantațiilor și apariția unor noi rase de boli și vătămători  cu o 

virulență sporită. 
Pentru combaterea influenței negative a condițiilor climaterice, 

reducerea costurilor de producere prin diminuarea utilizării excesive 

a pesticidelor  și forței de muncă manuală este necesar  de elaborat 

soiuri noi și clone a soiurilor omologate adaptate la condițiile de 

cultură industrializată  a viticulturii. 

Aprecierea afinității de producere a soiurilor omologate pe diferite 
soiuri de portaltoi  contribuie la alegerea  lor corectă  și va spori 

productivitatea și longevitatea plantațiilor viticole  

 Elaborarea și implementarea formelor noi de conducere a butucului  
permite mecanizarea unor procese tehnologice (tăierea în uscat) și 

reducerea unor lucrări  în perioada de vegetație  

 În baza datelor obținute privind caracterul și intensitatea gradului de 
atac a unor boli criptogamice și vătămători la vița de vie, sunt 

elaborate și introduse noi scheme de utilizare a unor preparate noi 

asupra combaterii acestora în programele de protecție pentru anul 
2021, iar utilizarea defolierii parțiale timpurii și a fertilizanților: 

Complex 18-18-18 +ME +  Nutrimix și Complex 

6:14:35+2MgO+МЕ + Agrinos B  au manifestat o acţiune benefică 
asupra stării fiziologice a plantei şi au contribuit la sporirea cantităţii 

şi calităţii producţiei viticole.    

 
 

Scimbările climatice  manifestate în  ultimele două deceni au un efect 
negativ asupra nivelului de dezvoltare la vița de vie prin reducerea 

productivității plantațiilor și apariția unor noi rase de boli și vătămători  

cu o virulență sporită. 
Pentru combaterea influienței negative a condiților  climaterice 

nefavorabile, reducerea costurilor de producere prin deminuarea utilizării 

excesive a pesticidelor  și forței de muncă manuală este necesar  de 

elaborat soiuri noi și clone a soiurilor omolgate adaptate la condițiile de 

cultură industrializată  de producere a strugurilor. 

 În rezultatul cercetărilor efectuate a fost omologat un soi nou pentru vin 
- Meleag cu coacere  timpurie a strugurilor, iar  pentru soiul pentru 

struguri de masă -Basarabia a fost obținut Brevet pentru soi de plantă (nr. 

377 / 2021.08.31). 
  Aprecierea afinității de producere a soiurilor omologate Fetească neagră, 

Fetească regală, Rara neagră şi Codrinschi și a afinităţii de altoire a 2 

soiuri de selecţie nouă (Floricica, Legenda,), altoite pe 3 soiuri de 
portaltoi (R x R 101-14, B x R Kober 5BB şi B x R SO4) vor contribuie 

la alegerea corectă a soiurilor de portaltoi ca factor ce va spori 

productivitatea și longivitatea plantațiilor viticole  
Elaborarea și implementarea formelor noi de conducere a butucului  

permite mecanizarea unor procese tehnologice (tăierea în uscat a viței de 

vie) și reducerea unor lucrări  în perioada de vegetație (legatul în verde a 
lăstarilor, cîrnitul etc)  

În baza datelor obținute privind caracterul și intensitatea gradului de atac 

a unor boli criptogamice și vătămători la vița de vie, sunt elaborate și 
întroduse în programele de protecție integrată noi scheme de utilizare a 

unor preparate noi cu eficacitate înaltă asupra combaterii acestora în 

programele de protecție pentru anii următori, iar utilizarea defolierii 
parțiale timpurii și a fertilizanților: Complex 18-18-18 +ME +  Nutrimix 

și Complex 6:14:35+2MgO+МЕ + Agrinos B (antistres+proteine 
hidrolizate) au manifestat o acţiune benefică asupra stării fiziologice a 

plantei şi au contribuit la sporirea cantităţii şi calităţii producţiei viticole.  

În baza determinării parametrilor orografici, edafici, climaterici, 
fiziologici, de producție și calitate au fost elaborate modele matematice 

pentru obținerea Vinurilor cu Denumire de Origine (VDO) pentru soiurile 



Viorica, Codrinschii. Bianca în diferite regiuni viticole. 
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Formarea direcționată a 

calității sistemului 
imunitar la fructele 

soiurilor tardive de prun 

preconizate păstrării de 
lungă durată 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 

Plantelor 

Dr.hab.  

Bujoreanu Nicolae 

Au fost estimate heterogenitatea mugurilor de rod şi particularitățile 

morfo-anatomice pe parcursul formării lor în incinta diferitor 

formațiuni fructifere și stabilită influența stimulativă a tratamentelor 

foliare în perioada de vară-toamnă; Utilizarea Reglalg-ului în amestec 

cu microelementele (B, Zn, Mn, Mo) și CaCl2 intensifică fotosinteza, 
biomasa și suprafaţa frunzelor; activitatea enzimelor peroxidaza și 

polifenoloxidaza, acumularea pigmenților fotosintetici, fapt ce 

conduce la o realizare completă a potențialului pomilor de prun; 
Aplicarea tratamentelor foliare a sporit indicatorii calității fructelor 

(masa uscată, glucidele, vitamina C, indicele gluco-acid), diminuând 

conținutul acizilor organici cu 8-14% față de martor, la momentul 
recoltării;În varianta Reglalg + microelemente, păstrată prin aplicarea 

inhibitorului de sinteză a etilenei (Fitomag) se atestă cele mai mici 
deprecieri în conținutul vitaminei C, glucidelor totale, substanței 

uscate, față de valorile înregistrate la inițierea păstrării.Tratamentele 

foliare au influențat indicii anatomo-structurali ai fructelor păstrate 

(varianta Fitomag), evidențiind diminuarea consumului substanțelor 

deponente, tempoul modificării cuticulei și epidermei, încetinirea 

formării spațiilor intercelulare și dimensiunii lor, față de păstrarea în 
atmosfera obișnuită. La finele păstrării fructele variantelor 

experimentale supuse tratamentelor foliare și păstrate cu aplicarea 

Fitomag-ului, s-au evidenţiat prin dehidratare redusă a țesuturilor, 
afectare minimă de fungi, prospeţime şi gust pronunţat, în raport cu 

martorul.  

Obiectul de studiu din proiectul de față a fost pomii fructiferi a 2 soiuri 

tardive de prun de selecție autohtonă Udlinionnaia și Superprezident și 2 

soiuri de selecție străină President și Stanley. În perioada de vegetație 

pomii de prun după 14 zile de la înflorit au fost tratați cu soluția de 0,05%  

SBA Reglalg de origine naturală și cu microelementele B, Zn, Mn, Mo. 
În rezultatul tratamentelor efectuate cu substanțele menționate a fost 

evaluată influența eficienței aparatului fotosintetic al pomilor de prun și 

rezistența acestora la condițiile mediului înconjurător. Au fost relevate 
particularitățile formării și activității fotosintetice a frunzelor celor 4 

soiuri de prun. Valorile masei și suprafeței frunzelor, conținutul 

clorofilelor și carotenoidelor, activitatea celor mai importante 
oxidoreductaze: catalaza și peroxidaza, precum și fotosinteza netă în 

frunzele de prun în anul 2021 au fost mai superioare celor obținute în anul 
secetos 2020. În varianta aplicării substanțelor menționate a fost stimulată 

formarea și funcționarea aparatului fotosintetic, ce contribuie la o 

realizare mai completă a potențialului pomilor de prun. Tot în această 

perioadă de timp a sporit de 1,4-3,0 ori și activitatea enzimelor peroxidaza 

și catalaza în frunzele soiurilor de prun, fapt explicat prin intensificarea 

proceselor metabolice cu participarea acestor enzime.  
Rezultatele cercetărilor au dovedit, că aplicarea SBA  Reglalg și a m.e. B, 

Zn, Mn, Mo a avantajat acumularea de substanță uscată, glucide solubile 

și respectiv valoarea indicelui gluco/acid, numit și armonie gustativă în 
fructele de prun la atingerea momentului optim de recoltare. Cantitatea de 

glucide în fructele de prun, recoltate din pomii tratați în vegetație, în 

raport cu cei netratați, a sporit cu 1,1%, masei uscate cu 1,22% și 
vitaminei C – cu 0,9 mg/100g. Acest  fapt se explică prin efectul favorabil 

al tratamentelor asupra activității fotosintetice, stimulând creșterea 

intensității ei și respectiv acumularea de asimilate în pomii și fructele de 
prun. Tratarea pomilor cu SBA Reglalg în amestec cu m. e. B, Zn, Mn, 

Mo a favorizat și biosinteza substanțelor de rezervă (substanțele pectice, 

hemiceluloza și celuloza) în fructele de prun, iar tratarea acelorași pomi 
la finele perioadei de vegetație cu CaCI2 a permis menținerea rezistenței 

structurale și durității țesuturilor din fructele de prun pe parcursul întregii 

perioade de păstrare. 
După recoltare fructele sunt expuse influenței negative a factorilor biotici 

și celor abiotici care pot influența calitatea. Modificările fiziologo-

biochimice, care au loc pe perioada postrecoltă conduc la deprecierea 
calității fructelor, durata de menținere a cărei este corelată cu intensitatea 

proceselor metabolice. Procedeul de păstrare aplicat este unul dintre 

factorii decisivi la desfășurarea proceselor metabolice din fructe. În 
pofida acestui fapt, nu putem diminua rolul tratărilor foliare. Pe parcurs 

s-a monitorizat evaluarea păstrării fructelor de prun în AO, AC și 

procedeul cu aplicarea inhibitorului de sinteză a etilenei Fitomag, prin 
prisma modificărilor biochimice. Cele mai reduse pierderi în conținutul 

substanțelor biochimice studiate pe derularea păstrării s-au înregistrat la 

fructele recoltate din pomii tratați în vegetație cu SBA Reglalg, 
microelementele B, Zn, Mn, Mo și CaCI2, păstrate în AC și în varianta 

Fitomag: substanța uscată, respectiv 1,57% și 1,52% față de 3,17% în AO; 

conținutul de glucide totale în AC a fost 13,0%, varianta Fitomag 12,68%, 
în raport cu 11,75%, înregistrat la finele păstrării în AO, un avantaj de 

1,25-0,93%. Cercetările noastre au demonstrat, că atât  păstrarea în  

atmosfera controlată (AC), cât și aplicarea Fitomag-ului, inhibă parțial 
biodegradarea vitaminei C, în deosebi în variantele cu aplicarea tratărilor 

foliare. Examenul organoleptic a scos în evidență, că varianta cu aplicarea 

SBA Reglalg în amestec cu m.e. B, Zn, Mn, Mo și soluția CaCl2 a 
înregistrat valori, ce predispun proprietăți gustative, caracteristice 

prunelor de calitate, în timp ce fructele de prun din varianta martor au 

realizat un gust dulce - fad (fără expresivitate, șters). Acest fapt s-a 



observat în deosebi la prunele păstrate în AO. 
Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului au fost publicate în 18 

lucrări științifice: 3 articole în culegeri editate peste hotare, 14 articole în 

culegeri naționale, 1 teză la conferință internațională. 

19 19 20.80009.5107.19 

Consolidarea capacităților 

de prognoză și combatere 

a organismelor 

dăunătoare și analiză a 

riscurilor fitosanitar în 

protecția integrată a 
plantelor 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 

Plantelor 

Dr. hab.  

Todiraș Vladimir 

Prognozarea perioadelor de apariție și dezvoltare a agenților patogeni 

(Plasmopara viticola și Uncinula necator) la viţa de vie și a 

dăunătorilor (Cydia pomonella) la cultura de măr, prin utilizarea 
datelor biotice și meteorologice curente, este necesară pentru luarea 

deciziilor corecte și oportun în protecția viței de vie și a mărului. 

Capcanele colorate ne adezive și cu atractanți pot fi utilizate atât 
pentru monitorizare, cât şi pentru capturare în masă, contribuind la 

reducerea densităţii numerice a populaţiei astfel de dăunător ca musca 

europeană (Rhagoletis cerasi). 
Produsul din extrasul din planta de Nim, NEEM-01 după două 

tratamente în combaterea păduchilor la castraveți (fam. Aphidiidae) 

a manifestat proprietățile de  translaminare și repelent, fiind ecologic 
inofensiv acesta nu a influențat negativ asupra fazelor larvare a astfel 

de entomofag ca Aphidoletes aphidimiza.Au fost elaborate și 

optimizate schemele de sinteză a componenţilor principali ai 
feromonilor: Diabrotica virgifera, Tutta absoluta, Gr. funebrana, 

Cydia pomonella, Lobesia  

botrana, Grapholitha molesta.  
A fost studiată și demonstrată influența pozitivă a componenților 

minori asupra atractivității feromonilor viermelui merelor, viermelui 

oriental, moliei strugurilor prin majorarea numărului masculilor 
capturați la o capcană mai mult de 3 ori în comparație cu feromonul 

de bază. 

A fost stabilită distribuirea spațială a dăunătorului invaziv Diabrotica 
virgifera pe teritoriul RM. Densitatea populației a depășit PED mai 

mult de 3 ori și a atins nivelul de 56 ex/plantă în r-l Râșcani, s. 

Mihăileni. 

Au fost confecționate capcane multifuncționale pentru capturarea 

insectelor dăunătoare a culturilor de seră. Au fost elaborate schemele 

principiale a modelelor experimentale ale dispozitivelor pentru 
pulverizarea preparatelor bioraționale și lansarea agenților biologici 

utili cu aplicarea aparatelor mici zburătoare de tip Dron. 

A fost studiată eficacitatea biologică a extractului din planta neem 
(0,6 l/ha) la combaterea acarianului la tomate în condiții de seră și 

contra moliei strugurilor (0,3-0,6 l/ha) la vița de vie. 

A fost evaluată eficacitatea biologică a produsului biorațional bazat 
pe bicarbonatul de sodiu în combaterea făinării la viţa de vie (doze 

0,5% și 1,0%) care a atins nivelul de 90,0 și 97,5% respectiv.  

A fost demonstrat efectul pozitiv al măririi dimensiunilor capcanei cu 
feromoni asupra creșterii numărului masculilor viermelui merelor 

capturaţi. 

Pe baza cercetărilor efectuate au fost   sintetizati feromoni sexuali sintetici 

multicomponenți.  Ca component de bază s-a folosit pentru  G.funebrana 

Z8 C12 Ac -96% si E8 C12 Ac- 4%,  Gr. molesta - Z8 C12 Ac -94% si 
E8 C12 Ac- 6%,  C. pomonella- E8,E10-dodecenol, L. botrana – E7,Z9 

C12 Ac. Au fost utilizați următorii componenți minori precum trans-8, 

trans -10- dodecadienal; trans-9-dodecanol ; tetradecanol, dodecanol. S-
au format diferite corelații a componentului de bază și minor în 

dependența de specia dăunătorului, care s-au aplicat pe formele 

preparative conform schemelor experiențelor planificate în condițiile de 
camp. 

Prin testarea formelor preparative în condițiile de câmp au fost observată 

o eficacitate biologică înaltă față de formele preparative standarte (de 
baza).  Numărul masculilor capturați în variantele ce conţin componentul 

minor  a crescut cu 1,4 pină la 3 ori mai mari față de varianta cu 

componentul de bază. 
Au fost elaborate și optimizate schemele de sinteză a componenţilor 

principali ai feromonilor E. zinckenella, Tutta absoluta,  D. virgifera.  

Adăugarea 25% de component minor la compoziția feromonală E. 
zinckenella sporește atractivitatea capcanei feromonale in cîmp.  

S-au efectuat cercetări privind elaborarea și testarea on-line a modelelor 

de  prognoză a dezvoltării bolilor (făinare) - la vița de vie şi dăunătorilor 
(viermele merelor) - la măr.  S-a stabilit data calendaristică a punctului 

biologic fixat (Biofix) - începutul zborului neîntrerupt al masculilor 

viermelui merelor (15.05.21, STE este egală cu 93 grade-zi), acesta fiind 
necesar pentru punere în  funcționalitate a modelului de prognoză 

fenologică. Prin utilizarea datelor biotice și meteorologice curente s-au 

elaborat modelele, s-au construit curbele de răspuns pentru Cydia 

pomonella pe parcursul sezonului vegetativ al a. 2021. S-au analizat  

termenele de apariție a fazelor de dezvoltare fenologică (ouă, larve, pupe, 

imago), s-au comparat datele prognozate cu cele reale (piscul zborului, 
depunerea ouălor în masă, ecloziunea/apariția larvelor - de 1%, 3%, 50%), 

acestea fiind necesare pentru luarea deciziilor în protecția plantelor. A fost 

prognozată ecloziunea larvelor de 1-3% - perioada începutului de atac. S-
a constatat s-că  ecloziunea a avut loc în termene preconizate de modelul 

fenologic elaborat. S-a realizat avertizarea privind aplicarea tratamentului 

în combaterea viermelui merelor.  
S-a precizat durata de acțiune a momelei cu atractanți pentru 

monitorizarea muștei cireșelor (Rhagoletis cerasi), aceasta fiind egală cu 

7-14 zile și 14-21 zile, în funcție de forma (lichidă,solidă) atractanților și 
condițiile meteo. S-a apreciat disignul capcanelor pentru gândacul păros 

și viermele merelor; capcanele standard dovedindu-se cele mai efective. 

În cazul  gândacului păros (Epicometis hirta Poda) cât și a viermelui 
merelor, precizarea disignului  capcanelor ne adezive de tip „container” a 

arătat că capcanele-standard sunt cele mai efective, designul fiind optim.  

Amplasarea capcanelor în diferite locații ale livezii a  servit ca mijloc 
pentru obținerea informației de distribuire a gândacului păros în a.c. 

Datele capturărilor obținute prin utilizarea softului  „BioClass”, au servit 

drept bază pentru elaborarea prognozei spațiale, cu indicarea focarului de 
dăunător. 

S-a constatat că pe teritoriul RM are loc majorarea  arealului de răspândire 
dăunătorului de carantina viermelui vestic al rădăcinilor de porumb  D. 

virgifera. S-a  identificat un focar nou în zona centru r-l Criuleni s. 

Dubăsarii Vechi.  Densitatea populației a dăunătorului a depașit  de 2-3ori  
PED-ul. Pe baza datelor acumulate au fost elaborate hărțile digitale de 

răspândire și intensitatea de dezvoltare a populației dăunătorului dat.  



 Au fost prognozate perioadele de apariție și dezvoltare a agenților 
patogeni (Uncinula necator) la viţa de vie. Cercetările au fost axate pe 

prognoza apariției și dezvoltării făinării viței de vie (Uncinula necator) și 

evaluarea eficacității biologice a produsului) Carbecol  și extrasului de 

Neem; produsului Carbecol   în doza 6,0 kg/ha, a demonstrat  o acțiune 

fungicidică înaltă. Produsul Carbecol a fost aplicat  la tomate în 

combaterea manei (Phytophthora infestans). S-a stabilit că Carbecol atât 
individual cât și în combinare cu Ecolit a condus la micșorarea atacului 

de mană comparativ martor.  Combinarea produsului Carbecol cu Ecolit 

cu adaus de sulfat de cupru asigură o stare fiziologică mai bună și 
contribuie la formarea unui sistem de apărare mai înalt la atacul de 

fitopatogeni. Aplicarea separată a produsului Carbecol a condus la o 

creștere a roadei tomatelor de cca de 6-8%, comparativ cu martor.  
Extrasuuil de Neem în prevenirea şi controlul Făinării (Uncinula necator) 

la vița de vie în doza de  10 l/ha a manifestat o acțiune fungicidică înaltă 

– de 75,8%.  
Produsul NEEM-01 după două tratamente la castraveți în seră a 

manifestat proprietățile de afidicid; la a 5-a zi după tratare la varianta 

NEEM-01 10,0 l/ha s-a înregistrat eficacitate biologică  înaltă - 90,05%. 
Produsul NEEM-01 în combaterea acarienilor are o eficacitate biologică 

mai scăzută (85,33% ) decât cea -  în combaterea afidelor. După tratare 

plantelor de tomate în combaterea afidelor (Macrosiphon euphorbicae - 
păduchele verde)  s-a observat micşorarea numărului de dăunători în 

raport cu martorul netratat, eficacitatea biologică a extractului din Neem,  

in medie fiind de 90%. Eficacitatea biologică a extractului din Sophora 
flavenscens,  contra afidelor la tomate in medie a fost de 86%; tratarea 

plantelor cu extractul din Sofhora flavenscens în spațiile protejate reduce  
semnificativ densitatea numerică a dăunătorului dat.  

Au fost inițiate cercetări privind  evaluarea capacității dispozitivului nou 

– dronei.  Drona s-a utilizat pentru efectuarea tratamentelor la vița de vie: 
s-a efectuat testarea dronei și pulverizarea cu volum ultra-redus de soluție. 

Testarea dronei și evaluarea capacității dronei pentru efectuarea 

tratamentelor la vița de vie a demonstrat o eficacitate înaltă cu volum 
ultra-redus de soluție, datele obținute au servit ca bază pentru crearea 

hărților digitale a câmpului prelucrat în programul „Bio Class”. 

Parametrii tehnici și constructivi ai organelor executive a dispozitivului 
de pulverizare a preparatelor bioraționale în formă de soluție  îndeplinesc 

condițiile de atașare la aparatul de zbor de tip Dron. 

Cercetările efectuate asupra  capcanei universale au demonstrat  ca acesta 
poate fi utilizată pentru monitorizare și capturare a mai multor grupe de 

dăunătorilor din spațiile protejate, printre care și dăunătorul de carantină 

molia minieră a tomatelor și cu  perspectiva în sistemul de măsuri de 
protecție a plantelor.  

S-a constatat că modelele experimentale ale capcanelor cu lumină pot fi 

utilizate pentru semnalizarea apariției insectelor dăunătoare, 

monitorizarea dezvoltării  și pentru combaterea acestora atât în condiții 

de seră cât și la protecția întegrată a culturile multianuale și de câmp. 
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potențialului genetic și a 

producțiilor animalelor de 
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pedoclimaterice ale 
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Științifico-practic de 
biotehnologii în 

zootehnie și medicină 

veterinară 

Dr. 

Mașner Oleg 

Starea fondului genetic de animale și păsări agricole denotă 

necesitatea implementării unor documente de politici coerente și 
compatibile cu cele europene în domeniul vizat.  

Nucleele create a rasei Holstein (Olandeză – 182 capete; Germană – 

42 capete; Franceză – 16 capete și reproducție autohtonă – 22 capete) 
permit obținerea descendenței cu performanțe productive și genetice 

superioare, inclusiv a taurilor reproducători pentru crearea bazei 
genetice autohtone de rasa respectivă. 

Populația taurinelor rasei Jersey se caracterizează prin homozigoție 

(Ca,%) - 6,7; alelele efective (Na) – 14,9; frecvența alelelor rare - 
0,2667, a celor răspândite 0,5778 și posedă 4 alele specifice: G2D′I′, 

Cercetările realizate pentru implementarea etapelor proiectului în anul 

2021 au cuprins în total 20  ferme zootehnice din cele 3 zone ale 
republicii, inclusiv: 8 ferme bovine, 6 ferme ovine, 2 ferme suine, 2 ferme 

caprine și 2 ferme avicole. 

În rezultatul implementării proiectului și realizării lucrărilor de testare și 
selecție, au fost create nuclee de animale performante cu un potențial 

genetic superior față de mediile populațiilor testate și adaptabilitate 
sporită la condițiile specifice (nutritive, tehnologice, etc) ale republicii, 

inclusiv rase de bovine: Holstein (50 capete), Tipul Moldovenesc al rasei 

Bălțată cu Negru (20 capete) și rasa Jersey (4 capete). Nucleele de selecție 
se recomandă a fi utilizate la obținerea taurilor, creșterea acestora pentru 

reproducție și utilizarea lor în rețeaua de însămânțări artificiale, ce va 



G3O1T1, G3O1T1I′, G3T1. 

Nucleele de ovine/caprine create permit creșterea în rasă pură a 

raselor Țigaie și Karakul, tip moldovenesc, ameliorarea caprinelor, 

obținerea, testarea și selectarea diferitor genotipuri metise cu 

performanțe productive și capacități adaptive superioare.   

Evaluarea complexă și analiza familiilor de scroafe: Landrace, 

Yorkshire, Duroc și Pietrain (112 capete) a permis crearea a 4 nuclee 
de selecție (32 capete), iar studiul diverselor variante de împerecheri 

dirijate, denotă posibilitatea ameliorării indicilor productivi, 

calităților reproductive a populațiilor respective de suine. 
Utilizarea preparatului biologic activ LB/MB în mediile de diluție la 

conservarea spermei de vier și berbec a demonstrat efecte pozitive 

pentru perfecționarea protocolului și  eficientizarea conservării 
spermiilor la temperaturi hipotermale. 

 

substitui semnificativ necesitatea importului de material seminal al 
raselor respective și va asigura dezvoltarea fondului genetic al raselor 

respective. În scopul perfecționării standardelor de testare a taurinelor din 

rasele de lapte și mixte a fost elaborată Instrucțiunea de bonitare a 

taurinelor de rase specializate pentru lapte și mixte. 

În fermele de prăsilă de ovine și caprine au fost create nuclee de animale 

peformante (total peste 1000 mii capete) care vor asigura obținerea 
descendenței cu o productivitate sporită în scopul asigurării menținerii 

nivelului genetic de producție și al heterozigoției necesare dezvoltării 

populațiilor de ovine din rasele Țigaie și Karakul de tip moldovenesc. 
Testarea mai multor scheme de încrucișări a ovinelor și caprinelor de 

populații locale cu reproducători de diferite rase din import (Assaf, 

Awassi, Saanen, Alpină franceză) demonstrează o eficiență sporită a 
metișilor față de baza maternă utilizată la încrucișare, precum și oferă 

posibilitatea creării de noi tipuri și populații mai performante și eficiente 

în condițiile economiei de piață.    
În ceretările fondului genetic de suine, s-a constatat ca necătând la 

condițiile mai puțin favorabile create la creșterea suinelor de prăsilă, 

potențialul productiv și reproductiv al raselor studiate 
Landrace,Yorkshire, Pietrain și Duroc este satisfăcător și demonstrează o 

capacitate bună de adaptare a acestor rase de import într-o perioadă scurtă 

de schimb de generații în condițiile noi de întreținere și exploatare. S-a 
demonstrat ca rasele cercetate manifestă reactivitate diferită la condițiile 

noi create, asigurând și productivitate diferită după nivel față de 

potențialul lor productiv stabilit de standardul de rasă. În condițiile egale 
de întreținere și alimentație (fără diferențiere pe rasă) rasele 

Landrace,Yorkshire, Pietrain și Duroc au demonstrat indici diferiți, fapt 
fiind foarte important la exploatarea și utilizarea lor ulterioară pentru 

prăsilă. 

Testarea în condiții de producție a celor două rase de găini mixte cu 
diferită origine (Hubbard – Franța și Argentie de Adler – F. Rusă) a 

demonstrat realizarea în condițiile republicii a potențialului raselor 

respective, fapt care le poate oferi prioritate pentru exploatare cu aplicarea 
diverselor tehnologii după intensitate. Totodată, s-a demonstrat și anumit 

specific legat de rasă, dar și de tehnologia nutriției găinilor la diferite 

etape ale ciclului de ouat.    
În scopul eficientizării reproducției și ameliorării fondului genetic al 

ovinelor, colectării, diluării, conservării și utilizării raționale a 

materialului seminal de berbec s-a elaborat un mediu nou de diluție pentru 
conservarea spermei de berbec, fiind înaintată cererea pentru brevetarea 

invenției respective. 

Rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului s-au materializat în 
30 publicații, inclusiv 4 articole cu Impact Factor (6,06), articole în reviste 

recunoscute peste hotare, articole publicate în culegerile de lucrări ale 

manifestărilor științifice din țară și peste hotare, în cărți informative 

publicate pentru utilizatori. Au fost prezentate la diverse foruri științifice, 

seminare și scolarizări pentru producătorii agricoli din sectorul zootehnic. 
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Crearea catalogului de 

pașapoarte electroforetice 
ale formelor parentale și 
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și destinați pentru export 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

Dr.  

Batîru Grigorii 

În anul de referință, sarcinile îndeplinite au făcut posibilă obținerea 

următoarele rezultate: 1. Elaborarea schemei pentru studiul molecular 
biochimic aplicativ al semințelor hibrizilor de porumb și a formelor 

lor parentale cu efectuarea ajustărilor metodice și utilizarea aparatajul 

nou. 2. Validarea eficacității utilizării metodei markerilor proteici 
pentru accelerarea verificării purității biologice a formelor parentale 

(25 forme), utilizate pentru semănat de către producătorii de semințe 
în 2020. 3. Dezvoltarea versiunii noi a programului FOREZ 2.0. 

Manifestarea eficacității utilizării algoritmului acestei programe 

pentru certificarea electroforegramelor și formulelor de zeină a 27 
linii de porumb. 4. Crearea pașapoartelor electroforetice în forma 

digitală pentru 7 hibrizi de porumb simpli și 7 hibrizi de porumb 

Scopul principal al etapei de cercetare în anul de referință a constat în 

efectuarea studiului molecular-biochimic al semințelor de porumb de 
hibrizi omologați de origine autohtonă și a formelor lor parentale din 

grupele FAO 100-300. 

Ca rezultat al efectuării cercetărilor privind calitatea semințelor de 
porumb pe baza markerilor proteici ai zeinei la 130 forme ce cuprind 

hibrizi și linii consangvinizate primite de la întreprinderile producătoare 
de semințe și beneficiarii originatori ai hibrizilor de porumb, au fost 

selectați pentru pașaportizare la nivel electroforetic 20 hibrizi de porumb 

și formele lor parentale aparținând grupei FAO 100-300.  
S-a stabilit, că efectul codominanței la hibrizii de porumb cercetați se 

caracterizează printr-o gamă de variații esențiale a markerilor proteici - 



triliniari omologați și formele lor parentale (beneficiarul-originator – 
Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”). 5. Elaborarea unui sistem de 

manipulări metodologice și crearea condițiilor juridice contractuale 

cu beneficiarii-originatori în privința garanției susținerii drepturilor 

amelioratorilor în procesul de selectarea și pregătirea materialului 

semincer de porumb pentru pașaportizarea electroforetică. 

de la 3 la 17 forme moleculare de zeină (FMZ), dar cu specificitatea 
limitei de variabilitate a lor în dependență de categoria hibridului de 

porumb (simplu, triplu, dublu).  

Pentru programul FOREZ 2 au fost elaborate suplimentar: subprogram 

pentru convertirea fișierului obținut cu formulele calculate într-o matrice 

cu scala ajustată a rf-ului în milimetri și tehnologia formării unui fișier 

text cu o listă de markeri electroforetici de hibridare.  
Sporirea și lărgirea capabilităților tehnice ale programul FOREZ 2 a 

permis identificarea acelor markeri zeinici, a căror „lățime” (∆) este 

caracterizată de rf ≥0,6. Acest fapt contribuie la interpretarea rapidă a 
rezultatelor obținute în practica evaluării purității biologice și gradului de 

hibridare a semințelor de porumb după markerii proteici.  

Pe baza utilizării programei FOREZ 2 cu elemente noi menționate a fost 
creat MODEL de “Pașaport electroforetic al hibridului de porumb și a 

formelor lui parentale” pentru certificarea genotipurilor evaluate sub 

formă de matrice digitale. Modelul a fost utilizat la crearea a 20 
pașapoarte electroforetice a hibrizilor selectați de porumb reprezentanți ai 

grupei FAO 100-300 și a formelor lor parentale, care vor fi incluse în 

„Catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și 
hibrizilor de porumb omologați în Republica Moldova și destinați pentru 

exportˮ, care va fi produsul final al proiectului.  

Aceste pașapoarte vor fi utilizate în procesul de testare și certificare a 
semințelor la evaluarea purității biologice și a gradului de hibridare a 

semințelor de porumb de origine autohtonă. Pentru acest scop a fost creat 

un plan pentru colectarea materialelor în vederea elaborării unor 
"Recomandări cu privire la utilizarea pașapoartelor electroforetice ale 

profilelor proteice ale semințelor hibrizilor de porumb și formele lor 
parentale”.  
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A fost obţinut material săditor pe portaltoi vegetativ şi semincier de 

speciile prun  (Stanley şi Super Prezident) şi cais (Spring Blush, 

Kyoto) cu intercalari pitici, (VVA – 1, Adaptabil). 

În rezultatul cercetărilor metodelor ecologice de întreţinere a solului, 

fertilizare foliară  şi protecţie biologică în pepiniera pomicolă sau 

obţinut date experimentale privind umeditatea solului, conţinutul 
substanţelor nutritive, creşterea şi dezvoltarea pomilor în primul an 

de cercetare.  

Metodele de întreţinere în livezile de prun şi nuc au îmbunătăţit 
regimul hidric şi nutritiv a solului. Îngrăşămintele foliare au acţionat 

pozitiv asupra recoltei şi calităţii ei mărind recolta cu 11%. 

A fost studiată pentru prima dată o nouă sistemă raţională de protecţie 
a prunului şi nucului cu produse biologice, cu scopul obţinerii unei 

producţii de prune şi nuc ecologic calitative.  

Au fost elaborate normativele investiţilor de capital la speciile 
pomicole şi bacifere.  

Au fost obținute rezultate cu privire la indicatorii fenologici de 

creștere și dezvoltare a speciilor de arbuști fructiferi și căpșun. Au 
fost înființate experiențe noi la cultura afinului și căpșunului. 

 

Analiza datelor fitometrice obţinute ne arată, că la soiul de prun Super 

Prezident puterea de creştere a pomilor altoiţi pe portaltoiul Cubani-86 

față de martor în anul 5 de vegetaţie este mai mare, confirmată de 

indicatorii diametrului trunchiului, înălţimii pomilor, lăţimii coroanei, 

numărului ramurilor, lungimii însumate şi medii a creşterilor anuale. 

Sporul de producţie la pomii de prun de soiul Super Prezident altoiți pe 
portaltoiul vegitativ Cubani-86 față de martor a fost de 1,53 t/ha.      

    Sub influienţa intercalarului sistemul radicular al portaltoiului 

semincier devine mai fasciculat şi amplasat mai superficial. Intercalarul 
mai mic de 10 cm nu influenţează esenţial asupra creşterii pomilor. 

Speciile de plante altoite cu intercalar în comparaţie cu cele altoite pe 

portaltoii corespunzători nu necesită în livezi sistemul de susţinere, cum 
ar fi spalierul si tutori pentru fiecare plantă, aşa cum portaltoii semincieri 

şi vegetativi viguroşi asigură ancorarea mai bună a plantelor. Rezultatul 

cercetărilor efectuate pe anul de referinţă la soiurile de prun şi cais altoite 
pe portaltoi cu intercari  (Adaptabil, VVA-1) indicii de dezvoltare a 

plantelor variază în dependenţă de soi şi intercalarul folosit. La soiurile 

de cais altoit pe portaotoiul vegetativ Cubani 86 şi inercalarul Adaptabil 
diametrul portaltoiului de bază şi a soiului este mai mare ca diametrul 

intercalarului, respectiv înălţimea pomilor este mai mare faţă de pomii de 

cais altoiţi portaltoiul Mirabolan C29 cu intercalarul VVA-1. La ambele 
variante pomii de cais au formaţiuni de rod însă numărul de ramificaţii şi 

lungimea lor depinde de soi şi intercalar.  

În rezultatul cercetărilor metodelor ecologice de întreţinere a solului, 
fertilizare foliară  şi protecţie biologică în plantațiile pomicole de prun, 

cais, nuc sau obţinut date experimentale privind umeditatea solului, 
conţinutul substanţelor nutritive, creşterea şi dezvoltarea pomilor în 

plantațiile tinere și de rod. Metodele de întreţinere în livezile de prun şi 

nuc au îmbunătăţit regimul hidric şi nutritiv a solului. Îngrăşămintele 
foliare au înbunătățit starea fiziologică a pomilor a acţionat pozitiv asupra 



recoltei şi calităţii ei mărind recolta cu 15%. 
A fost studiată o nouă sistemă raţională de protecţie a prunului şi nucului 

cu produse biologice, cu scopul obţinerii unei producţii de prune şi nuc 

ecologic calitative. Pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost petrecute, 

studiate şi determinate normele de consum optime, termenii de folosire în 

dependenţă de fenofazele de dezvoltare a culturii, eficienţa biologică a 

biopreparatelor studiate împotriva organismelor nocive  la prun şi nuc. 
A fost studiată durata acţiunii bioproduselor cercetate în diferite 

amestecuri. 

Au fost obținute rezultate cu privire la indicatorii fenologici de creștere și 
dezvoltare a speciilor de arbuști fructiferi și căpșun. În condiţiile climatice 

dificile ale anului 2021 fazele fenologice de dezvoltare la soiurile studiate 

a speciilor bacifere în comparaţie cu anii precedenţi, a fost în întârziere 
cu 3-4 săptămâni. Totuşi unele specii şi soiuri au fost mai rezistente la 

influenţa schimbărilor climatice şi au manifestat rezultate satifăcătoare 

ca:  soiurile remontante la căpşun – Elsinore, Murano şi zmeur – Sugana; 
coacăzul negru – Padina şi Ronix; coacăzul roşu – Rovada; Josta; cătina 

albă – Otradnaia şi Nivelina; agrişul- soiurile Coloboc, Severnîi capitan, 

Captivator şi Berindei; murul – Arapaho, Thornfree ; afinul – Patriot şi 
Lax; 

Au fost elaborate normativele investiţiilor de capital pentru înfiinţarea 

livezilor şi plantaţiilor bacifere în anul doi de vegetaţie. În acest context 
au fost elaborate fişele tehnologice-tip, definitivate pentru cultivarea 

caisului, prunului, nucului şi zmeurului în anul 2 de vegetaţie. 
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Amplasarea grâului de toamnă după premergători timpurii asupra 
unui spor de  producție.  

Aplicarea semanatului direct a grâului de toamnă reduce considerabil 

impactul negativ a secetei. 
Respectarea asolamentului are un rezultat net superior fertilizării în 

condințiile anului secetos. 

Ponderea fertilizării solului în formarea producției tuturor culturilor, 

cu excepția sfeclei de zahăr constituie 82,8%-100%, deoarece grija 

față de fertilitatea solului este primordială în asigurarea unei 

dezvoltări durabile în condițiile încălzirii globale. 
Folosirea suplimentară a îngrășămintelor minerale pe fondul celor 

organice nu este efectivă în anii secetoși. 

Cercetările ştiinţifice realizate în cadrul proiectului „Managementul 
agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la 

provocările agriculturii moderne din Republica Moldova (MAAPA)” pe 

parcursul anului 2021 au scos în evidenţă rolul asolamentului, sistemelor 
de lucrare, fertilizare şi irigare a solului nu doar în obţinerea producţiilor 

scontate, dar şi în menţinerea fertilităţii solului. 

A fost confirmată posibilitatea tranziţiei la un sistem de agricultură 

durabilă, inclusiv ecologică, prin respectarea întregului sistem de 

agricultură. Reducerea dependenţei sistemului de agricultură de inputurile 

industriale bazate pe folosirea surselor energetice neregenerabile şi 
derivatelor lor (îngrăşăminte minerale, în deosebi de azot, pesticide în 

combaterea „bolilor, dăunătorilor şi buruienilor”, combustibilului etc) 

contribuie la majorarea competitivităţii producătorilor agricoli, la 
reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant, inclusiv la 

reducerea şi adaptarea la încălzirea globală. 

În baza rezultatelor obţinute anterior în experimentele de câmp de lungă 
durată la ICCC „Selecţia” au fost publicate 2 monografii de editura 

Springer cu traducere în limbile română şi rusă. Una din ele: „Farming 

the Black Earth. Sustainable and Climate-Smart Management of 
Chernoziom Soils” a fost menţionată cu premiul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei în numele academicianului Andrei Ursu în 2021 pentru 

rezultatele ştiinţifice valoroase obţinute în anii 2019-2020 în domeniul 
agriculturii. 

Concomitent unuia din membrii echipei de proiect i-a fost decernată cea 

mai înaltă distincţie de stat „Ordinul Republicii”. Au fost publicate 2 
articole ştiinţifice în jurnale internaţionale cu impact, iar alt articol se află 

la etapa de pregătire. 

Membrii echipei au dat dovadă de o colaborare vastă atît la nivel naţional 
cât şi internaţional. 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la 11 conferinţe ştiinţifice 
internaţionale, două lecţii publice la Academia de Ştiinţe a Moldovei; 30 

emisiuni radio; 29 emisiuni TV; 28 seminare cu producătorii agricoli. 
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 Activitățile științifice și inovaționale efectuate pe parcursul anului 2021 
asupra raselor de crap de Telenești cu solzi, crap de Telenești cu solzi în 

ramă de generația VI, crap de Cubolta cu solzi, crap de Mîndîc cu solzi 

dispersați de generația VIII de selecție, linia de crap Violet-auriu (II), s-

au materializat prin formarea a câte două subgenerații (pești de o vară și 

două veri) a noilor generații de selecție care corespund standardelor de 

rase și rezultatele obținute vor permite crearea noilor loturi de 
reproducători ai crapului cu productivitate înaltă. Testarea calității 

reproducătorilor a patru rase de crap și linia de crap Violet-auriu a noilor 

generații de selecție, după caracteristicile reproductive au demonstrat că 
prolificitatea lucrativă depășește standardele normative admisibile în 

carpicultură. 

 Testarea complexă după descendența reproducătorilor a noilor 
generații de crap de selecție a demonstrat, că productivitatea individuală 

a femelelor după numărul de larve de trei zile, supraviețuirea de la stadiul 

de icre și până la hrănirea activă mixtă, randamentul larvelor după 
predezvoltare, au fost înalte și au depășit indicii normativi. 

 Productivitatea piscicolă a puietului de o vară de diferite geneze, 

la creșterea separată a fost de 1000-1100 kg/ha și 1850-2150 kg/ha. 
Potențialul productivității hibridului inter-specific Crap-caras în primul și 

al doilea an de creștere în heleșteiele separate și comune populate cu 

diferite rase de crap s-a caracterizat prin supraviețuire înaltă. 
Al doilea an consecutiv a avut loc reproducerea în masă a liniei noi de 

crap Violet-auriu. Femelele de crap Violet-auriu s-au stimulat hormonal, 

în rezultat a fost atestată o capacitate înaltă de depunere a icrelor, însă cu 
un procentaj scăzut al dezvoltării comparativ cu principalele rase de crap, 

evident, este un rezultatul inbridingului. 
 Ca urmare a evaluării capacității de reproducere a două generații 

noi de selecție din loturile noi de reproducători de sânger, novac și cosaș 

linie chineză generație (VI-V) de selecție comparativ cu loturile de 
reproducători generația (V-IV) de selecție s-a observat o creștere a 

prolificității de 1,1 ori și creșterea viabilității larvelor de 51,5 - 53%. 

 Reproducerea și creșterea puietului de șalău de o vară și două 
veri în populație din heleșteu a permis obținerea unei creșteri a 

productivități piscicole în heleșteiele de creștere de 31,4 kg/ha și respectiv 

11,2 kg/ha; 
Completarea grupei de indivizi maturi de plătică cu noua descendență a 

permis obținerea puietului de o vară, care oferă posibilitatea includerii 

acestei noi componente în policultura complexe în acvacultura de heleșteu 
și diversificarea pieței peștelui de consum. 

 Întrebuințarea în piscicultură a peștilor amelioratori precum 

șalăul, somnul european, plătica și linul permite practic ocuparea nișelor 
trofice neutilizate în acvacultura de heleșteu, drept urmare se mărește și 

producția piscicolă. Formarea loturilor de reproducători ai acestor specii 

de pești și ulterior aplicând metoda de cultivare continuă, contribuie la 

ameliorarea stării ecologice a bazinelor acvatice. 

 S-au completat loturile de reproducători ai somnului european a 

câte 120 exemplare de generația a III-a de populație din heleșteu. 
 Conform observațiilor științifice în cadrul pescuitului de control 

efectuat pe parcursul anului curent în sectorul inferior al fl. Nistru și lacul 

de acumulare Dubăsari, s-a atestat o migrație în masă periodică (la 2-3 
zile) a scrumbiei de Dunăre în perioada sfârșitul lunii aprilie, mijlocul 

lunii mai. La fel ca anul precedent, scrumbia a ajuns până la barajul 

Dubăsari datorită nivelului ridicat al apei, însă migrația în mare parte s-a  
petrecut pe timp de noapte. Prezența speciilor de pești economic valoroase 

din familia ciprinidelor (crap, sânger, novac, cosaș) în lacul de acumulare 

Dubăsari sunt în continuare la un nivel scăzut comparativ cu celelalte 
specii. Pentru menținerea fondului genetic al acestor specii pești 

economic valoroși sunt necesare acțiuni de compensare prin repopulare. 
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 Rezumat rezultatele obținute în anul 2021. Obiectivul  investigaţiilor pe 
anul 2021 a constat în generalizarea şi sistematizarea datelor  din perioada 

1991-2020  privind evoluţia  productivităţii culturilor agricole pe 

cernoziom levigat, obişnuit, carbonatic şi sol cenuşiu în experienţele de 

câmp de lungă durată cu îngrăşăminte şi deşeuri organice în scopul 

determinării bilanţului fosforului şi potasiului în asolamentele de câmp şi 

pe cultuiri. Menţinerea funcţionalităţii experienţior de lungă durată. 
Rezultatele obținute. S-a determinat bilanțul fosforului şi potasiului în 14 

experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte minerale şi organice pe sol 

cenușiu de pădure, cernoziom levigat, cernoziom carbonatic și cernoziom 
obișnuit. Perioada de cercetare a cuprins anii 1991-2020. Bilanţul a fost  

calculat  pe  culturi şi pe câmpuri funcţie de tipul şi subtipul de sol, 

sistemul şi doza de fertilizare, natura şi norma de utilizare a deşeurilor 
organogene. Sunt prezentate pierderile de fosfor şi cele de  potasiu prin 

export cu recoltele pe solurile nefertilizate din studiu.   S-a stabilit, că 

sistemul de fertilizare organo-mineral asigură un bilanţ echilibrat de 
fosfor şi  potasiu în asolamentele de câmp la norme reduse şi moderate, 

iar sistemul mineral  negativ. Au fost  identificate normele de fertilizare 

optime care asigură un bilanţ echilibrat de  fosfor şi  potasiu sub grâul de 
toamnă, porumb boabe, floarea soarelui şi leguminoase funcţie de tipul şi 

subtipul de sol. Sunt prezentate normele necesare de gunoi de bovine, 

gunoi amestecat rural, nămol orășenesc, drojdii vinicole, vinasă şi paie cu 
gunoi de ovine ce asigură un bilanţ echilibrat de  fosfor şi  potasiu în 

utilizarea lor ca îngrășământ. 
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La cartof, în domeniul ameliorării a fost renovat şi completat fondul 
genetic cu surse noi la culturile de cartof – 75 soiuri şi testate 19 soiuri 

noi. Elaborată tehnologia de peoducere a cartofului în cultura a doua 

cu un grad redus de degenerare virotică şi ecologică. Efectul 
economic estimativ constă în reducerea importului de cartof de 

seminţe de la 2500 t la 500-600 t, echivalentul a circa 1,5 mln. Euro; 

A fost evaluată metoda de producere a cartofului extratimpuriu în 

cultura organică în solarii în s. Poharniceni, r-nul Orhei și sub agril în 

satul Bobeica r-nul Hâncești. A fost elaborat un ghid de producere a 

cartofului în cultura ecologică; 
La cultura legumelor, a fost omologat un soi nou de tomate Admiral, 

iar în testare se află un soi de tomate Rosalind şi un hibrid de 

castraveţi Julian. Au fost pregătite documentele şi obținute 8 brevete 
de soiuri de ardei şi tomate; 

Au fost evaluate şi menţinute în total 509 surse genetice din colecţiile 

de soiuri de cartof şi culturi legumicole; 
Paralel cu programul de bază, am fost efectuate cercetări preventive 

de evaluare şi introducere a culturilor noi: mamordica, melotria, 

cardiospermum, fitolac, laghinaria; 
La cultura verdeţurilor au fost studiate şi evaluate 6 soiuri noi de 

salată şi 3 de spanac, adaptate la condiţiile de cultivare din Republica 

Moldova. Astfel, în condiţiile de irigare se pot obţine pînă la 4 recolte 
pe an de salată şi 2 recolte de spanac. Cele mai adaptate şi perspective 

soiuri vor fi propuse pentru omologare şi incluse în tehnologiile de 

cultivare; 
În anul curent, au continuat cercetările de selectare a produselor pe 

bază de micoorganisme şi bioregulatori naturali în perspectiva 

utilizării acestora în cultura ecologică a cartofului şi legumelor;  
Au fost perfecţionate elementele tehnologice de protecţie a plantelor 

de legume şi cartof, care sporeşte eficienţa de protecţie şi reduce 
consumul de pesticide cu 30-50%; 

Rezultatele cercetărilor pe perioada evaluată sunt în procesul de 

implementate în practică prin organizarea seminarelor meselor 
rotunde, publicarea articolelor ştiinţifico-practice, participări la 

expoziţii, emisiuni TV și radio. Datele metodico-ştiinţifice vor fi 

Cercetările efectuate din cadrul proiectului TIPCL 20.80009.5107.26 au 
fost orientate la crearea soiurilor şi hibrizilor noi şi elementelor 

tehnologice de producere a cartofului şi legumelor în contextul 

schimbărilor climatice. Studiul efectuat cu 33 de soiuri noi de cartof de 
diferită origine şi grupe de maturitate a stabilit că soiurile studiate nu au 

aceeaşi reacţie la productivitate în dependenţă de zona de cultivare. 

Astfel, în zona de sud mai productive şi economic mai avantajoase sau 

dovedit a fi soiurile extratimpurii şi timpurii (Agata, Riviera, Ranomi, 

Primabel, Solist etc.), care formează o recoltă de 25-35 t/ha. În zona de 

centru mai productivă este cultivarea de soiuri timpurii şi semitimpurii 
(Artemis, Arizona, Paradis, Esmee, Evolution, Vogue etc.). Recolta 

medie în condiţii de irigare variază în limitele 37-45 t/ha. Pentru zona de 

nord a republicii, cele mai potrivite sunt soiurile de precocitate medie şi 
semitardive (Rudolph, Corasone, Levante, Manitou, Rodeo, Aladin etc.), 

care în condiţii de irigare formează o recoltă de 50-60 t/ha, iar în condiţii 

fără irigare de circa 25-35 t/ha.  
În procesul de ameliorare a culturilor legumicole au fost utilizate 7 linii 

androsterile de forme materne şi 28 soiuri de forme paterne de tomate, 

107 mostre de forme iniţiale de ardei - 78 surse de ardei dulci, 17 gogoşari 
şi 12 surse de ardei iute, fiind efectuate peste 300 de hibridări între diferite 

soiuri şi linii obţinute, 12 surse de castraveţi şi 9 surse de dovlecel. Au 

fost selectate şi evidenţiate linii şi forme de perspectivă, transmisă în 
Comisia de Stat pentru Testarea soiurilor un soi de tomate Admiral.  

În procesul de perfecţionare a elementelor tehnologice a legumelor s-a 

stabilit că cea mai eficientă metodă de irigare este cea prin picurare cu 
norma de 150 m3 apă o dată la 5-6 zile, iar în experienţele cu studierea 

normelor de utilizare a îngrăşămintelor s-a stabilit eficienţa aplicării 

locale a lor, minimalizând astfel dozele de aplicare de 2-3 ori. În rezultatul 
cercetărilor cu produsele de uz fitosanitar s-a stabilit că la o alternare 

corespunzătoare şi aplicarea corectă a pesticidelor se reduce semnificativ 
consumul acestora prin excluderea adaptabilităţii agenţilor patogeni a 

plantelor cultivate.  

Termenii de înfiinţare a culturii de verdeţuri au rol extrem de important 
în obţinerea producţiei sporite şi calitative. Aşadar, înființarea culturii în 

termeni mai timpurii II dec. aprilie a asigurat obținerea recoltelor înalte și 



aplicate la instruirea studenţilor şi specialiştilor din domeniu prin 
editarea articolelor ştiinţifice, monografii şi recomandări practice; 

În scopul schimbului de experienţă, continuăm  îndeplinirea 

contractelor bilaterale și trilaterale cu diferite organisme științifice de 

specialitate din Olanda, România, Rusia, Ucraina; 

În perioada evaluată au fost publicate 10 articole ştiinţifice dintre care 

5 internaţionale şi 5 naţionale, o monografie, un ghid practic şi 8 
brevete de invenţie. 

a sporit procentul producției comerciale. Astfel, producția totală la 
înființarea culturii de salata în II dec. aprilie a fost de 4,42 kg/m2 soiul 

Locarno; 4,86 kg/m2 soiul Red coral; 4,25 kg/m2 soiul Grandrapids. O 

tendință de diminuare a producției s-a înregistrat în funcție de epoca de 

plantare mai târzie, astfel în epoca de plantare II dec. iunie producția 

comercială a înregistrat valori mai scăzute fiind de 2,36 kg/m2 soiul 

Locarno; 2,58 kg/m2 soiul Red coral; 2,28 kg/m2 soiul Grandrapids. 
Înfiinţarea culturii de salată în condiţii de zi lungă şi temperaturi mai 

ridicate, conduce la accelerarea emiterii tulpinii florale în defavoarea 

producției calitative de masă foliară.  
În baza rezultatelor obţinute s-a apelat şi câştigat un proiect european 

ENI/2019/411-865 – EU4BCC cu titlul EcoSeeds_LuMon în parteneariat 

cu IBLA – Institutul de cercetări biologice din Luxemburg în valoare de 
60 mii euro. Proiectul prevede instruirea şi schimbul de experienţe în 

domeniul producerii de seminţe ecologice. 
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Elaborarea metodelor 

alternative de control al 
atropodelor dăunătoare în 

diferite cenoze agricole 

bazate pe mijloace și 
procedee ecologic 

inofensive 

IP Institutul de 

Genetică, fiziologie și 
protecție a 

plantelor 

Dr. hab.  
Nastas Tudor 

Potențialul copulativ și reproductiv la Heliothis armigera și Agrothis 
segetum este semnificativ.  

Rata femelelor atrase în capcanele cu lumină este de 2 ori mai mică 

de cît a masculilor. 
Monitorizarea artropodelor la prun au demonstrat – dăunători 86%, 

prădători 12%, paraziți 2%.  

Cultivarea plantelor copertoare şi nectarifere atrag reprezentanții a 9 
familii de entomofagi.  

Numărul de fitofagi pe fundalul speciilor de plante copertoare şi 

nectarifere s-a redus de 2 ori în comparație cu martorul. Substanțele 
biologic active depuse pe ouăle de dăunători, posedă de proprietăți 

atractive pentru entomofagul Trichogramma - majorează viteza de 

căutare a ouălor dăunătorilor cu 40%  și cu 36% numărul ouălor 
parazitate. Capcanele adezive cu conținut de phenyletanol și metil 

salicilat au o atractivitate semnificativă a microhimenopterelor 

parazitoide în livada de prun, care pot parazita speciile de dăunători 

cu apartenența a 8 familii. Monitorizarea speciilor de tripşi în condiții 

de seră a demonstrat prezența a 14 specii. Cele mai economic 

importante sunt tripșii din genul Frankliniella (38%). Monitorizarea 
larvelor viermelui merelor în brîele de captare, în livezile de nuci - 

precizează dezvoltarea și densitatea populației acestui dăunător. A 

fost demonstrat, că extractele din rădăcinile și frunzele de Rheum 
officinale posedă de activitate imunostimulatoare, fungicidă, și 

fitostimulatoare (73-87%). 

Estimarea proprietăților atractive a capcanelor feromonale în comparație 
cu a celor cu lumină pentru Agrotis segetum și Heliothis armigera a 

demonstrat, că reacția este diferită pentru fiecare specie. Astfel, pentru A. 

segetum, capcanele cu lumină sunt mai atractive de cît cele feromonale 
doar în prima și a treia generație, pe cînd pentru H. armigera – capcanele 

feromonale sunt mai atractive de cât cele cu lumină pe parcursul 

generațiilor I ți II. A fost demonstrat, că ciclul ontogenetic de dezvoltare 
a speciei invazive Halyomorpha Halys constituie în medie 75 zile, iar 

femelele depun circa 80-100 ouă. Testarea feromonului pentru specia dată 

a demonstrat, că acțiunea lui poartă un caracter de agregare și nu sexual. 
A fost demonstrat, că substanțele biologic active, cu care femelele 

dăunătorilor marchează pontele în timpul depunerii lor, dețin proprietăți 

cairomonale. S-a stabilit, că substanța corespunzătoare influențează 
asupra entomofagului Trichogramma ca atractant - numărul ouălor 

parazitate sa majorat cu circa 25% față de varianta martor. A fost elaborat 

un nou mediu nutritiv în tehnologia de multiplicare a gazdei de laborator 

pentru înmulțirea entomofagului Bracon hebetor. Examinează numerică a 

speciilor din fam. Aphididae și a speciilor de entomofagi în dinamica 

sezonieră a demonstrat existența unei corelații trofice între parazit-gazdă. 
Pentru activizarea entomofagilor în livada de prun au fost cultivate 12 

specii de plante entomofile și copertatoare și sau aplicat în premieră 

semiochemicul Phenyl etanol cu cis-Jasmon. Evaluarea 
microhimenopterelor parazitoide a demonstrat, că cea mai atractivă 

perioadă corespunde lunilor iulie-august, fiind similar aparent creșterii 

numerice și a speciilor fitofage dăunătoare. În urma utilizării criteriilor de 
diagnoză s-a demonstrat, că larvele dăunătorului Grapholitha funebrana 

au fost parazitate de entomofagii din fam. Pteromalidae. Datorită aplicării 

procedeelor de activizare și atracție a entomofagilor s-a constatat o 
majorare a densității populațiilor lor (de 2-5 ori) datorită căruia a fost 

redus atacul fructelor de circa 2-3 ori față de varianta martor. A fost 

evaluat complexul parazitoid a Eurytoma spp. la soiurile Angelino și 
Stanley, fiind identificate 4 specii de paraziți - Torymus eurytoma, 

Eupelmus falcata, E. atropurpureum și Leptomeraporus nicare. Analizele 

efectuate au permis depistarea unui entomofag de perspectivă - Triaspis 
thoracicus. Au fost obținuți circa 300 exemplare. Sunt efectuate testări cu 

scopul folosirii în calitate de gazdă de laborator, dăunătorul gărgărița 

fasolei. S-a demonstrat atractivitatea capcanelor cu atractanți pentru 
speciile de tripși la răsaduri de ardei dulce în condiții de seră. S-a stabilit, 

că dispensatorii cu metilisonicotinat a influențat asupra majorării 
atractivității capcanelor galbene adezive pentru speciile de tripși în medie 

de 3 ori față de capcanele fără atractanți. A fost evaluată posibilitatea de 

reproducere a ploșnițelor prădătoare în laborator pe dietă de ouă a moliei 
cerealelor, păstrate prin metoda de congelare. A fost obținută prima 

generație a entomofagului în condiții de laborator. A fost testat un 



procedeu preliminar de monitorizare a densității populației sfredelitorului 
ramurilor (Zeuzera pyrina) la cultura nucului prin aplicarea capcanelor 

feromonale, care asigură semnalarea activității și perioada de dezvoltare 

a dăunătorului dat. S-a constatat, că substanțele biologic active, extrase 

din rădăcinile de Rheum officinale și din semințele de Azadirachta indica 

manifestă proprietăți fitostimulatoare asupra răsadurilor de castraveți. S-

a demonstrat, că eficacitatea biologică a extractelor date a constituit 86,7-
100% în controlul făinării. A fost demonstrat, că extractele date posedă şi 

de proprietăți imunostimulatoare, fungicide, fitostimulatoare, şi 

insecticide. S-a constatat, că proprietățile insecticide manifestate de 
extractul din  semințele de neem a constituit circa 70,1%. Au fost 

elaborate și testate preventiv structuri artificiale de cuibărit pentru diferite 

specii de insecte benefice și instalate atât în sere, cât și în condiții de câmp. 
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Evaluarea vegetaţiei 

spontane din Republica 

Moldova pentru 
conservarea şi utilizarea 

durabilă a diversităţii 

plantelor şi resurselor 
genetice vegetale în 

contextul adaptării la 

schimbările climatice. 

Grădina Botanică 
Națională 

Dr.  
Miron Aliona 

Au fost identificate noi sectoare de vegetație forestieră cu valoare 

conservativă ridicată. 
Au fost identificate, descrise și cartate 42 resurse genetice forestiere 

(RGF) noi de gorun, stejar pedunculat, stejar pufos și fag. A fost 

evaluată diversitatea lor genetică și elaborat proiectul de creare a 
culturilor comparative constituite din RGF de stejar și gorun. 

A fost evaluată starea a 34 sectoare de culturi silvice de plop, stejar 

pedunculat, salcâm și identificate unele probleme cu care se 
confruntă. 

Au fost evaluate condițiile staționale, flora și vegetația pajiștilor din 

3 localități din Parcul Național Orhei (PNO). Au fost identificate și 
descrise 4 tipuri de stațiuni de pajiști, inventariată compoziția 

floristică (cca 280 specii de plante) și fitocenotică (4 asociații 

vegetale). Determinată producția de fân pe tipuri de vegetație și 
tipuri de relief, deretminată valoarea nutritivă și energetică a 

fânului. Inițiată crearea unui sistem informatic pentru stocarea și 

prelucrarea datelor cu privire la vegetația pajiștilor din cadrul PNO. 
A fost calculat stocul de carbon în ecosistemele forestiere și pajiști 

din zona de centru a R.Moldova în următoarele rezervoare de 

carbon: ecosisteme forestiere – biomasa arborilor (5822,8 mii tone 
sau o medie de 74 tC/ha), soluri forestiere și litieră; ecosistemele de 

pajiști din zona PNO – biomasă (16,2 mii tone carbon sau o medie 

de 2,76 tC/ha), sol (342,6 mii tone carbon sau o medie de 58,73 

tC/ha.) Mobilizate 9 specii de plante din flora spontană pentru 

conservarea ex situ pe teritoriul GBNI.  
Efectuate lucrări de îngrijire și monitorizare a populațiilor speciilor 

de plante rare din microexpoziția de stepă. Efectuate lucrări de 

amenajare silvică a expoziției ”Vegetația Moldovei” și inițiată 
reconstrucţia vegetaţiei degradate din microexpoziția de luncă. 

Studiul florei și vegetației forestiere din preajma ariilor protejate ”Molești-

Răzeni”, ”Cobîleni”, ”Roșcani” și ”Țîpova” a scos în evidență potențialul de 
extindere a suprafeței actuale a ariilor protejate ”Molești-Răzeni” cu cca 58,2 

ha, „Roşcani” cu cca 41,2 ha și „Țîpova” (suprafața urmează a fi 

concretizată), fiind identificate noi suprafețe cu vegetație forestieră 
valoroasă în care se întîlnesc populații de specii de plante rare. 

În baza studiului privind resursele genetice forestiere au fost identificate, 

descrise și cartate 31 resurse genetice forestiere (RGF) noi de gorun, stejar 
pedunculat, fag și plop alb după cum urmează: RN ”Codrii” – 7 RGF;  RN 

”Plaiul Fagului” – 5 RGF; ÎSC Strășeni – 8 RGF; ÎS Tighina – 1 RGF; ÎSC 

Sil-Răzeni - 1 RGF; ÎS Chișinău – 3 RGF; ÎS Orhei – 2 RGF; ÎS Telenești – 
4 RGF. A fost evaluată diversitatea genetică cu markeri moleculari 

cloroplastici și au fost întocmite 4 hărți cu distribuția geografică a diversității 

genetice pentru un număr total de36 RGF-uri (13 RGF de gorun, 12 RGF de 
stejar pedunculat, 4 RGF de stejar pufos, 8 RGF de fag) care sunt amplasate 

în limita rezervațiilor naturale. 

În baza evaluării stării culturilor silvice de plop, stejar pedunculat, salcâm s-
a constatat că culturile cu specia principală salcâm și cu alte specii de 

amestec și arbuști sunt mai productive, mai stabile, permit valorificarea mai 

amplă a potențialului stațional și pot fi conduse la vârste mai mari decât cele 
pure din salcâm. Salcâmul nu întotdeauna găsește condiții pedologice și 

ecologice proprii pentru creștere. Reușita și starea arboretelor cercetate este 

influențată de un șir de factori, precum: eroziunea de suprafață, alunecări de 

teren, pășunat ilicit, calitatea sau lipsa lucrărilor de îngrijire a culturilor. În 

unele sectoare a fost constatată nerespectarea speciei principale indicate în 
cadrul proiectului de plantare. Au fost identificate sectoare în care cuturile 

silvice lipsesc, acestea posibil fiind cu ceva timp în urmă compomise. 

Studiul condițiilor staționale, florei și vegetației, productivității și calității 
pajiștilor din localitățile Morozeni, Ghetlova și Romanești a permis: 

identificarea și descrierea a 6 noi tipuri de bază de stațiuni de pajiști; 

inventarierea compoziției floristice (Morozeni - 161 specii de plante; 
Ghetlova – 139; Romanești - 156) și fitocenotice (6 asociații vegetale) a 

pajiștilor și identificarea a 25 specii de plante rare de importanță națională și 

internațională; identificarea și descrierea a 8 tipuri de pajiști; determinarea 
producției de fân pe tipuri de vegetație și tipuri de relief (pajiști de luncă - 

producția variază între 5,1-9,3 t/ha fân: tipul Festuca pratensis – 6,4 t/ha fân; 

tipul Elytrigia repens – 7,2 t/ha fân; tipul Trigonella procumbens – 5,5 t/ha 



fân); pajiști de pe versant – producția variază între 3,6-3,8 t/ha fân: tipul 
Festuca valesiaca – 3,7 t/ha fân), deretminată valoarea nutritivă și energetică 

a fânului, rezultatele demonstrând că atât valoarea furajeră, cât și cea 

energetică sunt determinate de diversitatea speciilor de plante identificate pe 

pajiștile respective. A fost finalizată elaborarea sistemului informatic inițiat 

în anul 2020 și testate primele forme de prelucrare și ieșire a datelor cu 

privire la flora și vegetația pajiștilor din cadrul Parcului Național Orhei. 
Ca rezultat al studiului privind stocul de carbon în ecosistemele forestiere a 

fost calculat stocul de carbon în biomasa arborilor din ecosistemele forestiere 

din zona de centru a R.Moldova. Conform estimărilor, volumul total de 
carbon stocat în biomasa arborilor din zona de centru-est a R.Moldova 

constituie 7141,2 ktC. Din acest volum, circa 58% (4135,4 ktC) aparțin 

arboretelor de cvercinee, urmate de arboretele de frasin (14,4%) și carpen 
(11,1%). Arboretele de salcâm, deși au o pondere pe suprafață de 19,2%, 

dețin un stoc de doar 213,7 ktC sau 3,0% din total. Pentru estimarea 

conținutului de carbon în solurile forestiere din zona de centru-est 
R.Moldova s-a calculat un eșantion de 22 SP, care au fost amplasate în teren 

și recoltate probe în perioada septembrie-noiembrie 2021. Au fost 

amplasate/recoltate probe și pentru restul categoriilor de rezervoare de 
carbon asociate ecosistemelor forestiere: 22 SP în 3 repetări pentru 

calcularea carbonului din litieră; 22 SP pentru stocul carbonului în 

subarboret; 22 SP în 3 repetări pentru stocul carbonului în pătura erbacee. 
Probele recoltate au fost transmise laboratoarelor din cadrul ICAS (litiera, 

pătura erbacee) și IPAPS „N. Dimo” (humus, densitatea aparentă) pentru 

efectuarea analizelor de rigoare și livrarea rezultatelor până la sfârșitul anului 
curent.   

Pentru estimarea conținutului de carbon în pajiștile din zona de centru a 
R.Moldova a fost calculat un eșantion de 28 suprafețe de probă pentru 

estimarea carbonului din sol și 24 suprafețe de probă pentru estimarea 

carbonului din biomasă. Eșantionul respectiv a fost amplasat în teren în 
perioada iunie-noiembrie 2021. Probele recoltate au fost transmise 

laboratoarelor din cadrul ICAS (biomasa erbacee) și IPAPS „N. Dimo” 

(humus, densitatea aparentă) pentru efectuarea analizelor de rigoare și 
livrarea rezultatelor până la sfârșitul anului curent. 

A fost elaborată lista preliminară de recomandări, care ar putea contribui la 

ameliorarea calității procesului de management al ecosistemelor forestiere și 
de pajiști, inclusiv sub aspectul conservării și sporirii rezervelor de carbon. 

A fost stabilită lista speciilor de arbuști și plante ierboase din cadrul 

expoziției ”Vegetația Moldovei”. Au fost evaluate și monitorizate 
populațiile de plante rare din microexpoziția de stepă. În scopul conservării 

ex situ a speciilor de plante în cadrul expoziției au fost mobilizate 11 specii 

de plante: Bellevalia sarmatica, Hyacinthella leucophaea, Pulsatilla 
montana, Stipa sp., Iris pumila, Onosma visianii, Gagea sp., Laserpitium 

latifolium, Lunaria rediviva, Koeleria cristata, Hypericum perforatum. 

Pentru optimizarea compoziției floristice a expoziției ”Vegetația Moldovei” 

au fost efectuate lucrări de defrişare a puieților de arbori și arbuşti invazivi, 

inclusiv combaterea manuală a speciilor de plante ierboase invazive, au fost 

efectuate lucrări de tăieri diverse (curățirea drumurilor), lucrări de igienă și 
salubrizare a arboretelor. A fost implementată etapa II a proiectului de 

reconstrucție ecologică a vegetației degradate din cadrul microexpoziției de 

luncă. 
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Schimbări evolutive ale 

faunei terestre economic 
importante, ale speciilor 

rare şi protejate în 

condiţiile modificărilor 
antropice şi climatice. 

Institutul de Zoologie 
Dr.hab. Bușmachiu 

Galina 

Au fost identificate 18 specii de nevertebrate și o specie de păsări 
clocitoare noi pentru fauna Republicii Moldova, atestată reapariția 

castorului și descris un gen de cerbi fosili nou pentru știință. În urma 
colaborării online cu publicul larg, au fost obținute date noi privind 

răspândirea speciilor de insecte rare.  S-a constatat extinderea 

arealului speciilor invazive cu pătrunderea începând cu 2003 a 25 
specii de dăunători periculoși ai culturilor agricole, pădurilor și 

plantelor decorative; s-a stabilit extinderea răspândirii cu majorarea 

În urma monitorizării faunei terestre din ariile protejate și ecosistemele 
agricole a fost elucidată diversitatea, dinamica sezonieră și multianuală a 

animalelor terestre. În anul 2021 pe teritoriul Republicii Moldova au fost 
identificate 2 familii, 2 genuri și 41 specii de  nevertebrate (2 invazive) din 

3 clase: Collembola (2), Insecta (26), Arachnida (13). A fost dovedită 

extinderea arealului  insectelor invazive dăunătoare ecosistemelor forestiere 
și a celor agricole. S-a demonstrat pătrunderea în țară prin intermediul 

transportului aerian, naval și rutier a speciilor de insecte vectori ai 



efectivului șacalului cu 80% și a broaștei țestoase americane. 
Condițiile climatice specifice din anul 2020 au dus la stagnarea și 

diminuarea efectivelor numerice ale principalilor dăunători 

forestieri la stejărete și frasinete, începutul mai timpuriu al activității 

animalelor (ieșirea din hibernare, începutul reproducerii) cu 2-4 

săptămâni și finisarea activității cu 4-5 săptămâni mai târziu 

(finisarea reproducerii, intrarea în hibernare), iar unele specii de 
păsări au rămas la iernat pe teritoriul țării. În condițiile de aridizare 

s-a stabilit diminuarea sporurilor anuale la speciile de interes 

vânătoresc. Din cauza pestei porcine a fost recomandată extragerea 
mistrețului din ecosisteme, în care efectivul optim depășește 

normele sanitare. Au fost evidențiate 8 Complexe faunistice fosile 

pentru Miocen-Pliocen cu stabilirea speciilor edificatoare pentru 
fiecare complex; edificatoare pentru Complexul Bessarabian a fost 

desemnată specia endemică Limnonyx pontica. 

arbovirușilor și zoonozelor, periculoși pentru sănătatea oamenilor și a 
animalelor; dovedită prezența țânțarilor malariogeni în țară; inventariate 

1011 specii de nevertebrate din fauna „Rezervația Plaiul Fagului”, dintre 

care 580 identificate în premieră, 39 protejate la nivel local și internațional; 

obținute date noi privind diversitatea insectelor din Rezervațiile Naturale 

„Prutul de Jos” și „Cobîleni”; demonstrat efectul negativ al speciilor 

invazive de insecte asupra faunei și florei autohtone. Studiul dinamicii 
sezoniere a demonstrat că din cauza ploilor abundente și a temperaturilor 

scăzute din primăvara anului 2021 perioada de  zbor a insectelor s-a început 

cu cel puțin 30-40 de zile mai târziu, iar toamna lungă și caldă a permis 
extinderea activității insectelor până în noiembrie. A fost elucidată dinamica 

multianuală a speciilor de chițcani, lilieci și rozătoare din diverse ecosisteme, 

observată tendința negativă pentru speciile periclitate Myotis dasycneme și 
Plecotus auritus; stabilită corelația pozitivă între abundența chițcanilor și 

cantitatea de precipitații anuale; analizată starea rozătoarelor mici în ultimii 

10 ani,  constatându-se o ciclitate de 2-3 ani cu perturbări din cauza 
condițiilor foarte aride; stabilită dinamica speciilor de interes cinegetic în 

2021: epurele de câmp + 3%; fazanul o ușoară diminuare, speciile de păsări 

acva-palustre –  în creștere; cerbul cu pete + 15,3%, căprior + 5,2%, cerbul 
comun + 2,9%, mistrețul – sub cotele optimale, vulpile – 7,8%, șacalului + 

60%, lupul + 67%, depășind efectivele de 4-6 ori; identificate  94 de specii 

(82% din avifauna acvatică și semiacvatică) a păsărilor din zona Prutului 
Inferior. Temperaturile scăzute de primăvară au reținut reproducerea 

amfibienilor şi reptilelor, cu o tendinţă de descreştere a efectivului în ultimii 

ani. În perioada Pliocen-Pleistocenul inferior (5,8-0,78 mln ani) au fost 
evidențiate 6 Complexe faunistice fosile și identificate 2 specii noi din 

familiile Sparidae și Palaeobatrachidae, confirmată prezența șopârlelor mari 
din familia Varanidae. În linii generale putem constata că condițiile 

climaterice ale anului 2021 au fost prielnice pentru speciile de animale 

terestre, cu unele excepții la păsări și insecte. Rezultatele cercetărilor 
efectuate sunt incluse în 108 lucrări științifice: 3 monografii, 11 articole cu 

IF, 6 articole în străinătate etc., au fost eliberate 9 avize la solicitare, obținut 

un brevet, 1 certificat de inovator, 7 implementări, realizate 3 contracte 
economice. Cercetătorii au participat la lucrările a 11 conferințe în tară și 

peste hotare, au fost efectuate 3 vizite de lucru peste hotare. Cercetătorii au 

efectuat diverse activități de promovare și popularizare a științei. 
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Potenţialul 

microbiologic în 
degradarea deşeurilor de 

plastic nereciclabil. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie 

Dr.  
Corcimaru Serghei 

Au fost elaborate criteriile de selectare a microorganismelor – 
potențiali destructori ai plasticului nereciclabil (LDPE), bazate pe 

microscopia optică (evidențiază atât imobilizarea 

microorganismelor pe suprafața plasticului, cât și deteriorarea lui) 
și gradul de diminuare a masei plasticului după incubarea lui în 

prezența microorganismelor. Au fost selectate două tulpini de 

microorganisme (Pseudomonas fluorescens și Penicillium 
verrucosum CNM-FP-02) – potențiali destructori ai LDPE, și au fost 

identificate medii nutritive (MSM cu adăugarea glucozei în volum 

de 0,1%), care activează creșterea lor în prezența polietilenei. A fost 
stabilit că gradul de destrucție al LDPE poate fi sporit prin mărirea 

suprafeței de contact între microorganism și plastic. Au fost 

sintetizate, modificate, caracterizate și verificate nanoparticule cu 
proprietăți de supermagnet – CoFe2O4 (15-20 nm) și MgFe2O4 (10-

15 nm), cu un potențial de stimulare a biodegradării LDPE prin 

mărirea gradului de imobilizare a microorganismelor pe suprafața 
polietilenei. A fost stabilit că biomasa microbiană a solului cenușiu 

tipic (virgin) conține un număr semnificativ de microorganisme, 
care pot folosi polietilena ca sursă de carbon și/sau energie, și care 

pot fi izolate, studiate și utilizate ca agenți de biodegradare a LDPE. 

Au fost identificate plante cu potențial fitoremediator (măzăriche, 
lucernă), creșterea și dezvoltarea cărora este stimulată în prezența 

LDPE în sol. 

A fost elaborată metodologia de sinteză și au fost obținute (și caracterizate) 
nanocompozite în baza oxidului de fier dopate cu cobalt sau magneziu și 

modificate cu polimeri hidrofili – polietilenglicol (PEG) sau 

polivinilpirolidonă (PVP). Nanocompozitele (CoFe2O4/PEG, 
MgFe2O4/PEG, CoFe2O4/PVP, MgFe2O4/PVP) au fost obținute prin sinteza 

hidrotermală din săruri de fier, cobalt și magneziu la o temperatură de 150o 

C, în mediu hidro-alcoolic, folosind PEG sau PVP ca stabilizatori. 
Nanomaterialele obținute au fost sub formă de pulbere de culoare neagră. 

Conform microscopiei confocale și microscopiei electronice cu scanare, 

dimensiunea acestora a variat între 50-120 nm. Nanocompozitele rezultate 
au fost identificate cu ajutorul difracției cu raze X, spectroscopiei IR, 

spectroscopiei de absorbție atomică și analizei termogravimetrice. A fost 

demonstrat că nanocompozitele date nu sunt toxice pentru procesele 
biologice din sol și pot stimula semnificativ biodistrugerea LDPE în sol prin 

sporirea activității microbiene și dezvoltării plantelor leguminoase (inclusiv 

prin  stimularea endosimbiozei cu rizobii specifici în rădăcinile plantelor). 
A fost selectat solul din terenul poluat cu deşeuri plastice şi alţi contaminanţi 

(gunoiștea din Slobozia-Dușca) cu cea mai mare capacitate de a biodegrada 
plasticul nereciclabil (LDPE). A fost stabilit că microorganismele din acest 

sol pot crește activ utilizând LDPE ca sursa de carbon și/sau energie, și că 

această creștere poate fi stimulată prin 
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In baza evaluării reacției plantelor de cultură la agenți fungici și 
virali au fost: 1) realizat screening-ul in vitro și selecția gametică, 

sporofitică pe fondaluri cu deficit de apă și temperaturi extremale a 

genotipurilor (tomate, grâu comun, soia) cu diferită reacție la agenții 

patogeni; 2) stabilit complexul fungic care produce putregaiul de 

rădăcină la grâul comun de toamnă și apreciat gradul de diversitate 

şi dominanţă a speciilor de fungi; iii) elucidate particularitățile 
influenţei unor agenţi fungici și virali asupra activităţii și 

polimorfismului peroxidazelor, esterazelor în plantele-gazdă; 3) 

elucidat rolul factorului parental, de an în calitate de sursă de 
variaţie a însuşirilor agrobiologice (grâu comun, triticale, tomate); 

4) stabilit controlul genetic al variabilităţii elementelor de 

productivitate şi rezistenţă la patogeni a genotipurilor de culturi 
cerealiere păioase (triticale, grâu durum, grâu comun), leguminoase 

(soia, năut) și de tomate; 5) creat material inițial prin metode 

hibridologice, selecție, androcultură; stabiliți factorii genetici care 
controlează variabilitatea caracterelor de productivitate și 

sensibilitate la maladii; 6) create colecţii de culturi cerealiere 

(triticale, grâu durum, grâu comun, secară, orz, ovăz), leguminoase 
(soia, năut, linte, fasoliță) și de tomate ce includ genotipuri cu 

însușiri diferenţiate după productivitate și rezistenţă la condiţiile 

extremale. 

În baza evaluării specificului manifestării indicilor morfologici, biochimici 
și funcționali ai sporofitului și gametofitului de tomate, pentru un spectru 

variat de genotipuri după răspunsul lor la acțiunea factorilor biotici și 

abiotici, au fost stabilite particularitățile reacțiilor la deficitul hidric și 

temperatură înaltă și contribuția factorilor genetici și de mediu în exprimarea 

statutului de răspuns. Aplicând metodele de selecție gametică a fost apreciată 

performanța gametofitului masculin și capacitatea de formare a polenului la 
descendenții tomatelor, obținuți în condiții de patogeneză virală. La nivel 

haploid/diploid a fost stabilit nivelul de rezistență la stresul termic și hidric 

la descendenții plantelor infectate cu virusuri (VMT sau VAT), astfel fiind 
estimată și contribuția solitară sau asociată a factorilor în variabilitatea 

indicilor; au fost  evidențiate forme cu valori înalte ale acestor caractere. Prin 

intermediul modelării multiple a variației duratei post stresului hidric și 
termic și a repetitivității lui au fost stabilite momente specifice ce țin de 

acumularea și distribuția speciilor reactive de oxigen din radicula plantulelor 

de tomate, și efectele acestora în formarea sistemului radicular poststres, la 
descendenții de la plantele infectate cu  VMT sau VAT și sănătoase. Studiul 

comparativ al mecanismelor de toleranță prin prisma reacțiilor defensive 

enzimatice și non-enzimatice sub acțiunea stresului hidric și termic, a stabilit 
o specificitate înaltă în funcție de genotip, tipul stresului aplicat, și foarte 

important, de fondalul de formare a semințelor în generația precedentă - 

plante infectate cu VMT sau VAT. În același context a fost identificat un 
polimorfism specific după activitatea peroxidazelor la tomate pe fondal de 

stres abiotic. Din componența populațiilor hibride F2-F9, obținute pe fundal 

de infecție virală, au fost selectate genotipuri de tomate cu potențial înalt de 
productivitate.  

        Au fost evidenţiate forme hibride de orz de toamnă cu decalaj 
considerabil între fazele de vegetaţie față de formele parentale, cu diferențe 

după tipul inflorescenței, rezistență la polignire și toleranță la făinare. Au 

fost efectuate studii în vederea stabilirii apartenenței genice a mutației lemei, 
calcaroides, care s-a manifestat pe parcursul a 8 generații.  

       Studiul complex al influenţei factorilor genetici şi ambientali (biotici, 

abiotici) asupra variabilităţii caracterelor de productivitate şi rezistenţă 
(maladii fungice, secetă) a făcut posibilă identificarea cuantificată a normei 

de reacţie a caracterelor valoroase în genofondurile de culturi cerealiere 

păioase, leguminoase, tomate. Ca rezultat au fost stabilite: 1) mecanisme de 
răspuns al plantelor de grâu comun la acţiunea simultană a temperaturii joase 

şi fitopatogenilor fungici (Fusarium oxysporum, Drechslera sorokiniana) în 

sistemul peroxidazic; 2) particularităţile de variabilitate genetică, fenotipică, 
heritabilitate şi progres genetic pentru rezistenţa la temperaturi limitative 

(soia, tomate), unii componenţi ai productivităţii (grâul comun). Au fost: 1) 

obţinut un nou material iniţial valoros pentru triticale, grâu durum, grâu 
comun, tomate prin metode de hibridare; 2) create noi combinaţii de grâu 

comun cu potenţial transgresiv înalt al caracterelor de productivitate; 3) 

menţinută puritatea biologică a genofondurilor; 4) identificate noi linii de 

culturi cerealiere păioase, leguminoase, tomate cu însuşiri de productivitate, 

calitate, rezistenţă la factorii evaluați, care corespund cerinţelor de distincție, 

uniformitate și stabilitate. 
        Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului au fost publicate în 

84 lucrări științifice: 4 articole în reviste științifice din străinătate 

recunoscute, 2 articole în reviste științifice din Registru Național, categoria 
B, 20 articole în culegeri editate peste hotare, 11 articole în culegeri 

naționale, 26 teze la conferințe naționale / internaționale, 1 recomandare 

(ghid metodic), 1 publicație electronică, 3 cereri de brevet de invenție, 1 
hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție, 1 brevet pentru soi de 

plantă, 14 materiale la saloane de invenții. Depuse pentru editare - 17 lucrări 

științifice.  
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Este dezvoltat un sistem mobil bazat pe dronă pentru monitorizare 

și efectuarea analizei aerului la poluare, contaminări chimice și 

Un sistem integrat mobil format dintr-o dronă, stație de măsurare și o 

aplicație software dedicată a fost dezvoltat și utilizat pentru monitorizarea 



UVS în monitorizarea şi 
modelarea factorilor de 

mediu. 

radiologice. Datele exacte sunt utilizate în modelarea impactului 
factorilor biotici și abiotici în procesul de monitorizare a mediului 

în timp real. Este cercetată stabilitatea stărilor de echilibru descrise 

de un sistem autonom de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți 

reali constanți. Criteriile de stabilitate pentru stările de echilibru în 

cazurile critice sunt formulate folosind doar informații despre 

ordinul matricei coeficienților, rangul acestei matrice  și 
multiplicitatea valorilor proprii corespunzătoare, fără a se reduce la 

forma canonică Jordan. Spectrele de reflectanță ale frunzelor 

plantelor obținute prin teledetecție sunt utilizate în detectarea 
plantelor infectate de paraziți, precum și spectrele de reflexie difuză 

și de fotoluminiscență sunt, de asemenea, investigate pentru probe 

de sol și de frunze colectate la diferite stadii de dezvoltare. Invenția 
se referă la procedeul și instalația pentru prelevarea automată la 

distanță cu drona a probelor de aer prin absorbția pe nanoclusteri de 

carbon și filtre din straturile atmosferice de până la 150 m, pentru 
monitorizarea impurităților nocive sub formă de gaze și aerosoli, 

determinarea dinamicii distribuției 3D a poluanților în zonele greu 

accesibile adiacente surselor staționare și mobile.  

exactă și modelarea computațională a factorilor de mediu, cum ar fi poluarea 
cu particule fine solide în suspensie, compuși organici, formaldehidă, clorură 

de hidrogen, acid cianhidric etc. Funcționalitatea sistemului constă în 

monitorizarea calității aerului cu senzori de praf și gaz, măsurarea condițiilor 

de mediu, înregistrarea datelor în regim de timp real în cloud și pe stația de 

măsurare, înregistrarea datelor sub formă de imagini HD cu parametrii de 

măsurare transmise online, flux de date ale măsurătorilor transmise la 
distanță pe un calculator cu utilizarea comunicațiilor pe canale diferite de tip 

Wi-Fi sau GSM, precum și a datelor de măsurare din orice perioadă de timp 

stocate pe stație și în cloud. Aplicația software pentru modelarea 
computațională a factorilor de mediu, în conexiune cu această stație de 

măsurare, facilitează analiza și interpretarea rezultatelor monitorizării și a 

fost dezvoltată ca parte componentă a sistemului mobil integrat pentru 
monitorizarea exactă și modelarea factorilor de mediu. Astfel, valori exacte 

sunt utilizate la modelarea computațională a impactului factorilor biotici și 

abiotici în procesul de monitorizare a mediului în regim de timp real. 
Platforma eALERT, aflată la baza unui nou concept de inovare și transfer 

tehnologic, poate fi exploatată în raza municipiului Chișinău.  

Dependențele stărilor de echilibru ale sistemelor dinamice 
multidimensionale de parametrii sistemului dinamic au fost investigate într-

o vecinătate mică a valorilor de echilibru ale parametrilor. Sunt luate în 

considerație cazurile pentru valori obișnuite și de bifurcație ale parametrilor. 
Pentru ambele cazuri, au fost obținute reprezentările asimptotice pentru 

formulele de sensibilitate ale valorilor de echilibru ale parametrilor. Analiza 

stabilității stărilor de echilibru pentru sistemele complexe neliniare descrise 
de potențialul cinetic de tip Landau cu doi parametri de ordine a fost 

efectuată pentru două procese distincte de tranziție ca combinații de căi în 
serie și în paralel.  

Proprietățile structurale, morfologice și chimice ale compusului de β-Ga2O3-

GaS au fost investigate prin tehnica de difracție cu raze X (XRD), 
microscopia prin scanare electronică (SEM) și spectroscopia cu raze X cu 

dispersie de energie (EDX). Rezultatele pentru fotosensibilitatea și 

conductibilitatea electrică ale straturilor nanostructurate de n-β-Ga2O3 pe 
substrat de GaS, în special dependența intensității curentului din circuitul 

structurii β-Ga2O3-GaS de umiditatea relativă a aerului în intervalul de la 

42% până la 92%, arată că acest compus este foarte atractiv pentru aplicațiile 
de detecție. Astfel, datele raportate sunt importante pentru dezvoltarea de 

senzori pentru mediile nocive.  

A fost efectuată analiza datelor statistice privind emisiile de substanțe nocive 
în aerul atmosferic de diferite surse din Republica Moldova. Sunt evidențiate 

sursele mobile și staționare de emisii ale poluanților, analizată dinamica și 

efectul nociv ale acestora, precum și impactul emisiilor nocive asupra 
mediului ambiant și sănătății populației. Imaginile microscopiei de forță 

atomică (AFM) arată prezența atât a particulelor mici cu dimensiunea de 80-

200 nm, cât și a clusterelor mari de 2-4 μm. Spectrele de fotoluminescență 

pentru probele colectate întru-un bazin de apă în care, prin metoda analizei 

atomice emisionale, s-a pus în evidență prezența ionilor de Cu, Zn și Pb, 

arată că la excitare cu radiația cu lungimea de undă de 337,4 nm are loc 
emisia luminescentă a unei benzi din intervalul spectral de la 380 nm până 

la 700 nm. Astfel, metoda fotoluminescenței a fost aplicată cu succes la 

caracterizarea factorilor de degradare vegetativă, iar utilizarea ei împreună 
cu tehnicile moderne de colectare a probelor în regim de timp real permite o 

monitorizare eficientă a poluării mediului în condițiile schimbărilor 

climatice.  
Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în 17 publicații, dintre care 4 articole 

în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS, la 4 expoziții 

internaționale de inventică cu obținerea a 2 medalii de aur și 2 de argint, fiind 
înaintat și un proiect de inovare și transfer tehnologic.  
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Sunt conturate schimbările recente care se petrec în ecosistemele fl. 
Nistru și r. Prut după componența chimică, migrația substanțelor 

chimice în sistemul apă-mâluri-hidrobionți, evaluarea stării 

habitatelor ecosistemelor fluviale și lacustre, aprecierea diversității 

și fluctuațiilor comunităților principalelor grupuri de hidrobionți, 

determinarea importanței lor în funcționarea ecosistemelor acvatice 

în dependență de factorii biotici, inclusiv specii invazive, factorii 
abiotici și tehnogeni. Este revizuită și apreciată starea ihtiofaunei în 

ecosisteme în dependenţă de schimbările habitatelor. Rezultatele 

proiectului s-au discutat pe  larg în cadrul unui simpozion, și  la un 
seminar-trening pentru specialiști și tineri cercetători.  

Continuarea proiectului prevede stabilirea limitelor de toleranţă a 

comunităților de hidronionți în condiţiile instabilităţii mediului, care 
contribuie semnificativ la soluţionarea problemelor cu caracter 

fundamental privind estimarea evoluţiei diversităţii specifice a 

hidrofaunei, structura trofică a comunităţilor, circuitului şi fluxului 
elementelor chimice în lanţurile trofice ale ecosistemului. Evaluarea 

raportului proceselor de autoepurare și poluare secundară, 

aprecierea nivelului de eutrofizare, a stării ecologice a 
hidrobiocenozelor în contextul strategiilor și programelor 

comunitare, acordului de asociere cu UE. 

Aspectul aplicativ al proiectului constă în protecţia genofondului 
faunei şi florei și resurselor acvatice. Este obținut un brevet, depuse 

2 cereri de brevetare, sunt implementate 3 elaborări și realizate 3 

contracte științifice > 440 mii lei. Colectivul implementează și 2 
proiecte internaționale BSB27, BSB165, finanțate de UE. 

Pentru atingerea scopului investigațiilor planificate  - sporirea gradului de 
estimare complexă a schimbărilor stării habitatelor, circuitului, nivelului de 

bioacumulare și impactului substanțelor chimice asupra diferitor grupuri de 

hidrobionți, inclusiv pești – au fost organizate expediții complexe pentru 

colectatea materialului hidrochimic, hidrobiologic, ihtiologic și investigații 

in situ in ecosistemele acvatice ale fl. Nistru și r. Prut. Au fost utilizate 

metode de cercetare bazate pe standardele ISO, adaptate în Moldova, și 
metode EPA, utilizănd echipament și accesorii moderne, procurate în ultimii 

ani grație proiecte internaționale.  

     Nivelul și debitul apei  a fost extrem de mic în fl. Nistru în perioada de 
iarnă, vară, toamnă când, de facto, jumătate de albie în aval de CHE-2,  

porțiunea Naslavcea-Soroca, era golită de apă, ceea ce s-a reflectat negativ 

asupra comunițăților de hidrobionți și a proceselor producțional-
destrucționale.  

     În fl. Nistru fitoplanctonul este reprezentat de 41 specii şi varietăţi de alge 

din 4 grupe taxonomice: Cyanophyta – 3,  Bacillariophуta – 31, 
Euglenophyta – 2, Chlorophyta –5. Valorile efectivului fitoplanctonului în 

fl. Nistru au variat în limitele 0,23-23,6 mln cel./l, ale biomasei – 0,39-13,2 

g/m3. În r. Prut au fost atestate 68 specii de fitoplancton din 4 grupe 
taxonomice: Cyanophyta – 5, Bacillariophyta – 33, Euglenophyta – 6, 

Chlorophyta – 24, efectivului cărora a variat în limitele 0,69-26,14 mln cel./l 

cu biomasa de 0,61-18,77 g/m3. Producţia primară a oscilat în limitele 0,47-
5,65 gO2/m

-2 /24 ore în fl. Nistru și 0,07-6,76 gO2/m
-2 /24 ore – în r. Prut. 

Zooplanctonul este reprezentat în fl. Nistru de 48, iar în r. Prut – de 35 unități 

taxonomice. Densitatea zoobentosului în fl. Nistru a variat de la 80 exp./m2 
(Naslavcea) până la 25600 exp./m2 (Varnița), iar biomasa - de la 0,96 g/m2 

(Naslavcea) până la 22,56 g/m2 (Vălcineț). Ecosistemele fl. Nistru de referă 
la beta-mezosaprobe cu calitatea apei de clasă II-III. 

     Au fost elaborate fișele biologice ale speciilor economic valoroase de 

pești. În premieră, după 50 de ani de absență, a fost semnalată specia 
Caspiosoma caspium (Kessler, 1877),  inclusă în Cartea Roșie a Republicii 

Moldova, ed. III.  

      Conform parametrilor fizico-chimici și ai celor biologici, funcționarea 
ecosistemei fl Nistru este influențată de funcționarea Complexului 

Hidroenergetic Nistrean. Modelările de laborator denotă schimbări  foarte 

mari în fluviu – dacă în anii’ 80 a fost demonstrată o capacitate de tampon 
destul de înaltă a fl. Nistru, actualmente această capacitate a scăzut foarte 

mult. Această concluzie este sprijinită și de rezultatele sintezei datelor 

multianuale, și de comparația cu starea r. Prut care se află în condiții 
climaterice identice, dar în care s-au păstrat corelațiile caracteristice pentru 

ape curgătoare între parametrii hidrologici și cei hidrochimici și biologici, 

necatând la faptul că în bazinul hidrografic al r. Prut sunt destul de multe 
focare de poluare.    

     Toate investigațiile realizate corespund rezultatelor preconizate pentru 

anul 2021.  

     Rezultatele au fost prezentate la diferite forumuri științifice, seminare 

publice de informare, conferințe de presă, sunt publicate în 23 lucrări 

științifice și 3 ghiduri metodologice (editate cu suportul proiectelor 
internaționale în limbile engleză și română, reeditate în ucraineană și 

greacă). O parte de materiale sunt în proces de sinteză pentru edițiile 

periodice internaționale. Aspectul tehnologic al proiectului este demonstrat 
prin acordarea 1 brevet de invenții, realizarea unor contracte științifice, a 

activităților de consultanță și prin elaborarea avizelor la solicitare. 
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Plantele genotipurilor de grâu și porumb obținute din semințele 
expuse șocului termic și șocului cu temperaturi negative utilizează 

pentru germinare și creștere a substanțelor de rezervă cu atât mai 

complet, cu cât rezistența genotipului la temperaturi extreme este 
mai înaltă. 2. Aplicați în doze optimale, biostimulatorii naturali 

contribuie la utilizarea mai eficientă a substanțelor de rezervă a 

Obiective. Am planificat să stabilim dinamica de creștere a fagului din 
proveniențe diferite, să dezvoltăm și să folosim metode de determinare a 

costului intrinsec al stejarului, fagului, porumbului și grâului alocat pentru 

rezistența acestora la acțiunea temperaturilor extreme. Am studiat efectele 
aplicării RNC Reglalg, Moldstim, și a genistifoliozidei asupra rezistenței 

plantelor de porumb și grâu în condiții de stres termic prin determinarea 



în scopul diminuării 
efectelor schimbărilor 

climatice. 

semințelor genotipurilor de grâu, porumb, stejar și fag, duc la 
sporirea „costului” alocat de semințe pentru supraviețuire și 

creștere, ceia ce în final asigură sporirea capacității adaptive a 

plantelor față de acțiunea temperaturilor excesive. 3. Tratarea 

semințelor a opt soiuri de grâu cu preparatul Reglalg asigură 

diminuarea lungimii epicotilului și a părții aeriene, prelungirea 

perioadei de vegetație, ceia ce în final a dus la  sporirea 
productivității plantelor. 4. Procedeele tehnologice de introducere în 

mediul de cultivare a celulelor și calusului de Rhodiola rosea a 

cărbunelui activat și a biostimulatorului Reglalg a asigurat sporirea 
acumulării biomasei calusului, substanțelor antioxidante și a 

organogenezei plantelor în condițiile in vitro. 5. Au fost inițiate 

cercetări privind specificul biologic și inițierea plantațiilor de fag în 
Rezervația Științifică „Plaiul Faguluiˮ a culturilor din 3, 4 și 6 

proveniențe din Moldova, România și Ucraina, respectiv. 

valorii parametrului cost alocat de plantele diferitor soiuri de grâu, hibrizi de 
porumb și cultura in vitro de Rhodiola rosea L., precum și influența RNC 

asupra rezistenței și adaptărilor acestora. În plus, am testat aplicabilitatea 

metodei costului pentru a aprecia capacitatea de creștere și rezistență a 

plantelor la temperaturi extreme. 

Rezultate. Rezultatele obținute arată că la vârsta de doi ani, puieții de stejar 

obținuți prin metoda nou dezvoltată au atins înălțimea de 95 cm, atunci când 
cei obținuți pe cale tradițională nu depășeau 19 cm. Este important de 

menționat că înălțimea plantelor experimentale, deja după primul an de 

cultivare, a atins o înălțime de circa 40 cm, fiind de două ori mai înalte decât 
cele din varianta martor la vârsta de doi ani. Datorită la aceasta, cheltuielile 

preconizate pentru lucrările de împădurire în primii patru ani de la inițierea 

noii plantații de stejar vor scădea semnificativ. În condiții de laborator, prin 
aplicarea mai multor metode de inițiere a germinării semințelor și creștere a 

răsadurilor de fag, noi am demonstrat că, indiferent de proveniența 

semințelor, procentul lor de germinare și vigoarea răsadului a fost 
semnificativă abia după stratificarea semințelor la + 4oC, timp de 2 - 3 luni. 

În condiții de solar, am testat influența mai multor metode și preparate de 

RNC asupra creșterii și dezvoltării plantelor de fag. Drept urmare, au fost 
obținute 170 de puieți de fag de 2 ani, pe care în primăvara anului 2022 ne 

propunem să-i transplantăm în rezervația Plaiul Fagului. În aria de protecție 

a IGFPP, pe o suprafață de 7 ari, au fost inițiate semănături cu semințe de 
fag din 9 origini diferite din Moldova, Ucraina și România, fiind testate 

diverse metode de cultivare. Am obținut răsaduri bine dezvoltate, dar 

eficiența metodelor de cultivare va fi apreciată atunci când plantulele vor 
împlini vârsta de doi ani. Semănate în rezervația Plaiul Fagului, semințele 

de fag din 9 origini ecologice au fost compromise, probabil, din cauza 
pagubelor produse de rozătoare în perioadele de toamnă și iarnă. Anul viitor, 

pentru realizarea celor planificate în proiect, în rezervația Plaiul Fagului ne-

am propus să plantăm puieți de fag de doi ani, care în prezent cresc în 
plantația IGFPP și pepiniera Telenești. Cercetările privind rezistența primară 

a hibrizilor de porumb, soiurilor de grâu și plantelor de R. rosea, cultivate in 

vivo și in vitro, au arătat posibilitatea evaluării legăturilor corelative dintre 
rezistența acestora la temperaturi excesive și distribuția specifică a costului 

alocat de genotipuri pentru creșterea biomasei și pentru respirație. Influența 

benefică a RNC a fost obținută atunci când aceștia au asigurat optimizarea 
costului, destinat creșterii biomasei și menținere a respirației pentru 

întreținerea viabilității și creșteri, în corespundere cu specificul genotipului 

și condițiile de mediu. 
Concluzii. 1. Rezistența primară a genotipurilor de grâu și porumb la 

acțiunea temperaturilor excesive și influența RNC asupra acestor parametri 

dă posibilitatea de a determina rezistența genotipurilor la temperaturi 
excesive în baza costului alocat pentru acumularea biomasei și respirației. 2. 

Prin optimizarea metodelor de germinare a semințelor și utilizare a RNC, 

ritmul de creștere a puieților de stejar a sporit de 3 - 4 ori, ceea ce poate 

asigura reducerea cheltuielilor necesare pentru întreținerea culturilor și 

creșterea productivității plantelor de stejar. 3. Prin combinarea cercetărilor 

efectuate cu plante de R. rosea cultivate în condiții in vitro și in vivo, am 
reușit să optimizăm procedura de micropropagare in vitro și cultivarea in 

vivo. În condițiile de cultivare, elaborate de noi, ritmul și durata perioadei 

anuale de vegetație activă a plantelor au crescut substanțial, ceea ce a 
asigurat creșterea biomasei acumulate de rizom, care la vârsta de un an a 

sporit de la 1,1 grame, la cei crescuți cu metoda tradițională, până  la 5,7 

grame, la cei obținuți în condiții optimizate.  
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Analiza temporală a stării peisajelor exprimată prin diverși indici 

complecși (Indicele de naturalitate, Indicele de transformare 

environmentală, Coeficientul de stabilitate ecologică a peisajelor, 
etc.), indică că starea aproape de cea inițială a peisajelor atestată în 

anii 1860-1870, s-a schimbat esențial și actualmente peisajele 

Conform rezultatelor modelării modificării cantității de precipitații și a 

dinamicii proceselor geomorfologice și pedologice, au fost identificate 

zonele de posibilă activizare sau scădere a acestor procese în cadrul 
bazinului hidrografic Cubolta. Pentru calcularea volumelor de eroziune s-

au construit modele cartografice de versanți, expunerea versanților, 



Republicii Moldova se caracterizează printr-un echilibru ecologic 
puternic afectat, cu precădere în ultimii ani. Potrivit evoluției 

proceselor geomorfologice periculoase, menționăm, că acestea se 

află în creștere. Analiza evolutivă a solurilor formate sub păduri și 

compararea acestora cu distribuția pădurilor moderne, indică la o 

scădere semnificativă de 2,8 ori și dimpotrivă, o creștere a ponderii 

anuale cu 1% a solurilor erodate. A fost elaborat și editat Atlasul 
topoclimatic "Regimul termic și pluviometric din sudul 17 

Republicii Moldova"; elaborat Indicele Aridițății de Stres Forestier 

(Nedealcov, 2020), editate  monografiile: "Schimbările climatice 
regionale", "Caracteristica climatică a anotimpului de vară pe 

teritoriul Republicii Moldova", "Resursele de apă ale Republicii 

Moldova" rezultate în urma estimării evoluției temporale a 
componentelor abiotice de mediu (relief, climă, ape, soluri, peisaje). 

Realizările obținute la nivel local au fost încorporate în Strategia de 

dezvoltare a raionului Ialoveni pentru anii 2021-2024. 

fragmentarea verticală și orizontală a reliefului, s-au obținut date privind 
modificarea poziției înălțimii absolute a suprafeței solului de diferite tipuri 

în comparație cu datele surselor literare. Astfel, activizarea proceselor 

exogene ar trebui să fie de așteptat în perioada de iarnă-primăvară în 2021-

2050, precum și în perioada primăvară-toamnă în 2071-2100. În 

majoritatea cazurilor, activizarea proceselor exogene va fi mai mică decât 

în perioada de bază. Au fost precizate limitele altitudinale de răspândire ale 
solurilor zonale caracteristice regiunii de nord. Pe baza modelelor 

cartografice obținute s-a elaborat structura și conținutul Atlasului, în care 

s-a propus împărțirea conținutului în 2 blocuri, 5 module tematice și 41 de 
hărți tematice.În scopul modelării cartografice (în limitele Republicii 

Moldova) a indicilor climei actuale și celei posibile în viitor au fost 

elaborate 34 de modele cartografice a mediilor indicilor climatici  (anii 
1991-2020) și 72 de modele cartografice privitor la evaluarea modificării 

climei în secolul XXI pentru  diferite scări de timp interanuale și a diferitor 

proiecții climatice. Toate aceste modele au fost incluse în Atlasul 
”Schimbările Climatice și Starea Actuală a Peisajelor”. Temperatura medie 

anuală în perioada 1991-2020 a crescut cu 0,6 grade față de perioada 1981-

2010. Cantitatea medie multianuală pentru aceleași intervale s-a modificat 
cu 8,5 mm. În rezultatul evaluării modificării climei Republicii Moldova în 

secolul XXI pentru s-a constatat că temperatura medie anuală va crește 

către 2040 cu 1,1- 1,22 grade, către 2060 – 1,38–2,28, iar către 2100 – cu 
1,1 – 5,01. 

În baza datelor din Cadastrul funciar al R. Moldova (la nivel de comune) a 

fost creată baza de date privind modul de utilizare a terenurilor (pentru anul 
2020) și calculați indicatorii ce caracterizează dinamica stării peisajelor – 

în total 24 de modele cartografice. Toate aceste modele au fost publicate în 
Atlasul „Schimbările climatice și starea actuală a peisajelor”. 

În perioada 2004-2020 s-au produs modificări calitative, ponderea 

comunelor cu peisaje instabile s-a diminuat de la 70% până la 49%, pe când 
celelalte 3 categorii au crescut – peisajele cu stabilitate nesigură cu 17%, 

cele cu stabilitate medie cu 3% și cele ecologic stabile cu 1% (de la 8 

comune la 12). În mare parte aceste modificări se datorează conversiei 
terenurilor arabile în pârloagă și mai puțin creșterii gradului de împădurire 

(cum ar fi trebuit să fie). Cele mai mici valori continuă să fie înregistrate în 

Câmpia Bălților, Câmpia Nistrului Inferior și în baz. r. Ialpug. Pentru 
identificarea modificărilor temporale și spațiale ale terenurilor acoperite cu 

păduri și cele cu ape, au fost utilizate imaginile satelitare pentru 2 ani de 

referință (2004 și 2020). Peisajele silvice, chiar dacă au înregistrat o 
creștere de 56,9 mii ha, și-au diminuat valoarea ecologică prin creșterea 

gradului de parcelare (de 2,2 ori). Corpurile de apă s-au diminuat atât 

numeric (cu 22,1%), cât și spațial (cu 23,8%), ceea ce a contribuit și la 
diminuarea resurselor de apă de suprafață disponibile (și înrăutățirea 

calității acestora). 
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1. Viabilitatea micromicetelor din genul Aspergillus după 15 ani de 

păstrare în stare liofilizată constituie 71 – 87,2%; din genul 
Penicillium – 65,2 – 86,8%, iar  a celor din genul Fusarium – 54 -

70%.  Tulpinile de micromicete depozitate timp de 15 ani în CNMN 

prin metodele liofilizare, transfer periodic, sub ulei de vazelină și-
au păstrat viabilitatea și stabilitatea. Viabilitatea tulpinilor de drojdii 

depozitate în a. 2020 în  CNMN, după liofilizare constituie 82 – 

92%. 
2. – Din lacul « La Izvor » (apă, nămol și biofilme) au fost isolate și 

studiate grupurile de microorganisme : microalge, cianobacterii, 
actinobacterii, bacterii, drojdii, și micromicete.  

3. – Au fost isolate și studiate 26 genuri de microalge și cianobacterii 

(din filumurile Cyanophyta, Chlorophyta şi Bacillariophyta), 70 
tulpini de actinobacterii din 8 genuri (Actinomadura, Actinoplanes, 

Frankia, Geodermatophilus, Micromonospora, Nocardia, 

Mobilizarea și completarea colecțiilor Grădinii Botanice Naționale (I) „Al. 

Ciubotaruˮ (GBNI) cu taxoni noi a fost realizată, în temei, prin schimbul 
internațional de semințe, prin expediții, deplasări și procurări. Așadar, au fost 

achiziționate 781 de eșantioane de semințe oferite de 44 instituții de profil. 

Speciile și soiurile cu potențial ornamental au constituit 105 de eșantioane 
pentru teren protejat și 276 de mostre de semințe pentru teren neprotejat. 

Semințe recepționate au fost identificate și testate parțial: 122 de eșantioane, 

care au germinat în proporție de 42%. Completate colecțiile în perioada 
evaluată cu 132 de taxoni intraspecifici. Genofondul de teren deschis la 

momentul raportării însumează 1675 de taxoni specifici din 68 de familii şi 
264 de genuri ale filumurilor Magnoliophyta şi Pteridophyta. În teren 

protejat genofondul constituie 3114 taxoni, repartizați în 592 genuri și 135 

familii.  
A fost elaborat conceptul și sortimentul de plante ornamentale destinat 

creerii primei Grădini Sensoriale din țară. Deasemeni, este elaborat 



Rhodococcus, Streptomyces), 213 tulpini de bacterii, dintre care 
148 tulpini patogene (genurile: Salmonella, Klebsiella, 

Stafilococcus, Shigella, Escherichia, Sarcina) și 65 tulpini 

nepatogene (Bacillus, Pseudomonas), 7 tulpinii de drojdii 

(Saharomyces, Schizosaccharomyces) și 247 tulpini de micromicete 

din 18  genuri (Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Alternaria, 

Fusarium, Botrytis, Monilia, Mucor, Rhizopus, Acremonium,  
Cladosporium, Trichocladium, Phoma, Chaetomium, Arthrinium,  

Ulocladium, Ambrosiela. Talaromyces), dintre care predomină 

genurile Aspergillus și Penicillium. Tulpinile nepatogene au fost 
selectate pentru cercetări ulterioare. 

 

sortimentul de plante ornamentale comestibile, pentru o expoziție tematică, 
destinată vizitatorilor cu necesități speciale. 

 Continuat studiul comparativ al ritmului de creştere şi al ciclului 

ontogenetic la reprezentanţii genurilor Sempervivum L., Hemerocallis L., 

Allium L., Phoenix L., Waschingtonia H. Wendl., Hedera L. și inițiat la 

reprezentanții genului Lagurus L., Coix L. și Chasmanthium Link. Fixați 

indicii morfometrici și decorativi, descrierile morfologice. În anul de 
referință inițierea fazelor fenologice s-a manifestat cu o tardivitate vădită de 

14-20 zile, în special, faza înfloririi. Umiditatea sporită a avut impact negativ 

asupra fructificării și calității semințelor. Majoritatea speciilor incluse în 
studiu se referă la tipul hipogeu de germinare a seminței. Pentru palmieri 

însă, este caracteristic tipul epigeu. Totodată la Phoenix dactilifera Chabaud 

–semința e distanțată tubular la germinare (remote-tubular) și la 
Waschingtonia filifera H.Wendl. – distanțată ligular (remote-ligular). 

Important este că, semințele proaspete de palmier germinează 70-80%. 

Păstrarea lor scade treptat procentul de germinare. Testată și stabilită 
acțiunea pozitivă a Ecolitului (fertilizant organic) asupra rizogenezei 

butaşilor de Lantana camara L.. Procentul înrădăcinării butașilor tratați cu 

soluție de Ecolit constituie 85%, în cazul preparatului Cornevin – 50%. A 
fost elaborat protocolul de multiplicare in vitro a reprezentanților genului 

Hosta Tratt, pentru multiplicarea soiurilor de perspectivă. 

AGEPI a oferit deciziile de acordare a brevetului și brevetele, pentru soiurile:  
1) Hemerocallis x hybrida cv. FRUMOASA. Hotărâre de acordare a 

brevetului pentru soi de plantă nr. 484 din 28.04.2021. Cerere pentru brevet. 

v. 2018.12.11. nr. 0029; BREVET pentru soi de plantă, nr. 363, data 
acordării 30.06. 2021. 2) Paeonia lactiflora cv. ANDROMEDA. Hotărâre de 

acordare a brevetului pentru soi de plantă nr. 486 din 28.04.2021. Cerere 
pentru brevet. v. 2018.12.11. nr. 0031. BREVET pentru soi de plantă, nr. 

370, data acordării 30.06. 2021. 3) Chrysanthemum indicum L. cv. 

CAPITOLINA. Hotărărea №485 din 2021.04.28 cu privire la acordarea 
brevetului pentru soi de plantă. Cerere de brevet v. 2018.12.11. nr. 0030. 

Brevet nr. 369. 

Catalogul de semințe Index Seminum nr. 41, 2020-2021 menținut pe pagina 
WEB a GBNI a fost expediat către 130 de grădini botanice și alte instituții 

de profil. Publicate 20 lucrări; pregătite spre editare – 6 lucrări; participări la 

emisiuni Radio/TV – 14 (majoritatea translate în reluare). Participări la 
manifestări științifice, work-schop-uri - 15, altele (lecții, excursii tematice 

etc.) – 35. 

 
4.  
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Consumul real de energie electrică în ultimii  l0 ani a fost mai mic 

decât cel preconizat în documentele de politică energetică. Astfel, 

în 2018 Consumul Intern Brut de Energie Electrică (CIBEE) a 
constituit 4303,9 mln. kWh sau cu 4,87 ori mai mic decât cel 

preconizat. Pentru 2030 va constitui 5002 mln kwh; - în 2019 

producția de e-RES (energie electrică din surse regenerabile) a 
constituit circa 75 GWh sau 1,7 ;/o din CIBEE, iar puterea instalată 

a fost egală cu 40,5 MW. Evident, linia stabilită prin documentele 

de politici energetice de l0 % din CIBEE în annul 2020 să fie 
regenerabilă nu va fi realizată 

- Energia e-RES în RM se produce pe baza a patru surse: eoliană, 

solardăfotovoltaică, hidraulică bitiogaz obținut din deșeuri de 
biomasă . În 2019 cota-parte a acestor surse în producerea totală de 

g-RES a constituit: eoliană -57,3 biogaz - 38,4 oh, solară FV- 3,9 
o/o. Capacitatea instalației eoliane a constituit 80 oA, iar producerea 

de electricitate eoliană - 57,3 %o; Domeniul e-RES este deosebit de 

dinamic cu potenlial creativ-inovativ major, fapt ce asigură 
elaborarea sistemelor de conversie brevetabile. 

Proiectul se încadrează în strategia energetică a Republicii Moldova bazată 

pe orientarea spre surse alternative de energie, inclusiv, energiile 

regenerabile. Un element important în implementarea turbinelor eoliene de 
puteri mari este alegerea locației cu potențial energetic eolian. Informații 

despre potențialul eolian al Republicii Moldova există însă în Proiect 

accentul s-a pus pe studiul potențialului energetic și ale caracteristicilor 
vântului pentru entitățile administrativ - teritoriale de nivelul doi (raioane) 

din Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). În acest sens a fost efectuat 

studiul potențialului energetic și ale caracteristicilor vântului pentru 
entitățile administrativ - teritoriale (Telenești, Șoldănești, Nisporeni, 

Călărași, Orhei și Hâncești, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, 

Rezina, Strășeni și Ungheni). În hărțile elaborate potențialul energetic eolian 
se referă pentru un raion, suprafața unei celule fiind de patru ori mai mică. 

Altfel spus rezoluția hărților este de patru ori mai mare, sunt indicate toate 
localitățile. În ipoteza utilizării în zonele cu potențial energetic cuprins între 

150 și 400 W/m2 a turbinelor eoliene cu puterea unitară egală cu 3,0 MW, 

puterea totală posibil de instalat în raioanele analizate ar putea atinge circa 
25437 MW. Cea mai mare putere ar putea fi instalată în raionul Hâncești - 

7211 MW. Cele mai mari viteze  medii anuale ale vântului se constată în 



raionul Ungheni. La înălțimea de 100 m deasupra suprafeței solului viteza 
medie anuală a vântului este egală cu 7,3 m/s, densitatea de putere eoliană - 

370 W/m2. 

Un obiectiv important al Proiectului este și elaborarea sistemelor de 

conversie a energiilor eoliene și solare (electrică și termică) de dimensiuni 

mici pentru consumatorii dispersați. În context prin simulări CFD pe modele 

au fost determinate caracteristicile de putere și ale factorului de performanță 
aerodinamică a palelor aerodinamice și rotoarelor eoliene: cu ax orizontal și 

vertical. Analiza rotoarelor cu ax orizontal a fost efectuată pe software-ul 

Fluent, XFOIL cu interfața grafică XFLR5. Softwarele au fost selectate 
datorită axării lor pe analiza profilelor aerodinamice cu Re redus, prin 

utilizarea unei metode de panou de vorticitate liniară inviscidă cu o corecție 

de compresibilitate Karman-Tsien. În rezultat s-a stabilit că pentru turbinele 
eoliene cu ax orizontal de putere mică (max. 15 kW) unul dintre cele mai 

potrivite profile aerodinamice este profilul S1210. Profilele aerodinamice 

pentru rotoarele cu ax vertical au fost simulate în software-urile ANSYS 
Fluent  și QBlade. S-a stabilit că profilele aerodinamice asimetrice simulate 

(FX 63-137, COE 176 ș.a.) au demonstrate o performanță aerodinamică 

superioară față de profilul simetric NACA 0018 utilizat preponderant. 
Aplicate pe rotoarele cu ax vertical, profilurile asimetrice au dezvoltat, de 

asemenea, un coeficient de putere superior profilului aerodinamic simetric 

În baza analizei stării de lucruri în domeniul producerii energiei electrice din 
energie eoliană au fost elaborate scheme conceptuale de sisteme de conversie 

a energiei eoliene (cu ax orizontal și vertical) în energie electrică, care sunt 

protejate cu 4 brevete de invenție. 
Un factor major în eficiența de conversie a energiei solare este orientarea 

panourilor (fotovoltaice și termice) perpendicular la razele solare. În baza 
analizei sistemelor de conversie a energiei solare fotovoltaice a fost elaborate 

și brevetată schema unei instalații cu orientare automata la soare după 

principiul orientării florii soarelui la soare. 
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În cadrul Proiectului au fost elaborate și aplicate metodologiile de 

evaluare a stabilității ecosistemelor urbane și suburbane și cea de 

studiu diagnostic la nivel regional. Aplicarea metodei analizei 

SWOT a permis identificarea problemelor existente în domeniul de 
cercetare. 

Crearea bazei de date a permis evaluarea componentelor naturale, 

socio-economice și a impactului din ecosistemele urbane și rurale. 
Au fost identificate și analizate sursele sectoriale cu impact 

semnificativ asupra mediului. Către acestea se referă stațiile de 

epurare a apelor reziduale din Bălți și Florești și întreprinderile 
industriale, ce duc la poluarea aerului atmosferic din Bălți („Knauf-

Gips” SRL, SA „Cet-Nord”, SA „Incomlac”) și Florești (SA 

„Fabrica de unt” și ICS „Natur-Bravo”). Starea ecologică din aria 
de studiu a fost evaluată în baza calității apelor de suprafață, aerului 

atmosferic, solului, stării biodiversității. Rezultatele obținute sunt 

prezentate în 2 monografii, în special „Studiul Diagnostic al 
ecosistemelor urbane și rurale din RD Nord”, Culegerea de articole 

„Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale 

și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”, precum și 
alte 3 monografii. 

Rezultatele din Sondajul Sociologic realizat, vor contribui la 

îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor privind situația 
socio-demografică, economică și ecologică și ajustarea 

corespunzătoare a strategiilor de dezvoltare regională și locală. 

Pentru realizarea etapei an. 2021 a Proiectului au fost efectuate mai multe 

activități: a fost elaborată baza de date la compartimentele resurse naturale, 

populație, economie și sursele de impact antropic asupra mediului (aer, apă, 

sol, biodiversitate, starea sănătății populației) și a sistemelor de 
aprovizionare cu apă și sanitație; au fost prelevate și analizate probele de 

mediu pentru identificarea condiţiilor de referinţă în ecosistemele urbane și 

rurale cercetate; a fost determinată starea actuală și modificările recente a 
componentelor naturale și socio-demografice în Regiunea de Dezvoltare 

Nord (RDN), inclusiv în ecosistemele urbane (EU) Bălți și Florești; a fost 

evaluat impactul nutrienților, emisiilor în atmosferă, deversărilor apelor 
reziduale în ecosistemele urbane cercetate și evaluată capacitatea zonelor 

umede privind acumularea nutrienților, transportul sedimentelor și stabilit 

impactul activităților socio-economice din RDN; a fost stabilită starea 
ecologică a ecosistemelor acvatice, atât în limitele zonelor de cercetare (EU 

Bălți și EU Florești), cât și pe întreg teritoriul RDN; au fost analizați 

indicatorii de producție și economico-financiari ale sistemelor publice de 
aprovizionare cu apă și sanitație. 

În rezultatul activităților a fost stabilită dependența diversității biologice 

vegetale de gradul de antropizare a ecosistemelor urbane. În EU speciile 
spontane sunt înlocuite ce cele ruderale și segetal-ruderale. Cu cât gradul de 

antropizare a EU este mai mare, cu atât este mai mic numărul speciilor 

spontane, ce servesc ca indicator al gradului de antropizare. A fost 
demonstrat, că una din sursele majore de poluare a mediului în EU Bălți și 

Florești îl reprezintă apele reziduale (AR) epurate la Stația de Epurare 
Biologică (SEB). Aceasta se explică prin gradul de epurare inadecvat a AR 

la SEB din EU Bălți și Florești. Calculele efectuate, indică că nămolul 

generat la SEB Bălți reprezintă o sursă de poluare esențială a aerului 
atmosferic cu emisiile de CH4 și CO2. Cantitatea de 489,645t CH4 (SEB) și 

8,36 t CH4 (SA „Combinatul de Produse Alimentare”) generată de nămolul 



stocat și de coeficientul efectului de încălzire a CH4 egal cu 21, ceea ce 
demonstrează un impact esențial a SEB Bălți asupra mediului. Au fost 

identificate sursele staționare (întreprinderile) de poluare majoră a EU Bălți 

care depășesc limitele admisibile. În rezultatul cercetărilor experimentale a 

fost stabilită calitatea componentelor de mediu și a surselor de impact major 

asupra mediului. A fost elaborat programul de reducere a nutrienților în EU 

Bălți și Florești. A fost efectuată evaluarea dinamicii stării sănătății 
populației (prevalența, incidența și mortalitatea generală pe raioane). În 

evaluarea stării socio-economice și geodemografice a fost elaborat Suportul 

metodologic privind evaluarea situației geodemografice, utilizarea surselor 
și sistemelor de aprovizionare cu apă, starea componentelor naturale. 

Rezultatele obținute la Sondajul Sociologic „Dimensionarea socio-

economică a dezvoltării durabile regionale” (la nivel de populație și experți 
în domeniu din APL-urile de nivelurile I și II din RD Nord) vor contribui 

semnificativ la înlăturarea lacunelor statisticii oficiale în profil teritorial și la 

evaluarea adecvată a situației socio-demografice, economice și ecologice, și 
ajustarea corespunzătoare a strategiilor de dezvoltare regională și locală. 

Cu ajutorul bazei de date create, instrumentarului metodologic aplicat la 

etapa curentă și rezultatelor experimentale obținute s-au elaborat 4 
monografii colective: „Starea componentelor de mediu din Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova (pe exemplul ecosistemelor urbane 

Bălți și Florești)”, „Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și 
sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord 

a Republicii Moldova”, „Situația geodemografică a localităților din RD 

Nord” și „Managementul demografic”, produs în comun cu Academia de 
Studii Economice a Republicii Moldova și Institutul de Ecologie și 

Geografie. 
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Diversitatea 
artropodelor 

hematofage, a zoo şi 

fitohelminţilor, 
vulnerabilitatea, 

strategiile de tolerare a 

factorilor climatici şi 
elaborarea procedeelor 

inovative de control 

integrat al speciilor de 
interes socio-economic. 

Institutul de Zoologie 
Dr.hab. 

Toderaş Ion 

Cercetările multidisciplinare au contribuit la elaborarea Catalogului 
Național ”Diversitatea  artropodelor hematofage, a zoo- şi 

fitohelminţilor din fauna sălbatică a  Republicii Moldova”. 2. 

Implementarea metodologiei și schemelor Pan - Europene 

standardizate în monitorizarea artropodelor hematofage a permis 

includerea în catalog a celor mai periculoase specii de căpușe 

ixodide (22 specii), țânțari din familia Culicidae  (39 specii), 
simulide (14 specii) și flebotomi (3 specii), care vectorizează 

emergența și reemergența unor boli periculoase pentru om și 

animale. 3. În microflora dăunătorului Sitona lineatus L. și Hypera 
postica Gyll. au fost identificate tulpini fungice ale speciilor 

Beauveria bassiana, Beauveria spp., Isaria fumosorosea și tulpini 

Bacillus thuringiensis cu potenţialul relevant în controlul biologic al 
acestor insecte. 4. Lucrarea fundamentală ”Tratat de parazitoze 

asociate ale animalelor domestice” (autor prof. Erhan Dumitru) 

pune în circuitul științific Național și Internațional rezultate inedite 
în domeniul funcționării sistemelor parazitare asociate la animale 

domestice. 5. Ghidului metodologic „Procedee inovative de 

combatere şi profilaxie a parazitozelor la fazanul comun (Phasianus 
colchicus L.)” pune temeiul unei noi direcții științifice: ”Profilaxia 

și deparazitarea faunei de interes cinegetic”. 6. Institutul de 

Zoologie în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și 
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au depus 

primul brevet european ”Complément alimentaire à base de 

molybdène pour les abeilles”  în care se patentează sintetiza și 
testarea umor compuși organici coordinativi cu proprietăți 

performante pentru interesele apiculturii. (N0 CPI: 02-0400. Date 
de signature: 23.07.2020.  Références pour le dossier: 

IFBI20SPYCOM. n° dépôt : FR2007784).1.Multidisciplinary 

research has contributed to the elaboration of the National Catalog 

În rezultatul cercetărilor taxonomice, la ora actuală, în Republica Moldova 
au fost descrise un șir de nevertebrate hematofage inclusiv 41 specii de 

ţânţari aparținând la șase genuri:  Anopheles (9 sp), Aedes (21 sp.), Culex (5 

sp.), Culiseta (3 sp.), Coquillettidia (2 sp.) și Uranotaenia (1 sp.) dintre care 

39 sp. sunt native și 2 sp. incerte, trei specii de flebotomi (vectori ai 

leishmaniozei), 14 specii de musculițe negre (Diptera: Simulide) și 22 specii 

de căpușe ixodide.  
A fost completată baza de date privind caracteristicile climatice în stațiile de 

colectare, concretizînd starea actuală a habitatelor pentru speciile de interes 

comunitar și calcularea  indicilor ecometrici climatici (Indicele de ariditate 
de Martonne, Indicele pluviotermic; Indicele de ploaie Lang; Balanța 

convențională a umidității) ș.a. 

În rezultatul cercetărilor genetico-moleculară au fost obținute și analizate 
secvențele regiunii cod de bare pentru 12 exemplare de coleoptere din 

suprafamilia Tenebrionoidea, fapt care a permis de a identifica la nivel de 

specie toate exemplarele de coleoptere studiate. Secvențele obținute au fost 
acceptate și depuse în mega-bazele de date, completând biblioteca de 

referință internațională cu succesiuni nucleotidice ale regiunii cod de bare 

ADN pentru speciile de coleoptere identificate.  
Totodată utilizarea tehnicii ADN-barcoding reprezintă un instrument 

molecular cu mare capacitate de rezoluție, care face procedura de 

identificare taxonomică mai rapidă, în special pentru cei care nu sunt 
specialiști de forță în taxonomia clasică. 

Prin modelarea matematică efectuată pe ixodidele colectate pe o perioadă de 

60 ani, s-a demonstrat că nu are loc modificarea parametrilor somatici (L-
W) ceea ce atestă că interrelația izometrică dintre masa și lungimea corpului 

la căpușele hematofage este conservativă. 
În premieră a fost studiată gametogeneza la femelele triploide (2C. 

elongatoides xC. tanaitica) pe parcursul diferitor stadii ontogenetice folosind 

anticorpi specifici și markeri cromozomiali. 
S-a demonstrat că endoreplicarea premeiotică are loc numai într-o populație 

mică de celule goniale cu una sau două diviziuni celulare înainte inițierii 



meiozei. Mai mult, se atestă că doar acele celule care au suferit duplicarea 
genomului sunt capabile să treacă de punctul de control meiotic din pahitenă 

și să genereze oocite. Majoritatea celulelor meiotice, care sunt neduplicate, 

nu sunt capabile să efectueze conjugarea cromozomială și să formeze 

bivalenți din cauza incompatibilităților cromozomiale.  

A fost monitorizat și evaluat impactul schimbărilor climatice multianuale 

asupra activităţii vitale a familiilor de albine în diferite perioade.  
Cunoaşterea acestor legităţi permite apicultorilor să întreprindă măsuri 

speciale de îngrijire şi nutriţie direcţionată care vor atenua impacturile 

negative contribuind la conservarea speciei polenizatoare Apis mellifera şi 
sporirea productivităţii acesteia. 

Cadastrul parazitofaunei Republicii Moldova a fost completat cu un șir nou 

de specii de fito- și zoo- helminți, mai ales semnalați la plantele de cultură și 
animalele de interes cinegetic. A fost prezentată pentru editare lucrarea 

fundamentală ”Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor 

principale de importanţă cinegetică, profilaxie și tratament”. 
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Studii structurii 
geologice a teritoriului 

Republica Moldova 

pentru valorificarea 
raţională a substanţelor 

minerale utile şi 

reducerii riscului 
seismic. 

Institutul de Geologie şi 
Seismologie 

Dr.  
Nicoara Igor 

În anul 2020 Planul de cercetare în cadrul proiectului a fost 

indeplinit în masură deplină. În rezultatul studiului efectuat s-a 
reușit perfecționarea substanțială a bazei științifice pentru 

prognozarea cantitativă a pericolului și riscului seismic în teritoriul 

Republicii Moldova. 
Rezultatele  sunt originale, parțial deja implementate, în viitor vor 

fi utilizate în lucrările de evaluare a hazardului și riscului seismic, 

de unități de proiectare și construcție seismorezistentă, ce activează 
în Republica Moldova. Din păcate, rezultatele obținute în această 

perioadă nu au fost diseminate pe deplin, din cauza situației create 

de pandemia COVID19. 
Precizia determinării gradientului vertical de gravitație din 

măsurători gravimetrice la 

diferite altitudini cu gravimetrele La-Coste Romberg variază de la 

0.005 la 0.010 mGal. 

Această precizie nu este suficientă pentru analiza influenței 

variațiilor densității maselor asupra frecvenței și magnitudinii 
cutremurelor de Pământ. 

În scopul reducerii erorilor sistematice și de citire, care influențează 

precizia măsurătorilor 
gravimetrice, pentru executarea măsurătorilor zilnice au fost 

utilizate două gravimetre La-Coste Romberg etalonate în stațiile 

Rețelei Gravimetrice Naționale de ordinul zero. 
Analizele preliminare ale seriilor temporale arată că gradientul 

vertical de gravitație create 

pe parcursul a patru luni de la  -0.288 la -0.270 mGal /m, ceea ce 
înseamnă posibila creștere a densității de masă în regiune. 

Deși datele obținute sunt insuficiente pentru concluzii finale cu 

privire la procesele de 
schimbare a densității maselor, acestea au demonstrat că 

înregistrarea gravitației zilnice cu 

gravimetre La-Coste Romberg este un instrument promițător pentru 
predicțiile cutremurelor. 

Determinarea ulterioară a corelației dintre gradientul vertical de 

gravitație și frecvența 
cutremurelor se va utiliza analiza spectrală multicanal. 

Este de menționat că înregistrările continue a măsurătorilor de 
gravitație cu ajutorul gravimetrului digital CG 6 AutoGrav asociate 

cu măsurătorile continue a altitudinilor în stațiile permanente GNSS 

vor îmbunătăți probabil acuratețea predicțiilor cutremurelor. 

În baza cercetărilor efectuate în ultimii ani și analizei datelor de arhivă au 

fost aduse la un numitor comun datele privind stratigrafia Ediocarianului 
(Vendianului) din cadrul Republicii Moldova.  

A fost efectuată evaluarea impactului complexului hidroenergetic al 

lacurilor de acumulare din partea mijlocie a fluviului Nistru asupra 
condițiilor hidrogeologie din Republica Moldova.  

Au fost studiate caracteristicile regimului seismic al regiunii Carpatice 

pentru perioada 2019-2021; prelevate datele instrumentale şi macroseismice 
despre evenimentele seismice ce au avut loc în această perioadă și efectuat 

studiul mai detaliat al cutremurelor resimțite, fiind găsite soluțiile 

mecanismului focal ale cutremurelor. 
În anul 2021 Planul de cercetare în cadrul proiectului a fost indeplinit în 

masură deplină. În rezultatul studiului  efectuat s-a reușit perfecţionarea 

substanțială a bazei științifice pentru prognozarea cantitativă a pericolului și 

riscului seismic în teritoriul Republicii Moldova. 

Rezultatele sunt originale, parțial deja implementate, în viitor vor fi utilizate 

în lucrările de evaluare a hazardului și riscului seismic, ce vor permite 
obținerea noii generații de hartă a zonării seismice a teritoriului Republicii 

Moldova. În comparație cu harta veche, harta în cauză reflectă mai adecvat 

pericolului seismic și va servi ca bază pentru perfecționarea ulterioară a 
cadrului normativ, ce reglementează proiectarea și construcția 

seismorezistentă în Republica Moldova. Astfel, impactul socio-economic al 

cercetărilor seismologice din a. 2021 este determinat de majorarea în 
prespectivă a securității seismice a teritoriului, iar în ultimă instanţă, de 

reducerea pierderilor de vieţi omenești şi a daunelor economiei, cazuate de  

cutremure – fapt, ce contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării. 
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Cercetări privind 

mobilizarea diversităţii 
vegetale cu potenţial 

ornamental pentru 

conservarea ex situ. 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Timbalî Valentina 

Sîrbu  

Tatiana 

Mobilizarea, adaptarea plantelor, conservarea lor ex situ constituie 
obiectivul de importantă majoră în cercetarea dată, în contextul 

conservării diversității vegetale și a valorificării ei sustenabile. 

Mobilizarea noilor specii de plante din diverse regiuni 

fitogeografice, inclusiv flora nativă (223 taxoni) au completat 

colecţiile de plante de teren protejat și deschis ale Gradinii Botanice 

Naționale (Institut) "Al. Ciubotaru" cu 182 taxoni intraspecifici. 
Genofondul actual constituie respectiv 3069 taxoni, repartizaţi în 

133 familii şi 622 de genuri (teren protejat) și 1780 taxoni din 68 

familii şi 262 de genuri (teren deschis) din filumurile Psilotophyta, 
Lycopodiophyta, Pteridophyta, Pinophyta, Cycadophyta, 

Magnoliophyta. Au fost inițiate 2 colecții noi: Sempervivum L. cu 

17 taxoni intraspecifici și colecția de graminee decorative – 51 
taxoni. Realizat un studiu complex al rolului terapiei horticole și 

necesitatea dezvoltării acestei ramuri. 

Cercetarea particularităților morfobiologice, înfloririi, fructificării, 
înmulțirii reprezentanților din genurile Kalanchoe Adans., 

Sempervivum L. (fam. Crassulaceae), Lagurus L., Imperata Grillo 

etc. (fam. Poaceae), Solanum L. (fam. Solanaceae), Hedera L.(fam. 
Araliaceae), Allium L. (fam.  

Alliaceae), Pelargonium L Her (Geraniaceae) a rezultat în stabilirea 

ritmului de dezvoltare, a programul ontogenitic, coeficientul 
înmulțirii vegetative și generative a taxonilor studiați în noi condiții 

de viață. 

În rezultatul hibridărilor dirijate a fost obținută germoplasmă de 
Hemerocallis L., Paeonia L., Chrysanthemum L. Descrise 6 forme, 

hibrizi noi de plante ornamentale. Pregătite și testate pentru 
distinctivitate, uniformitate și stabilitate soiurile ΄ANDROMEDA΄ 

de Paeonia lactiflora Mill., ΄CAPITOLINA΄ Chrysanthemum 

indicum (L.). Ness.΄CAPITOLINA΄ și ΄FRUMOASA΄ de 
Hemerocallis hybrida hort., elaborate protocoalele pentru AGEPI. 

Elaborate și editate recomandări de multiplicare și cultivare ale 

plantelor de seră. Editat Catalogul de semințe Index Seminum nr. 
41, 2020-2021 și plasat pe pagina WEB a GBNI, expediat electronic 

la 130 de Grădini Botanice și alte instituții de profil. Recepționate 

615 eșantioane de semințe din 28 instituții botanice; primite și 
executate 9 solicitări (43 eșantioane). 

Rrealizate – 10 emisiuni R/TV. Participări la 10 evenimente 

științifice; Publicate 18 lucrări științifice. 

Mobilizarea și completarea colecțiilor Grădinii Botanice Naționale (I) 

„Al. Ciubotaruˮ (GBNI) cu taxoni noi a fost realizată, în temei, prin 

schimbul internațional de semințe, prin expediții, deplasări și procurări. 

Așadar, au fost achiziționate 781 de eșantioane de semințe oferite de 44 

instituții de profil. Speciile și soiurile cu potențial ornamental au constituit 

105 de eșantioane pentru teren protejat și 276 de mostre de semințe pentru 

teren neprotejat. Semințe recepționate au fost identificate și testate parțial: 

122 de eșantioane, care au germinat în proporție de 42%. Completate 

colecțiile în perioada evaluată cu 132 de taxoni intraspecifici. Genofondul 

de teren deschis la momentul raportării însumează 1675 de taxoni specifici 

din 68 de familii şi 264 de genuri ale filumurilor Magnoliophyta şi 

Pteridophyta. În teren protejat genofondul constituie 3114 taxoni, repartizați 

în 592 genuri și 135 familii.  

A fost elaborat conceptul și sortimentul de plante ornamentale destinat 

creerii primei Grădini Sensoriale din țară. Deasemeni, este elaborat 

sortimentul de plante ornamentale comestibile, pentru o expoziție tematică, 

destinată vizitatorilor cu necesități speciale. 

Continuat studiul comparativ al ritmului de creştere şi al ciclului 

ontogenetic la reprezentanţii genurilor Sempervivum L., Hemerocallis L., 

Allium L., Phoenix L., Waschingtonia H. Wendl., Hedera L. și inițiat la 

reprezentanții genului Lagurus L., Coix L. și Chasmanthium Link. Fixați 

indicii morfometrici și decorativi, descrierile morfologice. În anul de 

referință inițierea fazelor fenologice s-a manifestat cu o tardivitate vădită de 

14-20 zile, în special, faza înfloririi. Umiditatea sporită a avut impact negativ 

asupra fructificării și calității semințelor. Majoritatea speciilor incluse în 

studiu se referă la tipul hipogeu de germinare a seminței. Pentru palmieri 

însă, este caracteristic tipul epigeu. Totodată la Phoenix dactilifera Chabaud 

–semința e distanțată tubular la germinare (remote-tubular) și la 

Waschingtonia filifera H.Wendl. – distanțată ligular (remote-ligular). 

Important este că, semințele proaspete de palmier germinează 70-80%. 

Păstrarea lor scade treptat procentul de germinare. Testată și stabilită 

acțiunea pozitivă a Ecolitului (fertilizant organic) asupra rizogenezei 

butaşilor de Lantana camara L.. Procentul înrădăcinării butașilor tratați cu 

soluție de Ecolit constituie 85%, în cazul preparatului Cornevin – 50%. A 

fost elaborat protocolul de multiplicare in vitro a reprezentanților genului 

Hosta Tratt, pentru multiplicarea soiurilor de perspectivă. 

AGEPI a oferit deciziile de acordare a brevetului și brevetele, pentru 

soiurile:  

1) Hemerocallis x hybrida cv. FRUMOASA. Hotărâre de acordare a 

brevetului pentru soi de plantă nr. 484 din 28.04.2021. Cerere pentru brevet. 

v. 2018.12.11. nr. 0029; BREVET pentru soi de plantă, nr. 363, data 

acordării 30.06. 2021. 2) Paeonia lactiflora cv. ANDROMEDA. Hotărâre de 

acordare a brevetului pentru soi de plantă nr. 486 din 28.04.2021. Cerere 

pentru brevet. v. 2018.12.11. nr. 0031. BREVET pentru soi de plantă, nr. 

370, data acordării 30.06. 2021. 3) Chrysanthemum indicum L. cv. 

CAPITOLINA. Hotărărea №485 din 2021.04.28 cu privire la acordarea 

brevetului pentru soi de plantă. Cerere de brevet v. 2018.12.11. nr. 0030. 

Brevet nr. 369. 

Catalogul de semințe Index Seminum nr. 41, 2020-2021 menținut pe 

pagina WEB a GBNI a fost expediat către 130 de grădini botanice și alte 

instituții de profil. Publicate 20 lucrări; pregătite spre editare – 6 lucrări; 

participări la emisiuni Radio/TV – 14 (majoritatea translate în reluare). 



Participări la manifestări științifice, work-schop-uri - 15, altele (lecții, 

excursii tematice etc.) – 35. 
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Consolidarea achiziţiilor 
publice durabile în 

Republica Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr.hab. 

Ulian Galina 

In prima etapă a proiectului au fost precizate afinitățile și 

delimitările conceptuale privind achizițiile verzi și achizițiile 
durabile; au fost identificate implicațiile achizițiilor durabile asupra 

conceptualizării unor noi modele de afaceri și consumului 

sustenabil. în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ primar și 
secundar în materie de achiziții publice cu implicarea componentei 

de durabilitate s-a realizat analiza legislației și s-a efectuat 

cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în 
cadrul acordurilor internaționale pe domeniul achizițiilor publice 

durabile. 

Rezultatele obținute în proiect permit formularea de recomandări și 
soluții pentru creșterea componentei de durabilitate în domeniului 

achizițiilor publice, cât și aprofundarea cunoștințelor în materie de 
achiziții durabile, modele de afaceri durabile și consum sustenabil. 

Pentru evaluarea potențialului și a percepției achizițiilor publice durabile în 

Republica Moldova a fost determinat instrumentarul metodologic de 
colectare a datelor necesare pentru demersul analitic (elaborarea si aplicarea 

de chestionare către părțile interesate), organizarea de focus-grupuri, 

interviuri cu experți, reprezentanți ai Agenției Achiziții Publice, organizarea 
de seminare metodico-științifice, Simpozionul Științifico-Practic ș.a. Datele 

analitice acumulate au avut ca scop efectuarea unei analize SWOT a 

potențialului achizițiilor publice durabile în Republica Moldova.  
La această etapa de realizare a proiectului s-a elaborat cadrul metodologic 

de calculare a Indicelui Multicriterial pentru evaluarea sustenabilității 

achizițiilor publice. În scopul înregistrării dreptului dreptului de autor şi 
drepturilor conexe pentru metodologia de determinare a Indicelui 

Multicriterial pentru evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica 
Moldova în condiții de sustenabilitate economică s-a depus dosarul pentru 

obținerea certificatului de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi 

drepturilor conexe. Un alt obiectiv a vizat evaluarea percepției asupra 
respectării principiilor care stau la baza achizițiilor publice (transparență; 

eficiență; asigurarea concurenței; protecția mediului și promovarea 

dezvoltării durabile; etc.), dar și a progresului privind implementarea 
achizițiilor publice durabile. Rezultatele obținute se concretizează în 

elaborarea și publicarea Indicelui de Percepție a Achizițiilor Publice 

Durabile în Republica Moldova și diseminarea acestora către părțile 
interesate prin organizarea unui eveniment public. 
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Sinergismul dintre 
factorii naturali şi 

mijloacele 

microbiologice, ecologic 
inofensive, de reglare a 

densităţii populaţiilor de 
organisme dăunătoare 

pentru protecţia 

culturilor agricole în 

agricultura 

convențională şi 

ecologică. 

IP Institutul de Genetică, 
fiziologie și protecție a 

plantelor 

Dr.hab.  
Volosciuc Leonid 

A fost demonstrată necesitatea și modalitate de schimbare a 

paradigmei protecției plantelor și înregistrate rezultate 

semnificative de sinergism dintre mijloacele microbiologice cu 
factorii naturali, elaborarea și aplicarea preparatelor poli 

funcționale, precum și extinderea spectrului de mijloace de protecție 

biologică pentru sistemele de agricultură convențională și 

ecologică. 

A fost înregistrată sporirea activității biologice a compoziției dintre 

bacteriile entomopatogene de Bacillus thuringiensis  în amestec cu  
FP-09  pentru reglarea densității populației Leptinotarsa 

decemlineata la cartof. S-a demonstrat sinergismul dintre Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki și preparatul ”Microcom” (86,92%) în 
combaterea lepidopterelor dăunătoare la măr. A fost stabilit 

sinergismul dintre bacteriile Pseudomonas aureofaciens și Bacillus 

thuringiensis var.kurstaki în combaterea Plasmopara viticola la vița-
de-vie, interacțiunea dintre Bacillus subtilis și Bacillus thuringiensis 

și prezența sinergismului în combaterea patogenilor castravetelui. 
A fost determinate relațiile dintre Bacillus thuringiensis var. 

thuringiensis și Lecanicillium muscarium și acțiunea sinergică în 

combaterea Păianjenului roșu comun la castraveți și tomate. 

Au fost elaborate procedee de cultivare a Saccharopolyspora 

spinosa Mertz and Yao pentru producerea și determinarea 

capacităților insecticide a ei în combaterea insectelor cu aparat bucal 
înțepător-sugător.  

A fost demonstrat sinergismul preparatelor Rizoplan-SC și 

Trichodermin-SC în combaterea agenților patogeni la măr și 
elaborate procedee tehnologice de producere a bacteriofagilor 

pentru combaterea Focului bacterian al rozaceelor.      

Activitatea Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie în anul 2021 a 

fost orientată la constituirea sistemelor de protecție integrată a plantelor în 

agricultura convențională și ecologică prin elaborarea procedeelor 
biotehnologice de producere a biomasei active a bacteriilor antagoniste și 

entomopatogene, ciupercilor microscopice și antagoniste, baculovirusurilor 

și bacteriofagilor de perspectivă și determinarea fenomenelor sinergice 

dintre agenții biologici și factorii naturali în vederea protecției culturilor 

agricole. Ținând cont de tendințele științei mondiale din domeniu protecției 

biologice, constatăm că situația actuală din agricultură dictează necesitatea 
elaborării conceptului privind elaborarea sistemelor ecologic inofensive de 

protecție și implementarea direcțiilor noi de agricultură bazate pe utilizarea 

capacităților circuitelor naturale.   
Extinderea iminentă a gamei de mijloace ecologic inofensive de combatere 

a organismelor dăunătoare poate fi realizată doar la elaborarea mijloacelor 

microbiologice de protecție a culturilor agricole, ca o direcție de perspectivă 
recunoscută și abordată în centrele științifice mondiale de profil. Pentru 

lărgirea spectrului de preparate biologice au fost determinate relaţiile 
antagoniste dintre agenții bacterieni din 2 variante patologice a Bacillus 

thuringiensis (kurstaki și thuringiensis) pentru controlul  microbiologic al 

lepidopterelor dăunătoare și a Gândacului din Colorado în protecția mărului 

și cartofului.  A fost dterminată activitarea biologică a unei sușe de ciuperci 

microscopice și a unei bacterii antagoniste și determinată eficacitatea 

biologică a preparatelor biologice Trichodermin-SC și  Rizoplan în 
combaterea agenților patogeni Venturia inaequalis și Podosphera leucotriha, 

demonstrând efectul sinergic dintre agenții biologici utilizați în baza lor. A 

fost demonstrată acțiunea bacteriilor sporifere din specia Bacillus subtilis 
asupra făinării castraveților, determinând rolul și locul bacteriilor 

antagoniste pentru combaterea agenților patogeni ai bolilor la castraveți. Au 

fost identificate și determinate particularitățile patogenezei a 2 tulpini de 
bacterii entomopatogene Bacillus thuringiensis împotriva lepidopterelor 

dăunătoare la cultura mărului și coleopterelor în protecția cartofului.   

Au fost determinate relațiile sinergice dintre bacteria Bacillus thuringiensis 
var. thuringiensis și ciuperca entomopatogenă Lecanicillium muscarium, 

condițiile de producere și eficacitatea biologică a lor în combaterea 



Păianjenului roșu comun (Tetranychus urticae Koch.) și afidelor pentru 
protecția culturilor de seră (castraveți, tomate).  

Au fost determinate condițiile de creștere (temperatura, pH) pe 3 medii noi 

de cultură a actinobacteriei Saccharopolyspora spinosa DSMZ și testate în 

vederea cultivării în mediu lichid  pentru obținerea biomasei active în 

combaterea insectelor și acarienilor cu un impact deosebit asupra culturilor 

agricole, care nu pot fi combătute cu alte mijloace ecologic inofensive de 
protecție.  

S-a stabilit că sinergismul, ca un mod de interdisciplinaritate, se manifestă 

prin diferite tipuri de cooperare multi- şi interfactorială în funcție de rolul și 
direcția acțiunii factorilor (microorganisme utile, pe de o parte, și factorii 

abiotici, pe de altă parte, în combaterea agenților patogeni ai mărului, viței-

de-vie, castraveților și cartofului, precum și lepidopterelor dăunătoare la 
măr).   

S-a stabilit existența corelației strânse dintre suspensiile bacteriene și 

proprietățile SiO2 pentru combaterea agenților fitopatogeni Plasmopara 
viticola, și Botrytis cinerea la viță-de-vie. A fost determinată activitatea 

antagonistă a biopreparatelor în combaterea patogenilor micotici ai culturii 

nucului. Bacteria Pseudomonas aureofaciens CNMN-Ps-05 poate fi utilizată 
în combaterea patogenului Alternaria alternata, care manifestă acțiune 

biologică înaltă asupra agentului patogen, zona de inhibiție constituind 35±4 

mm. Preparatul Trichodermin SC (Trichoderma lignorum M10) manifestă 
activitate antagonistă asupra Alternaria alternata (32±3 mm) și Fusarium 

poae (33±3 mm). Preparatul Rizoplan (Pseudomonas fluorescens AP-33 (V-

3481) are efect antagonist asupra patogenilor Alternaria alternata (33 ±4 
mm) și Fusarium poae (33 ±2 mm). Au fost selectate 5 izolate de 

bacteriofagii cu activitatea litică împotriva bacteriilor Pseudomonas syringae 
pv. syringae la culturile pomicole. Bacteriofagii фPsСу4-a sa demonstrat 

activitatea împotriva bacteriilor patogene Pseudomonas syringae pv. 

syringae și Erwinia amylovora. S-a stabilit că izolatul de bacteriofagi 
фPsСу4-a manifestă acțiune asupra celulelor Ps. syringae pv. syringae și E. 

amylovora. 
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Evaluarea stării solurilor 
Republicii Moldova. în 

condiţii de agrogeneză, 

perfecţionarea 
clasificatorului şi 

sistemului de bonitare, 

elaborarea cadrului 
metodologic-

informaţional de 

monitorizare şi 
reproducere lărgită a 

fertilităţii. 

IP Institutul de 

Pedologie, Agrochimie 

și Protecție a solului N. 
Dimo 

Dr.  

Rozloga Iurii 

1. În rezultatul cercetărilor s-a constatat că condițiile bioclimatice, 

geomorfologice locale în comun cu rocile nisipoase, lutoase și luto-
argiloase au determinat un echilibru specific între procesele 

pedogenetice antagoniste. 

2. Pentru solurile brune și cenușii este caracteristică diferențierea pe 
profil a proceselor de eluviere, iluviere, argilizarea „in situ” și 

humificarea, care sunt principalele procese elementare de solificare 

care conduc la formarea orizonturilor genetice și a profilelor acestor 
soluri. 

3. Solurile brune și cenușii arabile în comparație cu cele naturale se 

caracterizează cu modificări radicale în rezultatul degradării calității 
lor, exprimate prin migrarea pe profil a produselor alterării a părții 

minerale a solurilor, include reapariția în stratul arabil al 

materialului argilos al orizontului iluvial, micșorarea conținutului 
de humus de 2-4 ori; pierderea rezistenței la compactare, calitate 

fizică nefavorabilă în urma dehumificării și destructurării, 

micșorarea acidității hidrolitice de 2-4 ori, degradarea dezastruoasă 
biologică și scăderea esențială a productivității solurilor. 

4. în rezultatul cercetărilor pedologice au fost identificate și 

perfecționate principiile de clasificare în baza proprietăților 
diagnostice și elementelor formative de nomenclatură pentru 

solurile brune și cenușii. La nivel taxonomic superior se propune 
unele modificări la clasificatorul în vigoare, și anume: două 

subtipuri de sol brun (luvic și tipic) și patru subtipuri | de sol cenușiu 

(albie, tipic, cemic și slitizat). 

Cercetările prevăzute de etapa 2021 au fost direcționate la studierea evoluției 

cernoziomurilor, identificarea particularităților genetice (geomorfologice, 
pedologice și microbiologice), formelor de degradare, compararea valorilor 

însușirilor solurilor formate în regim natural și antropic și poziționarea 

spațială a contururilor și profilelor de sol ale acestora. 
Au fost colectate și analizate din materialele de arhivă 234 profile de sol, 

creat stratul digital al contururilor de cernoziomuri în număr de 40305 cu 

suprafața de 2132604 ha. În cadrul a trei subtipuri de sol au fost amplasate 6 
profile de sol noi, câte două paralele în regim natural și agricol și prelevate 

35 de probe de sol, efectuate 37 analize și 1227 determinări. Datele obținute 

au fost întroduse în baza de date al SIG al calităţii solurilor din cadrul “Data 
Centrului Pedologic” (http://gis.soil.msu.ru/soil_db/moldova/). 

Pe teritoriul Moldovei cernoziomurile au evoluat în cadrul arealelor stepei 

propriu-zise semiaride, stepei și silvostepei semiumede. Procesul de 
pedogeneză al cernoziomurilor în zona climatică temperată conduce la 

formarea unui complex organo-mineral stabil. Paralel cu acumularea 

humusului în partea  organică a cernoziomurilor se acumulează și elementele 
nutritive. Cele mai favorabile condiții de formare a cernoziomurilor în 

Moldova  sunt în centrul zonei de stepă și silvostepă semiumedă.  

Rezultatele obținute demonstrează că pentru cernoziomuri este caracteristic 
un profil humifer moderat sau puternic profund în cadrul căruia conţinutul 

de humus în solurile arabile scade cu adâncimea de la 3-5% în orizontul de 
suprafață Ahp până la 1% în partea inferioară a orizontului Bh2. Conţinutul 

de humus de 1.0% în Republica Moldova este considerat convenţional ca 

limita de trecere de la profilul humifer de sol (or. Bh2) la roca parentală slab 
humiferă (or. BC). În alcătuirea humusului cernoziomurilor predomină acizii 

http://gis.soil.msu.ru/soil_db/moldova/


huminici, raportul dintre acizii huminici şi acizii fulvici, H:F > 1,0-1,5. 
Aşa cum sarcina de bază a cercetărilor este evidenţierea modificării solurilor 

cernoziomice în rezultatul utilizării la arabil şi schimbării fazelor de 

pedogeneză. Transformarea antropică a solului reprezintă o schimbare 

majoră a acestuia ca o consecinţă fie a intervenţiei antropice substanţiale 

asupra condiţiilor de mediu prin lucrării de îmbunătăţiri funciare şi implicit 

asupra procesului de pedogeneză, fie a unor intervenţii mecanice care 
schimbă puternic profilul de sol, fie a utilizării necorespunzătoare a solului 

care conduce la procese de degradare.  Au fost stabilite modificările 

însuşirilor biologice a cernoziomirilor și solurilor cenușii în rezultatul 
folosirii lor îndelungate la arabil. 

Conform datelor obținute în rezultatul cercetărilor pedologice pe etapă au 

fost identificate și perfecționate principiile de clasificare în baza 
proprietăţilor diagnostice şi elementelor formative de nomenclatură pentru 

solurile cernoziomice. La nivel taxonomic superior se propune unele 

modificări la clasificatorul în vigoare și anume opt subtipuri de 
cernoziomuri: argiloiluvial, levigat, tipic, xeroforestier, obișnuit, carbonatic, 

sudic și vertic. 
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Soluții tehnice 

ecoiNovative de 
Eficientizare a 

consumului de energie 

în clădiri şi elaborarea 
opţiunilor de dezvoltare 

a reţelelor inteligente cu 

integrare avansată a 
energiei regenerabile în 

R.M.(SINERGIE) 

Institutul de Energetică 
Dr.  

Tîrşu Mihai 

A fost stabilit că tandemul de surse eoliene (SE) şi fotovoltaice (SF) 
poate acoperi maxim, în mod direct, 71-72% din cererea de energie 

electrică anuală, iar în combinaţie cu turbinele pe gaze (TG) pot 

satisface integral cererea în mod optim la o penetrare a SF de 18% 
şi SE de 82%.  

Combinaţia SE+SF+TG este propusă ca una mult rezonabilă pentru 

dezvoltarea surselor de energie electrică în R. Moldova, care asigură 
o securitate energetică înaltă şi atingerea obiectivelor ţării de 

reducere a emisiilor de CO2eq.  

A fost elaborată soluţia tehnică inovativă şi documentaţia de proiect 
a schimbătorului de căldură cu suprafaţă variabilă, care oferă o 

eficienţă mai ridicată pompelor de căldură cu 30%. A fost elaborat 

conceptul pompei de căldură ecologice hibride, care va fi utilizată 

la încălzirea spaţiilor rezidenţiale.  

Au fost elaborate 3 soluţii tehnice a transformatoarelor de reglare a 

tensiunii de ieşire după modul şi fază destinate reţelelor orăşeneşti, 
care sunt capabile să asigure mai multe nivele de comandă 

comparativ cu FACTS controlerele, caracteristici necesare la 

dezvoltare reţelelor inteligente.  
Au fost dezvoltate metode de implementare a tehnologiei de 

măsurări fazoriale sincronizate necesare pentru supravegherea în 

timp real a siguranței funcționării SEE, element strict necesar pentru 
realizarea conceptului reţelelor inteligente  

 

Au fost elaborate şi testate programele de calcul experimental (încercări) 
pentru fiecare soluţie tehnică din cele 4 elaborate a instalaţiei de dirijare cu 

reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice. În baza acestor 

modele/programe au fost determinate caracteristicile instalaţiilor date pentru 
regimurile de mers în gol, scurtcircuit, sarcină nominală şi sarcină activ-

inductivă. Au fost elaborate şi testate algoritmele de dirijarea cu cheile de 

putere ale instalaţiilor date şi s-a stabilit, că reglarea după modul şi fază a 
tensiunilor coincide cu cele setate, astfel confirmând corectitudinea 

algoritmelor date. În urma testărilor experimentale/simulărilor s-a dovedit 

eficienţa reglării tensiunii după unghi modul separat pe fiecare fază. În 
rezultatul comparării rezultatelor s-a stabilit că cea moi optimă soluţie 

tehnică de realizare a acestei instalaţii este cea de realizare în „stea” cu 

reglare în „zigzag”, care se recomandă pentru realizarea mostrei fizice a 

instalaţie date.  

2. Pe latura integrării vaste a SER în circuitul energetic al Moldovei s-a 

stabilit, că în condițiile în care Rata sărăciei absolute (RSA) în R. Moldova 
este destul de înaltă, cca 25.2%, promovarea surselor regenerabile pentru 

producerea energiei electrice devine o provocare, depășirea căreia se vede 

prin mai multe modalități, principala fiind ne admiterea adâncirii sărăcirii 
pentru păturile social vulnerabile de pe urma scumpirii energiei, punând în 

practică un sistem de îndemnizații respective. Cunoaşterea valorii acestui 

suport ar permite statului să cântărească adecvat capacitatea sa financiară în 
ce priveşte gradul de penetrare a SERe pe parcursul anilor spre acoperirea 

cererii de energie integral pe ţară. 

În rezultat s-a stabilit că promovarea scenariului de acoperire a cererii de 
energie electrică în baza conceptului 100% SER nu duce la îndemnizaţii 

însemnate pentru menţinerea ratei şi pragului sărăciei absolute aşteptat/ 

programat. Astfel, creşterea individuală a îndemnizaţiei variază între 0.1-4.4 
lei/persoană săracă în scenariul Optimist-1 şi 0.1-4.2 lei/persoană în 

scenariul Optimist-2, în dependenţă de anul examinat din şirul 2021-2035, 

precum şi preţul la energia electrică produsă de SE+SF+TG (sursă eoliană, 
sursă fotovoltaică, turbine pe gaze). În ce priveşte îndemnizaţia pentru 

întreaga ţară, aceasta variază între 496.6 – 2957.5 mii lei/an în scenariul 

Optimist-1 şi 55.5 – 2862.1 mii lei/an în scenariul Optimist – 2. Adică, 
îndemnizaţia maximă pe ţară pentru asigurarea nedepăşirii ratei sărăciei 

absolute în urma promovării scenariului 100% SER nu depăşeşte 3 milioane 
lei pe an în condiţiile unui preţ la energia produsă de SE+SF+TG de maxim 

10 cenţi/kWh. 

3. Pe componenta de realizare a pompei termice hibride ecologice a fost 
elaborate cerințe față de instalația experimentală pentru încercare a 

cvadripolului termic, ca elementul de legare a acesteia cu sursele externe de 



energie termică cu potențialul termic scăzut şi au fost elaborate schemele 
principiale hidraulice și funcționale de automatizări ale instalației, precum şi 

softul pentru sistemul de culegere a informației. La moment este la etapa 

finală mostra instalaţiei de termoficare hibridă în baza pompei de căldură 

hibride. 

4. Au fost studiate acumulatoarele de energie termică şi au fost identificate 

tipurile acestora favorabile pentru condiţiile Republicii Moldova şi urmează 
a fi dezvoltate principii adecvate de extragere a căldurii acumulate prin 

efectul de stratificare. 

4. Au fost colectate şi analizate datele de consum de energie pe mun. 
Chişinău, iar cu ajutorul metodelor avansate de modelare a sistemului 

energetic până în anul 2050 s-au elaborat scenarii de dezvoltare cu emisii 

reduse şi urmează a fi dezvoltate prognozele de consum de energie pe fiecare 
tip de energie separat. 

5. S-a elaborat o metodă și un algoritm privind identificarea locului de 

amplasare a surselor distribuite în nodurile rețelei electrice şi un algoritm 
privind evaluarea influenței surselor distribuite asupra pierderilor de putere. 

S-a demonstrat, că locul amplasării surselor distribuite substanțial 

influențează nivelul tensiunii în nodurile rețelei electrice. 
6. S-a elaborat un algoritm privind evaluarea puterilor active maxime care 

pot fi tranzitate prin liniile electrice ale rețelelor de distribuție de la sursele 

distribuite către nodurile de consum. 
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Introducerea şi 
elaborarea tehnologiilor 

de multiplicare şi 

cultivare prin tehnici 
convenționale şi culturi 

in vitro a speciilor de 

plante lemnoase noi. 

Grădina Botanică 

Națională 

Dr.  

Bucaţel Vasile 

Fondul genetic de plante lemnoase a fost  completat cu 120 taxoni 

noi.  2. Testând diverse metode convenționale de multiplicare s-a 
constatat, că procedeul optim și rentabil pentru gutuiul japonez, 

socul negru este semănatul de toamnă a semințelor proaspăt 

curățate, dar pentru taxonii de cătină albă, aronie – prin butași 
lignificați tratați cu stimulatori de rizogeneză, pentru cei de goji, 

sălcioară – prin butași semilignificați. 3. Perfectarea procedeelor de 

multiplicare vegetativă și generativă a speciilor și soiurilor (aronia, 

cătină albă, socul negru, gutuiul japonez) ne-a permis creșterea 

acestora în masă, care urmează a fi selectate și ameliorate. 4. Au fost 

evidențiate caracterele anatomice pentru identificarea soiurilor și 
complexul de indicatori cu potențial structural adaptiv la acțiunea 

condițiilor mediului. 5. Cercetările biochimice ale frunzelor şi 

fructelor la taxonii studiaţi (activitatea antioxidantă, taninuri, 
flavonoizi, aciditatea, zaharuri totale) ne permiet să afirmăm, că 

materialul săditor obținut prin vitroculturi este sănătos și calitativ. 

6. S-a determinat balanța hormonală pentru mediile de cultură 
eficiente, capacitătea regenerativă și numărul pasărilor productive 

pentru fiecare taxon. Au fost  elaborate 12 variante de medii 

nutritive de inoculare pentru arbuști. 7. Se determină comparativ 
variabilitatea genetică și morfologică în rezultatul autopolenizării 

artificiale și polenizării libere la formele precoce de nuc. 

Fondul genetic de plante lemnoase a fost completat cu 154 taxoni din 29 

genuri. 
Perfectarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare ne-a permis obținerea 

materialului săditor pentru renovarea expozițiilor Dendrariului din familiile 

Rosaceae Juss., Caprifoliaceae Juss., Hydrangeaceae Dumort. etc.  
Efectuate activităţi pentru evidențierea taxonilor de perspectivă pentru 

completarea colecțiilor și expozițiilor GBNI – 150 taxoni (specii și forme 

ornamentale de plante lemnoase, soiuri de trandafiri, cultivaruri noi din 

genurile Hydrangea L., Clematis L.). 

În cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) au fost create colecții unice 

pentru Republica Moldova care însumeaza la momentul actual 117 taxoni 
noi din genul Hydrangea L., 108 specii și forme ornamentale noi de plante 

lemnoase, 41 soiuri de Clematis L.: 

Au fost evidențiate, mobilizate și stabilite în cultura in vitro în calitate de 
plante donor Lycium barbarum ('Licurici'; 'New big'; 'Amber Sweet'); Rubus 

fruticosus ('Melana'; 'Triple Crown', 'Natcez'), Lonicera caerulea 

('Leningradskij Welikan’, 'Blue Velvet', 'Siniczka', 'Indigo Gem', 'Nimfa'). 
Amelanchier alnifolia 'Mandan', Schisandra chinensis, Actinidia kolomikta 

('dr. Schimanovschi'), Paulownia elongata (trei soiuri), Vaccinium L.(două 

specii), genului Galanthus L. (trei specii), realizată descrierea detaliată a 
etapelor de dezvoltare completă in vitro a culturilor studiate; 

Au fost stabilite în cultura in vitro, elaborate tehnologii de microclonare și 

micropropagare, descris protocolul obținerii unui coeficient înalt de plante-
regenerante.  

S-au realizat studii structural-anatomice la trei taxoni din genul Lycium L., 

doi – din genul Rubus L. și trei – din genul Galanthus L.. Studiul anatomic 
comparativ a speciilor studiate: demonstrează că vitroculturile dezvoltă un 

potenţial structural adaptiv la acţiunea condiţiilor mediului, suplinit atât de 

structuri externe, cum sunt cuticula groasă de tip extern-internă, 
dimensiunile şi gradul de împachetare a celulelor epidermei cât şi celor 

interne: gradul sporit de dezvolate a mezofilului, prezenţa şi modul de  
distribuire a druzelor de oxalat de calciu. 

Studiile biochimice privind conținutul substanțelor biologic active au fost 

realizate utilizând în calitate de material biologic fructele și frunzele 
colectate de la plantele a cinci specii și soiuri: Lycium barbarum ('Licurici'; 

'New big'; 'Amber Sweet'); Rubus fruticosus ('Melana'; 'Triple Crown'); 



Lonicera caerulea 'Leningradskij Welikan’); Amelanchier alnifolia 
'Mandan', Amelanchier alnifolia Nutt.  

Utilizând diferite metode biochimice clasice (spectrofotometrice și 

titrimetrice) au fost cercetați cantitativ următorii parametri biochimici: 

acidul ascorbic; glucidele reducătoare; aciditatea titrabilă; compușii fenolici; 

substanțele tanante.  

Au fost recepţionate 179 de taxoni din 33 Grădini Botanice Internaţionale.. 
S-au colectat seminţe de la 120 specii de plante lemnoase pentru schimbul 

internaţional de material seminal.. Au fost pregătite pentru expediere 

semințele a 22 taxoni la solicitările a 13 Grădini Botanice Internaționale. 
Realizate – 25 emisiuni R/TV. Publicate 40 lucrări științifice.  
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Studiu şi gestionarea 

surselor de poluare 
pentru elaborarea 

recomandărilor de 

implementare a 
măsurilor de diminuare 

a impactului negativ 

asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei. 

Institutul de Chimie 
Dr.hab.  

Povar Igor 

S-au studiat condițiile de derulare a procesului de 

sedimentare/fixare a materiei organice pe nămol activ în diverse 
proporții, în funcție de compoziția apelor reziduale, timpul de pre-

tratare, cantitățile și raportul adsorbanților selectați și temperaturii 

mediului. 
S-a construit și testat instalația TEST cu substraturi hidrofil și 

hidrofob și făcute recomandări pentru ameliorarea procesului de 

epurare în SEB Măgdăcești. 
S-au dedus ecuațiile generalizate ale proceselor complexe în sisteme 

omogene și eterogene și în baza lor s-a realizat analiza 

termodinamicii proceselor de complexare și precipitare-dizolvare a 
sărurilor puţin solubile de natură diferită şi compoziţie arbitrară. 

S-a obţinut distribuția spațială a loturilor contaminate cu substanțele 

toxice cu caracteristica detaliată a spectrului și nivelului de poluare, 
condițiilor de distribuție a poluanților și evaluarea riscurilor pentru 

mediu și sănătatea populației prin utilizarea tehnologiei GIS. 

Solul analizat de pe fostul depozit de pesticide CR-Slobozia Dusca-
01 s-a dovedit a fi extrem de toxic pentru semințele de ovăz și 

dovlecel, utilizate pentru fitoremediere. Sub influenţa îndelungată a 

poluanților se restructurează cenoza microbiană a solului, 

diversitatea microbiană. 

Programul și curricula elaborate de formare profesională continuă 

pentru disciplina „Metode instrumentale de analiză în chimie” 
asigura dezvoltarea conceptelor teoretice, metodologice şi practice, 

evidenţiind respectarea normelor şi legilor privind protecţia 

mediului. 

A fost analizată acțiunea preparatelor inhibitoare Vtiamin CT-15 și Vtiamin 

CT-15A asupra viabilității nămolului activ și proceselor de epurare a apelor 
uzate la Stația de Epurare Biologică (SEB) Chișinău. A fost demonstrată 

acțiunea negativă a Vtiamin CT-15 asupra proprietăților de sedimentare a 

nămolului activ, cu amplificarea efectului de flotare și compactare, cât și 
schimbarea structurii nămolului activ prin inhibarea grupelor active -S-H din 

compușii organici. Au fost asamblate și puse în funcțiune două instalații de 

laborator de termo-stabilizare a procesului de compactare a sedimentelor 
primare (SP)  și nămolului activ (NA), prima cu utilizarea energiei electrice 

și a două cu utilizarea căldurii captate din aerul comprimat din sistemul de 

aerare a SEB Căușeni. Au fost utilizate diverse modelări ale procesării 
substanțelor solide organice provenite din apa uzată în sistemele eterogene 

bifazice, formate din SP cu NA/faza solidă și apa după separare/faza lichidă, 

la diferite temperaturi (320C – 450C) și raporturi ale substanțelor solide 
organice din SP proaspăt, învechit și macerat, combinat cu NA (5 : 95 – 40 

: 60). Procesul mezo-termofil are o acțiune optimă de procesare a 

substanțelor solide organice în diapazonul de temperaturi 42-450C. În 
raporturile SP : NA 18-20 : 82-80 % (produse în procesul de epurare la 

SEBM Chișinău), după o oră din momentul procesării, coeficienții de 

concentrare au fost de 3.5-4.0, iar după 18 ore de 7.0-8.0 respectiv. La SEB 

Căușeni raportul optim a fost de 1-2 : 98-99 % cu același rezultat și în 

aceleași condiții. Au fost efectuate investigații de laborator la CCOCr, NO2
-, 

NO3
-, NH4

+, analiza prealabilă a dinamicii schimbării formelor azotului 
mineral (NH4

+↔NO2
-↔NO3

-↔...↔N2O↔N2) în faza solidă și apa după 

separare (faza lichidă) a apelor uzate pe întreg flux de tratare. Includerea în 

schema consecutivă a tratării biologice a zonei anoxe amplifică substanțial 
acest efect în aceleași volume tehnologice. Modelul termodinamic elaborat 

a fost utilizat la stabilirea domeniilor de stabilitate în amestecurile de 

surfactanți anionici, amfoteri și cationici pentru un domeniu larg de variație 
a pH-ului și diverse compoziții chimice inițiale ale amestecurilor eterogene 

studiate. Au fost investigate procesele de precipitare a surfactanților de Ca2+ 

și Mg2+ și condițiile în care astfel de precipitate pot fi evitate. Forma 
complexă humică reprezintă până la 99.9% din totalul Cu în soluția de sol, 

deci speciile Cu2+ sunt extrem de sensibile la eterogenitatea substanțelor 

humice. La micșorarea pH-ul solului disponibilitatea și mobilitatea Cu2+ 

crește datorită formei chimice solubile în care acești ioni sunt prezenți în 

soluțiile din sol. A fost efectuată inventarierea poluanților climatici cu durata 

scurtă de viața (CH4, O3, HFC și BC) și poluanților conform Programului 
European pentru Monitoring și Evaluare (EMEP) și Convenției pentru 

Poluanții de Aer cu Viață de Scurtă Durată (SLCPs) pentru anii 2018 – 2019 

și editat Raportul pe inventarierea poluanților climatici cu durata scurtă de 
viața. Beneficiarul Raportului de inventariere informativ este Ministerul 

Mediului ca punct focal al CLRTAP (Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution). A fost elaborată baza de date geospațială 

pentru crearea hărților de distribuție a sectoarelor cheie și tuturor poluanților 

din aer. A fost elaborată schema tehnologică experimentală pentru 
bioremedierea solului contaminat pe teritoriul fostului depozit de pesticide 

CR-Slobozia Dusca-01, situat lângă satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, 



Republica Moldova. Creșterea numărului de microorganisme se datorează 
înmulțirii și dezvoltării microorganismelor din toate grupele funcționale 

implicate în transformarea azotului, și vorbește despre eficacitatea înaltă a 

măsurilor de remediere. Au fost elaborate curricula disciplinară și suportul 

didactic pentru disciplina „Metode moderne de analiza a substanțelor toxice 

în obiectele mediului 

21 21 20.80009.7007.21 

Diminuarea impactului 

substanţelor chimice, 
toxice asupra mediului 

şi sănătăţii prin 

utilizarea absorbanţilor 
şi catalizatorilor obţinuţi 

din materie primă 

autohtonă. 

Institutul de Chimie 
Dr.hab. 

Lupaşcu Tudor 

Au fost stabilite condițiile optime de sinteză a cărbunilor activi din 
sâmburi de caise și coji de nuci în strat fluidizat. A fost  determinată 

suprafața specifică, dimensiunile porilor, volumul sorbtiv al porilor, 

umiditatea, conținutul de cenușă, indicele de adsorbție a albastrului 
de metilen și de iod, densitatea, conținutul de metale ale cărbunilor 

activi obținuți în strat fluidizat.  

Studiul proceselor de adsorbție a coloranților, vitaminelor din clasa 
B, acizilor organici pe cărbunii activi autohtoni și comerciali din 

import a pus în evidență mecanismul de imobilizare a poluanților 

organici.  Au fost studiate efectele cărbunilor activi-AC-C autohton 
și de uz oenologic industrial asupra unor vinuri albe oxidate și cu 

defecte de culoare și componență microbiologică. Adsorbantul 

carbonic AC-C autohton s-a dovedit a fi comparativ de eficient în 
înlăturarea unor grupe de substanțe fenolice cu oxidabilitate sporită, 

iar la înlăturarea produselor brune de oxidare a demonstrat însușiri 

superioare. Au fost obținute date experimentale vizând  eficiența 
procedeelor de aerare, oxidare, adsorbție pe cărbunii activi obținuți 

în laborator, schimb ionic, osmoză inversă în procesul de 

potabilizare a apelor model. 
Studiul compoziției chimice a apelor subterane și a celor freatice 

pun în evidență faptul că doar 7 % din ele corespund normelor 

sanitare impuse pentru apele potabile. 
 

Au fost stabilite condițiile optime de obținere a adsorbanților carbonici din 
materie primă locală utilizând metoda hidrotermală de activare. Adsorbanții 

obținuți prin metoda hidrotermală sunt caracterizați prin proprietăți 

specifice, făcând posibilă impregnarea acestora cu heteroatomi sau ioni 
metalici la temperaturi joase, ca urmare crește randamentul procesului și se 

micșorează consumul de energie.  Astfel, adsorbanții sintetizați au și 

proprietăți catalitice ceea ce permite utilizarea acestora în procesul de 
potabilizare a apelor în scopul eliminării nitriților, hidrogenului sulfurat, 

fierului(II) și  manganului (II).  

Au fost obținute și validate două probe de enterosorbanți (AC-C și AC-MR) 
din sâmburi de caise și lemn de măr, care corespund standardelor 

Farmacopeii Europene. Studiul parametrilor de adsorbție a cărbunelui activ 

autohton AC-MR în raport cu antipirina și chinacrina a atestat conformitatea 
capacității de adsorbție impuse, astfel că acest adsorbant carbonic prezintă 

interes comercial pentru utilizare în calitate de enterosorbant. 

Testarea în condiții dinamice a eficienții procedeelor de potabilizare a fost 
efectuată pe o proba de apă model care conținea un șir de poluanți răspândiți 

în Republica Moldova: ioni de nitrat, sulfat, fier, amoniu, calciu și pe trei 

probe de ape reale colectate din com. Pănășești r-nul Strășeni, com. Sculeni 
r-nul Ungheni și s. Coșcodeni r-nul Sîngerei. 

Activitatea redox a adsorbanților carbonici modificați cu oxizi de metale, 

evaluată prin metoda chemiluminiscenţei, este în concordanță cu capacitatea 
de eliminare a nitriților din apă (fiind de cca. 90 %).  

A fost studiat procesul de adsorbție a bacteriilor (Bacillus subtilis, Bacillus 

cereus și  Pseudomonas fluorescens) pe cărbunele activ AC-C în funcție de 

temperatură și pH. 

S-a studiat adsorbția metalelor grele (Hg și Pb) pe enterosorbanți naturali 

(pectine de măr intacte și oxidate cu peroxid de hidrogen și ozon), a fost 
stabilit conținutul de grupări funcționale pe aceste probe și capacitatea de 

adsorbție a probelor. 

Pe parcursul anului 2021 au fost prelevate 13 probe de apă din fântâni 
arteziene și 9 probe din fântâni din raionul Căușeni.  La fel au fost studiate 

209 probe de apă din diferite regiuni ale Moldovei, din ele 115 probe de apă 

sunt de sondă, 94 sunt din fântâni.  Din 115 probe de apă din fântâni arteziene 
nu corespund cerințelor față de apa potabilă după unul sau mai mulți 

parametri 111 (96,5%) probe, iar în 94 probe de apă prelevate din fântâni, 

nu corespund cerințelor față de apa potabilă 93 (98,9%) probe.  
A fost studiat efectul cărbunelui activ asupra eliminării efectului” pinking” 

din vinurile albe. În calitate de indiciu al potențialului de oxidare catalitică a 

fost studiată cantitativ activitatea polifenoloxidazică. Totodată au fost 
monitorizați și unii parametri fizico-chimici ai vinurilor-componența 

calitativă și cantitativă a complexului fenolic, parametrii tricromatici. În 

toate cazurile cărbunele activ AC-C s-a dovedit a fi un adsorbant eficient 
pentru eliminarea  polifenoloxidazelor, reducând esențial activitatea restantă 

a acestora în musturi. 
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Cercetarea şi 
conservarea florei 

vasculare și 

macromicobiotei 
Republica Moldova 

Grădina Botanică 
Națională 

Dr.  

Ghendov 

Veaceslav 

A fost evidențiată structura taxonomică actuală și elaborat 
materialul textual a 70 de specii din subclasa Asteridae, evidențiate 

două specii noi de plante vasculare pentru flora Republicii Moldova 

– Odontarrhena obtusifolia și Schivereckia doerfleri. 2. Au fost 
evidențiate, descrise și publicate 5 asociații noi pentru știință din 

vegetația naturală a Republicii Moldova. 3. Pentru prima dată au 

fost identificate 2 specii de macromicete pentru flora R. Moldova -
Saproamanita thiersii și Amanita echinocephala. Stabilite 

Ca rezultat al studiului florei spontane a fost evidențiată și descrisă o specie 
nouă pentru știință – Thymus coldei Pînzaru (Lamiaceae) și o specie nouă 

pentru flora Basarabiei – Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae).  

Au fost evidențiate, descrise și publicate două asociații noi pentru știință din 
vegetația naturală a Republicii Moldova: 1. As Asplenio trichomanis-

Carpinetum betuli Pînzaru – ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931); 2. As. 

Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk – ass. nova 
(Prunion fruticosae Tx. 1952). Pentru prima dată a fost descrisă o 



particularităţile macroscopice și microscopice și întocmite cheile 
pentru determinarea genurilor: Agaricus, Bovista, Calvatia etc. (201 

sp.). 4. Studiul biomorfologic, fitochimic și sub aspect agrotehnic 

(I-ul an de studiu) a speciilor de plante medicinale (S. baicalensis, 

S.altissima, S. albida), aromatice (Escholtzia stauntonii, Agastache 

foeniculum), condimentare (Mentha x piperita var. citrata) au scos 

în evidență potențialul adaptiv al plantelor în condițiile 
pedoclimatice din Republica Moldova. 5. A fost determinat 

conținutul și componența uleiului volatil la speciile Escholtzia 

stauntonii, și Mentha x piperita var. citrata cultivate în condițiile 
Moldovei. 6. Genofondul de plante medicinale, aromatice, 

condimentare a fost completat cu 22 taxoni noi; genofondul actual 

constituie 472 taxoni.7. A fost editat volumul III al monografiei 
”Flora Basarabiei” (442 de specii, 624 pagini) și Ghidul fotografic 

„Plante medicinale”. 

subasociație caracteristică fitocenozelor dominate de Amygdalus nana – 
subass. Vincetosum hederaceae Pînzaru subass. nov. în cadrul asociației 

Prunetum tenellae Soö 1951. 

A fost evidențiată structura taxonomică actuală și elaborat materialul textual 

a 75 de specii din subclasa Asteridae, parte componentă a monografiei „Flora 

Basarabiei”. Precizată componenţa taxonomică a speciilor din genurile: 

Centaurea, Lepidoteca, Xanthium și al. Completat materialul ilustrativ cu 
peste 100 de iconografii ale speciilor din monografia „Flora Basarabiei”. 

Stabilite particularităţile macroscopice și microscopice și întocmite cheile 

pentru determinarea reprezentanților genurilor: Inocybe, Lyophyllum, 
Pluteus, Stropharia (200 specii). Pentru prima dată au fost colectate și 

identificate mostre de Mycena strobilicola J. Favre et Kühner (Mycenaceae) 

– specie nouă de macromicete pentru micoflora Republicii Moldova.  
Au fost evidențiate si descrise particularitățile biomorfologice ale speciilor 

medicinale (Scutellaria baicalensis Georgi, S. altissima L., S. albida L.), 

aromatice (Elsholtzia stauntonii Benth., E. ciliata (Thunb.) Hyl., Agastache 
foeniculum (Pursh) Kuntze), condimentare (Mentha x piperita var. citrata 

(Ehrh.) Briq.), medicinale toxice (Digitalis lanata Ehrh.) în condiţii ex-situ 

(anul II de studiu). Efectuat studiul fenologic, morfometric și al ritmului de 
dezvoltare care a permis stabilirea consecutivității și a duratei realizării 

fazelor fenologice și etapelor de vârstă ontogenetică ale plantelor în condiții 

noi de creștere.  
A fost determinat conținutul și componența uleiului volatil la speciile E. 

ciliata, M. x piperita var. citrata și A. foeniculum cultivate în condițiile 

Moldovei. Efectuat studiul microscopic al țesutului secretor care a pus în 
evidenţă tipul formaţiunilor secretoare de ulei volatil și localizarea lor. 

Prin intermediul schimbului internațional de semințe (Index Seminum) 
colecțiile de plante utile (medicinale, aromatice, condimentare, tinctoriale, 

toxice) ale Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Al. Ciubotaru” au fost 

completate cu 29 taxoni noi; genofondul actual constituie 484 taxoni ce 
aparțin la 82 familii și 196 genuri. 

Evidenţiate locuri noi de creştere și realizate activități de reintroducere în 

habitatele naturale a speciilor rare: Delphinium fissum Waldst. et Kit., 
Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC., Crambe tataria Sebeok, 

Echium russicum J.F.Gmel., Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner, 

Ranunculus binatus Kit. ex Rchb. 
Realizate activități de diseminare și promovare a rezultatelor cercetărilor 

(ore de informare și educație ecologică – 11, activități specifice de 

consultanță – 9, emisiuni TV/Radio – 4). Publicate 66 de lucrări ştiinţifice, 
inclusiv: 3 monografii; 3 articole în reviste din bazele de date Web of 

Science şi SCOPUS; 9 articole publicate în reviste din Registrul Naţional al 

revistelor de profil (Categoria A, B, C); 33 articole în culegeri ştiinţifice 
naționale și internaționale; 18 teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice 

naționale și internaţionale. 
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Identificarea, evaluarea 

şi perfecţionarea unor 
noi procedee de sporire 

a ratei de creştere a 

peştilor, de diminuare a 
impactului maladiilor şi 

de îmbunătățire a 
valorificării furajelor în 

cadrul instalaţiilor 

piscicole de tip închis 
alimentate cu apă 

circulantă. 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr.  

Rusu Vadim 

A fost evaluată eficacitatea unor procedee noi de combatere a 

maladiilor invazionare şi infecţioase la peşti în cadrul instalaţiilor 
piscicole închise alimentate cu apă circulantă.  

Procedeul de dezinfecție cu raze ultraviolete prezintă o eficiența 

redusă, aceasta fiind influențată de gradul de transparență a mediului 
acvatic. 

Procedeul de dezinfecţie bazat pe ozonosorbție prezintă 

dezavantajul costului ridicat al echipamentelor şi al consumului 
mare de energie. 

Se propune un procedeu de combatere a bolilor parazitare la pești, 
în sistemele de alimentare cu apă circulantă (închise), care prevede 

tratamentul apei cu un agent de dezinfectare în prezența 

organismelor acvatice (pești), caracterizat prin aceea că în calitate 
de agent antiseptic este folosită soluția de 3% de peroxid de 

hidrogen (H2O2) într-o cantitate de 25-60 ml/100 litri H2O. 

Au fost realizate instalaţiile de laborator proiectate în vederea modelării 

interrelaţiilor în cadrul sistemului „parazit – gazdă”, constituit din 
ectoparaziţi şi specii model de hidrobionţi. Au fost realizate lucrări 

experimentale în vederea elucidării şi determinării eficacităţii unor preparate 

veterinare de combatere a maladiilor peştilor, produse de agenţi 
ectoparazitari. Au fost proiectate instalaţii de laborator în scopul elucidării 

şi determinării eficacităţii culturilor experimentale ale unor specii de 

hidrobionţi. Au fost acumulate eşantioane biologice ale speciilor de 
hidrobionţi edificatori în cadrul modelelor experimentale. 

Au fost colectate eşantioane aparţinând mai multor specii de hidrobionţi. Au 
fost realizate investigaţii de teren şi în condiţii de laborator privind incidenţa 

maladiilor parazitare la peşti. 

A fost creată bază de date privind eficacitatea unor procedee noi de 
combatere a maladiilor parazitare, la peşti în cadrul instalaţiilor piscicole 

închise alimentate cu apă circulantă.  



Rezultatul tehnic constă în: 1)creșterea semnificativă a eficienței 
totale - până la 94%; 2)costul mai scăzut al procedeului care nu 

necesită echipament costisitor şi consum semnificativ de energie 

electrică.  

Hibridizarea intraspecifică poate fi folosită cu succes ca metodă de 

intensificare a ratei de creștere a peștilor. Avantajul acestui 

instrument de ameliorare se rezumă la eficiența economică a 
investițiilor, astfel că pentru aceiași bani cheltuiți pe hrană putem 

obține o creștere a productivității de până la 75%. 

Au fost colectate eşantioane aparţinând mai multor specii de hidrobionţi. Au 
fost realizate investigaţii de teren şi în condiţii de laborator privind incidenţa 

maladiilor parazitare la peşti. Au fost stabilite, menţinute şi controlate în 

condiţii de laborator sistemele parazit-gazdă, în scopul elucidării influenței 

condițiilor de mediu asupra sistemului parazit-gazdă în ansamblu. Au fost 

studiate aspecte ale patogenității  parazitului și efectul medicamentelor 

chimioterapice atât asupra parazitului, cât și asupra gazdei. 
Pentru a eficientiza metodele de eradicare a paraziţilor, în cadrul cercetării 

ne-am stabilit un obiectiv de dezvoltare și testare a preparatelor pe bază de 

super-solvenți, în scopul sporirii vitezei de penetrare și a permeabilităţii 
acestora prin tegumentul organismelor acvatice și membrana chisturilor 

parazitare ale speciilor Ichthyophthirius multifiliis  și Neoichthyophthirius 

schlotfeldii. Am luat ca bază pregătirea unei soluții apoase de albastru de 
metilen și verde de bază (oxalat), cu adaosul diferitelor concentrații de 

dimetilsulfoxid. 

Rezultatele experimentelor de laborator au demonstrat că specia Aulophorus 
furcatus poate fi utilizată ca aditiv cu conținut ridicat de proteine la hrana 

principală a alevinilor și în perioada de pre-reproducere, având în vedere 

conținutul caloric ridicat al ţesuturilor exemplarelor viermelui oligochet 
respectiv. Sursa alimentară menţionată, de rând cu protozoarele, poate fi 

recomandată drept aliment viu esenţial pentru cele mai mici larve de pește. 

Parameciul (Paramecium caudatum) și alte specii de protiste animaloide sunt 
cele mai utilizate pe scară largă ca hrană vie. Experiența cultivării 

Aulophorus furcatus și-a demonstrat eficiența ridicată, fezabilitatea și 

disponibilitatea chiar și în comparație cu cultivarea rotiferelor, a moinei și 
incubația crustaceelor cladocere.  

Compuşii organici pot fi utilizați în calitate de stimulatori ai parametrilor 
reproductivi ai parameciilor. Cultura de laborator Paramecium caudatum  

poate servi ca organisme-model pentru testarea gradului de toxicitate a 

preparatelor de studiu.  
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Modificări şi tendinţe 

spaţio- temporale ale 
componentelor de 

mediu din bazinul 

hidrografic Bâc sub 
impactul antropic. 

Universitate de Stat din 

Tiraspol 

Dr.  

Puţuntică Anatolie 

Investigațiile științifice ale I etape de proiect (2020) au condus la 

următoarele concluzii: 1. Analiza surselor bibliografice cu referire 

la bazinul hidrografic Bâc și impactul antropic asupra 

componentelor de mediu, pot clasificate în 4 categorii: 1. Legi și 
Regulamente de gestionare a apelor; 2. Bibliografia metodologică și 

metodică; 3. Bibliografia selectivă a studiilor cu referire la bazinul 

hidrografic Bâc; 4. Bibliografia studiilor de impact; 2. A fost 
formulată ipoteza referitoare la modificarea componentelor de 

mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic îndeosebi 

prin popularea acestui teritoriu; 3. Analiza regimului termic din 
iama 2019-202, a confirmat ipoteza că bazinul hidrografic Bâc, este 

la fel de afectat de schimbările climatice, ca și teritoriile de rang 

superior (regional, continental, global); 4. Metodele de cercetare 
științifică cele mai fertile au fost analiza, deducția, inducția, 

cartografică, testarea biologică, observației directe; 5. Harta digitală 

- Utilizarea terenurilor în bazinul Bâc, stabilește creșteri în 
majoritatea categoriilor suprafețelor artificiale; 6. Dintre suburbiile 

Municipiului Chișinău, s-a calculat că presiunea demografică cea 

mairidicată o are comuna Stăuceni', 7. în baza analizei probelor de 
apă, utilizării metodei testării biologice, se evidențiază rolul major 

de poluator al apelor râului Bâc din partea Municipiului Chișinău, 

mai ales în aval de acesta. 

1. Aflorimentele de roci descrise conțin resturi scheletice de 

mamifere, păsări, reptile, pești, moluște și unele plante, acumulate în 

depozite de vârstă sarmațiană (10-12 milioane de ani în urmă); 

2. În Municipiul Chișinău au fost identificate 67 surse de deversare a 
apelor reziduale și menajere, plasând capitala pe I loc la acest capitol;  

3. Raioanele cele mai afectate de ravenări sunt Călărași (290 ha) și 

Strășeni (155 ha); 
4. Raioanele cele mai afectate de alunecări de teren, la fel, revin 

pentru Călărași (1645 ha) și Strășeni (453 ha); 

5. Harta „Modelul numeric al terenului” pentru bazinul Bâcului, este 
un început în generarea altor hărți digitale, utilizând SIG, cum ar fi: Harta 

pantelor, Harta indicelui de transport al sedimentelor, Harta erozitivității 

precipitațiilor, Harta cursurilor râului Bâc, Harta formelor de relief după 
Dikau, ș.a.; 

6. Centrle urbane care sunt traversate de râul Bâc reprezintă 

principalele surse de poluare cu ionii de amoniu (NH4
+), nitrit-ionii (NO2

-), 
nitrat ionii (NO3

-) şi  fosfat ionii (PO4
3-); 

7. Modelarea scurgerii climatice prezintă scenariul cel mai sever 

pentru anii 2081-2100, când în zona agroecologică de sud a Moldovei va 
curge numai 21,7% (SSP 5-8,5) din scurgerea climatică a perioadei de 

referință (1995-2014); 

8. Pe lângă cele 8 tipuri taxonomice de bază de soluri identificate în 
bazin, în Municipiul Chișinău un rol tot mai important revin Antrosolurilor; 

Elaborarea Hărții – Acoperirea/utilizarea terenurilor în bazinul Bâcului, 
remarcă o creștere a suprafețelor artificiale de terenuri. 
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Metode şi procedee de 

menţinere şi conservare 

a biodiversităţii în 
funcţie de integritatea 

Institutul de Fiziologie și 

Sanocreatologie 

Dr.hab. 

 Balan Ion 

Cercetările științifice în cadrul proiectului s-au realizat în 

conformitate cu scopul, obiectivele, acțiunile și volumul planificat 

conform etapei pentru a. 2020. 
A fost realizată sinteza informaţiei ştiinţifice referitor la derularea 

20800009.7007.25. Metode şi procedee de menţinere şi conservare a 

biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea 

alimentară. Conducător: dr.hab.șt.biol.conf. Ion Balan. 
Scopul. Estimarea şi cercetarea influenţei raţiei alimentare care provoacă 



gametogenezei şi 
variabilitatea alimentară. 

procesului de spermatogeneză, evidenţierea factorilor determinanţi 
în evoluţie şi cercetarea posibilităţilor de influenţare a acestora. A 

fost evidenţiat rolul biologic al apoptozei în spermatogeneză, în 

biologia dezvoltării şi reproducerea normală a biodiversităţii viului, 

care până în prezent nu este complet elucidat. S-a realizat descrierea 

variabilității sistemului de protecţie antioxidantă în procesul 

spermatogenezei şi în infertilitate, în rezultat la ce s-a constatat că 
mulți dintre factorii exogeni stimulează procesele de creare a 

formelor reactive de oxigen, inducând stresul oxidativ, ceea ce 

contribuie la disfuncțiile celulelor reproductive. Având în vedere că 
factorul alimentar este unul din factorii principali care influenţează 

geneza spermei sanogene, în cercetare s-a evidențiat impactul lui 

asupra însuşirilor fiziologice ale materialului seminal. Astfel, a fost 
studiat impactul substanțelor biologic active, incluse suplimentar, în 

rația alimentară asupra: indicilor fiziologici ai materialului seminal 

şi celulelor reproductive; structurii morfologice a testiculelor; 
statutului hematologic, imun și hormonal la iepuri și cocoși, la care 

s-a dovedit o dinamică pozitivă a calității materialului seminal în 

funcţie de structura şi dinamismul variabilităţii alimentare.  
A fost demonstrat, că compuşii biologici activi de origine vegetală 

influenţează pozitiv activitatea sistemului reproductiv, derularea 

spermatogenezei, starea morfofuncțională a celulelor reproductive 
şi pot fi folosiţi pentru corecţia dereglărilor provocate de factorii 

nocivi ai mediului ambiant.  

 

modificări esenţiale ale metabolismului, funcţiei şi morfologiei celulelor 
reproductive. 

Obiective: 1. Studierea informației actuale prin prisma conservării 

biodiversităţii privind interdependenţa alimentară a reproducătorilor şi 

funcţionalitatea sistemului reproductiv. 2. Studierea informației „fiziologice 

active” a compuşilor alimentari bioactivi în dinamica variabilă a 

spermatogenezei asupra evoluţiei şi metabolismului celulelor reproductive. 
3. Cercetarea indicilor cantitativi şi calitativi ai materialului seminal şi 

celulelor reproductive în condiţiile variabilităţii dinamicii experimentale ale 

etapei. 4. Studierea influenței compuşilor biologici activi în componenţa 
mediilor sintetice pentru materialul seminal. 5. Examenul morfologic, 

funcţional, fiziologic şi biochimic diferenţial al celulelor reproductive în 

funcţie de varietatea mediului sintetic şi specificul loturilor experimentale 
ale etapelor prezentului proiect. 6. Cercetarea proprietăţilor materialului 

seminal prin conservare în condiţii optime de mediu, diverse tehnologii de 

procesare, regimuri termice şi intervale de timp. 7. Studierea indicilor 
fiziologici, morfologici şi funcţionali ai spermatozoizilor în condiţii de 

menţinere şi reglare a intensităţii metabolismului în procesul de 

crioconservare. 
În scopul investigării variabilității continue a biodiversității în cadrul 

proiectului au fost organizate adăposturile de cazare a animalelor cu 

asigurarea continuă a condiţiilor microclimaterice conform cerințelor, a 
instalaţiilor şi echipamentelor potrivit necesităţilor fiziologice şi etologice a 

efectivelor de animale și a posibilităţilor de exprimare a comportamentului 

natural al animalelor pe durata experimentelor. 
În debut au fost stabilite concentrațiile inofensive și particularităţile 

cantitative de acțiune ale compuşilor fenolici şi antocianici asupra 
organismelor. Prin metode adecvate de administrare şi de cercetare au fost 

evaluate activităţile antioxidative ale acestora, manifestate asupra 

organismului reproducătorilor în ansamblu şi, în particular, asupra 
intensităţii procesului de derulare a spermatogenezei la om şi la animale, 

inclusiv şi asupra caracteristicilor materialului seminal. În experimente pe 

animale (șase variante experimentale de tehnologii de procesare a 
materialului seminal pentru fiecare lot experimental cu rație proprie, 

suplimentată structural cu compuşi biologic activi) a fost stabilit un 

dinamism variabil asupra productivității reproductive. Sporirea  
semnificativă a indicilor cantitativi şi calitativi ai materialului seminal 

denotă despre acțiunea benefică a compuşilor fenolici şi antocianici ai cătinei 

albe, care s-a manifestat la om prin menținerea moderată și prin creșterea 
valorilor la iepuri și cocoși a volumului ejaculatului, mobilității, longevității 

și indicelui absolut al supraviețuirii spermatozoizilor.   

Evoluția dinamicii hematologice a derulat variabil în funcție de diversitatea 
experimentală până la hiperconcentrații ale elementelor figurate ale sângelui. 

Sporirea concentrației lor în derularea experimentală a spermatogenezei și, 

ținând cont de rolul imunologic nespecific al granulocitelor permite de a 

menționa inițierea unei reacției adecvate de apărare și adaptare a 

organismului masculin la activitatea antioxidativă sub influența compușilor 

biologic activi utilizați, ca fiind nespecifică pentru anumite sisteme, inclusiv 
și pentru sistemul reproductiv. Investigarea biochimică a statusului 

antioxidant al reproducătorilor a stabilit particularități specifice – printre 

antioxidanții enzimatici din serul sanguin al animalelor experimentale cei 
mai evidențiați au fost SOD, CAT și GST, care au constituit valori majorate, 

iar activitatea antioxidantă totală a serului relevant a crescut, fapt ce cu 

utilizarea compuşilor biologic activi, implicit au demonstrat un nivel sporit 
al hiperactivității sistemului antioxidant, posibil, ca măsură compensatorie a 

influenței stresului oxidativ pe parcursul activității vitale ale animalelor în 

condiții experimentale. Studiul conținutului aminoacizilor în serul sanguin 
al animalelor și, reieșind din proprietățile oxidative ale aminoacizilor și 

modificarea lor, în procesul de derulare a spermatogenezei au fost 



demonstrate și proprietăţi antioxidante ale compuşilor biologic activi 
experimentați și asupra sistemului reproductiv. Analiza comparativă a 

valorilor indicelui Fisher denotă despre o dezechilibrare moderată a 

aminoacizilor şi, implicit, despre anumite dereglări ale metabolismului 

proteinelor, care urmează a fi stabilite.  
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Potenţialul Apelor 
Subterane: 

Argumentarea teoretică, 

Estimarea, Folosirea 
diversificată şi 

schimbări posibile 

(studiu de caz- 
Republica Moldova) 

Institutul de Geologie și 
Seismologie 

Dr.hab. 
Moraru Constantin 

Este prima realizare în hidrogeologia contemporană a țării noastre a 

unor seturi deosebite de date mixte digitale (a) referitoare la apele 
subterane potabile, minerale, geotermale, industriale și (b) 

referitoare la formarea apelor subterane. Datele caracterizează toată 

secțiunea hidrogeologică a acviferelor Neogen – Proterozoic (cca 20 
– 2500 m) și dependența hidrosferii subterane de mediul geologic, 

hidrologic și climatic.  

Cunoștințele hidrogeologice au fost suplinite esențial cu informația 
recentă a calității apelor subterane adânci din acviferele cu apă 

potabilă în rezultatul expediițiilor pe teren (56 probe).  

În premieră a fost digital modelată structura hidrogeologică a 
R.Moldova folosind softurile moderne internaționale (ModFlow). 

Pentru modelarea s-au utilizat informație și date veridice geologo-

hidrogeologice opținute anterior numai în baza lucrărilor foragiere 
și geofizice.  

În baza analizei teoriei resurselor, rezervelor și rentabilității folosirii 

zăcămintelor de apă sa justificat partea teoretică a potențialui apelor 
subterane (PAS). Definiția PAS – pentru un teritoriu totalitatea 

resurselor și rezervelor apelor subterane cu componenta chimica 

naturală care pot fi determinate sau folosite în sopuri practice fără 
acțiuni de prejudicii asupra mediul geologic și ambiant cu condiția 

exploatării rentabile a zăcământului. PAS este un paramenru 

numeric și calitativ. Rezultatele științifice au fost publicate parțial 
în articole, o monografie și un manual universitar.  

 

     Aple subterane ale R.Modova sunt variate după categoriile de folosire 

sustenabilă și rațională. In prezent, hidrogeologii deosebesc apa potabilă, 
minerală, geotermală și industrială (zacaminte hidrominerale). Prin 

raționamente numerice sa demonstrat, că parametrii acestor categorii de apă 

subterană sunt variabili în teritoriu și în secțiunea geologică, și au un regim 
natural instabil. Pornind de la informaţiile existente referitoare la starea 

corpurilor de apă subterană din R.Moldova, a fost realizat obiectivul central 

pentru a.2021 ”Procesări geostatistice și hidrogeologice pentru valorizarea 
și estimarea cantitativă a resurselor, rezervelor și hidrogeochimiei 

categoriilor de apă subterană”. În scopul caracterizării geostatistice a apelor 

subterane din arealul cercetat, au fost îndeplinte obiectivele stabilite prin 
anaiza geostatistica fundamenală a paramerilor apelor subterane, aparte 

hidrogeochimia, hidrogeodinamica, geotermica si indicatorii apelor 

indusrtiale. Pînă in present este prima incercare reușită a sumarizarii 
rezutatelor hidrogeologice regionale pentru țara noastră.  

     Pentru apele potabile sa procesat geostatistica calitatii apei pentru  Fluor 

(F), Nitrati (NO2), Nitriti (NO3), Amoniu (NH4), Cloruri (Cl), Rezidiul sec 
solubil total, Duritatea totala, Fier (Fe tot.), Mangan (Mn), Concentratia 

ionilor de hydrogen (pH), Sodiu (Na), Sulfat (SO4), Strontiu (Sr), Potasiu 

(K), Calciu (Ca), Magneziu (Mg), Cupru (Cu2+), Siliciu (Si), Hidrocarbonati 
(HCO3), Mineralizare. Exprimarea concentrației elementeor a fost în trei 

untați și anule mg/l, mg-ecv. si mg-ecv %. Aceasta a permis folosrea 

calsificațiilor internaționale a caitați apei, cum ar fi Piper, Durov, Kurlov ș.a. 
     Analiza geostatistică pentru apele minerale a inclus 75 parametrii, 

inclusiv macro- și microcomponetii chimici, gazele dizolvate în apa, 

temperatura și elementele radioactive.  

     Apele geotermale sau characterizat geostatistic prin temperatura apei la 

adincimile 250, 500, 750 si 1000 m. Deasemenea s-au calculat gardientul si 

treapta geotermica, fluxul de caldură și curenul de caldură la adincimile 
menîionate si deasemenea au fost cartografiate.  

     Apele industriale, care sunt prezente în subsolul țarii noastre, au fost 

characterizate pentru zacamintele de heliu, brom, bor, iod, litiu, ceziu și 
sronțiu.  

      În premiera, pentru toate categoriile de apă subterana s-a efectuat 

modelarea parametrilor hidrogeodinamici și structurali. Realizarea lor a fost 
materalizată prin modele digitale SURFER, care sunt intereactive cu alte 

softuri cartografice internationale, inclusiv GIS. 

     Rezulatele obținute au fost oglindite în 7 lucrări științifice. În sumar, 
rezulatele anuale sunt partea logistică și structurală a Raportului Fnal 

Proiect, și deasemenea pot fi calificate drept rezultate aparte.  

 

Prioritatea IV: Provocări societale 

nr/o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Organizația beneficiar 
Conducătorul 

proiectului 

 

REZUMAT 

2020 

 

REZUMAT 

2021 
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Valorificarea științifică a 

patrimoniului lingvistic 

național în contextul 
integrării europene 

Institutul de Filologie 

Română B.P. Hașdeu 

Dr. hab. Mincu 

Eugenia 

Realizările din cadrul proiectului (obiectul de cercetare – limba 

română) au vizat: revalorificarea elementului static al limbii 
române, a fundamentelor greco-latine în stabilirea  profilului 

terminologic în limba română în contextul internaţionalizării, 

standardizării şi unificării terminologiilor; valorificarea textelor 

Realizările din cadrul proiectului (obiectul de cercetare – limba română) 

au vizat: revalorificarea elementului static al limbii române, a 
fundamentelor greco-latine în stabilirea  profilului terminologic în limba 

română în contextul internaţionalizării, standardizării şi al unificării 

terminologiilor; valorificarea textelor românești vechi; reactualizarea 



românești vechi; reactualizarea patrimoniului onomastic și a celui 
toponimic, identificarea elementelor dinamice ale limbii (inclusiv, 

1924-1940); elucidarea fenomenelor lingvistico-terminologice, 

generatoare de modificări în limba română la nivelurile: morfologic, 

lexical, semantic, funcțional etc.; salvgardarea arhivei 

dialectologice; digitalizarea și transliterarea în alfabet latin a 

textelor dialectale, a dicționarelor etc.  
La tema proiectului, s-au publicat 105 lucrări (inclusiv, 2 studii 

monografice de monoautor, 1 dicționar), s-au ținut 41 de comunicări 

în cadrul manifestărilor științifice (inclusiv, Colocviul Filologia 
Modernă 2020). 

Edițiile revistei Philologia 2020 (3), culegerea de articole Filologia 

Modernă 2020 cuprind realizări menite: a integra cercetarea 
științifică în  practica de valorificare națională și internațională; a 

racorda aspectul teoretic la cel aplicativ în didactica limbii române 

(inclusiv, cea alolingvă);  a spori calitatea traducerilor în limba 
română etc.   

Site-ul LogosPlus, portal de resurse filologice, destinat publicului 

larg, promovează norma și estetica limbii române (tablete de 
cultivare a limbii române (95), Dicționare on-line etc.).  

Astfel, obiectivele și sarcinile propuse (etapa anuală 2020) au fost 

realizate. 
 

patrimoniului onomastic și a celui toponimic, identificarea elementelor 
dinamice ale limbii (inclusiv, 1924-1940); elucidarea fenomenelor 

lingvistico-terminologice, generatoare de modificări în limba română la 

nivelurile: morfologic, lexical, semantic, funcțional etc.; salvgardarea 

arhivei dialectologice; digitalizarea și transliterarea în alfabet latin a 

textelor dialectale, a dicționarelor etc.  

La tema proiectului, s-au publicat 75 lucrări științifice (inclusiv, 1 studiu 
monografic de monoautor (Structuri semantico-sintactice cu plusvalență 

(autor: dr. P. Butuc); 3 dicționare  (Dicționar de uz general (lucrare 

colectivă), variantă electronică; Mic dicționar etimologic al limbii române 
(dr. hab. Marcu Gabinschi); Dicționar de structuri sintactice (lucrare 

colectivă); 1 lucrare științifico-didactică Ființa cuvântului: Limba română: 

corectitudine și controverse (lucrare colectivă); s-au ținut 65 de 
comunicări în cadrul manifestărilor științifice, naționale și internaționale.  

Se lucrează asupra dicționarelor și a studiilor monografice, preconizate a 

fi editate în cadrul acestui proiect: Tipuri de varietăți de limbă și 
aplicabilitatea acestora la limba română (dr. L. Botnaru, 2022; realizare 

75%); Dicționar de anglicisme recente (dr. A. Vulpe, dr. L. Caraman-

Căruntu, 2023; realizare 50%); Sandipa. Un vechi manuscris românesc 
(dr. G. Verebceanu, 2023; realizare 75%; Dicționar de unități polilexicale 

stabile motivate în limba română (dr. hab. A. Savin, 2023; realizare 50%); 

Dicționar poliglot de marketing (lucrare colectivă, 2022; realizare 75%); 
Dicționar poliglot de aforisme și expresii latine (lucrare colectivă, 2022; 

realizare 75%) etc.  

Au fost oferite 460 de avize de etimologizare ale numelui și prenumelui.  
Edițiile revistei Philologia 2021 (3), culegerea de articole Filologia 

Modernă 2021 cuprind realizări menite: a integra cercetarea științifică în  
practica de valorificare națională și internațională; a racorda aspectul 

teoretic la cel aplicativ în didactica limbii române (inclusiv, cea 

alolingvă);  a spori calitatea traducerilor în limba română etc.   
A fost modificat statutul conferințelor; astfel, în 2021 s-au desfășurat: 

Conferința științifică internațională Filologia modernă, ediția a XV-a (7-8 

octombrie 2021) și Conferința științifică In  memoriam Silviu Berejan (10 
noiembrie 2021). 

Sunt omniprezente colaborările naționale cu diverse instituții 

(Universitatea de Stat a Moldovei (Școala doctorală); Axial TV (20 de 
emisiuni Cultivarea limbii române), Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir 

Andrunachievici” (colaborare per proiect) etc.), dar și colaborările 
internaționale (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 

România, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 

Cluj-Napoca, România, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuți, Ucraina etc.).  

Site-ul LogosPlus (logosplus.ifr.md), portal de resurse filologice, destinat 

publicului larg, promovează norma și esteticul limbii române (tablete de 

cultivare a limbii române (119), 38 de tablete video de etimologizare (15) 

și de cultivare a limbii (23). Secțiunea Dicționare online cuprinde 

platforma de administrare a dicționarelor electronice elaborate 
(dex.ifr.md):  Dicționarul de sinonime al limbii române (peste 10 000 de 

cuvinte-titlu) și Dicționarul explicativ uzual al limbii române (peste 30 

000 de cuvinte-titlu). Secțiunea Biblioteca online conține lucrări 
științifico-didactice, disponibile publicului larg.  

Astfel, scopul și obiectivele propuse (etapa anuală 2021) au fost realizate.   
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Evoluția tradițiilor și 
procesele etnice în 

Republica Moldova: 

suport teoretic și 
aplicativ în promovarea 

valorilor etnoculturale și 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 

Dr. Grădinaru 

Natalia 

În anul 2020 au fost îndeplinite angajamentele ştiinţifice asumate 
pentru executarea obiectivelor respectivei etape a proiectului 

instituţional. Referitor la toate compartimentele de cercetare au fost 

elaborate materiale, prezentate în formă de manuscris, cu 
respectarea volumului planificat. 

Pentru anul 2021, echipa de cercetare și-a propus valorificarea științifică 
a tradițiilor şi proceselor etnice din Republica Moldova, evidențierea 

specificului tradițional ca sursă de identitate etnoculturală și relevarea 

istoriei etnice a populaţiei autohtone şi a etniilor conlocuitoare.  
Pentru realizarea deplină a obiectivelor propuse, echipa de cercetare a 

planificat și a realizat următoarele acțiuni / activități: gestionarea 



coeziunii sociale Subiectele cercetate sunt diverse și au o importanţă deosebită pentru 
relevarea realităţilor socio-culturale, culturii tradiţionale şi 

proceselor entice. 

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului vor contribui la elucidarea 

multilaterală a proceselor etnoculturale din spaţiul pruto-nistrean. 

Prin realizarea studiilor turcice, iudaice, slavistice, rome și prin 

investigațiile asupra patrimoniului etnocultural autohton, va fi 
susținută armonizarea şi consolidarea relaţiilor interetnice din 

Republica Moldova și reflectate interferenţele etnoculturale 

regionale sud-est europene. Cercetările realizate vor servi drept bază 
pentru elaborarea unor sinteze academice, pentru completarea 

registrelor de patrimoniu, constituind un suport esențial pentru 

promovarea patrimoniului etnocultural în Republica Moldova, 
precum și la nivel european. 

Rezultatele inovative ale investigaţiilor etnologice, obţinute în 

cadrul proiectului, sunt relevate în: 3 monografii, 35 articole în 
reviste științifice, 117 articole în culegeri științifice și volume ale 

lucrărilor conferințelor, 67 teze, fiind diseminate prin comunicări la 

forurile științifice internaționale și naționale, în recomandări 
ştiinţifico-metodologice, articole de popularizare a științei, emisiuni 

radio/TV, expertize/consultări, de care au beneficiat mai multe 

instituţii din Republica Moldova și internaționale. 
 

informațiilor științifice acumulate anterior (în anul 2020), ajustarea 
metodologiei de cercetare teoretică şi de teren la temele de investigație și 

determinarea problemelor științifice de soluționat; studierea materialelor 

etnofolclorice publicate şi inedite (de arhivă), efectuarea cercetărilor de 

teren; elaborarea materialelor primare și prezentarea acestora pentru a fi 

discutate în subdiviziunie instituționale, publicarea unor materiale ce țin 

de temele de cercetare planificate; valorificarea şi promovarea rezultatelor 
cercetărilor. 

Rezultatele obținute în proiect se concretizează în urmatoarele: au fost 

reflectate funcțiile institutelor tradiționale în perpetuarea conceptelor 
normative de viaţă şi a memoriei sociale; a fost relevat impactul regimului 

comunist asupra perpetuării culturii tradiționale în viața cotidiană a 

populației; au fost identificate tradițiile și inovațiile în educația 
tradițională a etniilor conlocuitoare din Republica Moldova; analizate 

procesele etnoculturale și a stării tradițiilor în mediul urban al orașului 

Chișinău; a fost evidenţiat rolul publicațiilor seriale rome în fortificarea 
procesului de emancipare social-culturală a comunității rome; a fost 

identificată structura obiceiurilor de familie a rușilor din Moldova; a fost 

elucidată organizarea religioasă internă a comunității evreiești din 
Basarabia etc. 

Constatăm că membrii echipei de cercetare au elaborat manuscrise în 

volumul preconizat, acestea referindu-se la toate compartimentele de 
cercetare planificate, îndeplindu-și, astfel, angajamentele științifice 

asumate pentru executarea obiectivelor etapei 2021 a proiectului. 

Produsul științific, creat în cadrul proiectului, constă în următoarele 
rezultate concrete: 2 monografii (1 internațională / 1 națională), 1 lucrare 

științifico-metodică și didactică, 3 culegeri de studii (1 intrenațională / 2 
naționale), 18 articole în reviste din bazele de date SCOPUS, 5 articole în 

alte reviste internaționale, 3 articole în reviste din Registrul Național al 

revistelor de profil (Categoria B), 55 articole în culegeri ale lucrărilor 
științifice internaționale / naționale, 5 articole de promovare a produsului 

cercetărilor științifice, 65 de teze științifice. 

În perioada de referinţă, colaboratorii din cadrul proiectului au realizat o 
bogată activitate de elaborare și editare a materialelor științifice, fiind 

antrenați în redactarea și editarea volumelor XXIX și XXX ale Revistei 

de Etnologie și Culturologie (revistă inclusă în baze de date ca: SCOPUS, 
WEB of Science), culegerilor de articole ale reuniunilor științifice, 

organizate în cadrul proiectului, cum ar fi: Culegerea de studii 

„Simpozionul Internațional de Etnologie „Tradiții și procese etnice”. 
Ediția II: „Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român 

basarabean: la 115 ani de la naștere”, culegerile de rezumate: „Conferința 

națională cu participare internațională Portul popular – expresie a istoriei 
și culturii neamului”, „Conferința Științifică națională cu participare 

internațională: Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și 

educație”. Ediția  VI ș.a. 

De asemenea, participanții la Proiect au organizat mai multe manifestări 

ştiinţifice naționale / internaționale (6), fiind și membri ai comitetelor 

ştiinţifice şi de organizare a acestora, au diseminat rezultatele cercetărilor 
pe multiple planuri. Au fost înregistrate 123 participări la conferințe 

științifice naționale și intrenaționale, au fost publicate 15 articole de 

popularizare a științei (online),  au realizat 46 de participări în cadrul 
emisiunilor Radio/TV. 

Contribuțiile știintifice ale cercetătorilor, antrenați în implimentarea 

proiectului, au avut un impact deosebit, fiind înalt apreciate de către mai 
multe instituții din țară și de peste hotare (3 medalii și 6 diplome). Este de 

remarcat și faptul că mai mulți cercetători sunt membri ai unor comisii 

ministeriale, ai unor comisii de expertiză și avizare a proiectelor de legi, 
precum și ai unor comisiil de susținere a examenelor de masterat și de 

licență. 



În proces continuu de dezvoltare este și potențialul științific umanal 
proiectului. În acest sens, a fost susținută o teză de doctor habilitat. 

Menționăm că aria tematică a proiectului are caracter multidisciplinar, a 

fost finisat în termenii şi volumul stabilit (100%), iar obiectivele urmărite 

sunt în acord cu exigențele actuale de cercetare, cu preceptele 

internaționale și cu actele normative, elaborate de Ministerul Educației și 

Cercetării și de Ministerului Culturii din Republica Moldova. 
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Contextele socio-

culturale autohtone și 

interconexiuni europene 

în creația populară și 

literatura cultă din 
Basarabia (sec. XIX 

până în prezent) 

Institutul de Filologie 
Română B.P. Hașdeu 

Dr.hab.  
Corcinschi Nina 

A fost inventariat cu succes cadrul bibliografic teoretic și 

metodologic de investigare a subiectelor individuale propuse pentru 

cercetare de către executanții compartimentului. S–au investigat 
corelațiile factorilor istorici și literari, s-au analizat procesele 

generale ale evoluției literaturii basarabene ca literatură română, 

explorându-se reperele fondului național comun și notele distinctive 
regionale, particularitățile tematico-problematice, semnele 

definitorii de sensibilitate și mentalitate. 

Activitățile efectuate au relevat o serie de probleme și sarcini 
suplimentare cu care se confruntă o abordare interdisciplinară a 

raporturilor literaturii cu societatea. De exemplu, cercetările din 

perspectivele imagologică, tranzitologică și culturologică necesită 
coroborarea interpretărilor teoretice și hermeneutice cu demersuri și 

observații de ordin istoric, cu privire la factorii și procesele 

accelerative din societățile modernității târzii ce determină 
(re)configurări ale imaginarurilor competitive, la energiile, forțele 

normative, structurante ale acestora deopotrivă asupra 

interacțiunilor intersubiective și sociale și a câmpurilor textuale și 
universurilor de discurs particulare. În pofida dificultăților și 

provocărilor întimpinate, colaboratorii proiectului au realizat 

sarcinile și obiectivele fixate în planurile individuale de cercetare. 
 

Subtema: Corpusul național de Folclor  

Consemnarea materialelor de folclor din arhivele deținătoare de 

patrimoniu cultural imaterial permit reliefarea unei viziuni de ansamblu 
asupra perpetuării unor fapte folclorice în perioada imediat postbelică. Se 

observă o bună cunoaștere a folclorului obiceiurilor de familie, a teatrului 

popular, a poeziei obiceiurilor calendaristice, a subiectelor de baladă 
populară și proză populară. Actualitatea însă ne prezintă un alt tablou, a 

dispariției din circuit a unor specii, mai ales a fenomenului povestitului, 

doar în rare cazuri mai poți întâlni adevărați performeri ai genului epic. 
Ceva mai bine conservate sunt relatările despre obiceiurile calendaristice, 

despre ritualurile de familie, chiar dacă în unele cazuri constatăm cu regret 

absența orațiilor nupțiale, a bocetelor sau a formulelor specifice nașterii. 
În aceste condiții, la elaborarea antologiilor recurgem la materialul 

etnofolcloric pe care ni-l furnizează arhivele neconvenționale de memorie 

culturală și culegerile de texte etno-folclorice publicate anterior, care ne 
furnizează informații privind anumite specii folclorice deja neuzuale. 

Subtema: Literatura și societatea în contextul globalizării: abordări 

interdisciplinare 
Au fost clasificate într-un tablou sinoptic, sub aspectul modalităților de 

traducere, al autorilor selectați, publicului-țintă și calității grafice a 

edițiilor, cele mai valoroase realizări ale dialogului cultural-literar 
româno-ucrainean, precum și factorii cu impact negativ asupra acestuia, 

în primul rând, cei de ordin politico-ideologic. Au fost definite concepte-

cheie ale tranzitologiei, cu aplicări critice asupra operelor; noțiuni 

relevante pentru analiza imagologică a textelor literare și explorată critic 

dinamica revoluționară a recentelor conflicte culturale din arena publică și 

academică occidentală. În ciuda dificultăților și provocărilor menționate, 
colaboratorii proiectului au realizat sarcinile și obiectivele propuse în 

planurile individuale de cercetare.  

Subtema 1. CONTEXTE SOCIO-CULTURALE AUTOHTONE ȘI 
INTERCONEXIUNI EUROPENE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ DIN 

STÂNGA PRUTULUI (1990-2024) 

S-a cercetat o perioadă de istorie literară marcată de multiplele dificultăți 
și metamorfoze ale tranziției de la o societate totalitară închisă la un 

proiect democratic occidental, de la o paradigmă literar-artistică 

tradiționalistă cu manifestări accentuat neomoderniste la o paradigmă 
postmodernistă, s-au scos în evidență beneficiile integrării procesului 

literar basarabean în cel românesc, s-au reliefat momentele de reală 

creativitate, atrăgându-se atenți și la extravaganțele și epatările sterile, s-a 
explorarat tema traficului de persoane reflectată în literatura română din 

Republica Moldova. 

Concluzia generală, argumentată prin cercetări concrete, este că literatura 
română din Republica Moldova a demonstrat prin efervescența căutărilor 

și realizărilor sale artistice, un grad înalt de integrare în procesul literar 

românesc și european. 
Subtema: Dicționarul Enciclopedic al Scriitorilor Basarabeni. Echipa de 

proiect a lucrat la peste 50 de articole de dicționar, procesul de lucru 
presupunând câteva etape: consultarea literaturii de specialitate și 

evaluarea stadiului actual al cercetării activității literare, întocmirea 

bibliografiei de referință, consultarea operelor scriitorilor și elaborarea 
articolelor de dicționar despre biografia și activitatea literară a acestora.  
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Elaborarea științifică 

a“Enciclopediei 

Moldovei” și a 
platformei electronice în 

contextul dezvoltării 

societății bazate pe 
cunoaștere 

Biblioteca Științifică 

Andrei Lupan 

Dr. hab. 
Manolache 

Constantin 

Scopul, obiectivele și acțiunile planificate pentru anul 2020 au fost 
realizate în măsură deplină de către echipa de implementare a 

proiectului. În această perioadă a continuat elaborarea articolelor 

enciclopedice conform planului, s-a lucrat asupra pregătirii 

materialului ilustrativ, a fost revăzut și precizat Registrul general de 

termini pe domeniile de maximă actualitate. A fost pregătit pentru 

tipar un volum al „Enciclopediei Moldovei”. A început elaborarea 
„Dicționarului biografic național”. În acest scop a fost întocmită 

concepția lucrării, expusă multilateral în ghidul metodic „Republica 

Moldova. Dicționarul biografic național. Repere conceptuale”. De 
asemenea, a fost finisat, în variantă de lucru, Registrul de termini al 

acestei ediții enciclopedice. Precizăm că lucrarea va prezenta o 

primă încercare de expunere sistemică enciclopedică a biografiilor 
personalităților de vază din trecutul istoric și din actualitatea 

Republicii Moldova, personalități care constituie patrimoniul 

spiritual al țării. În baza experienței internaționale, au fost cercetate 
și sistematizate materiale enciclopedice metodologice în vederea 

elaborării concepției platformei electronice a enciclopediei 

naționale. A fost organizată, on-line, conferința științifică cu 
participare internațională „Probleme actuale ale cercetărilor 

enciclopedice”. Rezultatele obținute demonstrează importanța și 

actualitatea cercetărilor din cadrul proiectului, precum și 
perspectiva de realizare a etapelor următoare prin efortul susținut al 

echipei. 

 

Pe parcursul anului 2021, echipa de cercetare a proiectului a atins toate 
obiectivele propuse, înregistrând rezultate majore la elaborarea 

,,Enciclopediei Moldovei” fiind precizat, definitivat, adnotat, redactat și 

expertizat Registrul general de termeni, care include 18 fascicole – registre 

tematice pentru „Enciclopedia Moldovei”, elaborate și executate 58 hărți 

geografice fizice, precum și 116 ilustrații cu stema și drapelul de stat a 58 

de țări, elaborate și expertizate 2400 articole enciclopedice. Au fost 
expertizate și pregătite pentru machetare 700 imagini - materiale 

ilustrative pentru lucrarea „Republica Moldova. Enciclopedie”. 

În vederea elaborării ,,Dicționarului biografic național” a fost precizat și 
actualizat Registrul general de termeni, elaborate 5 mostre de articole 

enciclopedice-model, ulterior au fost elaborate 460 de articole pentru 

„Dicționarul biografic național”. 
Cu privire la platforma electronică a ,,Enciclopediei Moldovei” a fost 

sistematizat materialul privind elaborarea platformei electronice 

internaționale și elaborate două studii teoretico-metodologice de elaborare 
a „Concepției platformei enciclopedice electronice naționale”. 

Deasemenea activitatea de cercetare enciclopedică multidisciplinară 

(axată pe istoria românilor, istoria științei și biografiilor științifice) 
desfășurată în cadrul proiectul a rezultat elaborarea și publicarea a 1 album 

enciclopedic, 1 monografie naținală, 2 capitole în monografie națională 

din domeniul istoriei științei, 1 articol în reviste din străinătate 
recunoscute, 1 articol categoria A în reviste din Tegistrul Naâional al 

revistelor de profil, 3 articole categoria B în reviste din Registrul Național 

al revistelor de profil, 1 prefață la monografie națională, 1 articol în 
culegeri naționale. 
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Calitatea actului de 

justiție și respectarea 
drepturilor persoanei în 

Republica Moldova: 

cercetări 
interdisciplinare în 

contextul implementării 

acordului de asociere 
Republica Moldova – 

Uniunea Europeană 

Institutul de Cercetări 

Juridice, Politice și 

Sociologice 

Dr. hab., Cușnir 
Valerii 

Procesul de democratizare și de extindere a unor modele de instituții 
care tind către valorile democratice a atins către începutul anului 

2020 un nou nivel atât la nivel mondial, cât și în țările în curs de 

dezvoltare, printre care e și Republica Moldova, în contextul în care 

democratizarea și europenizarea a devenit o componentă a 

modernizării statelor și un obiectiv global al comunității 

internaționale. 2. Către începutul anului 2020, Republica Moldova 
a pășit cu un sector al justiției lipsit de încrederea societății și privit 

drept unul imprevizibil, lipsit de integritate, ostil și chiar agresiv față 

de cetățean. în mare parte, acest fapt se datorează investigării și 
judecării tardive a fraudei bancare de miliarde și a faptului că 

rambursarea datoriei a fost pusă pe umerii fiecărui cetățean în parte 

al societății noastre. 3. Analiza detaliată a proiectului Strategiei 
pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției 

pentru anii 2021-2024 a relevat discordanțe dintre prevederile ei și 

prevederile Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-
2020. 4. Ignorarea celor trei criterii de calitate - accesibilitate, 

previzibilitate și claritate la amendarea cadrului normativ material 

și procesual privind organizarea judecătorească, efectuarea justiției, 
dar și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova la 

efectuarea acestei activități într-un stat democratic, lipsa unui 

concept unic în dezvoltarea reformelor în domeniul justiției 
condiționează tergiversarea implementării acestora, fapt ce induce 

la menținerea calității precară a actului de justiție per ansamblu pe 

țară, cât și la tergiversarea implementării acordului de asociere 
Republica Moldova-Uniunea Europeană. 

Cele mai importante activități și rezultate științifice realizate în contextul 
cercetării tematicii proiectului din Programul de Stat care au fost obținute 

în anul de referință 2021 includ publicarea a 114 lucrări științifice, 

științifico-metodice și didactice în culegeri de studii științifice de 

specialitate, reviste științifice de profil din țară, în culegeri de materiale 

prezentate în cadrul unor conferințe științifice naționale și internaționale, 

precum și în 4 monografii şi 6 lucrări științifico-metodice și didactice. 
    La capitolul diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de 

prezentări la foruri științifice (comunicări, postere) – pentru cazurile când 

nu au fost publicate în materialele conferințelor  evidenţiem că în total au 
fost înregistrate 92 de susțineri de prezentări sub formă de raporturi, 

comunicării şi intervenţii la diferite manifestări ştiinţifice din ţară şi de 

peste horate. 
     Un indicator marcant privind utilitatea și valoarea aplicativă a 

cercetărilor științifice realizate constituie materializarea 

(implimentării/valorificării) rezultatelor în cadrul proiectului sub formă de 
18 avize şi opinii la proiecte de acte normative şi regulatorii ale 

autorităţilor publice centrale, dar şi 42 de avize/opinii consolidate cu 

caracter științific la sesizările Curții Constituționale, toate cu un impact 
științific, social și/sau economic, manifestat prin integrarea și valorificarea 

acestora de către beneficiarii acestor rezultate științifice. 

     Rezultatele științifice din anul de referință sunt realizate în contextul 
cercetării tematicilor individuale, determinând formularea unor valoroase 

teze științifice cu caracter teoretico-normativ și aplicativ privind: - factorii 

de care depinde calitatea justiției în Republica Moldova; - carențele care 
afectează actul justiției și necesită soluții de remediere; - impactul negativ 

al carențelor actului de justiție asupra drepturilor omului și a valorilor 
statului de drept; - nivelul de cultură juridică și de respectare a drepturilor 

omului în cadrul sistemului judecătoresc, care actualmente necesită o 

consolidare substanțială; - imunitățile juridice și răspunderea judecătorilor 
ca factori de asigurare a calității actului justiției etc. 

    În perspectivă, se preconizează continuarea cercetării problematicii 



calităţii actului de justiție în Republica Moldova şi respectării drepturilor 
persoanei în contextul implementării Acordului de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană, atât sub aspect teoretic, cât și în context 

practico-aplicativ și, nu în ultimul rând, prin analiza și explicarea 

percepțiilor și atitudinii populației față de sistemul judiciar. Publicarea 

studiilor tematice juridice în diverse forme urmărind promovarea unor 

soluții științific argumentate de natură să contribuie la reformarea 
sistemului de drept, la general, şi judiciar, în particular, și sporirea calității 

actului de justiție în Republica Moldova, publicaţii care vor justifica 

temeinic realizarea proiectului de cercetare. 
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Proiectul Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic 

medieval din Republica Moldova implementat sub egida 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău de o 
echipă formată din 7 cercetători specializați în arheologia 

medievală. Scopul pentru anul 2020 a fost 

9valorificarea patrimoniului arheologic medieval al Republicii 
Moldova. Reieșind din cele 5 obiective trasate pentru acest an, 

echipa a reușit să analizeze rapoarte arheologice, literatura de 

specialitate și vestigii arheologice descoperite în situri medievale de 
pe teritoriul Republicii Moldova. Membrii echipei au inițiat câteva 

Baze de Date care întrunesc descoperirile arheologice medievale 

care vor servi drept fundament, atât pentru cercetările din acest 
proiect, cât și pentru studiile ulterioare. Au fost inițiate studii în 

domeniile antropologiei și vieții private din siturile medievale 

cercetate, culturii alimentației în așezările urbane și rurale ale 
Moldovei medievale. A fost elaborat Repertoriul mormintelor 

populațiilor turanice din spațiul carpato- nistrean etc. Astfel, pe 

parcursul primului an de activitate în proiect, membrii echipei au 
publicat 7 articole, 9 rezumate, 1 articol de ziar, au prezentat 6 

comunicări științifice la conferințe internaționale și au realizat 3 

lecții publice pe teme privind evul mediu și descoperirile 

arheologice medievale de pe teritoriul Republicii Moldova. 

Proiectul Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval 

din Republica Moldova este implementat sub egida Universității 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău de o echipă formată din 7 
cercetători specializați în arheologia medievală și științe conexe. Scopul 

proiectului este valorificarea patrimoniului arheologic medieval al 

Republicii Moldova. 
Pornind de la cele 5 obiective trasate pentru acest an, echipa a reușit să 

elaboreze monografia Așezarea medievală timpurie de la Păhărniceni-

”Petruca” din Codrii Orheiului, să dezvolte trei capitole din monografia 
Așezarea de la Hansca-„Limbari-Căprăria”, să publice 9 articole științifice 

în reviste și culegeri cu impact, 22 de rezumate ale comunicărilor și să 

disemineze rezultatele cercetărilor prin intermediul a 31 comunicări, 
dintre care 12 comunicări la conferințe internaționale peste hotare, 16 

comunicări la conferințe internaționale în Republica Moldova, 2 

comunicări la conferințe naționale, 1 comunicare la o conferință națională 
cu participare internațională și 2 lecții publice.  

Totodată, în cadrul proiectului a fost realizată pe 4 noiembrie 2021 

Conferința internațională Cercetarea și valorificarea patrimoniului 
arheologic medieval, la care au participat peste 20 de experți în arheologia 

medievală din Republica Moldova, România, Rusia și SUA. Colaborarea 

și schimbul de experiență cu colegii din afară facilitează abordarea 

complexă și multudisciplinară a surselor arheologice care ne permit 

reconstituirea istoriei perioadei medievale a regiunilor carpato-nistrene.  

O altă reușită a proiectului din anul 2021 au fost investigațiile arheologice 
la castelul Soroca (septembrie – octombrie 2021), care au scos la iveală 

mai multe vestigii arheologice ce ne permit cercetarea aprofundată a 

istoriei și arhtecturii castelului Soroca.  
Pe baza datelor arheologice, au fost avansate cercetările privind ritul și 

ritualurile funerare ale populațiilor medievale din spațiul pruto-nistrean. 

Astfel, a fost dezvoltată baza de date, pe baza cărora au fost elaborate mai 
multe hărți ce ne permit analiza distribuirii geografice a mormintelor și 

cimitirelor comunităților medievale. Anul acesta rezultatele preliminare 

au fost prezentate la mai multe conferințe științifice și publicate câteva 
articole. Dar, toate luate împreună vor conduce spre elaborarea studiilor 

monografice preconizate în proiect. 

La fel, pe baza datelor arheologice din spațiul pruto-nistrean au fost 
studiate mai multe aspecte privind antropologia, demografia și regimul 

alimentar al comunităților medievale.  

În final, considerăm că rezultatele menționate mai sus dovedesc 
implementarea cu succes a obiectivelor și acțiunilor preconizate pentru 

anul 2021. 

 

7 7 20.80009.1606.07 

Alfabetizarea 
terminologică a elevilor 

de gimnaziu 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat Ion Creangă din 
Chișinău 

 

Dr. Cosovan Olga 

Cercetarea prevăzută de proiect a fost realizată în conformitate cu 

obiectivele şi activităţile stabilite. Membrii echipei de proiect au 

desfăşurat procesul de documentare asupra viziunii curriculumului 
2019 pentru gimnaziu în legătură cu terminologia domeniilor 

ştiinţifice respective. Au fost studiate ghidurile de implementare şi 

manualele în uz, a fost examinat conceptul de termen în lexicologie 
şi lexicografie, precum şi modalităţile de a stipula prin documente 

Cercetarea prevăzută de proiect a fost realizată în conformitate cu 

obiectivele şi activităţile stabilite. Au fost analizate experiențele de 

abordare didactică a  terminologiei în diferite sisteme educaționale. Partea 
cea mai semnificativă a cercetării s-a realizat prin analiza pagină cu pagină 

a manualelor existente azi în Republica Moldova, în uz, aprobate și 

recomandate de MECC. Problema care apare aici e că implementarea 
Curriculumului 2019 nu a fost urmată coerent de elaborarea unor manuale 



reglatoare asimilarea termenilor pe unităţi de conţinut, discipline, 
clase. Au fost identificate problemele derivate din necesitatea 

alfabetizării terminologice a elevilor de gimnaziu, au fost detectate 

diferite modele de introducere a termenilor şi a conexiunilor 

interdisciplinare şi transdisciplinare, dar şi unele lacune de abordare 

a alfabetizării terminologice a elevilor: ignorare totală, incoerenţă. 

S-a constatat necesitatea de a delimita lexicul terminologic 
transdisciplinar, care va include noţiunile ştiinţifice generale, 

termeni care desemnează procese intelectuale sau produse ale lor şi 

denumiri ale tehnicilor de muncă intelectuală. în rezultatul 
cercetării, a fost elaborată monografia colectivă ’’Abordarea inter- 

şi transdisciplinară a lexicului terminologic”. Rezultatele cercetării 

se regăsesc, de asemenea, în 6 articole publicate în reviste (categoria 
B) şi culegeri ştiinţifice, au fost prezentate 3 comunicări la o 

conferinţă internaţională, pentru diseminare, au fost moderate 2 

şedinţe ale clubului de dezbateri pedagogice. 
 

noi. Nu există, la moment, o strategie coerentă și eficientă de predare-
învățare-evaluare a termenilor științifici, iar prezentarea lor în manuale 

este totalmente la discreția autorilor. Au fost constatate următoarele:  

Practica predării diferitelor discipline școlare, la etapa gimnazială, a 

conturat modele și strategii de lucru dependente de specificul ariei 

curriculare, de tradiția predării disciplinei, dar mai ales de concepția 

autorilor manualelor respective.  

 Asimilarea terminologiei științifice în anii de studii gimnaziale 

este orientată concomitent spre 3 obiective:  
 încadrarea termenilor noi într-un sistem complex, care permite 

și asigură condițiile necesare pentru progresul școlar al elevului;  

 dezvoltarea competențelor de comunicare în limba de instruire, 
competențe care presupun înțelegerea la lectură și la auz a unui spectru 

larg de texte, inclusiv științifice și publicistice;  

 crearea unei platforme funcționale de învățare pe tot parcursul 
vieții, care va asigura asimilarea de către adult a termenilor din domeniul 

profesional și din alte domenii de interes.  

Au fost cercetate  programele de examen și  probele de certificare în raport 

cu problema alfabetizării terminologice. S-a constatat că asimilarea 

termenilor este vitală pentru realizarea itemilor. Cu statut de recomandare, 

la revizuirea programelor de examen, ar fi corect să se sintetizeze o listă 
de termeni care trebuie să fie operaționali la etapa de absolvire a 

gimnaziului. 

      Au fost deduse modelele de  lucru cu terminologia științifică la etapa 
gimnazială pentru 4 din cele 5 arii curriculare. Aria curriculară consiliere 

și dezvoltare personală nici prin curriculum, nici prin alte resurse nu 

urmărește introducerea în uzul elevilor a unei terminologii specifice.   Au 
fost elaborate 12 articole științifice la tema proiectului, dintre care 8 sunt 

publicate și 4 sunt în proces de editare.  

Membrii echipei de proiect au prezentat 4 comunicări la conferințe 
naționale cu participare internațională.  În scopul diseminării, membrii 

echipei de proiect au moderat 2 ședințe ale Clubului de dezbateri 

educaționale Paideia, urmate un film la subiectul Abordarea 
transdisciplinară a lexicului terminologic, 

https://www.youtube.com/watch?v=I6xIVo-iIHc; au moderat 4 seminare 

on-line de informare a cadrelor didactice din Republică privind noua 
variantă a programei de examen la limba și literatura română (programă 

aprobată de MEC, 2021), au activat ca formatori naționali în câteva 

proiecte cu subiecte conexe:  
A fost scrisă lucrarea Modele de lucru cu terminologia științifică la etapa 

gimnazială pe ariile curriculare (autori O. Cosovan, T. Cartaleanu, A. 

Crudu-Zgardan, O. Boz), 150 pagini, Chişinău, 2021. 
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În rezultatul cercetării calitative Educația pentru societate și 

dezvoltarea personală – atitudini și practici ale elevilor claselor 

liceale, realizate s-a demonstrat că: disciplinele Educație pentru 

societate și Dezvoltare personală sunt percepute, în general, ca fiind 

importante, respectiv ele contribuie la formarea unor persoane cu 

abilități de comunicare și acțiune eficientă în cadrul sferei publice. 
Disciplinele date le oferă elevilor dimensiunea spirituală necesară 

devenirii ca personalități valoroase. 

S-a dovedit că mulți elevi apreciază lecțiile de Educație pentru 
societate și Dezvoltare personală ca cele la care se simt liberi. Elevii 

care la alte discipline nu sunt foarte activi, la acestea sunt motivați 

să își expună părerile (dar sunt și excepții). 
S-a constatat că sunt elevi care au probleme cu autoaprecierea, cu 

faptul cum se simt ei în comunitate și ar fi util să fie discutate aceste 

teme. Manualele să ofere recomandări care ar ajuta elevul să fie 
productiv, să își păstreze sănătatea, să fie în armonie cu sine.  

Considerăm că programul filosofiei pentru copii dezvoltat de Matthew 

Lipman poate constitui o oportunitate în ceea ce privește reînnoirea eticii 

și deontologiei profesorului, ca și a pedagogiei și a altor domenii de 

cunoaștere legate de actul educațional. Filosofia pentru copii arată că a 

considera copilul ca o persoană incapabilă să gândească critic și creativ nu 

mai este o idee pentru secolul în care trăim. În plus, copilul este o persoană 
căreia îi pasă de ceilalți, îi apreciază, dorește să facă bine pentru ei, 

desfășoară acțiuni menite să-i protejeze, caută să le cunoască nevoile și 

să-i ajute, altfel spus, gândește caring. 
În cadrul conferințelor organizate pentru membrii din cadrul proiectului - 

„Filosofia pentru copii și filosofia academică”, de către Marin Bălan, doctor 

de la Universitatea din București, am constatat că dialogul în comunitatea 
de cercetare filosofică este un cadru pentru o astfel de relație intelectuală, 

în care se practică schimbul de gânduri, înțelegerea reciprocă, empatia 

reciprocă și o tendință comună de a căuta o gândire mai bună. Sarcina 
profesorului este de a încuraja autonomia cognitivă și morală a elevului și, 

în același timp, de a acționa ca model de referință pentru comunitatea de 

https://www.youtube.com/watch?v=I6xIVo-iIHc


Am identificat că elevii își doresc manuale care abordează subiecte 
legate de: filosofie, economie, politică, poziția civică, voluntariat 

etc. Informațiile cuprinse în manuale să fie pe înțelesul elevilor, dar, 

totodată să ofere termeni corecți din punct de vedere științific. 

Lecțiile de Educație pentru societate și Dezvoltare personală să 

reprezinte o pregătire pentru formarea unor persoane armonioase, 

care s-ar integra într-un mod firesc în societate. 

cercetare filosofică. Pentru aceasta, profesorul trebuie să posede calități de 
gândire critică și creativă, dar și de gândire caring. A fi un profesor care 

gândește caring înseamnă nu doar a-ți exercita propria putere de gândire, 

ci a fi sensibil și la gândurile altora. 

Atelierele de filosofie pentru copii au contribuit la faptul ca elevii să fie 

capabili să reflecteze la ce este, să poată lua în calcul ce fel de persoană 

vrea să fie și ar trebuie să fie; să reflecteze despre cum este lumea, să ia în 
considerare și în ce fel de lume dorește să trăiască. A fost pus accent pe 

îmbunătățirea abilităților de gândire critică și creativă a elevilor. Pentru a 

cunoaște motivele care îl determină pe elev să gândească, să acționeze, să-
și imagineze în anumite moduri profesorii, în cadrul Atelierelor de 

filosofie pentru copii, s-au transpus în locul lui (au gândit empatic).  

Conținutul disciplinelor Dezvoltare personală și Educație pentru societate 
sunt raportate la realitățile contextuale ale societății actuale din Republica 

Moldova. Elevii vor învăța să folosească diferite instrumente ale cercetării 

etice. Printre ele: menționarea motivelor în favoarea unei opinii sau 
acțiuni; utilizarea criteriilor și standardelor; luarea în considerare a 

consecințele alternative; formarea ipotezelor etice și cercetarea lor; 

raportarea scopurilor la mijloace; definirea termenilor. Important, în 
cadrul acestor discipline, ca elevii să generalizeze ori, în alte cazuri, să 

contextualizeze; prin unele proceduri se urmărește dezvoltarea înțelegerii 

privind relațiile (exemplu, relația parte-întreg) sau idealurile (în ce fel de 
lume își doresc să trăiască și ce fel de persoană își doresc să fie). 

Disciplinele Dezvoltarea personală și Educația pentru societate trebuie să 

ofere baza de a înțelege, accepta și aprecia diversitatea culturală; abilitatea 
de a fi empatic; capacitatea de a acționa ca un membru informat și activ al 

propriei societăți și al societății globale. Liniile directoare ale disciplinelor 
ar trebui să fie ca și cele identificate în Curriculumul Național Portughez: 

crearea și dezvoltarea unei identități personale și sociale; participarea la 

viața civică manifestând responsabilitate, solidaritate și o atitudine critică; 
respectarea și valorificarea diversității individuale și de grup în ceea ce 

privește comunitățile și alegerile lor; dezvoltarea unei conștientizări 

ecologice care să ducă la valorificarea și conservarea patrimoniului natural 
și cultural; valorificarea dimensiunii relaționale a învățării și a principiilor 

etice care reglementează relația dintre cunoștințe și ceilalți.   
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Piața muncii din Republica Moldova nu a atins gradul de maturitate 

care să-i asigure buna funcționalitate. Fiind în proces de formare, 
piața muncii a fost „lovită” de noi probleme generate de fenomenul 

globalizării. Una dintre acestea se referă la creșterea accentuată a 

migrației internaționale a forței de muncă autohtone. În ultimul an, 
piața muncii din Republica Moldova a fost supusă unei noi 

provocări – pandemia Covid 19. În vederea atenuării impactului 

acesteia asupra ocupării forței de muncă, au fost necesare 
identificarea unor soluții urgente din partea factorilor de decizie. 

Totodată, observăm un nivel foarte redus al ocupării forței de muncă 

în Republica Moldova. Luând în considerație cele menționate mai 
sus, eforturile echipei de cercetare au fost canalizate spre elaborarea 

și dezvoltarea cadrului metodologic al pieței muncii, precum și al 

analizei situației acesteia. Rezultatele obținute au fost discutate în 
cadrul a 2 Mese Rotunde organizate în cadrul proiectului și 

materializate în 18 publicații, dintre care 6 lucrări publicate în 

reviste indexate în Baze de Date Internaționale, iar 12 lucrări în 
volumele unor Conferințe Științifice Internaționale, desfășurate atât 

în țară, cât și peste hotare. Acestea ne vor permite, pe viitor, să 
identificăm noi soluții ce vor avea ca efect sporirea ocupării forței 

de muncă în Republica Moldova.  

 

Piața muncii din Republica Moldova se află într-un proces de dezvoltare 

și transformare, ceea ce ne permite să constatăm că aceasta nu a atins 
gradul de maturitate care să-i asigure buna funcționalitate. Fiind în proces 

de ajustare la noile cerințe ale economiei concurențiale, piața muncii a fost 

„lovită” de noi probleme generate de fenomenul globalizării. Una dintre 
acestea se referă la creșterea accentuată a migrației internaționale a forței 

de muncă autohtone. În ultimii 2 ani, piața muncii din Republica Moldova 

a fost expusă unei noi provocări – pandemia Covid 19. Aceasta a cauzat o 
reducere a ratei ocupării forței de muncă în Republica Moldova. De 

asemenea, cercetările efectuate demonstrează creșterea numărului de 

șomeri înregistrați la ANOFM, precum și reducerea numărului posturilor 
vacante înregistrate de această instituție guvernamentală. Totodată, 

trebuie remarcat faptul că în Republica Moldova există anumite categorii 

de forță de muncă în care rata de ocupare este destul de redusă, comparativ 
cu cea înregistrată la nivel național. În cazul dat, se necesită eforturi din 

partea instituțiilor guvernamentale pentru îmbunătățirea nivelului de 

ocupare, prin implementarea unor politici de ocupare sustenabile.  
Ocuparea informală reprezintă o altă problemă destul de importantă pentru 

Republica Moldova și implică noi acțiuni de conștientizare a forței de 
muncă  asupra riscurilor economice și sociale la care se expun. Or, în 

perioada crizei pandemice anume persoanele ocupate în sectorul informal 

au avut cel mai mult de suferit, fiind lipsite de orice suport financiar. O 
problemă deosebită pentru Republica Moldova o reprezintă și nivelul 

redus de ocupare a forței de muncă în mediul rural. Lipsa oportunităților 



de angajare în mediul rural determină tot mai multe persoane să migreze 
spre localitățile urbane sau să emigreze în străinătate, fenomen ce conduce 

la depopularea accentuată a localităților rurale. Grupul NEET reprezintă o 

altă problemă pentru Republica Moldova, deoarece reprezintă o rezervă 

de forță de muncă care nu este valorificată și care ar putea contribui, în 

mod esențial, la soluționarea deficitului de forță de muncă pe care îl atestă 

angajatorii autohtoni. 
Urmare a analizei, efectuate prin comparație, în ceea ce privește piața 

muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană, au fost constatate 

mai multe divergențe în materie de ocupare a forței de muncă. Indicatorii 
ce reflectă nivelul de ocupare a forței de muncă sunt cu mult mai inferiori 

în Republica Moldova față de cei înregistrați în majoritatea statelor 

membre UE. Spre deosebire de statele membre UE, în Republica Moldova 
se înregistrează o pondere mare a forței de muncă care nu deține o meserie 

sau un nivel de calificare. În condițiile economiei bazate pe cunoaștere, 

când cunoștințele și competențele profesionale devin importante în orice 
domeniu de activitate, persoanele în cauză riscă să fie excluși de pe piața 

muncii, „contribuind” astfel la creșterea numărului șomerilor pe termen 

lung.  
Luând în considerație cele menționate mai sus, dar și pentru a realiza 

obiectivele planificate în această etapă a proiectului, eforturile echipei de 

cercetare au fost canalizate spre: dezvoltarea cadrului metodologic al 
pieței muncii și al politicilor de ocupare a forței de muncă, analiza 

impactului proceselor demografice și al migrației internaționale asupra 

pieței autohtone a muncii, precum și evidențierea discrepanțelor și 
similitudinilor dintre piața muncii din Republica Moldova și statele 

membre UE. Rezultatele obținute de membrii echipei de cercetare au fost 
discutate în cadrul unei Mese Rotunde, organizată în cadrul proiectului, 

precum și mla alte reuniuni științifice organizate în Republica Moldova și 

peste hotare. De asemenea, rezultatele cercetării au fost materializate în 
22 de publicații, dintre care 6 lucrări au fost publicate în reviste indexate 

în Baze de Date Internaționale, iar 16 lucrări - în volumele unor Conferințe 

Științifice Internaționale, desfășurate  atât în țară, cât și peste hotare.  
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Bazele teoretice și 

metodologice ale 

asigurării activității 
psihologice în sistemul 

de învățământ general 

din perspectiva 
abordărilor societale 

contemporane 

Institutul de Științe ale 

Educației 
Dr. Paladi Oxana 

Analizând rezultatele prezentate în cadrul proiectului la această 
etapă menționăm următoarele: Problemele societale contemporane 

denotă un caracter global şi complex. Acestea influențează asupra 

asigurării activității psihologice în învățământul general.  
Experiențele internaționale cu referire la activitatea psihologică 

studiate Belgia, Belorusia, Bulgaria, Canada, Cehia, Slovacia, 

Coreea de Sud, Elveția, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Franța, 
Germania, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, România, 

Rusia, Singapore, Spania, Ucraina, Ungaria denotă caracteristici 

care necestă valorificate, pentru asigurarea activității psihologice 
eficiente în sistemul de învățământ general din țara noastră. Analiza 

politicilor internaționale demonstrează impactul structurilor care 

coordonează și monitorizează activitatea psihologică asupra calității 
procesului de asigurare a asistenței psihologice. Politicile naționale 

reflectă într-o anumită măsură componenta asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general, dar acestea necesită 
eficientizate. Sunt necesare dimensiuni unice care să gestioneze 

activitatea psihologilor din țară, inclusiv a celor din sistemul 

educațional. Totodată sunt necesare baze de date experimentale cu 
privire la situaţia actuală şi nevoile beneficiarilor din învățământul 

general. Analiza problemelor în dimensiunea asigurării activităţii 
psihologice din ţară, experienţele existente în acest domeniu 

sugerează necesitatea schimbărilor continue prin implicarea amplă, 

complexă în următoarele domenii de activitate: prevenţie / 
profilaxie; evaluare / diagnostic; intervenţie / dezvoltare.  

Analizând rezultatele prezentate în cadrul proiectului la această etapă 
menționăm următoarele: 

 Asigurarea activității psihologice eficiente în sistemul de 
învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane 

este determinată de amploarea studierii dimensiunilor structurale a 

conceptelor psihologice pentru toate  domeniile: cognitiv, afectiv și 
psihocomportamental. 

 Dimensiunile valorificate în studiile inițiate sunt la nivel general 
pentru managementul asigurării activităţii psihologice; reprezentarea 

socială a profesiei psihologului şcolar; solicitările organizaţionale în 

activitatea psihologului şcolar, iar la nivel specific pentru: 

 Domeniul cognitiv: memoria, gândirea, limbajul (procese 

psihice cognitive) elevului, atenţia (fenomen psihic) elevului; 

 Domeniul afectiv: afectivitatea elevilor; 

 Domeniul comportamental: adaptarea psihologică şi socială a 
elevului; valorificarea potenţialului comunicării; comportamentul 

antisocial al elevului; dezvoltarea sferei relaţionale a elevilor; motivaţia 

elevului; depășirea situaţiei de criză, conflict şi risc la elevi; resursele 
personale ale elevilor. 

 Domeniile identificate necesită studiate la nivel comparativ 

pentru a stabili  dimensiunile conceptuale, caracteristice arealului 
Republicii Moldova din perspectivele ce vizează prevenţia / profilaxia; 

evaluarea / diagnosticul; intervenţia / dezvoltarea. În acest context este de 

apreciat experiența altor țări în care a fost analizat impactul structurilor 



care coordonează și monitorizează activitatea psihologică asupra calității 
procesului de asigurare a asistenței psihologice. 

 În sistemul de învățământ general, principiile, etapele, 
mecanismele, componentele de modelare a activității psihologice sunt 

diferite pentru domeniile cognitiv, afectiv și psihocomportamental. În 

acest context, au fost identificate principiile și componentele activității 
psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor 

societale contemporane. 

 Bazele de date obținute în experimentele realizate cu privire la 
componentele domeniilor studiate denotă necesitatea elaborării modelelor 

de asigurare a activității psihologice din sistemul de învățământ general 
oportune pentru fiecare dimensiune atât la nivel de profilaxie cât și la nivel 

de diagnostic și dezvoltare. 

 Modelele teoretico-conceptuale propuse vizează vizează modul 
de elaborare a programelor de intervenție psihosocială în instituțiile 

educaționale, cu aplicații specifice contextului local și în fincție de 

„solicitările organizaționale multiple” din cadrul unei instituții. De altfel, 

a fost analizat modul de aplicare a cunoașterii din domeniul psihologiei 

organizaționale în cadrul activității psihologice în sistemul de învățământ 

general, din perspectiva abordărilor societale contemporane și a 
specificului contextului local.  

 Psihologul școlar trebuie să cunoască tehnici de diagnoză și 
evaluare instituțională, metode de identificare a problemelor 

instituționale; principiile de bază în asigurarea unor schimbări 

instituționale eficiente; modalități de prevenire și gestionare a riscurilor 
psihosociale. 

Rezultatele cercetării la etapa respectivă sunt materializate în 2 monografii 

colective, în articole științifice publicate în revistele și materialele 
conferințelor naționale și internaționale. 
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Patrimoniul academic 

universitar din RSS 
Moldovenească: 

investigarea și 

valorificarea bunelor 
practici 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Dr. Liliana Rotaru 

Cercetarea a fost axată pe identificarea, selectarea, fotocopierea și 

clasificarea documentelor din arhivele naționale, instituționale și 

personale, precum și pe colectarea surselor de istorie orală. A fost 

creată o bază de date de peste 1500 de dosare referitoare la tema 

cercetată. În colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor dosarele 
se digitalizează, punându-se în circulație științifică. Rezultatele 

cercetărilor sunt materializate în 38 de articole științifice, inclusiv 3 

publicate în baze de date WoS și 24 de comunicări științifice la 
conferințe naționale și internaționale. A fost organizată o conferință 

națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: 

învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere” (16.10.2020), s-a publicat volumul manifestării 

științifice, care a inițiat seria Historia Universitaria. Cantitatea 

medie a publicării materialelor științifice realizată de un cercetător 
științific o constituie peste 4 unități per persoană, depășind volumul 

planificat de publicare de peste două ori! Cantitatea de prezentări la 

manifestări științifice naționale și internaționale a constituit 24 de 
unități - la fel depășind volumul planificat de participări la 

manifestări științifice de peste două ori!  

Impactul științific și social al cercetărilor, pe de o parte, s-a încercat 
combaterea imaginii stereotipizate a memoriei colective, care 

idealizează modul de organizare și acționare a autorităților sovietice 

în și prin învățământul superior din RSSM și s-au identificat 
scopurile reale ale regimului comunist în crearea și dezvoltarea un 

sistem educațional superior ramificat într-o republică unde lipsise o 

tradiție a învățământului superior. Pe de altă parte, au fost 
identificate o serie de practici bune în organizarea și funcționarea 

școlii superioare din RSSM, care pot îmbunătăți și susține politica 

educațională în domeniul învățământului superior din Republica 
Moldova. 

În cea de-a doua etapă, cercetarea a fost axată pe continuarea procesului 

de identificare, selectare, fotocopiere și clasificare a documentelor din 

arhivele naționale, instituționale și personale, precum și pe colectarea 

surselor de istorie orală. A fost creată o bază de date de peste 1.800 de 

dosare de arhivă și fotografii scanate/fotocopiate și circa 100 de 
înregistrări audio a interviurilor actanților învățământului superior în 

perioada sovietică. Rezultatele cercetărilor sunt materializate în: 1 

monografie la tema proiectului și o contribuție științifică la o monografie 
publicată peste hotare, 2 volume de documente de cca 100 c.a. (unul de 

documente de arhivă și altul de istorie orală) în seria Historia 

Universitaria, 1 lucrare bibliografică a problemei cercetate, 17 articole 
științifice publicate în culegeri și reviste științifice, 23 de rezumate la 

conferințe naționale și internaționale și 27 de comunicări științifice la 

conferințe naționale și internaționale. Au fost fost organizate 2 conferințe: 
1 națională cu participare internațională Intelectualitatea română între 

ideologie, libertate academică şi naționalism (15.10.2021) la care au 

participat 34 de cercetători științifici din Republicii Moldova, România și 
Ungaria; s-a publicat programul și rezumatele manifestării științifice și 1 

conferință națională cu genericul Învăţământului superior moldovenesc de 

profil jurnalistic până la și după căderea comunismului (25 iunie 2021). 
Cantitatea medie a publicării materialelor științifice realizată de un 

cercetător științific o constituie peste 4 unități per persoană, depășind 

volumul planificat. Cantitatea de prezentări la manifestările științifice 
naționale și internaționale ale executorilor de proiect a constituit 24 de 

unități – la fel depășind volumul planificat de peste două ori. Impactul 

științific și social al rezultatelor științifice este unul  valoros din punct de 
vedere teoretic, influiențând mai ales ştiinţele socio-umanistice, dar se 

reflectă și sub aspect practic în sfera socială și politică. În primul rând, 

pentru că s-au elaborat instrumente de lucru în forma unei bibliografii 
exhaustive, operabil în cercetarea de ordin istoric, lingvistic, sociologic, 



precum şi interdisciplinar. Comunitatea științifică a obținut o bază solidă 
de documente şi materiale cu referire la istoria socială și politică a RSS 

Moldovenești, care servește drept imbold pentru 

continuarea/aprofundarea cercetărilor ulterioare în domeniu. În al doilea 

rând, cercetările științifice materializate, comunicate și diseminate, 

inclusiv în cadrul emisiunilor radio și TV, editate în reviste publicistice, 

au relevat și bunele și practici ale învățământului din perioada sovietică, 
istoria unor personalități notorii care au activat în perioada sovietică în 

calitate de cadre științifico-didactice și științifice și au ocupat înalte posturi 

de conducere în sistemul educațional și sovietic, cercetări care pot 
contribui la pacificarea și armonizarea socială și interetnică în Republica 

Moldova. Rezultatele cercetărilor constituie, de asemenea, un suport 

teoretico-științific pentru autoritățile statului, în procesul de îmbunătățire 
a politicilor educaționale, politicilor de armonizare a relațiilor interetnice 

în Republica Moldova și de apropiere a celor două maluri ale Nistrului și 

reintegrare a țării, iar multiperspectivitatea şi obiectivitatea cercetării 
patrimoniului academic universitar  contribuie la eficientizarea educației 

istorice şi civice a cetățenilor din Republica Moldova. Cercetările 

științifice realizate în cadrul proiectului au fost apreciate cu 5 diplome în 
România și Republica Moldova. 
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Dimensiunea identitară a 
artelor din Republica 

Moldova ca factor activ 

al dezvoltării durabile a 
societății în contextul 

dialogului intercultural 

european 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 

Dr. hab. Ghilaș 

Victor 

Cu eforturile comune ale echipei de cercetători și ale celei 

manageriale, cuantumul sarcinilor, obiectivelor și activităților 
stabilite și incluse în programul de realizare a proiectului a fost 

îndeplinit. Prin programul de cercetare, echipa antrenată în 

realizarea Programului de Stat a încheiat cu succes prima etapă de 
implementare a proiectului, cu realizări deosebite în activitatea de 

cercetare a artelor naționale, certificate de numărul impunător al 

rezultatelor și aparițiilor editoriale, reușindu-se, astfel, să ofere 
societății cunoștințe noi în urma cercetărilor întreprinse asupra 

fenomenului artistic din Republica Moldova. În pofida condițiilor 

nefavorabile, în care s-au desfășurat activitățile, standardele de 

cercetare au fost menținute atât la nivel cantitativ cât și la nivel 

calitativ, fapt ce, considerăm, va contribui la dinamizarea studierii 

temei investigate în viitor, având ca țintă împlinirea misiunii de 
cercetare a fenomenului artistic în contextul dialogului intercultural 

european. O parte a rezultatelor obținute au fost recunoscute pe plan 

national, fiind menționate cu distincții, premii, diplome de onoare 
guvernamentale, ministeriale și ale uniunilor de creație, iar prin 

aceasta s-a demonstrat că cercetarea fenomenului artistic în 

perspeciva dimensiunii lui identitare este corespunzător stadiului 
actual de dezvoltare a cunoașterii artistice, cât și a necesității de 

asigurare a continuității actului de cercetare științifică pe acest 

segment, obligând echipa antrenată în proiect la o angajare și 
atitudine responsabilă, exigentă în realizarea etapelor următoare ale 

cercetării. 

Cercetările, asumate pentru realizarea proiectului Dimensiunea identitară 

a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a 
societății în contextul dialogului intercultural european, 20.80009.1606.12 

din cadrul Programului de Stat (2020-2023), și rezultatele obținute în 

perioada de raportare se rezumă la următoarele. 
Activitățile incluse în programul de realizare a proiectului la etapa 2021 

au fost configurate din perspectiva scopului, obiectivelor și finalităților 

planificate, care au fost incluse în programul de realizare a proiectului în 
anul de referință. Problematica pusă în dezbatere s-a referit la decantarea 

și proiectarea pilonului identitar în cultura artistică națională ca formă de 

revendicare a profilului etnic. Investigațiile s-au axat pe analize, studii, 

reactualizări, revalorificări, reconsiderări ale expresiilor artistice din 

spațiul cultural est-prutean, expresii care au stat la baza cercetărilor și au 

servit ca suport factologic al acestora.  Sarcinile trasate – toate legate de 
temele urmărite în explorările științifice ale echipei de cercetători – au fost 

îndeplinite. 

Rezultatele obținute fac dovada progresului înregistrat privind adâncirea 
cunoașterii la tematica studiată, propunând o solidă grilă analitică de 

sinteze, date, informații și concluzii. Cercetările realizate surprind 

particularități distincte ale discursului identitar. Astfel, în procesul de 
studiu au fost identificate, dezvăluite și argumentate idei inedite, concepte 

privind fațetele noi și natura complexă a identitarului, manifestat în artele 

din Republica Moldova. S-a reușit demonstrarea prezenței mai multor 
elemente identitare – alteritatea creatoare, latinitatea estică, spațiul 

geografic national, tradiția autohtonă, dimensiunea ecologică, viața rurală, 

istoria țării etc., întreținute în procesul artistic prin transmiterea mesajelor 
lansate în creația plasticienilor, sculpturilor, arhitectecților, actorilor, 

regizorilor, scenariștilor, compozitorilor care, alături de limbă, tradiție, 

patrimoniu, obiceiuri etc., alimentează și menajează memoria culturală. 
Abordarea problemelor în discuție ilustrează un context socio-cultural 

marcat de rădăcini identitare, de păstrare a individualității, de persistență 

a memoriei și resorturilor practicilor memoriale în actul de creație 
basarabean. Totodată, mărcile identitare, proiectate și identificate în 

creația artiștilor din stânga Prutului, configurează dimensiunea estetică, 
valențele și originalitatea culturii noastre artistice, care îi sporesc capitalul 

ei imagologic și valoric pe continentul european.  

La etapa actuală de cunoaștere fenomenului, o privire de ansamblu asupra 
constructului identitar, care se regăsește în operele de artă, oferă puncte de 

sprijin și posibilități de realizare în abordarea contemporană a dialogului 



intercultural european, a schimbului de valori cu spațiul occidental. 
Definirea formelor de manifestare a dimensiunii identitare în artele din 

Republica Moldova, dezvoltarea de noi reflecții asupra artelor naționale 

în perspectiva reliefării elementului autohton, valorificat în creația 

muzicală, teatrală, cinematografică, coregrafică, plastică, arhitecturală, 

permite să contureze viitoarele perspective de cercetare, creând premise 

scientologice pentru aprofundarea acesteia.  
Recunoașterea valorică pe plan national a rezultatelor obținute în cadrul 

proiectului de cercetare (premii, diplome ministeriale, ale uniunilor de 

creație, brevete de invenție și obiecte proprietate intelectuală) este un 
indicator de considerare și valabilitate, care confirmă faptul că cercetarea 

fenomenului artistic în perspeciva dimensiunii identitare reflectă și 

corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii artistice de către 
echipa antrenată în proiect. 
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Formarea și consolidarea 

coeziunii sociale în 

Republica Moldova în 
contextul apropierii de 

Uniunea Europeană 

Institutul de Cercetări 

Juridice 

 

Dr. Mocanu Victor 

Cercetarea coeziunii sociale a evidențiat faptul că nivelul de 

coeziune și solidaritate socială în Republica Moldova este destul de 
redus. Pandemia COVID-19 a aprofundat distanțarea socială, 

fricile, sărăcia și marginalizarea anumitor grupuri de populație și a 

contribuit și mai mult la scăderea nivelului de coeziune socială. 
Locurile de muncă limitate, creșterea prețurilor de consum și a 

inflației au dus la reducerea securității social-economice a populației 

și la o sărăcie și mai accentuată a populației din mediul rural, 
familiilor cu venituri mici, gospodăriilor cu mulți copii și 

persoanelor în vârstă. Accesul populației la servicii de sănătate 

calitative s-a redus considerabil în ultimii ani, morbiditatea la 
10.000 de locuitori crescând cu aproximativ 10%. în contextul 

migrației eficiența sistemului educațional s-a diminuat, sporind 

ponderea copiilor și adolescenților necuprinși cu școala. Accesul 
real al copiilor cu CES și dizabilități la servicii de educație continuă 

să fie redus din cauza nivelului jos de pregătire a mediului școlar la 

nevoile acestor copii. Copiii romi și cei din grupurile sărace 

întâmpină cele mai mari bariere în accesarea serviciilor educaționale 

online pe timp de pandemie, din cauza lipsei computerelor și a 

internetului. Gradul de securitate personală a tinerilor, femeilor și 
celor din urbe, pe timp de noapte în stradă continuă să fie redus, iar 

1/3 din respondenți au menționat că ei nu se simt în siguranță la 

locul de muncă și copiii lor nu se simt în siguranță la școală.  
Peste 40% au menționat că nu își pot exprima liber opiniile politice 

în public. 

Marea majoritate a populației practic nu se implică nici în viața 
politică, nici în viața socială a comunității; participarea la alegeri 

este unica activitate politică și civică în care se implică mai bine de 

2/3 din populație. Moralul fiscal al populației este mai curând la 
nivel de atitudini privind achitarea impozitelor la salarii, și mai puțin 

în raport cu plățile neformale, circa 1/3 din cei chestionați au oferit 

plăți neformale în ultimele 12 luni. în general populația are un nivel 
mare de încredere doar în membrii familiei, prieteni, colegi de lucru 

și vecini; nivelul de încredere în instituții continuă să fie destul de 

redus. Deși cea mai mare parte din respondenți sunt mândri de faptul 
că sunt cetățeni ai Republicii Moldova, o bună parte din ei nu leagă 

acest sentiment cu posibilitatea mai mare de afirmare, loc perfect 

pentru creșterea copiilor sau pentru trai și muncă și circa 60% sunt 
orientați să plece din țară în timpul apropiat. Indexul distanței 

sociale este redus în raport cu moldoveni, români, ruși, care pot face 
parte din membri ai familiei, colegi, vecini. Indexul distanței sociale 

este moderat și denotă toleranță față de evrei, persoane cu 

dizabilități fizice și mentale, romi, imigranți, persoane HIV+, 
persoane de culoare, foști deținuți, musulmani, persoane tară 

adăpost. Respondenții sunt de acord ca aceste grupuri să locuiască 

Cercetarea coeziunii sociale pe dimensiunile bunăstare socială, capital 

social și mobilitate socială a evidențiat faptul că nivelul de coeziune și 
solidaritate socială în Republica Moldova este destul de redus. Pandemia 

COVID-19 a aprofundat distanțarea socială, fricile, sărăcia și 

marginalizarea anumitor grupuri de populație și a contribuit și mai mult la 
scăderea nivelului de coeziune socială.  

Securitatea social-economică a populației din Republica Moldova este 

destul de redusă. Nivelurile sărăciei extreme și absolute, deși sunt într-o 
mică diminuare în ultimii ani, continuă să fie destul de înalte. Sărăcirea 

populației este alimentată de locurile de muncă limitate, indicele crescut 

al prețului de consum și rata crescută a inflației. Sărăcia continuă să 
afecteze cel mai mult populația din mediul rural, familiile numeroase și cu 

mulți copii, copiii și persoanele în vârstă. Accesul la diferite servicii 

comunitare de calitate (apă, canalizare, încălzire centralizată etc.) este 
redus mai ales în mediul rural, în familiile cu venituri mici, în familiile cu 

mulți copii și în familiile cu vârsta avansată.  

În contextul pandemiei, situația social-economică a familiilor 

marginalizate s-a agravat și mai mult, datorită pierderii locurilor de muncă 

și apariției unor cheltuieli noi - materiale de protecție împotriva COVID 

sau chiar medicamente în cazurile de îmbolnăviri; necesitatea de a asigura 
copiii cu computere sau cu internet pentru a învăța on-line; cheltuieli de 

întreținere a locuinței sporite datorită transferului locului de muncă la 

domiciliu etc.  
În contextul creșterii morbidității populației cu aproximativ 10%, 

cheltuielile din PIB pentru sănătate s-au redus esențial în ultimii 4 ani, 

fiind practic de două ori mai mici decât media în țările UE. Au fost atestate 
discrepanțe mari între sănătatea declarată a populației și sănătatea reală; 

mai bine de 50% din populație s-au confruntat cu probleme de sănătate în 

ultimele 12 luni.  
În contextul migrației eficiența sistemului educațional s-a redus 

considerabil, sporind ponderea copiilor și adolescenților necuprinși cu 

școala. Deși a sporit rata copiilor cu CES incluși în școală, accesul real al 
acestora la servicii de educație continuă să fie redus din cauza gradului 

redus de pregătire a mediului școlar la nevoile acestor copii. Copiii romi 

și cei din grupurile sărace continuă să se confrunte cu probleme mari în 
accesarea serviciilor de educație, în special în contextul pandemiei 

COVID-19. În condițiile învățământului online aceste grupuri de copii 

sunt practic excluse din sistemul de educație din cauza sărăciei și a lipsei 
computerelor, a telefoanelor mobile și a accesului la internet.  

În general populația are un nivel mare de încredere doar în membrii 
familiei, prieteni, colegi de lucru și vecini; nivelul de încredere în instituții 

continuă să fie destul de redus. Analiza distanței sociale dintre respondenți 

și diferite grupuri marginalizate de populație sau etnii a scos în evidență 
faptul că cea mai mică distanță socială este dintre respondenți și 

moldoveni, români, ruși, care sunt percepuți ca grupuri sociale apropiate, 



în comunitatea lor, sau chiar în țară. Indexul distanței sociale este 
mare între respondenți și utilizatorii de droguri și persoanele 

homosexuale și denotă izolare; astfel respondenții și-ar dori ca 

aceste grupuri să părăsească țara. 

Educația constituie unul din factorii de bază ai mobilității sociale 

intra-generaționale. Cu cât nivelul de educație este mai înalt, cu atât 

este mai mare probabilitatea de a avansa pe scara socială și 
viceversa. în cazul grupurilor situate la extreme (cu cel mai înalt și 

cel mai jos statut) mobilitatea ocupațională inter-generațională este 

cea mai înaltă: cu specific descendent sau ascendent. în cazul 
grupurilor de specialiști de calificare superioară și medie ponderea 

celor care au menținut statutul ocupațional al taților lor a fost de 

56% și 67%. în vederea asigurării unui grad înalt de coeziune socială 
în mediul populației considerăm oportune următoarele recomandări: 

legitimizarea coeziunii sociale la nivel de politici, instituții și 

practici; creșterea bunăstării sociale prin dezvoltarea economică 
durabilă, susținerea producătorilor agricoli mici, crearea 

oportunităților echitabile de angajare în câmpul muncii, distribuirea 

echitabilă a veniturilor și diminuarea inegalităților economice; 
asigurarea accesului echitabil și gratuit la servicii de educație pentru 

toți copiii, inclusiv grupurile defavorizate - copii cu dizabilități, din 

familii vulnerabile social-economic, din zone rurale, de etnie romă, 
părinți minori; asigurarea accesului echitabil la servicii calitative de 

sănătate, inclusiv pentru grupurile marginalizate, prin dezvoltarea 

unui sistem eficient și flexibil de asigurare medicală, accesul la 
medicamente de bază eficiente, calitative și la prețuri accesibile; 

elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare la nivel local 
și național din perspectiva abordării drepturilor omului prin 

elaborarea deciziilor publice în baza evidenței impactului acestora 

asupra populației, în special a grupurilor marginalizate, implicarea 
populației în luarea deciziilor, asigurarea unui mecanism clar, 

eficient și inclusiv de implementare și monitorizare a deciziilor 

asumate; dezvoltarea spiritului de coeziune și solidaritate socială la 
nivel local și național prin stimularea și asigurarea unei guvernări în 

parteneriat cu cetățenii și asumarea de către aceștia a unor 

responsabilități concrete de dezvoltare comunitară. 

ce pot face parte din membri ai familiei, colegi, vecini. Indexul distanței 
sociale este moderat și denotă toleranță față de următoarele grupuri: evrei, 

persoane cu dizabilități fizice și mentale, romi, imigranți, persoane HIV+, 

persoane de culoare, foști deținuți, musulmani, persoane fără adăpost. 

Respondenții recunosc faptul că aceste grupuri pot să locuiască în 

comunitatea lor, sau chiar în țară, dar și le doresc mai puțin în calitate de 

membri ai familiei, vecini, colegi, prieteni. Indexul distanței sociale dintre 
respondenți și utilizatorii de droguri și persoanele homosexuale denotă 

izolare; astfel respondenții și-ar dori ca aceste grupuri să părăsească țara. 

Cercetarea a scos în evidență necesitatea unor schimbări politico-juridice 
și socioeconomice care să contribuie la sporirea bunăstării sociale, a 

capitalului social și a gradului de mobilitate socială în vederea creșterii 

coeziunii sociale în Republica Moldova și asigurării unei societăți stabile, 
durabile și prospere pe viitor. 
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În prima etapă a proiectului, în baza cercetărilor științifice a fost 
actualizat repertoriul siturilor arheologice din epoca fierului din 

regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic. Au fost 

cartate cu precizie siturile investigate, utilizând metode moderne 
GIS. A fost stabilit gradul de conservare al siturilor investigate prin 

periegheze, totodată fiind evidențiate cele cu risc sporit de 

degradare. Au fost aduse contribuții importante la studierea 
fortificațiilor din prima epocă a fierului (Saharna „Rude”) și a celor 

traco-getice (Saharna Mare, Cogâlniceni, Climăuții de Jos VIII). A 

fost concretizată, prin periegheze, sondaje și investigații 
arheologice, suprafața și conținutul stratului cultural al mai multor 

așezări deschise din prima epocă a fierului (Saharna Mare „Dealul 

Mănăstirii”, Lipoveni II „La Nisipărie” etc.). Prin cercetările 
arheologice la mormântul de la Saharna „Țiglău”, au fost introduse 

în circuitul științific noi informații cu privire la obiceiurile de 

înmormântare în cadrul așezărilor, practicate de comunitățile din 
prima epocă a fierului (cultura Cozia-Saharna). Rezultatele 

cercetărilor pedologice, zoologice și antropologice au contribuit 
substanțial la studierea și restabilirea paleomediului din regiunea 

Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic în epoca fierului. În 

temeiul rezultatelor menționate pentru anul 2020, considerăm 
oportun continuarea cercetărilor planificate în cadrul proiectului 

pentru anii următori. 

Cercetările efectuate în anul 2021, în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 
Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și 

bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare 

științifică, au avut drept scop investigarea siturilor arheologice prin 
intermediul prospecțiunilor aeriene și terestre.  

Utilizând diferite tipuri de drone (cu aripă fixă și DJI Phantom 4 Pro), au 

fost realizate fotografii oblice și verticale pentru zece situri cu potențial 
arheologic: Saharna Mare, Horodiște, Solonceni „Hlinaia”, Horodca Mică 

etc. Imaginile căpătate au permis atât studierea peisajului arheologic, cât 

și elaborarea modelelor 3D ale terenului, iar  rezultatele urmează a fi 
utilizate la cercetarea topografiei așezărilor epocii fierului din regiunea 

Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic și a impactului lăsat de 

mediul geografic asupra locului amplasării acestora. 
Prospecțiunile geofizice, efectuate la șapte situri (Saharna „Țiglău”, 

Cogâlniceni „Cetate”, Țahnăuți, Horodca Mică ș.a.) au scos în evidență 

numeroase anomalii pozitive: urme ale unor locuințe, gropi de provizii, 
instalații de foc etc., care denotă activitatea comunităților umane din 

aceste așezări. Rezultatele căpătate contribuie la studierea planimetriei 
acestor așezări și, totodată, vor facilita cercetarea structurilor arheologice 

prin metode invazive (sondaje, săpături). 

Perieghezele arheologice, realizate la 25 de situri din spațiul investigat, au 
fost orientate atât spre verificarea și reperarea (GPS) așezărilor cunoscute 

anterior, cât și spre descoperirea de situri noi (cetatea Rezina „Pădure” și 



așezarea Mateuți „Sub Pădure”. 
De asemenea, în anul 2021, cu scopul de a stabili data edificării și 

funcționării, au fost efectuate sondaje arheologice la fortificațiile de la 

Cogâlniceni „Cetate” și Țareuca „Cetate”. Rezultatele acestora permițând 

o încadrare cronologică preventivă în sec. VI-III a. Chr. 

La fel, în vara anului 2021, au fost realizate investigații arheologice la trei 

situri din regiunea Nistrului Mijlociu (Saharna „Țiglău”, Horodiște „La 
Cot” și Climăuții de Jos VIII „Pe Holm”) și la așezarea Lipoveni II „La 

Nisipărie”, din bazinul râului Cogâlnic. Interes prezintă rezultatele 

cercetărilor arheologice de la Saharna „Țiglău” unde au fost documentate 
noi nivele de locuire, din a doua jum. a sec.  XII - sec. XI a. Chr. și din 

sec. VIII-VII a. Chr., a căror existență pe acest sit era doar presupusă. De 

asemenea, la marginea așezării a fost cercetată o citadelă, care se 
încadrează cronologic în sec. X-IX a. Chr. O fortificație din aceeași 

perioadă (sec. X-IX a. Chr.) a fost identificată și în urma săpăturilor de la 

Horodiște „La Cot”. Săpăturile din fortificația de la Climăuții de Jos VIII 
„Pe Holm” au permis studierea modalității de edificare a sistemului 

defensiv al acestei așezări. Iar, în urma lucrărilor arheologice pe situl de 

la  Lipoveni II „La Nisipărie” au fost identificate mai multe complexe 
arheologice (gropi menajere și vetre), majoritate dintre care se încadrează 

în epoca fierului. 

Din siturile investigate prin sondaje și săpături arheologice au fost 
prelevate probe de sol, care în urma analizelor, efectuate în Laboratorul 

„Fizica și chimia solului”, Universitatea de Stat din Moldova, s-a stabilit 

prezența unui înalt grad de antropizare a solului, fapt ce demonstrează o 
locuire intensă și îndelungată în aceste așezări. 

Rezultatele cercetărilor, căpătate în cadrul proiectului, au fost valorificate 
prin intermediul a 16 articole științifice și a 38 rezumate ale comunicărilor 

prezentate la patru conferințe internaționale (peste hotare), două 

conferințe internaționale (în Republica Moldova), patru conferințe 
naționale cu participare internațională și o conferință națională. 

În pofida pandemiei, în perioada 29 iulie – 1 august 2021, la Saharna a 

fost organizat Colloquium-ul de vară cu tema „Economie și mediu în 
spațiul tiso-nistrean în epoca fierului”, la care au participat 30 de 

cercetători din România, Germania și Republica Moldova, membrii 

proiectului prezentând șapte comunicări bazate pe cercetările recente din 
cadrul proiectului. 
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Societățile contemporane explorează diferite modalități de 

promovare și consolidare a guvernării democratice, adesea viciată 

în urma conflictelor violente, în urma dispariției regimurilor 
autoritare și a crizelor (politice, economice, pandemice), iar 

problematica drepturilor omului și problemele de guvernanță 

depășesc frontierele naționale. 
Abordată prin asociere cu respectarea drepturilor omului, subliniem 

importanța instituțiilor democratice în realizarea bunei guvernări, 

capabile de a oferi suficiente instrumente și mecanisme de protecție 
juridică și socială. în această conjunctură, democrația este concepută 

acum nu numai ca un scop în sine, ci și ca un mijloc de realizare a 

drepturilor (economice, politice și sociale). Totodată, acceptând că 
în condițiile democrației participarea, dialogul, consensul, 

transparența, responsabilitatea și statul de drept fac statul mai 

reprezentativ și capabil să răspundă în mod adecvat preocupărilor 
cetățenilor săi, considerăm că aceste condiții sunt indispensabile și 

pentru creșterea respectului față de persoană și drepturile acesteia, 
tratată în formula kantiană prin care omul este un scop în sine. în 

rezultat, tratarea problematicii mecanismelor de guvernare axate pe 

drepturile omului, datorită vastității, dar și importanței sale necesită 
abordări cuprinzătoare care să includă interdependențele dintre 

dimensiunea instituțională și cea umană, dintre dimensiunea civilă, 

Ca rezultat al cercetărilor realizate în anul de referință, echipa de cercetare 

a argumentat că, pentru progresul guvernării către competitivitate, 

sustenabilitate, eficiență și eficacitate, se impun reforme ample de 
modernizare, care trebuie realizate având ca nucleu consolidarea statului 

de drept, democratizarea și asigurarea drepturilor și libertăților 

fundamentale. În acest parcurs, un rol important aparține dreptului, una 
dintre funcțiile sale fiind de o importanță majoră - cea de integrare socială 

a individului și a societății. Orice model de organizare socială trebuie să 

înglobeze statul de drept, democrația și drepturile omului, pentru că, 
pentru fiecare dintre acestea, centrul de greutate este persoana. 

Corespunzător, sunt necesare acțiuni de fortificare a eforturilor și de 

direcționare spre identificarea celor mai adecvate măsuri, pentru a fi 
implementate, cu scopul de a obține rezultatele scontate/urmărite prin 

fiecare dintre dimensiunile bunei guvernări, care trebuie tratate în formula 

dezintegrată (sectorial), supuse măsurării prin indicatori specifici. Trebuie 
oferite soluții, pentru a fi aplicate în raport cu cele mai vulnerabile aspecte, 

pentru a depăși stagnarea. 
Datorită eforturilor de consolidare a relațiilor dintre mediul academic și 

cel profesional, au fost determinate formule de conexiune și platforme de 

analiză, capabile a oferi soluții conjugate la problemele cu care se 
confruntă societatea și cetățenii. Corespunzător acestui exercițiu asumat, 

s-a optat pentru cunoașterea atât a atitudinilor și a așteptărilor cetățenilor 



culturală, economică, politică și socială, dintre ceea ce este și ceea 
ce trebuie să fie. 

în raport cu dimensiunile bunei guvernări, a opiniilor funcționarilor, 
reprezentanți ai mai multor autorități, precum și a reprezentanților 

societății civile cu experiență la nivel național asupra problemelor supuse 

investigațiilor. A fost argumentat că autoritățile din Republica Moldova 

trebuie să se abțină de la orice acțiuni care ar conduce la consolidarea 

puterii autoritare, la slăbirea democrației și a statului de drept și, în același 

timp, trebuie să intensifice sprijinul pentru activismul civic democratic.  
Chiar dacă s-a accentuat caracterul distinct al posibilităților de cercetare a 

guvernării, datorită aspectelor multidimensionale pe care le înglobează, a 

fost demonstrată necesitatea orientării spre valorile umane create în 
limitele culturii mondiale şi recunoașterea semnificației lor general-

umane, pentru înţelegerea fenomenului în cauză, din perspectiva 

particularităţilor dezvoltării spirituale naţionale, necesitatea apelării, 
înainte de toate, la condiţiile generatoare ale drepturilor şi libertăţilor 

omului, la ideile care constituie piatra lor de temelie.  

A fost demonstrat că atitudinea favorabilă conştiinţei juridice sociale faţă 
de drept, față de drepturile şi libertăţile omului nu este posibilă decât prin 

înţelegerea unui oarecare ideal moral, ca scop al existenţei practice. De 

aceea, orice problemă de drept, pentru conştiinţa socială din Republica 
Moldova, este indisolubil legată de valorile dreptului şi dreptăţii, ale 

adevărului şi umanismului. În această conjunctură, respectarea drepturilor 

omului presupune nu doar un regim democratic, nu doar instituirea unui 
sistem electoral cu vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, nu 

doar adevărata „domnie a legilor”, respectarea desăvârşită a libertăţilor 

constituţionale – a libertăţii opiniei şi exprimării, a dreptului la informaţie, 
a dreptului la întruniri şi asociere etc. – dar şi o participare efectivă şi 

energică a poporului însuşi la guvernarea ţării şi, mai ales, o viaţă 
cetăţenească reală în toate elementele organismului de stat.  

În rezultat, s-a stabilit că sarcina primordială a doctrinei juridice din 

Republica Moldova constă în promovarea unui drept obiectiv, capabil să 
asigure o dezvoltare dinamică a statului, o ordine juridică în măsură să 

gestioneze un imperativ al epocii contemporane – buna guvernare axată 

pe protecția drepturilor fundamentale ale omului. Având în vedere 
rezultatele științifice obținute în perioada de raportare, considerăm necesar 

abordarea într-un nou aspect a profesionalismului funcționarilor, a 

performanței și calității managementului public, al instrumentelor juridice 
chemate să asigure drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor 

Republicii Moldova, inclusiv protecția acestora. 
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Obiectivul general al etapei anului 2020 a fost pe deplin realizat prin 

elaborarea analizei stării actuale și determinarea limitelor de 
constrângere a competitivității sectorului agricol al Republicii 

Moldova, elaborarea tarifelor actualizate de costuri ale serviciilor și 

produselor agricole (4768 unități), a normativelor veniturilor nete 
pentru gospodăriile țărănești și gospodăriile casnice auxiliare (18 

normative) și 4 proiecte investiționale de tip model (a. întreprindere 

de prestare a serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație și 
deservire tehnică a mașinilor agricole; b. înființarea firmei de 

producere a alunelor de pădure; c. fermă de nutrii și d. plantații 

viticole, struguri de masă. 
Rezultatele obținute pot fi utilizate în calitate de sursă 

informațională veridică atât pentru producători agricoli, cât și pentru 

organele de administrare publică (locale și centrale), acestea servind 
bază informațională științific argumentată privind planificarea 

businessului agricol, elaborarea planurilor de afaceri; identificarea 
prețurilor de arendă, prețurilor de piață a produselor agricole; 

negocierea contractelor de asigurare a producției agricole și 

identificarea sumelor unitare de compensații din partea bugetului de 
stat în caz de apariție a calamităților naturale, etc. 

Proiectele investiționale de tip model constituie un suport științific 

Obiectivul general al etapei anului 2021 și anume analiza indicatorilor de 

sprijin pentru sectorul agrar, actualizarea tarifelor de costuri și a 
normativelor veniturilor nete pentru impulsionarea procesului 

investițional a fost realizat pe deplin prin elaborarea analizei indicatorilor 

de sprijin aferenți sectorului agricol al Republicii Moldova, elaborarea 
tarifelor actualizate de costuri ale serviciilor și produselor agricole (4893 

unități), a normativelor veniturilor nete pentru gospodăriile țărănești și 

gospodăriile casnice auxiliare (18 normative) și 5 proiecte investiționale 
de tip model (model de afacere privind producerea soia de calitate ca 

business de familie, proiect investiţional de tip model ”Albinuța” în 

apicultură, proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – 
înființarea fermei de producere a afinelor ,,Afine – Moldagroprim” SRL, 

proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – transformarea 

exploatației agricole tradiționale într-o firmă specializată de producere a 
usturoiului în baza tehnologiilor industriale moderne și proiectul 

investițional de tip model în domeniul agrar – înființare unei livezi super 
intensive de mere). Organizarea a 2 manifestări științifice, publicarea a 21 

de articole științifice și 9 publicații electronice ce contribuie la 

popularizarea științei și a rezultatelor obținute nemijlocit în cadrul 
Programului de Stat, elaborarea a două propuneri noi de proiecte 

reprezintă rezultatele cuantificabile ale implementării proiectului 



important în baza căruia pot fi demarate business-uri agricole 
private profitabile și înalt competitive nu doar în aspect local, dar și 

pe plan european și internațional. Rezultatele menționate confirmă 

viabilitatea și necesitatea de a continua în perspectivă cercetările 

științifice în cadrul Programului de Stat (2020-2023). 

respectiv.  
Impactul științific, social și economic al rezultatelor științifice ține de 

soluționarea problemelor manageriale de caracter actual – asigurarea 

procesului de producție agricolă cu informația actualizată privind 

identificarea costurilor veridice ale diferitor componente de cheltuieli, 

precum și de perspectivă – elaborarea proiectelor investiționale de tip 

model pentru sectorul agrar al Republicii Moldova. Rezultatele obținute 
reprezintă un suport științific pentru producătorii agricoli și asociațiile de 

producători. Tarifele de costuri și normativele veniturilor nete, fiind 

plasate pe site-ul www.ince.md, sunt descărcate anual de peste 2000 de 
ori, cumulativ, reprezentând, astfel, un material științific în acces deschis, 

necesar în activitatea managerilor de exploatații agricole, fermieri mici, 

etc. datele calculate și prezentate fiind o bază durabilă pentru creșterea 
eficienței activității agricole, micșorarea cheltuielilor în cadrul acestei 

activității prin lucrarea deciziilor argumentate privind organizarea 

procesului de producție, etc.. 
Proiectele investiționale de tip model reprezintă un suport științific 

semnificativ, care poate sta la baza demarării business-uri agricole private 

profitabile și înalt competitive nu doar în aspect local, dar și pe plan 
european și internațional. Rezultatele menționate confirmă viabilitatea și 

necesitatea de a continua în perspectivă cercetările științifice în cadrul 

Programului de Stat (2020-2023). 
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Educație pentru 

revitalizarea 
patrimoniului cultural 

național prin 

tehnologiile tradiționale 
de prelucrare utilizate în 

Republica Moldova în 

contextul 
multiculturalității, 

diversității și integrării 

europene 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 
Dr. Cazac Viorica 

Multiculturalitatea europeană, diversitatea ei implică studierea 

valorilor de identitate 

națională, cu atracție turistică, cu contribuiții asupra dezvoltării 
civice, sociale, culturale și 

economice a țării. Aflarea în umbră mult timp a valorilor naționale 

a condus la pierderea 
multora din ele. Proiectul inițiat prezintă oportunitatea de 

identificare, revitalizare, valorificare,consolidare și promovarea 

valorilor patrimoniului național exprimate prin bucatele 

tradiționale, vinurile și băuturile tari artizanale, produsele din 

textile, țesute, piele și accesoriile din spațiul actual al Republicii 

Moldova, prin educația competențelor profesionale în baza valorilor 
autentice care ne caracterizează ca popor, cu impact asupra societății 

moderne. 

Studiile în teren au atestat că, tehnologiile tradiționale de preparare 
a bucatelor, vinurilor și băuturilor artizanale sunt păstrate în mediul 

rural parțial intacte, pe alocuri fiind reinterpretate modern, înlocuind 

ingredientele utilizate, a modului și surselor de pregătire, 
modificând calitățile gustative ale lor. Influențe mai pregnante au 

fost atestate în raport cu produsele textile și cele din textile, fiind 

denaturată structura morfologico-compozițională decorativă, 
soluțiile tehnologice de îmbinare a pieselor, materialele utilizate, 

tehnicile de reproducere ornamentală,motivele ornamentale 

utilizate. 
Obiectivele prestabilitate au fost realizate, cercetătorii au acumulat 

un vast material 

documentar, fotografic, ilustrativ util în dezvoltarea competențelor 
educational profesionale autentice tradiționale, a competențelor de 

expertizare a valoriilor naționale dar și promovarea acestora prin 

transfer. 
Rezultatele studiului au fost diseminate prin publicațiile elaborate și 

participările la diverse evenimente științifice, prin materialul 
editorial cu referință la tehnologiile tradiționale identificate din 

domeniile de referință. 

Zona de Nord a Republicii Moldova se distinge prin patrimoniul 

gastronomic savuros şi variat  pus în valoare de diversitatea mare de 

bucate tradiţionale care fac memorabile mesele de sărbători, 
exemplificând varietăţile mari de Plăcinte după conţinut, forme de 

reprezentare, tehnologii de obţinere, modul şi momentul servirii, Baba 

Neagră cu prezenţa notabilă prin varietatea compoziţională şi a 
regimurilor tehnologice de obţinere, identificată după porozitatea, 

afinitatea şi senzaţia de plinătate gustativă. Un spectru mare de plante 

bogate în vitamine importante pentru o alimentaţie sănătoasă fac obiectul 

mai multor preparate tradiţionale care implică: urzicile, frunzele de 

podbal, loboda, viţă de vie, zmeură, ţelină, cimbure, denotă preocuparea 

predecesorilor pentru utilizarea produselor din mediu ca sursă 
sanogentică importantă pentru un popor sănătos. La acestea se adaugă 

preparatele din făina din porumb, preparatele lichide calde, reci, 

produsele de patiserie, preparatele dulci, pâinea pentru fiecare zi şi cea de 
sărbătoare.  Prestaţia bucătăriei nordice este cunoscută în toată ţara şi 

dincolo de hotarele ei, fiind una creativă, atentă la oferta mediului 

înconjurător pe care gospodinele au sesizat-o, îmbinat-o armonios şi 
sănătos, creând noi gusturi, transpuse cu multă grijă în bucate cu un estetic 

pe măsură. Tezaurul gastronomic este completat de cel oenologic 

tradiţional atestând particularităţi locale între soiurile de struguri crescute, 
dar şi produsele vinicole pregătite ce le fac distinctive şi atractive în 

acelaşi timp. În aceeaşi ordine de idei, prepararea băuturilor tari artizanale 

din o multitudine de fructe existente în gospodării, pe lângă sursele 
tradiţionale utilizate în toată ţara cum este tescovina, iar la Briceni-sfecla 

de zahăr, determină obţinerea unei game largi de licori servite la mesele 

de sărbătoare sau tincturi cu predestinaţie terapeutică, macerate pe o 
multitudine de plante, pomuşoare, scoarţă de copaci culese din natură 

după tradiţiile păstrate şi transmise din generaţie în generaţie. 

Costumul tradiţional din nord, analizând după piesele muzeale, prezintă 
particularităţi constructive şi tehnologice disitinctive remarcând frecvenţa 

utilizării cămaşei cu platcă, concomitent cu cămaşa încreţită la gât. 
Cămaşele de sărbătoare atât pentru femei şi bărbaţi se distingeau prin 

compexitatea structurală şi ornamentală a pânzelor de casă din care erau 

realizate, materia primă de origine naturală, dar şi a ornamentării prin 
coasere.  

 Patrimoniul textil pentru decorul interioarelor este la fel de variat şi 



complex la nord, de la localitate la localitate, denotă pasiunea, 
creativitatea meşteriţelor, dar şi cunoaşterea unul mare ansamblu de 

tehnologii de ţesere. Către acestea se referă colecţiile săteşti de Rumbe, 

covoare tematice, laicere, macaturi/păretare, prosoape, panourile textile, 

feţele de masă, aşternuturi pentru pat, etc.  

Investigaţiile în teren desfăşurate în r-nele: Sângerei, Teleneşti, 

Nisporeni, Sângerei, Fălești, Florești, Glodeni, Drochia, Rîșcani, Soroca, 
Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni au permis consolidarea parteneriatelor 

cu reprezentanţii instituţilor muzeale, publice locale, pensiunuilor şi 

meşterilor populari, acumularea unui vast material fotografic şi video 
documentar ce fac obiectul completării glosarului cu termeni, bazei de 

date cu tehnologiile tradiţionale identificate şi a albumului digitalizat. 

Publicarea a 2 articole în reviste internaţionale cu factor de impact-Global 
Journals, 6 articole în culegeri științifice internaționale, 4 articole în 

lucrările  conferinţelor ştiinţifice naţionale, 8 teze științifice în lucrările 

conferințelor ştiinţifice internaționale, 2 teze ştiinţifice în lucrările 
conferinţei ştiinţifice naţionale, participarea la 8 evenimente ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, organizarea şi desfăşurarea a 24 ateliere şi 4 

mese rotunde, publicarea continuă a activităţilor desfăşurate pe pagina 
proiectului https://www.facebook.com/gusturi.traditionale, participarea 

în cadrul a 3 emisiuni televizate, au permis diseminarea rezultatelor 

obţinute în vederea educării pentru revitalizarea patrimoniului cultural 
tehnologic.  
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Cercetări enciclopedice 
de economie și drept 

economic 

Biblioteca Științifică 

(Institut)„Andrei Lupan” 

Dr. Armeanic 

Alexandru 

În corespundere cu obiectivele enunțate în cadrul proiectului  au fost 

cercetate, sistematizate și analizate din perspectivă multidisciplinară 
conceptele teoretico-metodologice ale cercetărilor enciclopedice 

tematice în scopul precizării tipologiei articolelor enciclopedice în 

domeniul economiei și  dreptului economic. Au fost realizate acțiuni 
de documentare și selectare a informațiilor complexe din literatura 

de specialitate națională și internațională. Ca rezultat al  cercetării și 

sistematizării datelor bibliografice complexe din domeniul 

economiei și dreptului economic, a fost elaborată o bibliografie 

tematică pentru investigațiile științifice ulterioare. În urma cercetării 

și sistematizării literaturii de specialitate a fost elaborată Concepția 
„Enciclopediei de economie și drept economic”, care include: 

principiile și metodele de elaborare a lucrării enciclopedice, 

dimensiunea textual-grafică a produsului enciclopedic, parametrii 
cantitativi, clasificarea domeniilor de referință etc. A fost elaborată 

varianta de lucru a  Registrului „Enciclopediei de economie și drept 

economic”. De asemenea,  a fost realizat un studiu interdisciplinar 
care elucidează aspectele specifice ale cercetării enciclopedice în 

domeniul vizat. Au fost pregătite pentru tipar două fascicole ale 

„Enciclopediei de economie și drept economic”. Realizarea 
obiectivelor enunțate pentru anul 2020 constituie o platformă 

teoretico-metodologică și practică solidă pentru continuarea cu 

succes a proiectului în cauză. 

În temeiul obiectivelor etapei stabilite pentru anul 2021, în cadrul 

proiectului „Cercetări enciclopedice de economie și de drept economic”, 
20.80009.0807.18, echipa de cercetare a obținut următoarele rezultate 

științifice: 

A fost precizat și expertizat Registrul cadru de termeni în domeniul 
economiei – 4000 de termeni pentru Registrul general al „Enciclopediei 

de economie și drept economic”, iar pentru fascicolele III și IV ale 

Enciclopediei de economie și drept economic au fost sistematizați 

termenii pentru literele K-Z: a fost adnotat, a fost redactat și a fost 

expertizat Registrul cadru de termeni în domeniul economiei - 490 titluri 

- articole enciclopedice elaborate, a fost precizat și a fost expertizat 
Registrul cadru de termeni în domeniul dreptului economic literele K-Z 

420 titluri - articole enciclopedice elaborate.  

Au fost perfectate și au fost redactate 910 articole enciclopedice, articole 
enciclopedice în domeniile dreptului economic (420 ex.) și economie 

(490), au fost selectate și au fost pregătite pentru expertizare 158 de unități 

ilustrative. 
Au fost pregătite pentru tipar și editate fascicolele III și IV ale 

,,Enciclopediei de economie și drept economic” – registre-cadru, articole 

enciclopedice. 
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Cultura promovării 

imaginii orașelor din 
Republica Moldova prin 

intermediul artei și 

metapoeticei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr. hab. Grati 

Aliona 

S-a elaborat un model de cercetare interdisciplinară de promovare a 

imaginii avantajoase a orașelor Chișinău. Bălți și Cahul prin 

intermediul artei și mitopoeticii, s-au identificat căi de transmitere a 
complexei și variatei experiențe cultural-istorice și mitologice a 

orașelor noastre.  

Cercetările s-au situat în zona de graniță a studiilor culturale și 
literare și au profitat de metodologia modernă a acestora. Această 

optică interdisciplinară a permis evaluarea imagologică complexă a 

orașului Chișinău prin intermediul mai multor arte. Colecția de 
narațiuni cu valoare simbolică și estetică alcătuită la această etapă a 

proiectului conferă orașului Chișinău un autentic prestigiu cultural, 

asigură calitatea ghidajului turistic, muzeal, livresc etc. și a 
cunoștințelor pe care le vor primi străinii despre el. Rezultatele s-au 

Activitățile proiectului din acest an sunt îndreptate să contribuie la 

prezentarea ansamblului componentelor culturale ale orașelor din 

Republica Moldova prin cartografierea spațiului urbanistic al Chișinăului 
din perspectiva artei și mitopoeticii (literaturii). Cercetarea  imaginarului 

artistic și mitopoetic (literar) și identificarea reprezentărilor ideale ale a 

orașelor Chișinău, Bălți și Cahul contribuie la promovarea avantajoasă a 
imaginii orașelor din Republica Moldova în afara țării și la îmbunătățirea 

ghidajului turistic urban, muzeal, livresc etc.  S-au colectat povești, mituri, 

legende etc. care alcătuiesc cultura urbanistică de la noi, patrimoniul 
artistic al orașului Chișinău, Bălți și Cahul. Optica interdisciplinară a 

cercetărilor (la graniță a studiilor culturale și literare, esteticii etc.) a 

permis evaluarea imagologică complexă a orașelor.  
Rezultatele proiectului s-au materializat în 113 de publicații științifice, 

https://www.facebook.com/gusturi.traditionale


materializat în 104 de publicații științifice, 56 de comunicări în 
cadrul conferințelor științifice și 32 de alte activități. Rezultate 

relevante înscriu cele 3 numere tematice ale revistei „Dialogica” (nr. 

1, „Relațiile dintre Artă și Religie”; nr. 2, „Arta angajată” și nr. 3, 

„Arta și mitopoetica orașului Chișinău"), cele 5 filme documentare 

cu temele „Cetatea Chișinăului", „Arhitectura Chișinăului 

interbelic”, „G. D. Dumitrescu despre Chișinăul interbelic”, 
„Bisericile vechi ale Chișinăului în pictură” și „Clădirea Bibliotecii 

Municipale „B. P.  

Hasdeu” în timp”, în 2 monografii (monoautor), 1 monografie 
colectivă și 2 culegeri de articole. 

104 de comunicări în cadrul conferințelor științifice și 44 de alte activități. 
S-au editat 5 monografii (monoautor), 2 monografii colective, 5 culegeri 

de articole și un album de pictură cu orașul Chișinău.  

Rezultate relevante ale proiectului înscriu cele 3 numere tematice ale 

publicației științifice „Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură” 

(nr. 1, „Creația lui Al. Bernardazzi”; nr. 2, „Personalitățile artistice ale 

Chișinăului” și nr. 3, „Arta și mitopoetica orașului Chișinău”).  
S-au organizat două ediții ale Conferinței științifice internaționale 

„Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile 

de mâine”: ediția a III-a, în contextul Zilei internaționale a femeilor cu 
activități în domeniul științei; ediția a IV-a, în contextul Zilelor Europene 

ale Patrimoniului. Materialele conferințelor au fost publicate. 

S-a organizat și desfășurat Simpozionul internațional „Studiul artelor în 
context european”, ediția I, eveniment organizat în cadrul „Săptămânii 

științei” consacrate aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe 

a Moldovei și a 75 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare de 
tip academic.  

S-a organizat și desfășurat masa rotundă „Chișinău – 585”. S-a organizat 

și desfășurat Conferința științifică internațională „Teatrul național la 100 
de ani”.  

S-au pregătit și susținut 10 prelegeri de instruire despre arta și mitopoetica 

orașului Chișinău (2 conferințe și 8 prelegeri) cu studenții facultății de 
Artă și design al UPS „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

S-au pregătit și realizat 10 prelegeri în formă de filme documentare   
instruire și promovare a imaginii orașului Chișinău 1. „Alexandru 

Bernardazzi: contribuții la estetica orașului Chișinău” (filmul a fost tradus 
în limba rusă și a primit Diploma Uniunii Arhitecţilor din Rusia pentru cel 

mai bun film documentar dedicat arhitecturii şi arhitecţilor. Festivalul 

internaţional „Zodcestvo”, Moscova, Rusia, 1-3 octombrie, 2021), 2. 
„Artistul plastic Gheorghe Vrabie: contribuții la formarea identității 

simbolice a Chișinăului”, 3,4,5. „Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea 

I, II, III”, 6. „Chișinăul în creația lui Alexandru Plămădeală”, 7. „Școala 
artei textile de la Chișinău”, 8. „Eugeniu Coșeriu – 100 de ani de la 

naștere”, 9. „Bibliotecile din Chișinău”,  10. „Chișinăul în arta pictorilor 

Valentina Brâncoveanu și Mihai Mungiu”. 
S-au desfășurat expoziția-concurs de artă plastică „Arta și mitopoetica 

orașului”, Ediția a-II-a și Concursul național de creație literară „Orașul 

meu”, ediția a II-a. 
A fost coordonat compartimentul Patrimoniul cultural pentru pagina web 

dedicată 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova 

https://www.moldova-independenta.md/. 
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Metodologia 

implementării TIC în 

procesul de studiere a 
științelor reale în 

sistemul de educație din 

Republica Moldova din 
perspectiva 

inter/transdisciplinarități
i (concept STEAM) 

 

Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

 

Dr. hab. Chiriac 

Liubomir 

Problemele centrale, evoluțiile și tendințele principale privind 
studierea științelor (matem atica, informatica, fizica, chimia, 

biologia, geografia) din perspectiva inter/transdisplinarității, 

identificate în baza analizei cantitative și calitative efectuate 
referitor la procesul de studiere a științelor reale și ale naturii au scos 

în evidență necesitatea îm bunătățirii politicilor educaționale. 2. 

Recomandările de politici educaționale s-au axat pe îm bunătățirea 
procesului de studiere a științelor reale din perspectiva 

inter/transdisciplinarității și valorificării educației STEAM , sub 

aspect curricular, extracurricular, financiar, etc.. 3. M etodologia de 
implementare a dronelor în cadrul studierii disciplinelor reale din 

perspectiva conceptului STEAM în învățământul primar, gimnazial 
și liceal se axează pe cele mai noi realizări în domeniul TIC. 4. M 

etodologia utilizării senzorilor la studierea disciplinei Științe (cl. II 

- V), biologiei, chimiei și geografiei și recom andările didactice 
elaborate privind desfășurarea lucrărilor de laborator contribuie la 

creșterea calității procesului didactic la aceste discipline. 5. Recom 

1. A fost elaborat curriculum și metodologia de implementare a 
dronelor în cadrul studierii disciplinei opționale ”EDUDRONA” din 

perspectiva conceptului STEAM  în învățământul primar și gimnazial.  

2. A fost efectuată o analiză bidimensională (la nivel de curriculum 
2010 versus curriculum 2019 și prin desfășurarea unui sondaj printre 

profesorii de chimie și elevi) privind gradul de evoluție a legăturilor 

interdisciplinare la chimie. Au fost reliefate avantajele abordării 
interdisciplinare a chimiei. 

3. A fost elaborată metodologia utilizării senzorilor la studierea 

disciplinei Fizica, treapta gimnazială. Au fost dezvoltate recomandări 

didactice privind desfășurarea a 10 lucrări de laborator. A fost elaborată 
metodologia de realizare a proiectelor interdisciplinare, care „conectează” 

elevii la fenomenele și procesele reale din natură și oferă diferite 

https://www.moldova-independenta.md/


andările didactice privind corelarea unităților de conținut a 
disciplinelor m atematica, fizica, informatica și dezvoltarea m 

etodelor de utilizare TIC în procesul de studiere a științelor 

respective, din perspectiva STEAM contribuie la creșterea perform 

anțelor academice. 6. M etodologia cercetării proprietăților 

structurilor algebrice pe calculator din perspectiva 

interdisciplinarității algebra abstractă-inform atică-criptografie a 
contribuit la conștientizarea și înțelegerea utilizării conceptului 

STEAM . Au fost elaborați algoritmi și program e de lucru privind 

cercetarea structurilor algebrice. 

posibilități de transmitere a datelor la computere, tablete și smartphone-
uri: USB port; Wi-Fi; Radio; Bluetooth. 

4. A fost elaborată metodologia utilizării senzorilor la studierea 

biologiei, chimiei și geografiei, ciclul liceal. Au fost dezvoltate 15 modele 
didactice de utilizare a senzorilor. 

5. Au fost elaborate recomandări didactice privind studierea 

disciplinei ”Combinatorica” în sistemul preuniversitar și universitar din 

perspectiva integrării softului MAPLE și limbajului C++. Au fost 
elaborate programe MAPLE și C++ pentru soluționarea problemelor de 

combinatorică. 

6. Au fost elaborate recomandări didactice privind studierea 
grafurilor neorientate și orientate, arborilor sub aspect inderdisciplinar, 

din perspectiva integrării softului MAPLE și limbajului C++. Au fost 

elaborate programe MAPLE și C++ pentru soluționarea problemelor care 
țin de grafuri. 

7. A fost elaborată metodologia studierii și aplicării setului de 

structuri și sisteme mecanice, electrice, senzoriale și de comandă pentru  
construirea și programarea roboților de tip Lego Mindstorms EV3. Au fost 

dezvoltate recomandări didactice pentru studierea modelelor de 

interacțiune a roboților cu mediul. 

8. A fost dezvoltată metodologia studierii și integrării științelor 

reale din perspectiva inter/transdisciplinarității și modernizării spațiilor 

fizice educaționale prin prisma „zonelor de învățare”. Au fost dezvoltate 
instrumente practice privind utilizarea lor în procesul de organizare și 

desfășurarea activităților în perfecționare și promovare conceptului de 

”Clasa Viitorului” din perspectiva STEAM, ceea ce a contribuit la 
dezvoltarea Laboratorul de Inteligența Artificială Creativă (CRAILab) - 

un prim pas realizat în cadrul UST privind modernizarea spațiilor 

educaționale în conformitate cu demersurile educaționale contemporane 

axate pe dezvoltarea competențelor în baza conceptelor de „zone de 

învățare” și spațiu „coworking”. 

9. Au fost elaborate recomandări didactice privind corelarea 

unităților de conținut a disciplinelor (matematica, fizica, informatica) și 
metodele de utilizare TIC în procesul de  studiere a științelor respective, 

din perspectiva STEAM.  
A fost organizată Conferința Republicană a Cadrelor Didactice și o 

conferință internațională ”Abordări inter/transdisciplinare în predarea 

științelor reale (concept STEAM)” 
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Proiectul s-a axat pe monitorizarea principalelor procese 
demografice (fertilitatea, mortalitatea și migrația), evaluarea 

impactului acestora, precum și al schimbărilor social-economice 

asupra dinamicii numărului și structurii populației Republicii 
Moldova. Rezultatele cercetării demonstrează înrăutățirea continuă 

a situației demografice, cauza principală fiind intensificarea 

migrației internaționale, care a crescut până la 1,8% (2018). Indicele 
Integral al Securității Demografice (IISD) înregistrează o scădere de 

la 61,8 puncte (2014) până la 58,1 (2019).  

În baza studierii mortalității premature a populației au fost estimate 
unele rezerve de creștere a speranței de viață la naștere. S-a 

evidențiat că reducerea mortalității cauzate de boli ale sistemului 

circulator poate contribui la creșterea speranței de viață cu 3,9 ani la 
bărbați și 3,0 ani la femei. Mortalitatea prin Covid-19 se 

concentrează între vârstele de 64-69 ani, rata de fatalitate este de cca 

2 ori mai înaltă pentru bărbați comparativ cu femeile.  
Studiul privind migrația moldovenilor în Germania a evidențait 

factorii determinanți, strategii de integrare economică și socială, 

intențiile de revenire în Republica Moldova. A fost studiat impactul 

În anul 2021 proiectul 20.80009.0807.21 «Migrația, schimbări 
demografice și politici de stabilizare a situației» s-a axat pe realizarea unei 

analize comprehensive a dinamicii populației și proceselor demografice în 

Republica Moldova în perioada de independență (1991-2021) și 
elaborarea prognozei demografice seria 2019-2040. 

Rezultatele cercetării demonstrează schimbări importante în dinamica 

demografică, care este determinată atât de specificul procesului de 
tranziție demografică, cât și de transformări economice și sociale profunde 

în perioada anilor 1991-2021. 

Conform rezultatelor prognozei demografice, elaborate pentru anii 2019-
2040 (ultimele date disponibile pentru prognozarea migrației sunt pentru 

anul 2018, care a servit ca punct de reper pentru realizarea prognozei), în 

deceniile viitoare declinul demografic va continua cu ritmuri rapide, 
scăderea anuală, conform scenariului scăzut, se va majora de la 1,6% până 

la 2,3%, numărul populației micșorându-se până la 1754,6 mii (cu 34,5%) 

către anul 2040. Doar în condițiile de reducere substanțială a migrației, 
îmbunătățirii indicatorilor sănătății populației și creșterii fertilității, 

dimensiunile declinului demografic pot fi reduse, fapt confirmat de 

scenariul mediu și înalt. Conform scenariului mediu, numărul populației 



pandemiei COVID-19 asupra migranților moldoveni aflați peste 
hotare, problemele cu care se confruntă, schimbările în remitențe.  

Analiza impactului schimbărilor demografice asupra pieței muncii 

s-a axat pe evidențierea efectelor macroeconomice 

multidirecționale asociate cu îmbătrânirea populației, realizarea 

estimărilor privind reducerea forței de muncă, schimbărilor în 

numărul de pensionari etc.  

va scădea până la 1924,9 mii (28,2%), iar conform scenariului înalt – până 
la 2094,5 mii (cu 21,5%).  

Scăderea numărului populației, determinată de structura piramidei pe 

vârste, în perioada de prognozare va constitui 6,8%, sporul natural negativ 

va crește de la -1,7‰ până la -4,0‰. Scăderea populației provocată de 

migrația externă va constitui 776,9 mii de locuitori, inclusiv peste 200 mii 

de copii, care vor apărea pe lume în alte țări, decât Republica Moldova.  
Structura generală a populației se va schimba semnificativ. Proporția 

populației tinere în vârstă de 0-19 ani se va micșora de la 23,9% în anul 

2019 până la 17,6% în 2040, iar a celor în vârstă de 65 de ani și peste se 
va majora de la 14,2% până la 24,4%.  

Declinul populației va determina și scăderea numărului celor mai activi pe 

piața forței de muncă – contingentul în vârstă de 20-64 de ani. Astfel, dacă 
în anul 2019 efectivul acestora a constituit cca 1659,8 mii, atunci în anul 

2040 se prognozează o reducere până la 1018,6 mii. Ca proporție în totalul 

populației acest contingent nu va diminua semnificativ − de la 62% până 
la 58,1%, însă raportul dintre forța de muncă tânără și adultă se va majora 

în favoarea ultimilor.  

În deceniile viitoare îmbătrânirea demografică va avea o amploare, 
ponderea populației în vârstă de 60 și peste se va majora de la 21,3% până 

la 32,3%. Ponderea persoanelor în vârstă de 70 de ani și peste în totalul 

populației se va dubla, ajungând la 17,2%.  
Concluziile principale rezultate din prognoza: combinația nivelului înalt 

al scăderii naturale (raportul dintre numărul de nașteri și decese) și a celui 

de migrație externă duce la creșterea ritmului de depopulare; dezvoltarea 
demografică a Republicii Moldova, în mod decisiv, depinde de migrația, 

iar reducerea sau accelerarea acesteia în următorii ani va determina 
dinamica populației. 

Pandemia COVID-19 are un impact negativ asupra situației demografice. 

În anul 2020 speranța de viață la naștere a scăzut la bărbați cu 0,9 ani și la 
femei cu 1,2 ani, comparativ cu anul 2019. Mortalitatea excesivă în rândul 

vârstnicilor la sfârșitul anului 2020 (valul 1) se datorează parțial bolilor 

cardiovasculare. Excesul mortalității a determinat creșterea sporului 
natural negativ, care în anul 2020 a crescut până la -3,8‰, în 2019 fiind  -

1,5‰. 

 Emigrația din Republica Moldova continuă să depășească 
semnificativ imigrația. În ultimii ani, fluxurile de migranți pe termen lung 

au constituit cca 160 mii anual, în timp ce reîntoarcerea cetățenilor în țară 

se menține în jurul la 117 mii persoane anual. În perioada 2017-2019, rata 
emigrației a fost de 60 persoane din 1000 locuitori, iar rata imigrației de 

numai 40-43 persoane din 1000 locuitori.  Migrația netă în anii 2014-2019 

a fost estimată la -221,3 mii persoane care au părăsit Republica Moldova 
și nu s-au mai întors în țară, în valori relative reprezintă cca 8,2% din 

populația țării.  

Rezultatele principale ale proiectului au fost s-au soldat cu un șir de 

recomandări specifice pentru fiecare domeniu, au fost discutate în cadrul 

manifestărilor științifice naționale și internaționale, prezentate factorilor 

de decizie în calitate de suport analitico-științific în procesul de elaborare, 
implementare și monitorizare a politicilor economice, sociale și 

demografice. De asemenea au fost reflectate în raportul analitic ” 

”Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări 
principale și politici necesare”. 
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Dr. hab., Perciun 
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Subiectul economiei circulare este o tema de o importanța iminenta 

pe plan mondial. Proiectul pleacă de la premisa unei necesare 
cercetări în domeniul economiei circulare și crearea unui mecanism 

eficient de tranziție la acest tip de economie pentru RM. Această 

tranziție reprezintă un proces anevoios și sistemic, care nu poate să 
se întâmple brusc, peste noapte, de aceea conștientizarea de către 

toată societatea a esenței acesteia este primordială. Rezultatele 

Economia circulară reprezintă o alternativă a modelului tradițional de 

economie liniară, care permite utilizarea resurselor cât mai mult timp, și 
capacitatea de a restabili și regenera produsele și materialele la sfârșitul 

vieții acestora. Astfel, economia circulară este principalul motor al 

conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că anume acest tip de economie 
vizează optimizarea consumurilor de resurse, previne și reduce risipa de 

resurse. Prioritățile economiei circulare vizează direct protecția mediului, 



obținute pot servi drept argumentare științifică a recomandărilor 
pentru factorii de decizie, inclusiv acestea vor duce la sensibilizarea 

societății privind conștientizarea și acceptarea economiei circulare. 

Pentru prima dată în R.Moldova s-a fundamentat științific conceptul 

economiei circulare, a fost identificat modelul teoretic al economiei 

circulare prin descrierea mecanismului si principiilor economiei 

circulare, au fost identificate principalele instrumente si indicatori 
ai economiei circulare, a fost analizat cadrul european și national 

legislativ aferent economiei circulare, a fost efectuată analiza 

studiilor de caz (pe țări). S-au organizat 4 manifestări științifice, s-a 
participat la 15 manifestări științifice cu 38 rapoarte, comunicări, 

lecții publice. Rezultatele științifice au fost materializate în 46 

lucrări științifice, inclusiv o monografie, curricula a disciplinei 
„Economie circulară”, o teză de doctor, 6 avize pentru autoritățile 

naționale și 6 cereri de proiecte internaționale.  

 

creșterea competitivității, a inovării și a cercetării tehnologice.  
 Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unui model 

național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex, 

ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare 

(utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea 

subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului, etc.) și 

continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor 
permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește 

mecanismul de formare a economiei circulare. Prezenta cercetare este 

orientată spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din RM în 
Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de 

infrastructură regională și internațională.  

Pentru etapa a 2 Identificarea premiselor de trecere la economia circulară 
a economiei naționale s-au realizat următoarele obiecive: 1) Analiza 

utilizării resurselor, a managementului deșeurilor și determinarea gradului 

de reciclare a acestora în R. Moldova. (INCE), 2) Analiza premiselor de 
trecere la economia circulară a mediului de afaceri în R. Moldova (INCE), 

3) Elaborarea studiului în rândul tineretului cu privire la economia 

circulară (UTM), Estimarea gradului de educație și conștientizare a 
agenților economici în domeniul economiei circulare, precum și 

comportamentul acestora în Republica Moldova față de deșeuri și 

reciclarea acestora (UTM). 
Pentru a atinge obiectivele asumate am procedat la următoarea succesiune 

de metode de cercetare ştiinţifică specifice domeniului socio-uman: 

analiza monografică, analiza empirică a datelor, studierea experienţei 
statelor străine pentru implementarea celor mai bune practici în economia 

naţională, analiza calitativă care implică o comparaţie grafică a dinamicii 
indicatorilor economici, metodele cantitative de evaluare, precum și 

aplicarea chestionarelor pentru efectuarea studiilor empirice privind 

subiectele vizate. Sinteza studiilor efectuate poate fi găsită pe site-ul INCE 
și pe paginile proiectului pe FACEBOOK Pagina Studii și cercetări 

privind economia circulară în Republica Moldova 

@econ.circulara.md  · Educaţie 
https://www.facebook.com/econ.circulara.md/  și Telegram Economia 

circulara https://t.me/economiacircularaRM 

Totodată, valorificarea și diseminarea rezultatelor a fost făcută prin 
publicarea a 65 livrabile științifice (INCE – 52, UTM - 13), organizarea a 

5 evenimente științifice (3 mese rotunde și 2 conferințe), prin 73 de 

participări cu rapoarte la diverse manifestări științifice (57 INCE și 16 
UTM), inclusiv cu 8 rapoarte (INCE) în plenară la conferințe 

internaționale peste hotare, participare la 2 emisiuni radio. Pe lângă 

acestea, s-a participat la 113 evenimente conexe tematicii.  În cadrul 
proiectului am inițiat colaborarea cu 3 instituții pe plan național și pe plan 

internațional, am încheiat contracte de parteneriat și colaborare cu 6 

instituții din România și Ucraina. În baza cercetărilor realizate în proiect, 

s-au câștigat 2 granturi doctorale cu tematică aferentă subiectului 

economiei circulare. A fost susținută o teză de doctor habilitat. 
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Rezultatele obținute sunt coerente cu obiectivele cercetării pentru 

etapa dată, care permit să formulăm următoarele prevederi: 
Educația nonformală a elevilor, tinerilor și a adulților face parte din 

sistemul de educație în toate țările europene și are funcții de 

’’recuperare” a lacunelor educației formale, de complementare a 
educației formale și funcții specifice educației nonformale. 

Educația nonformală la nivelul teoretic și praxiologic este privită ca 
dimensiunea educației pe parcursul întregii vieți. 

Educația nonformală la nivel european se abordează din perspectiva 

curriculumului și al sistemului de competențe-cheie (Bruxelles, 
2018). 

Fundamentarea conceptului educației nonformale din Republica 

Activitatea științifică în cadrul Programului de Stat în anul 2021 s-a axat 

pe următoarele obiective de bază O1: definirea conceptului „educaţie 
nonformală” şi „educaţie nonformală a elevilor și a adulților”; 

fundamentarea conceptului „educaţie nonformală a elevilor și a adulţilor” 

din diferite perspective: filosofică, psihologică, pedagogică, dar şi din 
perspectiva educaţiei pe parcursul întregii vieţi; formularea funcţiilor 

specifice educaţiei nonformale a elevilor și a adulţilor; formularea 
principiilor şi legităţilor de educaţie nonformală a elevilor și a adulţilor; 

O2: structurarea organigramei educaţiei nonformale pentru elevi și adulţi; 

stabilirea conexiunilor dintre componentele sistemului de educaţie 
nonformală a elevilor și a adulţilor; stabilirea profilurilor de formare în 

cadrul educaţiei nonformale a elevilor și a adulţilor; corelarea educaţiei 

https://www.facebook.com/econ.circulara.md/
https://t.me/economiacircularaRM


Moldova deschide noi perspective de cercetare și dezvoltare a 
acestui subsistem al educației. 

Rezultatele obținute au fost valorificate atât prin publicații de 

articole științifice în reviste naționale și internaționale, cât și prin 

pregătirea spre publicare a studiului monografic “Teoria și practica 

educației nonformale în Republica Moldova”. 

Rezultatele analitice au stat la baza elaborării documentelor de 
politici educaționale: “Cadrul de referință al educației și 

învățământului extrașcolar din Republica Moldova” și “Curriculum 

de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar din 
Republica Moldova”. 

nonformale a elevilor şi educaţiei nonformale a adulţilor, corelarea 
educaţiei nonformale, formale şi informale; O3: identificarea criteriilor şi 

instrumentarului de expertizare a modelului de educaţie nonformală a 

elevilor și a adulţilor; organizarea expertizei/ aprecierii modelului de 

educaţie nonformală a elevilor și a adulţilor; introducerea modificărilor 

necesare în demersuri teoretice şi structurale ale educaţiei nonformale a 

elevilor și a adulţilor.  
Atingerea obectivelor de cercetare a generat un ansamblu de activități și 

acțiuni specifice fiecărui obiectiv: activități analitice și de prelucrare a 

informației științifice; activități de construcție teoretică/ conceptuală; 
activități de evaluare și de diseminare a rezultatelor investigaționale. 

Realizarea acestor activități a condus la obținerea următoarelor rezultate:  

Dezvoltarea fundamentelor teoretice ale pedagogiei adulților – 
Andragogiei: definirea angragogiei ca ramură a Științelor ale Educației; 

stabilirea funcțiilor, metodelor și relațiilor cu alte științe: filosofie, 

psihologie, pedagogie generală. 
Conceptualizarea educației nonformale a elevilor și a adulților ca concept 

și ca structură unitară: definirea educației nonformale; stabilirea 

fundamentelor sociale, psihologice și pedagogice ale educației nonformale 
din perspectiva educației pe parcursul întregii vieți; formularea legităților 

generale și specifice educației nonformale a elevilor și a adulților; 

formularea principiilor generale și specifice educației nonformale a elevilor 
și a adulților. 

Fundamentarea modelului polidimensional al educației nonfomale din 

Republica Moldova, axat pe patru domenii în corelare: Cultură și Societate; 
Arte; Știință. Tehnică. Tehnologii.; Sport, Turism și Agrement, dar și pe 

două componente: componenta ce ține de educația nonformală a elevilor – 
educația și învățântul extrașcolar; și componenta de educație nonformală a 

adulților – dezvoltarea profesională continuă și dezvoltarea 

nonprofesională continuă (dezvoltarea culturii generale/ dezvoltarea 
personală). 

Corelarea și identificarea deosebirilor dintre educația formală, educația 

nonformală și educația informală, în raport cu următoarele criterii: oficială/ 
intenționată, structurală, certificată. 

O altă categrie de rezultate științifice ține de dimensiunea consructivă și 

praxiologică. În acest sens, au fost elaborate: Cadrul de referință al 
educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova; 

Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul 

extrașcolar; Curricula pentru domeniile: Cultură și Societate; Arte; Știință. 
Tehnică. Tehnologii.; Sport, Turism și Agrement, aprobate de Consiliul 

Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației și Cercetării 

al Republicii Moldova și înaintate spre aplicare; monografia ”Teoria și 
practica educației nonformale în Republica Moldova”; capitol pentru 

monogragia ”Andragogia în dezvoltare”; suportul de curs ”Psihologia 

dezvoltării”; publicate o serie de articole științifice în reviste din străinătate 

recunoscute și reviste din Registrul național al revistelor de profil, precum 

și comunicări la conferințe naționale și internaționale. 
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Patrimoniul etnografic și 

natural al Republicii 
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coeziunii sociale 

Muzeul Național de 
Etnografie și Istorie 

Naturală 

 

Dr. Prohin Andrei 

Cercetările realizate pe parcursul anului 2020, au contribuit la 

aprofundarea cunoștințelor și a problematicii științifice vizând 
patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova, la 

valorificarea științifică și culturală a multor bunuri patrimoniale. În 

domeniul etnografiei și domeniilor conexe, a fost reevaluată 
componența colecțiilor de port popular, ceramică, veselă urbană, 

piese de podoabă, cărți poștale și medalii. A fost stabilită sau 
precizată originea, datarea, valoarea culturală, istorică și artistică a 

multor piese muzeale. Între cele mai semnificative rezultate 

științifice, se numără: fundamentarea dosarului Arta cămășii cu 
altiță – element de identitate culturală în România și Republica 

Moldova, urmând a fi înaintat pentru înscriere în Lista 

Pe parcursul anului 2021, au fost întreprinse peste 20 de expediții de teren, 

pentru a documenta starea curentă a mai multor categorii de patrimoniu 
etnografic și natural din Republica Moldova: arhitectura populară, cămăși 

tradiționale, scoarțe și alte țesături, monumente funerare, icoane vechi, 

spații sacre ale satului, vestigii geologice și paleontologice. În rezultatul 
deplasărilor de teren și al activităților desfășurate în cadrul muzeului, 

colecțiile instituției s-au completat cu 495 piese de patrimoniu din 
domeniile etnografiei, istoriei, științelor naturii. Arhiva digitală a 

instituției s-a îmbogățit cu 19.863 fotografii care documentează realități 

culturale și ale naturii, expoziții și alte evenimente culturale dedicate 
patrimoniului național. 

Au continuat lucrările de întreținere, reînnoire și completare cu specii noi 



Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al 
Umanității; relevarea particularităților costumului popular femeiesc 

bulgăresc; contribuții inedite privind tehnicile tradiționale de 

construcție a locuinței, fenomenul icoanei de casă din Basarabia, în 

sec. XIX; valorificarea unui manuscris inedit al diplomatului 

basarabean Luca Neaga ș.a. În domeniul științelor naturii, a fost 

evaluată componența, starea de conservare și valoarea științifică a 
unor compartimente importante din colecțiile botanică, 

entomologică, pedologică și paleontologică.  

Investigarea colecției entomologice „R. Stepanov” a relevat noi 
taxoni pentru fauna republicii.  

A fost actualizată și precizată Lista mamiferelor marine colectate pe 

teritoriul Republicii Moldova. Acestea și alte rezultate sunt 
reflectate în 67 de publicații științifice. 

a fondului vegetal din Grădina Botanică a Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). Microexpozițiile cu floră 

decorativă au fost completate cu diverse specii de plante ornamentale 

anuale și copaci. A continuat completarea Bazei de date a plantelor 

ornamentale a MNEIN. 

Au continuat cercetările manuscriselor și documentelor inedite, păstrate la 

Direcția Arhiva Națională și în patrimoniul MNEIN. A fost identificată și 
pusă în valoare autobiografia Arhimandritului Teofan Cristea, primul 

egumen al Mănăstirii Noul Neamț, precum și scrieri nepublicate ale 

Arhimandritului Andronic Popovici de la aceeași mănăstire. 
A fost finalizat și depus la Secretariatul UNESCO (Paris) dosarul Arta 

cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica 

Moldova, propus pentru înscriere în Lista reprezentativă UNESCO a 
patrimoniului cultural imaterial al umanității. Pentru promovarea 

dosarului menționat, au fost organizate 5 expoziții și o conferință.  

Arhiva digitală a muzeului s-a completat cu 413 fișe analitice ale pieselor 
de patrimoniu, realizate de cercetători. Au fost pregătite 6 dosare de 

clasare ale bunurilor etnografice și naturale, pentru a fi înscrise în 

Registrul Patrimoniului Cultural Național Mobil. Completarea fișelor 
analitice și pregătirea dosarelor de clasare a permis reconsiderarea 

componenței și valorii patrimoniale a mai multor colecții muzeale, a stării 

de conservare a pieselor muzeale, aplicarea măsurilor de conservare și 
restaurare a pieselor. 

Cercetarea colecțiilor muzeale, a materialelor de teren și literaturii 

științifice au permis realizarea mai multor studii inedite în domeniul 
culturii tradiționale și al științelor naturii. Rezultatele obținute au fost 

prezentate în cadrul a 79 de publicații științifice, în comunicări susținute 
la conferințe științifice naționale și internaționale. 
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Elaborarea și 

implementarea 
manualelor digitale 

interactive în 

învățământul 
preuniversitar 

Universitatea 

Pedagogică de Stat Ion 
Creangă  

Dr. Chiriac Tatiana 

In primul an de implementare a proiectului în cadrul celor două 

etape de bază, am evidențiat importanța utilizării manualelor 

digitale în activitatea educațională, structura și 

elementeleconstitutive ale acestora, și posibilitatea implementării 

unui editor original, destinat pentru crearea MDI pentru diferite 

discipline. în acest sens, putem formula concluzii generale, care se 
referă la: - impactul social al manualului digital', MD în prezent este 

promovat ca o tehnologie didactică inovativă în cadrul școlii 

contemporane și o posibilitate de organizare eficientă a 
conținuturilor de învățare; - traseul de proiectare, construcție și 

implementare MDI acoperă o gamă largă de acțiuni; - condițiile de 

creare a resurselor educaționale din cadrul manualelor digitale 
trebuie să urmeze cerințele și specificul demersului didactic, 

inclusiv să fie luate în considerație specificațiile tehnologice și 

procesele și instrumentele web. în același timp, specificul de 
implementare a unui MDI în baza editorului „Constructor MDIR”, 

sugerează concluzii specifice la etapa actuală, precum: - dezvoltarea 

manualelor digitale interactive pentru diverse discipline poate fi 
realizată în baza unui șablon, așa-numitului constructor de manuale 

digitale interactive', - tipul de resurse educaționale digitale, care pot 

fi incluse în cadrul MD, poate fi în diverse formate, începând cu 
prezentarea electronică, audio/video, exerciții interactive, evaluare 

asistată de calculator, până la simulări și laboratoare virtuale; - 

elaborarea resurselor educaționale poate fi privită la un proces 
individual, astfel profesorul urmează fidel propriile strategii de 

predare-învățare, materializate în produse educaționale de concepție 
proprie. în linii generale, proiectul de cercetare și-a atins scopul și 

obiective preconizate la primele două etape, obținând rezultate 

scontate. 

În baza rezultatelor obținute putem conchide că activitățile prevăzute la 

etapa a treia, în al doilea an de proiect, sunt satisfăcătoare din punctul de 

vedere al consolidării capacităților de promovare și diseminare a 

rezultatelor cercetării. 

Se constată că manualul digital interactiv reprezintă un „container” în care 

profesorul poate implementa și stoca diverse materiale instrucționale de 
concepție proprie, promovând posibilitatea inovativă de organizare 

eficientă a conținuturilor de învățare. Pentru a dezvolta și implementa 

resurse educaționale în cadrul manualelor digitale, cadrul didactic trebuie 
să dețină competențe digitale. Traseul de proiectare, dezvoltare și 

integrare a resurselor educaționale este unul de durată și urmărește 

implementarea mai multor acțiuni. Manualul digital interactiv, fiind o 
tehnologie didactică modernă în sistemul educațional contemporan, 

trebuie realizat în acord cu cerințele curriculare și specificul activităților 

didactice, inclusiv să fie luate în considerație particularitățile tehnologice 
ale sistemelor informatice pe care se implementează manualul.  

În cadrul proiectului a fost implementat constructorul de manuale digitale 

interactive MDIRConstructor 2.0 care permite integrarea mai multor tipuri 
de resurse educaționale digitale.  

Proiectul promovează ideea elaborării de resurse educaționale de către 

profesor, care poate fi abordată ca un proces de elaborare a resurselor 
educaționale de concepție proprie, și de adaptare a conținuturilor la 

nevoile cursantului. 
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Impactul factorilor 

macromediului și 
geografici asupra 

falimentului și a 

performanțelor în afaceri 
ale entităților economice 

din sectorul 

agroalimentar din 
Republica Moldova 

Universitatea de Stat 

Agrară din Moldova 

Dr. Nicolaescu 

Gheorghe 

Pe parcursul anului 2020 în cadrul proiectului a fost elaborat 
chestionarul evaluării riscurilor, și chestionați 69 agenți economici 

din sectorul agroalimentar: - după forma organizatorico-juridică: 

AGȚ-1, CA-2, GȚ-19, ÎI-9, S.A.-1, SRL-37. - repartizarea după 

raioanele administrative și municipii: mun. Chișinău-6, Briceni-10, 

Criuleni-3, Drochia-7, Edineț-14, Florești-5, Hâncești-6, Orhei-7, 

Șoldănești-6, Vulcănești-5; - după domeniul de activitate - 13 
entități desfășoară activitate în viticultură, 26 în pomicultură, din 

care cultura sămânțoaselor - 11,  sâmburoaselor – 11, baciferele – 4, 

creșterea bovinelor - 2, creșterea ovinelor - 2, creșterea suinelor - 2. 
Entitățile care dispun de încăperi cu tehnologii de: pre-răcire (1), 

păstrare (1), vinificație (1), producerea și procesarea laptelui (1), 

producerea cărnii (1).  
Unele entitățile chestionate dispun de bucătărie (6), cafenea (4), 

restaurant (4), hotel (1). 

Toate riscurile evidențiate au fost clasate în 6  grupe, care au fost 
divizate în subgrupe. Toate riscurile au fost evaluate după scala de 

5 puncte (de la 1 la 5). Riscurile evidențiate au fost evaluate cu note 

de 2...5, iar nota medie pentru fiecare grupă / subgrupă de riscuri a 
fost cuprinsă de valori între 4.1...4,3 pct. 

Obiectivul general al proiectului 

 constă în identificarea factorilor de progres a entităților din 

sectorul agroalimentar dar și a căilor de prevenire a falimentului și de 
reducere a impactului negativ prin reorganizare si redresare, cât și în 

identificarea căilor de stimulare a activității antreprenoriale și creștere a 

performanțelor în afaceri la entitățile din sectorul agroalimentar din 
Republica Moldova.  

 îmbunătățirea cooperării științifice între cercetătorii din 

România, Ucraina și Republica Moldova cu scopul final de a crea 
valoare adăugată la nivelul economiei acestor țări și de a spori 

bunăstarea națională 
Pe parcursul anul 2021 în cadrul proiectului menționat au fost obținute 

următoarele rezultate reflectate prin concluzii: 

1. Studiul literaturii de specialitate a permis să evidențiem factorii de 
risc / progres a entităților din sectorul agroalimentar. 

2. Analiza amplă a statisticii naționale și internaționale a permis să 

vedem acele puncte slabe în realizarea studiului. 

3. A fost completat chestionarul pentru intervievarea entităților 

4. Au fost chestionați 638 agenți economici (inclusiv 69 din anul 2020) 

cu diferite forme organizatorico-juridice, și anume: AGȚ – cca. 1%, CA 
– cca. 3%, GȚ – cca. 28%, ÎI – cca. 13%, S.A. – cca. 1%, SRL – cca. 

54%, și care își desfășoară activitatea în toate raioanele administrative 

și mun. Chișinău. 
5. Dintre agenții chestionați - cca. 20% desfășoară activitate în cultura 

viței de vie, fie cu struguri pentru vin, fie de masă, sau chiar ambele 

grupe de soiuri. Totodată, în domeniul de activitate din pomicultură sunt 
implicate cca. 40%, din care cultura sămânțoaselor - cca. 17%,  

sâmburoaselor –cca. 17%, baciferele –cca. 6%; cca. 33% desfășoară 

activitate ce ține de creșterea bovinelor, cca. 33% desfășoară activitate 
ce ține de creșterea ovinelor, cca. 33% desfășoară activitate ce ține de 

creșterea suinelor. 

În Post-recoltare și procesare se constată cîte un agent economic pe 
următoarele poziții – încăperi cu tehnologii de prerăcire (20%), păstrare 

(20%), vinificație (20%), producerea și procesarea laptelui (20%), 

producerea cărnii (20%). În Alimentație și Horeca se constată activitate 
pe următoarele poziții – bucătărie (40%), cafenea (27%), restaurant 

(27%), hotel (6%). 

6. Analizând grupa riscurilor C. Grupa riscurilor după factorii principali 
de apariție putem menționa că: 

- subgrupa C.1. Riscuri economice a obținut o evaluare medie în mărime 

de 4.3 puncte. 
- subgrupa C.2. Riscuri politice a obținut o evaluare medie în mărime de 

4.1 puncte. 

- subgrupa C.3. Riscuri tehnico-tehnologice a obținut o evaluare medie 
în mărime de 4.2 puncte. 

- subgrupa C.4. Riscuri ecologice a obținut o evaluare medie în mărime 

de 4.2 puncte. 
- subgrupa C.5. Riscuri legislativ-juridice a obținut o evaluare medie în 

mărime de 4.1 puncte. 

- subgrupa C.6. Riscuri informaționale a obținut o evaluare medie în 
mărime de 4.2 puncte. 

- subgrupa C.7. Riscuri morale a obținut o evaluare medie în mărime de 

4.3 puncte. 
7. Analizând grupa riscurilor D. Grupa riscurilor după apariția lor putem 

menționa că: 

- subgrupa D.1. Riscuri retrospective a obținut o evaluare medie în 
mărime de 4.3 puncte. 

- subgrupa D.2. Riscuri curente a obținut o evaluare medie în mărime de 

4.2 puncte. 



- subgrupa D.3. Riscuri perspective a obținut o evaluare medie în 
mărime de 4.1 puncte. 

8. Analizând grupa riscurilor E. Grupa riscurilor după caracterul 

evidenței putem menționa că: 

- subgrupa E.1. Riscuri externe a obținut o evaluare medie în mărime de 

4.2 puncte. 

- subgrupa E.2. Riscuri interne a obținut o evaluare medie în mărime de 
4.3 puncte. 

9. Analizând grupa riscurilor F. Grupa riscurilor după sfera apariției la 

baza căreia stau domeniile activității antreprenoriale putem menționa că: 
- subgrupa F.1. Riscuri din sfera producției a obținut o evaluare medie 

în mărime de 4.3 puncte. 

- subgrupa F.2. Riscuri din activitatea financiară a obținut o evaluare 
medie în mărime de 4.1 puncte. 

- subgrupa F.3. Riscuri din sfera comercială a obținut o evaluare medie 

în mărime de 4.2 puncte. 
- subgrupa F.4. Riscuri din activitatea intermediară a obținut o evaluare 

medie în mărime de 4.2 puncte. 

10. Analizând grupa riscurilor G. Alte categorii putem menționa că: 
- subgrupa G.1. Alte categorii. Enumerați a obținut o evaluare medie în 

mărime de 4.1 puncte. 

11. Analizând grupa riscurilor H. Cadrele putem menționa că: 
- subgrupa H.1. Cadrele. Enumerați a obținut o evaluare medie în 

mărime de 4.3 puncte. 

Propuneri - În continuare (2022-2023) se recomandă a dezvolta studiul, 
perfectarea chestionatului și lărgirea ariei de chestionare a agenților 

economici după raioanele administrative, și în țările învecinate – 
România și Ucraina, având contracte de colaborare încheiate în anul 

2021. 
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Reconfigurarea 

procesului de învățare 

din învățământul general 
în contextul provocărilor 

societale 

Institutul de Științe ale 

Educației 

Dr. Franțuzan 

Ludmila 

În rezultatul cercetării desfășurate, concluzionăm: Investigația a 

argumentat conceptul de învățare și a pus în valoare un șir de noțiuni 

conexe învățării școlare. De asemenea, sunt explicate tipurile de 

învățare: învățarea pragmatică, învățarea integrată, învățarea 

experiențială, învățarea vizibilă, învățarea personalizată, învățarea 
prin comuniune, învățarea online etc. S-a constatat că procesul de 

învățământ ar trebui să se fundamenteze pe articularea diverselor 

tipuri de învățare ce exclud posibilitatea perpetuării învățării parțiale 
în școală. 

Cercetarea a fundamentat noțiunea de Viziune de învățare proprie 

(VIP), fiind un concept nou și director. Viziunea de învățare proprie 
este semn al prezenței punctului de vedere personal al elevului 

raportat la învățarea sa în școală. 

în baza studiilor realizate și a constatărilor din practica educațională, 
se poate concluziona că modelul actual de învățare este depășit, deci 

inadecvat pentru societatea cunoașterii aflându- se în contradicție și 

cu paradigma în bază de competențe-cheie. 
Rezultatele obținute au evidențiat deficiențele învățării la ariile 

curriculare examinate și a confirmat faptul că învățarea este cea mai 

neglijată componentă a procesului educațional. în acest sens se 
impune necesitatea schimbării de paradigmă la nivel conceptual și 

metodologic. 

Studiile de analiză și sinteză elaborate au fost inserate în lucrarea: 
învățarea școlară. 

Probleme de realizare. Perspective de dezvoltare. 

Scopul Proiectarea pentru etapa de raportare a fost proiectarea Paradigmei 

de reconfigurare a procesului de învățare și a strategiilor conexe. În acest 

sens, am avansat ideea privind perspectiva transdisciplinară de 

reconfigurare a procesului actual de învățare țintind spre formarea de 

competențe-cheie. Astfel, au fost  argumentate configurațiile actuale ale 
procesului de învățare, au fost determinate și demonstrate teoretic soluțiile 

actuale de reconfigurare a procesului de învățare printr-o abordare 

transdiscplinară. A fost fundamentată Paradigma de reconfigurare a 
procesului de învățare în context inter/ transdiscipliar  și prezentat cadrul  

metodologic printr-o  abordare integrată.  

 Modelul transdisciplinar de reconfigurare a procesului de învăţare a  
fost conceput având la bază Provocările societale și Recomandările 

Comisiei Europene. Modelul este construit pe două dimensiuni: 

conceptuală și metodologică ce interacționează la nivelul procesului 
educațional în scopul formării competențelor cheie – drept finalități 

educaționale și a unei culturi generale de a învăța. Modelul promovează 

un sistem de concepte precum: învățarea integrată, abordarea 
transdisciplinară, relația facilitantă, viziunea învățării proprii (VÎP), 

structurile complexe în învățare (SCÎ), și un șir de modele de învățare 

eficientă: învățare STEM, IB (bacalaureat Internațional), modelul 
interacțional, temele cross-curriculare, precum și un nou model de Plan 

cadru reconfigurat.  

Implementarea adecvată a Modelului de reconfigurare a procesului de 
învăţare în context inter/transdisciplinar elaborat în scopul integrării 

transdisciplinare, se pot realiza în baza unor strategii eficiente și de succes: 
învățarea organizatională, viziunea împărtășită, abordarea integrativă. 

Principalele rezultate ale cercetării sunt reflectate în: 

Monografia colectivă:  
- Paradigma de reconfigurare a procesului de învățare, (în curs de editare).  

Ghidurile metodologice:   



- Strategii de reconfiguare a procesului de învățare la aria curriculară 
Limbă și Comunicare; (în curs de editare).  

- Strategii de reconfiguare a procesului de învățare la aria curriculară 

Matematică și Științe, (în curs de editare).  

- Strategii de reconfiguare a procesului de învățare la aria curriculară 

Educația Socioumanistă, (în curs de editare).  

- Strategii de reconfiguare a procesului de învățare la aria curriculară 
Arte. (în curs de editare).  

- Monografie monoautor: Principiul meritologiei în învățământ. 

(în curs de editare) 
- Monografie monoautor: Fundamente pedagogice ale învățării limbilor 

străine în educația timpurie. (în curs de editare).  
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Consolidarea sistemului 

de securitate națională 
prin cunoaștere și 

comunicare 

Academia de 
Administrare Publică 

 

Dr. hab. Roșca 

Ludmila 

Echipa Proiectului Național este alcătuită din cercetători 
experimentați: 1 doctor habilitat în filosofie, conferențiar 

universitar, angajat pe 0,7 salariu de funcție; 3 doctori, conferențiari 

universitari, 3 cercetători tineri, toți angajați pe 0,5 salariu de 
funcție. În corespundere cu interesul științific al membrilor echipei 

au fost distribuite funcțiile, astfel, încât rezultatele obținute 

reprezintă o sinteză a muncii în echipă și a activității individuale a 
cercetătorilor. 

Conform Programului de realizare a Proiectului Național: 

Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și 
comunicare, înregistrat cu șifrul 20.80009.0807.28 134 PS au fost 

organizate: 2 mese rotunde și o conferință științifică cu participare 

internațională; au fost elaborate și publicate: Materialele Conferinței 
științifico-practice cu participare internațională: Performanța în 

educație - factor-cheie în asigurarea securității umane. Vol I, Partea 

I și II; 5 broșuri didactico- informative; 11 articole au fost publicate 
în Relații Internaționale-, Revistă științifico-practică, Categoria 

„B”; au fost prezentate 7 rapoarte la Conferințe științifice 

internaționale, organizate în țară și peste hotare Toate publicațiile 

din Proiect, în format electronic PDF, au fost transmise la 

bibliotecile instituțiilor preuniversitare (liceu, colegiu, centre de 

excelență) din țară. 
Rezultatele înscrise la nivel individual și de grup ale Echipei din 

Proiectul Național sunt reflectate pe site: 

https://ludmilarosca.wordpress.com/; www.aap.gov.md , în ziarul 
Funcționarul Public. 

Scopul Etapei a III-a a Proiectului Național „Consolidarea sistemului de 
securitate națională  

prin cunoaștere și comunicare”cu cifrul nr.20.80009.0807.28 este:  

Educarea și instruirea cetățeanului democratic după modelul european, 
activ și responsabil, iar  Obiectivele principale sunt: Argumentarea 

necesității promovării programelor de instruire continuă a adulților axate 

pe integrarea socială și europenizare; Crearea platformei de dezbateri 
publice a problemelor actuale cu participarea formatorilor de opinie și  

beneficiarilor; Susținerea activității Centrului de informare şi consultare a 

formatorilor şi liderilor de opinie; Elaborarea și multiplicarea materialelor 
instructive, educative utile integrării, socializării și europenizării 

cetățenilor Republicii Moldova, Ucrainei și altor state participante la 

Programul Parteneriatului Estic. 
Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale:  

1. Organizarea Seminarului Republican: „Activismul civic – 

condiție a consolidării instituțiilor statului democratic, 28 mai 2021, 
Academia de Administrare Publică. 

2. Organizarea Conferinței Științifice Internaționale: „Strategia 

Securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor 

internaționale”, 23 aprilie 2021, Academia de Administrare Publică. 

3. Organizarea Mesei rotunde cu participare 

internațională:„Diplomația Europeană în spațiul Parteneriatului Estic: 
realizări, dificultăți, probleme”, 29 octombrie 2021, Academia de 

Administrare Publică. 

4. Elaborarea a 2 broșuri informative: „Politici educaționale 
europene: obiective prioritare”, autori – Liudmila Roșca, Liudmila Curoș;  

„Învățământul politic în societatea democratică: semnificația practică”, 

autori – Liudmila Roșca, Valentina Ursu. 
În anul 2021, au fost redactate final și aprobate 2 monografii naționale: 

"Укрепление экономической безопасности посредством 

экономической дипломатии", autor - Ludmila GOLOVATAIA și 
„Diversitatea culturală și interculturalitatea”, autor Simion Roșca. Au fost 

elaborate și publicate 18 articole științifice în Culegeri de articole de peste 

hotare, în Materialele conferințelor științifice internaționale din țară și de 
peste hotare, în materialele meselor rotunde și seminarului republican, în 

cele 2 broșuri informative. 

Rezultatele cercetării științifice au fost reflectate în 28 rapoarte prezentate 
la conferințe științifice internaționale din țară și de peste hotare. Un 

rezultat important al activității științifice îl reprezintă teza: în condițiile de 

supraviețuire a omului contemporan este necesar de schimbat modelul  
educațional, de trecut de la educația tradițională la cea interdisciplinară. 

Realizarea schimbului de experiență, de bune practici educaționale ne-a 
permis să acumulăm noi argumente în favoarea promovării programelor: 

educației incluzive, instruirii și educației civice, economice, politice a 

cetățenilor Republicii Moldova. Promovarea valorilor europene în școală, 
a unui comportament activ al tinerilor este o necesitate, pe care 

comunitatea academică, cadrele didactice, instituțiile culturale trebuie s-o 



realizeze. 
Dificultăți majore în realizarea obiectivelor Etapei anuale ne-a creat 

situația pandemică: n-am reușit să ne întâlnim cu beneficiarii direcți ai 

Proiectului, dialogul social l-am realizat mai mult on-line. 
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În baza identificării și aplicării instrumentarul inovațional au fost 

elaborate abordări metodologice privind cercetarea bunăstării 

populației Republicii Moldova orientate spre creșterea veniturilor 
populației. În baza analizei experienței țărilor UE a fost evaluată 

dinamica nivelului și structurii veniturilor disponibile și a 

cheltuielilor de consum ale populaţiei țării. Pentru determinarea 
factorilor de vulnerabilitate și identificarea celor mai vulnerabile 

categorii ale populației au fost evaluate nivelul și structura 

cheltuielilor de consum de bunuri materiale și servicii de către 
populație. Prin aplicarea instrumentelor inovaţionale orientate spre 

majorarea salariilor și creşterea veniturilor din activități economice 

a fost perfecţionat mecanismul de creștere a veniturilor populației. 
Au fost elaborate principalele direcții pentru reducerea sărăciei în 

ansamblu pe țară, în special în mediu rural, care includ: sporirea 

profitabilității activităților individual agricole; crearea în mediul 
rural a locurilor de muncă bine plătite, etc. Pentru reducerea 

diferențelor în remunerarea muncii dintre femei și bărbați au fost 

elaborate măsuri, care asigură: promovarea femeilor în serviciu, 
perfecționarea calificărilor femeilor, eliminarea subestimării 

nejustificate a remunerației femeilor în comparație cu bărbații la 

locuri de muncă de valoare egală. 
Au fost elaborate recomandări privind sprijinul de stat al grupurilor 

social-vulnerabile: familii cu mulți copii, pensionari, persoane cu 

necesități speciale, etc. 

Scopul etapei anuale 2021 a proiectului, care constă în perfecționarea 

mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale pentru reducerea 

inegalității economice orientate spre reducerea excluziunii sociale a 
categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova, a fost realizat 

pe deplin prin elaborarea abordărilor metodologice privind cercetarea 

inegalității în bunăstarea populației și evaluarea posibilității de aplicare a 
sistemului de indicatori ai inegalităţii utilizat în practica mondială în 

condițiile Republicii Moldova și determinat sistemul de indicatori care 

reflectă gradul de inegalitate în bunăstarea populaţiei țării. Pe lângă 
coeficientul decilic/quintilic de diferențiere a veniturilor/cheltuielilor; 

coeficientul decilic/quintilic al fondurilor; coeficientul Gini, în sistemul 

de indicatori au fost incluși coeficientul Palma și indicele Atkinson, care 
nu erau utilizați anterior în țară, au fost calculați indicii modificărilor 

structurale Szalai (ISzalai), Gatev (IGatev) și Ryabtsev (IRyabtsev). A fost 

efectuată analiza comparativă a indicilor inegalității economice în 
Republica Moldova și în ţările UE (IDU, Indicelui Progresului Social, 

Indicele de Prosperitate Legatum). A fost exins setul de indicatori luați în 

calcul în modele de regresie liniară multifactorială, dintre care un model 
al bunăstării și un model al nivelului de trai al populației din Republica 

Moldova. În cadrul acestei cercetări a fost determinată și evaluată 

influența factorilor diverși asupra bunăstării populației și a nivelului de 
trai al populației țării. A fost realizat calculul coeficienților de corelație în 

baza analizei corelative, analizei regresive. Totodată, a fost realizată 

chestionarea locuitorilor țării (Pilonul II) privind modificarea cheltuielilor 
de consum în perioada COVID-19. Au fost analizate cheltuielile 

consumatorilor în 8 categorii de produse. Consumatorii moldoveni 

continuă să cheltuie mai puțin pentru produsele și serviciile din sectorul 

HoReCa. Au fost elaborate recomandări privind sprijinul de stat al 

grupurilor social-vulnerabile: familii cu mulți copii, pensionari, persoane 

cu necesități speciale, etc. Totodată, a fost elaborat un mecanism privind 
reducerea inegalităţii veniturilor populației prin creșterea salariului minim 

garantat de stat, pensiilor și diverselor prestații sociale. A fost evaluat 

impactul implementării standardelor sociale minime mai sporite asupra 
reducerii inegalității veniturilor. A fost perfecţionat sistemul de impozitare 

a veniturilor persoanelor fizice prin creșterea sumei neimpozabile a 

venitului. A fost evaluat impactul implementării scării progresive de 
impozitare a veniturilor persoanelor fizice asupra reducerii inegalității 

veniturilor.  

În cadrul implementării proiectului echipa a colaborat la nivel național și 
internațional cu diferite instituții: ministere de resort, instituții de 

cercetare, universități, etc. Totodată, au fost organizate 4 mese-rotunde 

internaționale, o secțiune în cadrul Conferinței jubiliare INCE, 2 ateliere 
de lucru la nivel național, publicarea a 36 de lucrări științifice la nivel 

național și internațional, inclusiv 1 articol indexat în SCOPUS și 1 capitol 

în monografie colectivă publicată în străinătate, 1 ghid-metodologic, 1 
articol de sinteză în revistă națională cu categoria B+ și 6 publicații 

electronice ce contribuie la popularizarea științei. Concomitent, pe 

parcursul anului 2021, de către unul dintre membrii echipei proiectului a 
fost susținută și confirmată o teză de doctor.  

Impactul științific, social și economic al rezultatelor obținute în Proiect 
reprezintă suportul semnificativ pentru argumentarea și elaborarea 

politicilor sociale în Republica Moldova. Rezultatele cercetării obținute în 

cadrul proiectului Program de Stat au un conținut practic și au fost luate 
în considerație în procesul de elaborare a proiectului Strategiei pentru 

dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban a municipiului 



Chișinău, ceea ce a fost confirmat prin Certificatul de implementare primit 
de la Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal 

Chișinău. 
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Ţinând cont de scopul şi obiectivele preconizate pentru anul 2020, 

au fost obţinute un şir de rezultate importante de ordin calitativ şi 

cantitativ, materializate prin elaborarea a 4 instrumentele de 

efectuare a evaluării gradului de protecţie a drepturilor pacientului: 
a) Schița de conturare a profilului suportului normativ-regulatoriu 

în materia dreptului pacientului; b) Chestionarul privind colectarea 

datelor referitoare la deficiențele medicale şi determinarea cazurilor 
de malpraxis; c) Chestionarul privind colectarea datelor referitoare 

la analiză şi Tabelul de sintetizare a practicii judiciare naționale şi 

străine în materia protecției drepturilor pacienților; d) Modelul de 
analiză și sintetizare a doctrinei naționale și străine în materia 

potecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări 

obligatorii și/sau  facultative.  
Echipa de cercetare se află în proces final de evaluare a gradului de 

protecţie a drepturilor pacientului prin stabilirea şi completarea cu 

date de ordin cantitativ a trei acte: a) Ansamblul de acte normative, 
regulatorii şi operaţionale care acordă suport formalizat protecţiei 

drepturilor pacientului; b) Numărul de cazuri stabilite de malpraxis 

în cadrul prestării serviciilor de sănătate pacienților; c) Sumarul 
practicii judiciare naționale și străine în materia protecției 

drepturilor pacienților. Etapa anuală în curs se va finaliza prin 

elaborarea Diagramei grafico-schematice a valorilor obținute în 
urma prelucrării rezultatelor evaluării gradului de protecție a 

drepturilor pacienților asigurați. Rezultatele obținute sunt 

valorificate prin 5 comunicări în cadrul conferințelor, 2 articole, 1 
studiu monografic, 1 grant de cercetare doctorală. 

Ținând cont de scopul şi obiectivele preconizate pentru anul 2021 (divizat 

în două etape), activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului au 

generat un şir de rezultate importante de ordin calitativ şi cantitativ, 

acestea fiind materializate prin elaborarea următoarelor instrumente de 
determinare a segmentelor valorice și a celor carente în materia protecției 

drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 

medicală:  
a) Schema sintetică a segmentelor valorice și a celor carente în doctrina 

juridică în materia protecției drepturilor pacientului în sistemul 

asigurărilor obligatorii de asistență medicală;  
b) Schema sintetică a segmentelor valorice și a celor carente în materia 

protecţiei drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală din cadrul ansamblului actelor normative, regulatorii şi 
operaţionale care acordă suport formalizat protecţiei drepturilor 

pacientului, prin prisma generală a drepturilor sociale ale persoanelor 

fizice;  
c) Schema de identificare a neajunsurilor în activitatea medicală în baza 

datelor medico-legale în perioada 2016-2020;  

c) Schema de determinare a segmentelor carente în materia protecției 
drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală prin intermediul analizei practicii judiciare. 

 În urma determinării segementelor valorice și a celor carente în materie 
de protecție a drepturilor pacienților în sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală, în cea de a doua etapă de derulare a proiectului pentru 

anul în curs, echipa de cercetare se află în proces final de elaborare a 
Metodologiei de ajustare a sistemului normativ de protecţie a drepturilor 

pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în 

concordanţă cu drepturile pacienţilor în cadrul Uniunii Europene. 

Metodologia respectivă are drept scop constituirea unui fundament 

metodologic pentru elaborarea, revizuirea, verificarea, consultarea, 

validarea și înaintarea propunerilor de lege ferenda în scopul fortificării 
mecanismelor de protecţie a drepturilor pacienților în sistemul asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală. Totodată, aceasta va facilita echipa de 

cercetare din cadrul proiectului în procesul de stabilire și monitorizare a 
parcursului de elaborare a propunerilor respective de lege ferenda.    

 Rezultatele obţinute de către echipa de cercetare din cadrul proiectului 

sunt valorificate prin publicaţii în țară și peste hotare (8 articole publicate 
și 4 transmise și acceptate pentru publicare), comunicări ştiinţifice (9 

comunicări la conferințe și congrese științifice), granturi de cercetare 

doctorală (1 grant obținut), certificate de protecție a drepturilor de autor 
(1 certificat), participări la saloane internaționale de cercetare și inovare 

(2 participări, distinse cu o medalie de argint și o medalie de bronz), etc. 
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Scopul proiectului pentru anul de referință constă în determinarea 
bazelor teoretice ale aspectelor psihosociale în formarea securității 

psihologice la copii de diferite vârste.  

Obiectivele etapei anualeistudiul literaturii cu privire la bazele 
științifico-metodologice în domeniul securității psihologicejstudiul 

bunelor practici naționale și internaționale cu privire la securitatea 

psihologică la copii; selectarea și elaborarea metodelor de cercetare 
a factorilor și condițiilor ce contribuie la securitatea psihologică la 

copii; elaborarea metodologiei de evaluare a securității psihologice 

la copii de diferite vârste.Conform scopului și obiectivelor 
menționate, echipa de proiect a realizat un șir de acțiuni de cercetare 

științifică prin care a obținut cunoștințe științifice noi privind 

fenomenul securității psihologice și consecințelor lor asupra 

Au fost publicate articole de sinteză a studiului securității psihologice. 
Rezultatele cercetării au fost diseminate în cadrul conferințelor 

internaționale, cu participare internațională și naționale și în publicațiile 

în reviste cotate de specialitate.  
Totalizarea rezultatelor cercetării a fost efectuată prin organizarea 

conferinței științifice internaționale „Aspecte psihosociale ale securității 

psihologice și manifestările ei în plan social la copii” care a întrunit 150 
de participanți. Pe parcursul anului 2021 au fost organizate o serie de 

webinare pe problematica proiectului și organizate colaborări cu Centrul 

Național de Prevenire a Violenței față de Copii; Centrul de Documentare 
și Informare privind drepturile copilului; Direcția Educație rl Cahul; 

Direcția Educație rl Ungheni; Direcția Educație mun Bălți 

Rezumatul rezultatelor obținute în proiect a permis  
Stiudiul explorativ al securității psihologice din perspectiva 



dezvoltării elevilor la diferite vârste în funcție de posibilitățile, 
obstacolele și transformările caracteristice vârstei. 

Totodată, constatăm că în acest an am trecut și trecem cu toții printr-

o perioadă dificilă legată de declararea stării de urgență în medicină, 

perioada de carantină, restricțiile impuse de autorități etc. Aceste 

evenimente, în pofida faptului că ne-au asigurat securitatea fizică, 

au provocat și multe consecințe negative asupra stării psihice ale 
oamenilor (stări de tensiune, de incertitudine și nemulțumire, 

tonalitate afectivă scăzută, anxietate, stres, stări de confuzie stări de 

agresiune etc.), și în special asupra copiilor. Această perioadă a 
potențat escaladarea problemele de natură psihică, afectând 

securitatea psihologică a generației în creștere. 

Constatăm o creștere a numărului de comportamente de risc, 
comportamente care afectează zona securității fizice și psihice a 

persoanei: frustrare, frică, negativism, agresivitate, violență, 

comportamente adictive, comportamente conflictuale etc. Totodată 
analiza literaturii de specialitate și a ultimelor cercetărilor din 

domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenței sociale atestă existența 

unor studii fragmentare, care nu ar elucida pe deplin problema 
asigurării securității psihologice, mai ales, în cadrul noului context 

social. Astfel, obiectivele lansate pentru acest proiect de cercetare, 

capătă în contextul noilor realități sociale tot mai multă actualitate 
și necesitate de a fi studiat și implementat pentru a contribuie la 

crearea stării de  

bine a copiilor. 

determinatelor psihologice și sociale de asigurarea a securității 
psihologice la copii și a modalităților de coordonare eficientă a eforturilor 

tuturor actorilor sistemului social în vederea asigurării securității 

psihologice la copii permis să concepem întreg sistemul legat de condițiile 

de asigurare a securității psihologice începând de la geneză, cauze de ordin 

extern și factori de ordin intern. 

Condițiile de asigurare a securității psihologice a copiilor au fost 
identificate din perspectiva didactogeniei, violenței, psihogenezei 

afectivității, agresivității și stării de bine. 

Condițiile de asigurare a securității psihologice din perspectiva violenței 
a demonstrat că abordarea condițiilor de asigurare a securității psihologice 

impune implicarea a două aspecte esențiale. Primul aspect în constituirea 

securității psihologice se referă la trăsăturile de personalitate ale 
subiectului securității psihologice, unde acesta poate fi afectat într-o 

anumită manieră în dezvoltarea proceselor mentale. Al doilea aspect se 

referă la mediul cu care interacționează persoana, care poate fi unul 
securizant sau din contra nesecurizant. 

Procesul de formare a personalității este condiționat de socializare, ca 

proces de asimilare de către individ a cunoștințelor, normelor, credințelor, 
idealurilor și valorilor, adică cultura societății căreia îi aparține. 

Securitatea psihologică explorată din perspectiva psihogenezei 

afectivității a demonstrat că cei mai mult vulnerabili din acest punct de 
vedere fiind adolescenții. Problema apare din faptul că nici părinții și nici 

sistemul educațional nu au avut resurse și cunoștințe pentru a pregăti 

adolescenții pentru viața matură în condițiile noi apărute. 
Ca colac de salvare poate fi studierea imaginii de sine ce este o 

componentă a conștiinței de sine, adică conștientizarea propriei persoane, 
propriilor  abilitățile mentale, acțiuni, motive, comportament și a  

atitudinii  față de mediu, față de ceilalți oameni, față de sine. 

Imaginea de sine include abilitatea de a-ți evalua punctele forte și 
capacitățile, de a te analiza critic, în funcție de sarcinile și cerințele 

mediului și, în conformitate cu aceasta, de ați stabili în mod independent 

anumite scopuri și obiective. 
Studiul securității psihologice la copiii cu devieri comportamentale a scos 

în evidență unul dintre principiile fundamentale de resocializare și 

integrare sociala a acestor copii, care trebuie respectat cu ardoare este 
principiul abordării individualizate. Așa cum fiecare copil provine, crește 

și se educă, relaționează cu semenii în diverse medii sociale, exact așa și 

metodele de intervenție/de profilaxie trebuie adaptate fiecărui copil în 
parte. 

Un aspect la fel de important, pe lângă intervenția profesionistă în cazuri 

de devianță comportamentală la minori, îl reprezintă și abordarea și 
aplicarea multidisciplinarității în lucrul cu copiii cu comportament 

deviant, în scopul resocializării și asigurării securității psihologice, 

bunăstării și îmbunătățirii calității vieții acestora. Cercetătorii au studiat,  

analizat și discutat  modalitățile de coordonare eficientă a eforturilor 

tuturor actorilor sistemului social în vederea asigurării securității 

psihologice la copii.  
A fost studiată securitatea psihologică în raport cu agresivitatea. S-a 

constatat că efectele defavorabile ale manifestării diferitor forme de 

agresivitate se resimt în creșterea stărilor de vulnerabilitate emoțională și 
fizică, în modificarea comportamentelor, în creșterea comportamentelor 

cu efect dezadaptativ etc.  

Securitatea psihologică a preadolescenților este asigurată de starea de 
bine, care reprezintă elementul cheie ce stă la baza evoluției și dezvoltării 

personale, la baza evoluției umane din toate punctele de vedere.  

Studiul modalităților de coordonare eficientă a eforturilor tuturor actorilor 
sistemului social în vederea asigurării securității psihologice la copii la 

nivel psiho-social a demonstrat necesitatea stabilirii competențelor (cu 



ulterioara dezvoltare a acestor competențe) ale angajaților instituțiilor de 
învățământ în domeniul securității psihologice. 

S-a stabilit că instituțiile de învățământ din Republica Moldova sunt 

asigurate cu baza legală și normativă în domeniul protecției copilului, 

totodată nu toți angajații din instituțiile de învățământ cunosc conținutul 

acestor acte, dar dacă le cunosc, nu le aplică în activitatea lor profesională, 

și au nevoie de programe de informare/formare în domeniul protecției 
copilului și creării spațiului protector (securizant) în instituțiile de 

învățământ. 

Elaborarea în instituțiile de învățământ a Politicii de protecție a copilului 
trebuie să fie organizată și desfășurată participativ. Și în cadrul acestui 

proces rolul psihologului este de a explica adulților particularitățile copiilor, 

de a susține și încuraja elevii în domeniul creării securității psihologice în 
instituția lor de învățământ. 
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În rezultatul realizării proiectului, au fost identificate conceptele 

privind evaluarea rezultatelor școlare pe plan național și 
internațional în vederea implementării curricula reconceptualizate 

în învățământul general, precum și organizarea procesului 

educațional la distanță în contextulepidemiologie Covid-19. în anul 
2020 proiectul și-a adus contribuția la redefinirea și dezvoltarea 

cadrului conceptual și metodologic privind evaluarea rezultatelor 

școlare, inclusiv în format online, în acest context s-au realizat 
următoarele: — A fost realizată o analiză multiaspectuală a 

conceptului evaluării rezultatelor școlare pe următoarele paliere: 

evaluarea prin raportare la competențe, evaluarea rezultatelor 
școlare, inclusiv în format online. — Analiza și sistematizarea 

practicilor naționale și internaționale referitoare la evaluarea 

rezultatelor școlare, cu accent pe „evaluare a rezultatelor școlare la 
distanță”. — Identificarea strategiilor și modalităților de evaluare a 

rezultatelor școlare, inclusiv evaluarea rezultatelor școlare la 

distanță” — Elaborat Modelului integrator al evaluării rezultatelor 

școlare în bază de competențe pentru învățământul general, care 

conține următoarele componente: • Repere conceptuale ale ERS la 

distanță pentru învățămîntul general. • Principii ERS din perspectiva 
paradigmei integratoare. • Valorizarea treptelor integralizării ERS, 

care a îmbinat categoriile de relații: a) între procesul de ERS ca 

sistem și componentele sale; b) între componentele sistemului; c) 
între procesul de ERS și sistemul educațional și social global. • 

Evaluarea rezultatelor școlare, inclusiv în format online. 

Relevanța investigației constă în fundamentarea Modelului 
integrator al evaluării rezultatelor școlar în bază de competențe 

pentru învățământul general, inclusiv în format online. 

Modelul elaborat prefigurează construcția unui nou model 
integrator al evaluării, care valorifică deopotrivă și încearcă să 

coreleze cunoștințe, deprinderi, capacități de aplicare a 

cunoștințelor, valori și atitudini ale elevului. 
Asfel cercetarea prezintă interes și valoare pentru factorii de decizie, 

cadrele didactice și actorii educaționali în vederea evaluării 

rezultatelor școlare, inclusiv în cadrul situației pandemice. 
Pentru învățământul din Republica Moldova se impune necesitatea 

redefinirii, optimizări și fundamentării unor politici comprehensive, 

strategii/modele integratoare privind evaluarea rezultatelor școlare 
la distanță. 

Rezultatele cercetării sunt aplicabile, funcționale și pot fi promovate 
cu titlu de recomandări pentru sistemul educațional din Republica 

Moldova. 

 

În rezultatul realizării proiectului, au fost sintetizate datele experimentării 

în domeniul evaluării rezultatelor şcolare în scopul implementării 
curricula reconceptualizate în învăţământul general, precum și 

organizarea procesului educațional la distanță în contextul epidemiologic 

Covid-19. 
În anul 2021 proiectul şi-a adus contribuţia prin 

▬ Dezvoltarea studiului analitic al Metodologia de aplicare a Concepţiei 

ERŞ, care a permis sintetizarea aspectelor importante ale evaluării 
rezultatelor școlare, după cum urmează:  

 reconceptualizarea evaluării rezultatelor școlare din perspectiva 
valorificării dimensiunilor interconexe: ajustarea curriculumului în 

funcție de rezultate și ajustarea testelor în funcție de curriculum; 

 elaborarea sugestiilor metodologice pentru asigurarea feedback-
ului în sistemul de învățământ ca unul dintre factorii prioritari care asigură 

calitatea educației; 

 dezvoltarea recomandărilor pentru diminuarea subiectivismului 
în cadrul învățării online; 

 reconceptualizarea strategiilor de evaluare pentru lucrul cu 
elevii cu CES;  

 reconceptualizarea funcţiei de control în favoarea funcţiilor de 
supervizare şi consiliere în cadrul evaluării rezultatelor școlare, inclusiv 

în format online. 

▬ S-a elaborat Model integrator al evaluării  competenței de comunicare, 
aria curriculară Limbă și comunicare: setul de resurele didactice  cu 

referire la evaluarea digitală a competenței- cheie de comunicare; set de 

resurse didactice  cu referire la evaluarea digitală a ERȘ. 
▬Sintezarea tendințelor privind organizarea procesului educațional la 

distanță, valorificînd  următoarele  domenii: 
• modificarea/adaptarea conținutului și modului de rezolvare a sarcinilor 

de învățare;  

• alocarea unei durate mai mari de timp pentru realizarea sarcinilor de 

învățare; 

•  modificarea/adaptarea tehnologiilor de evaluare a performanțelor 

școlare; 
•  oferirea de note explicative scrise, dispozitive de transcriere, de 

ascultare sau oricare alte dispozitive care facilitează obținerea rezultatelor 

academice; oferirea unui feed-back permanent elevilor. 
▬Relevanţa investigaţiei constă în fundamentarea unei metodologii 

pedagogice integratoare privind reconceptualizarea evaluării rezultatelor 

şcolare în învățămîntul general în contextul conceptului de competenţă 
şcolară, inclusiv în cadrul învățării online, care evidențiază direcții de 

acțiune pentru aplicarea tehnologiilor asincrone în organizarea procesului 

educațional la distanță: mesajul electronic; lista de corespondență; 
transmisiunile video; materialele pre-înregistrate (vizuale și audio) și a 



instrumentelor sincrone.  
Modelul elaborat prefigurează construcţia unui nou model integrator al 

evaluării, care valorifică deopotrivă şi încearcă să coreleze cunoştinţe, 

deprinderi, capacităţi de aplicare a cunoştinţelor, valori şi atitudini ale 

elevului. 

Asfel cercetarea prezintă interes şi valoare pentru factorii de decizie, 

cadrele didactice şi actorii educaționali în vederea evaluării rezultatelor 
școlare în învățămîntul general, inclusiv în cadrul situației pandemice. 

Pentru învăţământul din Republica Moldova se impune necesitatea 

redefinirii, optimizări şi fundamentării unor politici comprehensive, 
strategii/modele integratoare privind evaluarea rezultatelor școlare la 

distanță.  

Rezultatele cercetării sunt aplicabile, funcţionale şi pot fi promovate cu 
titlu de recomandări pentru sistemul educațional din Republica Moldova. 
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Comunicarea 

inteligenței Orașului 
Modern prin 

implementarea 

Sistemelor Inovative a 
iluminatului public 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

Dr. Mogoreanu 

Nicolae 

Astăzi Republica Moldova este restantă în domeniul utilizării 

Soluţiilor Inteligente de Iluminat public stradal atât pe segmentul 
lipsei standardelor şi actelor normative adecvate, precum şi a lipsei 

forţei de muncă calificate care să poată utiliza eficient tehnologiile 

inovative. 
Posibilitățile modeste financiare ale Autorităţilor Publice Locale nu 

permit la etapa de investiție dotarea sistemului de iluminat cu toate 

componentele necesare pentru funcționare eficientă, iar lipsa 
mecanismului de acoperire a costurilor de întreținere și a 

consumului energetic complică realizarea cu succes a proiectelor. 

Geometria haotică de amplasare a locuințelor în diverse localităţi, 
precum şi gradul înalt de înverzire a teritoriilor pe perimetrul 

drumurilor, constituie alte motive întemeiate în rezolvarea 

problemelor luminotehnice și funcționale. 
Analiza cadrului normativ naţional existent indică necesitatea 

abrogării actului normativ NCM C.04.02:2017/A1:2018 şi 

instituirea de către Institutul de Standardizare a unui grup de lucru 

care va determina politica statului cu privire la standardizarea în 

domeniul iluminatului. 

Comunitățile de tip “orașe inteligente” au fost identificate drept 
elemente-cheie pentru atingerea țintelor de eficiență energetică 

propuse pentru anii 2020 - 2050. În focarul cercetării sunt 

problemele creşterii economice, dezvoltării sociale, progresului, 
transferului tehnologic, serviciilor inteligente, smart specialization, 

care necesită noi forţe de muncă ce vor putea să utilizeze/ integreze 

tehnologiile performante.  

Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din 

Republica Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii 
sistemelor existente, necesită eforturi investiţionale importante pentru 

reabilitarea acestora. 

Analizele efectuate au arătat că prin utilizarea corpurilor de iluminat (CI) 
cu puterea 65 şi 100 W sistemul de iluminat a devenit supradimensionat 

(au demonstrat şi măsurările fotometrice) ceea ce provocă consumul 

majorat de energie electrică. 
Se atestă valorile nivelului de iluminare între 50 lx şi 1,5 lx pe o deschidere 

între piloni, ceea ce mărturiseşte faptul că curba fotometrică a CI utilizate 

nu corespunde scopului luminotehnic, iar pe suprafeţele străzilor supuse 
măsurărilor nivelul neuniformităţii iluminării este între 0,07 şi 0,1, 

valorile reglementate fiind între 0,35 – 0,7. 

Valoarea nivelului de iluminare pentru tipul străzilor supuse măsurărilor 
trebuie să fie 10 lx cu condiţia că  neuniformitatea longitudinală (măsurată 

în lungul axului de circulaţie a unui culoar) să fie de cel puţin 0,5. Această 

valoare poate fi obţinută doar prin utilizarea CI cu curba fotometrică 

corespunzătoare scopului. 

Secţiunea conductoarelor utilizate (16 şi 25 mm2) este supradimensionată. 

Din mai multe motive secţiunile conductoarelor sistemului de iluminat 
modernizat propus sunt exagerate, fapt care a provocat costuri 

considerabile suplimentare a sistemului de iluminat. În cazul LED-urilor 

abaterile tensiunii sunt în planul secundar. 
Dotarea sistemului de iluminat stradal cu cel mai primitiv sistem de 

reglare a nivelului de iluminare ar permite reducerea consumului de 

energie electrică cu 15 – 20 %. 
Este necesar de a solicita de la proiectanţi/executanţi prezentarea 

paşapoartelor corpurilor de iluminat utilizate sau de obligat proiectantul 

de a prezenta rezultatele testărilor CI de un Centru metrologic autorizat în 
cazul în care nu vor prezenta paşapoartele CI. 

Au fost analizate proiectele reale privind sistemele de iluminat al 

grădinilor publice. A fost determinat conceptul și schița proiectului 
sistemului de iluminat al grădinii publice. 

A fost analizat teritoriul și landșaftul  parcului dendrologic din campusul 

Râşcani din perspectiva replanificării sistemului de iluminat al parcului 
adaptat la infrastructura existentă. 

A fost analizat și apreciat din punct de vedere al compatibilității actualul 

sistem de iluminat al parcului dendrologic din campusul Râşcani. 
Proiectul propus prevede  extinderea și diversificarea  sistemului de 

iluminat și, ca urmare, va fi creat confortul luminos odată cu redicerea 
costurilor de exploatare. 

A fost pregătit textul și expediată scrisoarea în adresa Comisiei 

Internaționale de Iluminat cu motivația și propunerea de a examina 
posibilitatea introducerii modificărilor în valoarea Coeficientului de 

depreciere. 
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Sporirea valorii 

patrimoniului 
arhitectural din 

Republica Moldova 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

Dr. hab. Albu 
Svetlana 

Pe parcursul anului 2020 au fost analizate 22 acte regulatorii 
internaționale și deciziile CEDO privind conflictele cu implicarea 

patrimoniului arhitectural. În urma analizei practicilor 

internaționale privind itinerarele turistice ce cuprind bunuri imobile 

cu valoare istorică și arhitecturală au fost identificate cele mai 

solicitate trasee turistice și punctate criteriile necesare pentru a 

deveni un itinerar solicitat. A fost cercetată problema măsurării 
contribuției protejării și conservării patrimoniului arhitectural 

asupra economiei locale. În urma analizei practicilor internaționale 

privind conservarea și restaurarea patrimoniului arhitectural au fost 
scoase în evidență principiile restaurării în condițiile moderne. 

Analiza și sinteza problematicii evaluării tehnice a construcțiilor, a 

metodelor, instrumentarului și soluțiilor potențiale au fost incluse 
un curs universitar. Au fost analizate zăcămintele minerale 

localizate pe teritoriul R.Moldova și volumul de materiale locale 

existente utilizabile în restaurare. Două Standarde Naționale de 
Evaluare (SNE) de bază au fost elaborate în urma analizei 

aplicabilității standardelor internaționale și europene de evaluare în 

condițiile R.Moldova. Analiza practicii internaționale de evaluare a 
patrimoniului cultural a permis elaborarea unei metodologi proprii 

de estimare a valorii reale. Rezultatele cercetării au fost incluse într-

o monografie colectivă, prezentate în cadrul conferințelor științifice, 
publicate în reviste științifice, materializate în 3 teze de master, un 

curs de prelegeri și SNE. 

Cercetările efectuate în cadrul proiectului poartă un caracter 
interdisciplinar și convențional pot fi divizate pe trei direcții: juridică, 

tehnică și economică.   

În cadrul direcției juridice a fost realizat studiul multi-aspectual a 

drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile cu valoare istorică și 

arhitecturală conform legislației naționale. A fost elaborată lista actelor 

legislative ale RM ce vizează bunurile imobile cu valoare istorică și 
arhitecturală. Au fost analizate reglementările normative și inițiativele de 

politică privind protejarea și valorificarea patrimoniului arhitectural. În 

urma analizei comparative a actelor legislative au fost identificate, în 
primă iterație, avantajele și dezavantajele normelor legale naționale. Au 

fost formulate propuneri de modificare a unor acte legislative.  

În cadrul direcției tehnice au fost examinate materialele utilizate pentru 
construcția locuințelor în Moldova și soluțiile constructive aplicate în sec. 

VIII-XX. A fost cercetată piatra de calcar existentă pe teritoriul 

R.Moldova (tipul, caracteristicile fizico-chimice și mecanice, comparația 
cu piatra de calcar amplasată în alte zone) fiind scoase în evidență 

modalitățile și oportunitățile de utilizare în lucrările de reabilitare a 

clădirilor istorice. 
Au fost elaborate propuneri de armonizare a cadrului normativ la 

elaborarea devizelor pentru lucrări de restaurare și înaintate către 

ministerul de resort. Au fost inspectate 3 bunuri imobile cu valoare 
arhitecturală, apreciată starea fizică a acestora, identificate lucrările 

necesare pentru formarea caietului de sarcini în vederea reabilitării 

exterioare a fațadelor.   
A fost analizată aplicabilitatea metodelor de estimare a uzurii fizice pentru 

obiectivele cu valoare istorică și arhitecturală. Au fost elaborate și 
publicate propuneri privind modalitățile aspectuale de estimare a uzurii 

fizice în scopul aprecierii valorii economice.    

În cadrul direcției economice a fost a fost examinată importanța 
economică a patrimoniului arhitectural din diferite puncte de vedere și 

scoase în evidență posibilitățile de dezvoltare regională și rolul 

administrațiilor publice locale în dezvoltarea și păstrarea bunurilor 
istorice. A fost continuat studiul modalităților de evaluare a patrimoniului 

arhitectural și punctat rolul bazelor de date (BD) necesare în evaluare. Au 

fost scoase în evidență lipsurile, erorile și neajunsurile BD utilizate în 
practica evaluării bunurilor imobile și propuse măsuri de sporire a utilității 

acestora. A fost elaborată o BD a ofertelor bunurilor imobile amplasate în 

mun. Chișinău. A fost cercetat potențialul patrimoniului cultural-istoric 
construit existent în Republica Moldova; turismul cultural ca formă de 

valorificare a patrimoniului cultural; criteriile de segmentare a pieței 

turistice; perspectivele de utilizare a potențialului turismului industrial în 
lume și în Republica Moldova; aculturația patrimoniului istoric-cultural 

tip ruine în contextul arhitectural modern. De asemenea a fost studiat 

impactul turismului asupra economiei Uniunii Europene în perioada 

prepandemică și cum a afectat pandemia turismul la nivel global și 

național în perioada anilor 2019-2021. 

Rezultatele cercetării au fost publicate în 13 articole în reviste indexate în 
BDI, prezentate la 6 la foruri științifice internaționale și 2 naționale, și au 

permis atragerea în cercetare a tineretului (elaborarea a 2 teze de master). 

Lucrarea prezentată la conferința internațională a tinerilor cercetători din 
Slovacia a fost desemnată câștigătoare la categoria „Tehnologii în 

construcții”.  
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Pentru atingerea scopului și obiectivelor aferente etapei anuale a 
proiectului echipa de cercetători, aplicând un arsenal extins de 

metode de cercetare în corespundere cu tematica proiectului 

(inclusiv, regresia simplă și regresia multiplă), a formulat soluții 
referitoare la consolidarea drepturilor economice, sociale și 

culturale (DESC) în Republica Moldova, conectate, în special, la 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor aferente etapei anuale a 
proiectului, echipa de cercetători, aplicând un arsenal extins de metode de 

cercetare în corespundere cu tematica proiectului (inclusiv - metoda 

sondajului; metode econometrice - regresia simplă și regresia multiplă, 
etc.), a formulat soluții referitoare la evaluarea și monitorizarea drepturilor 

economice, sociale și culturale (DESC) în Republica Moldova. În 



problematica gestiunii eficiente a cheltuielilor publice. În 
consecința activităților de cercetare, rezultatele obținute sunt 

exprimate sintetic, după cum urmează: - a fost elaborat algoritmul 

de transpunere a principiilor cu privire la DESC în măsuri de 

conformitate și instrumente de monitorizare; - a fost dezvoltat 

suportul metodologic necesar proiectării mecanismelor de protecție 

a drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova; 
- a fost elaborat cadrul de interdependențe între DESC și finanțele 

publice, implicit cheltuielile publice; - au fost analizate metodele de 

evaluare și monitorizare a drepturilor economice, sociale și culturale 
în RM prin prisma potențialului lor analitic. 

Un loc aparte în cercetările realizate deține evaluarea impactului 

pandemiei Covid-19 asupra respectării drepturilor economice, 
sociale și culturale. 

Rezultatele obținute în activitatea de cercetare au fost reflectate în 9 

publicații și diseminate în cadrul a 6 foruri științifice naționale și 
internaționale și a unei mese rotunde. 

 

 

consecința activităților de cercetare, rezultatele obținute sunt exprimate 
sintetic, după cum urmează: - elaborarea Ghidului privind indicatorii 

Drepturilor Economice, Sociale și Culturale: măsurare și implementare; - 

elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a mecanismului de 

finanțare a instituțiilor de educație extrașcolară prin prisma dreptului la 

educație; - elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a calității 

managementului cheltuielilor publice din perspectiva consolidării DESC; 
- dezvoltarea și aplicarea modelului de corelare a drepturilor economice și 

sociale și a nivelului de dezvoltare a unei țări prin utilizarea indicatorilor 

specializați; - elaborarea și recomandarea spre aplicare a unei noi noțiuni 
- noua geografie a drepturilor economice și sociale; - dezvoltarea și 

aplicarea abordării comparate, folosind în acest scop indicatori 

specializați, referitoare la impactul măsurilor fiscale anti-COVID 
raportate la PIB asupra DESC în statele Parteneriatului Estic; - dezvoltarea 

și aplicarea abordării comparate referitoare la utilizarea instrumentului 

salariului minim în statele UE, în statele CSI și în Republica Moldova din 
perspectiva DESC; - proiectarea și evaluarea sistemului de indicatori 

pentru evaluarea respectării dreptului la ocrotirea sănătății. A fost evaluată 

eficiența și eficacitatea programelor de sănătate publică prin metodele de 
analiză cost-avantaje sau cost-beneficiu şi analiză cost-eficacitate; - elaborarea 

modelului de interconexiune între instrumentele de finanţare şi obiectivele 

de atins în domeniul de sănătate publică; - definirea conceptului de șoc 
financiar în cazul sistemului de ocrotire a sănătății și formularea 

recomandărilor de eficientizare a gestiunii acestuia prin prisma dreptului 

la ocrotirea sănătății; - proiectarea sistemului de indicatori specializați de 
măsurare a nivelului respectării dreptului la un trai decent. Identificarea și 

măsurarea corelației dintre nivelul de trai - efortul personal - efortul 
statului și a corelației dintre nivelul de trai și veniturile populației, 

aplicând, în acest scop, indicatori specializați; - elaborarea studiului 

analitic prin care este cercetată situația globală cu privire la maternitatea 
sigură, copii și tineri prin intermediul Cadrului Global de Indicatori ai 

Dezvoltării Durabile; elaborarea  studiului cu privire la modalitățile de 

promovare a dreptului la cultură prin prisma drepturilor  omului, cum ar 
fi: libertatea creaţiei; dreptul la învățătură, libertatea conștiinței; - 

cercetarea privind managementul deșeurilor solide, impactul negativ al 

căruia asupra dreptului la un mediu sănătos este manifestat prin gradul 
înalt de poluare a tuturor elementelor mediului înconjurător; - cercetarea 

sociologică „Procesul didactic din Republica Moldova sub impactul 

pandemiei COVID-19” (lucrare publicată). Sondajul a fost realizat la nivel 
național prin interacțiune online. La sondaj au participat 2782 de 

respondenți (cadre didactice). Cercetarea sociologică surprinde percepțiile 

cadrelor didactice asupra unor aspecte principiale care determină nivelul 
de respectare a dreptului la educație și a dreptului la muncă - ambele 

componente fundamentale ale DESC, dar și a calității politicilor publice 

promovate la nivelul Administrației Publice Centrale și Administrației 

Publice Locale destinate să consolideze respectarea acestor drepturi.  

Rezultatele obținute în activitatea de cercetare sunt reflectate în 

următoarele valori ale indicatorilor de performanță: a) numărul și tipul 
publicațiilor: un capitol în monografie internațională; 16 articole 

publicate, dintre care - 8 în reviste din străinătate recunoscute; 4 teze la 

conferințe științifice; 1 lucrare sub forma de cercetare sociologică; b)  30 
participări la manifestări științifice; c) organizarea și desfășurarea unui 

sondaj la nivel național; d) organizarea și desfășurarea unui eveniment 

științific la tematica proiectului. 
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Evoluția istorică a 

Moldovei din antichitate 

până în epoca modernă 
în contextul cultivizației 
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Institutul de Istorie 
Dr. hab. 

Cereteu Igor 

În cadrul primei etape de desfășurare a proiectului a fost atins scopul 

propus și au fost realizate toate obiectivele trasate la începutul 

anului 2020 în planurile individuale ale cercetătorilor. Astfel, s-au 
cercetat sursele și literatura de specialitate pentru sinteza academică. 

S-au elaborat planurile-prospect al volumelor d sinteză academică. 

În cadrul etapei a doua (2021) de realizare a proiectului Evoluția istorică 

a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul civilizației 

europene. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Sinteză academică, studii, 
documente și materiale didactice. Partea I. Prioritatea Strategică Provocări 

societale. Cifrul proiectului:  20.80009.0807.36, au fost efectuate activități 



cadrul imperiului Rus. 
Sinteză academică, 

studii, documente și 

materiale didactice. 

Partea I. 

În urma eforturilor depuse pe parcursul acestui an au fost redactate 
62 de paragrafe. Au fost publicate două monografii și un supliment 

la volumul de sinteză în cadrul proiectului. De asemenea, s-au 

redactat și publicat: capitole în monografii și culegeri internaționale 

(3), articole în reviste cu factor de impact (2), articole în culegeri 

internaționale (7), articole în culegeri naționale (26), publicații 

științifice în culegeri naționale, categoria B (18), articole în alte 
reviste naționale (11), publicații științifice în reviste internaționale 

(6), rezumate ale comunicărilor la conferințe internaționale (1), 

rezumate la conferințe naționale (14), lucrări științifico-populare 
(23), manuale/lucrări didactice (4), înregistrarea prelegerilor (9 

teme), cursuri de formare continuă (2), evaluarea manualelor (1). 

Disemiarea cercetărilor din cadrul proiectului s-au manifestat prin: 
participări la conferințe internaționale (29), participări la conferințe 

naționale (16), delegat sau invitat la conferințe și congrese (3), 

participări la emisiuni Radio/TV (29), participări la expoziții, 
târguri, work-shopuri, cursuri, alte activități (21) 

 

de cercetare și documentare în arhive și biblioteci, colectarea materialelor 
și surselor documentare, precizarea conceptelor și abordărilor 

istoriografice. Au fost elaborate compartimentele la volumele de sinteză 

și întocmite culegerile de documente și materiale planificate. În urma 

activității pe parcursul întregului an 2021, au fost realizate în întregime 

scopul și obiectivele pentru etapa raportată. Cercetătorii din cadrul 

proiectului au elaborat paragrafele planificate în planurile individuale. Au 
fost supuse discuțiilor problemele controversate identificate pe parcursul 

investigațiilor. În cadrul ședințelor secțiilor, au fost discutate materialele 

elaborate pe parcursul acestui an de activitate. Au fost propuse formularea 
corectă a unor titluri de capitole și paragrafe a volumelor de sinteză de 

„Istorie a Moldovei”, au fost formulate obiecții și propuneri referitoare la 

interpretările evenimentelor, fenomenelor și proceselor din istoria 
Moldovei, s-a recurs la uniformizarea stilistică a textelor și la 

identificarea, analiza și precizarea conceptelor controversate. Rezultatele 

obținute în a doua etapă a proiectului au fost materializate în publicații 
științifice, apărute în țară și peste hotare. Rezultatele obținute în cadrul 

proiectului au fost utilizate în procesul de elaborare a manualelor, 

ghidurilor și hărților pentru studenți și elevi, au fost utilizate de sursele 
media, instituții de învățământ, instituții publice centrale și locale, cei 

interesați. Rezultatele obținute contribuie la o mai bună cunoaștere a 

trecutului nostru. Istoricii din cadrul proiectului au organizat și au 
participat la simpozioane și conferințe științifice, emisiuni Radio/TV, 

work-shop-uri, târguri, expoziții, în care au fost explicate unele probleme 

istorice controversate din istoria noastră.  
Pe parcursul etapei de raportare, au fost redactate 72 de paragrafe la 

volumele de sinteză; în cadrul proiectului, au fost  publicate două 
monografii și un volum de documente. În colaborare cu alte instituții 

academice și tipografii, au fost editate două volume de documente peste 

hotare, două volume îngrijite, studii introductive și note, două volume ale 
editorilor de culegeri internaționale din Republica Moldova; articole în 

reviste cu factor de impact (1); articole în reviste din străinătate 

recunoscute (7); reviste din Registrul Național al revistelor de profil (36); 
articole în reviste naționale (15); articole în culegeri științifice editate 

peste hotare (7); articole în culegeri științifice editate în RM (4); articole 

în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare) (15); 
articole în lucrările științifice internaționale în RM (12); articole în 

lucrările conferințelor naționale (1); teze ale conferințelor peste hotare (3); 

teze ale conferințelor internaționale din RM (28); teze ale conferințelor 
naționale cu participare internațională (7); teze ale lucrărilor conferințelor 

științifice naționale (4); materiale în enciclopedii (3), lucrări științifico-

metodice și didactice (14). 
Rezultatele științifice obținute în cadrul etapei a doua de realizare a 

proiectului au fost diseminate prin participarea la manifestări științifice 

internaționale peste hotare (35), manifestări științifice internaționale în 

RM (79), manifestări științifice naționale (41), manifestări științifice 

naționale cu participare internațională (13); emisiuni radio/TV (35), 

articole de popularizare a științei (15). Contribuția cercetărilor proiectului 
a fost remarcată prin oferirea de premii, medalii, titluri și alte aprecieri 

(12). 
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Formarea inițială și 

continuă a cadrelor 
didactice din perspectiva 

conceptului Clasa 

Viitorului 

Universitatea 
Pedagogică de Stat Ion 

Creangă din Chișinău 

Dr. 

Gonța Victoria 

Scopul Proiectului „Formarea inițială și continuă a cadrelor 

didactice din perspectiva conceptului clasei viitorului", pentru anul 
2020 a fost Crearea bazei metodologico-științifice a formării inițiale 

și continui a cadrelor didactice în conceptul ’’Clasa Viitorului”. 
In conformitate cu obiectivele trasate pentru acest an, echipa 

constituită din 12 cercetătători a reușit să: - Elaboreze un plan de 

cercetare a necesităților implementării politicelor inovaționale în 
educație, riscuri și provocări; - Să elaboreze și să pună în aplicare 

două instrumente de cercetare elaborate; - Contribuie la dezvoltarea, 

Scopul Proiectului „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din 

perspectiva conceptului clasei viitorului”, pentru anul 2020 a fost: 
Elaborarea conținuturilor inovaționale în educație în conceptul  ”Clasa 

Viitorului”.  
În conformitate cu obiectivele trasate pentru acest an, echipa constituită 

din 10 cercetătători a reușit să: 

- Elaboreze platforma HUB ”Clasa Viitorului” în cadrul CNIDE 
– TeachEdu HUB, pe care s-au înregistrat cadre didactice, psihologi, 

studenți, interesați de dezvoltare personală și profesională, în scopul 



implementarea și transpoziția didactică a politicilor care vizează 
inovațiile în educație, prin studii teoretice și publicații științifice. - 

Conceptualizeze designului și planului HUB-ului ’’TeachEdu 

HUB”.  

Participe la conferințe internaționale și naționale, cu publicații și 

prezentări. - Disemineze pe rețele de socializare a evenimentelor 

proiectului. - Elaboreze Grila de necesități de implementare a 
politicelor inovaționale. - Organizeze o Conferință națională cu 

participare internațională ’’Educația din perspectiva concepției 

Clasa Viitorului”, de totalizare a etapei de proiect 2020. 
Pe lângă aceste rezultate, preconizate în proiect, echipa a obținut și 

alte rezultate științificeimportante la tema de cercetare: - A fost 

realizată Fundamentarea conceptuală a valențelor paradigmelor, 
conceptelor, teoriilor axate pe implementarea strategiilor 

inovaționale de eficientizare a conexiunii învățare-dezvoltare 

profesională inițială și continuă a pedagogilor și psihologilor. 
Au fost elaborate metodologii de Eficientizare a predării-învățării-

evaluării limbii engleze prin mijloace didactice autentice. - în 

contextul abordării STEM(STEAM), s-a cercetat aspectul 
valorificării conținuturilor din aria curriculară științe în formarea 

inițială a informaticienilor. Și anume, s-au identificat conținuturi din 

curriculumul școlar la biologie, care pot fi valorificate în contextul 
formării competențelor de programare la studenții ce unnează 

programul de studii la specializările informatice. S-au descris 

oportunitățile de implementare a acestor conținuturi în învățarea 
bazată pe proiecte. 

Astfel, pe parcursul primului an de activitate în proiect, membrii 
echipei au publicat: 15 articole publicate si 11 în curs de apariție, au 

prezentat 5 comunicări științifice la conferințe internaționale 20 

comunicări la conferințe naționale cu participare internațională, 5 
comunicări științifice la conferințe naționale, 3 ghiduri și lucrări 

metodice și au realizat 1 conferință națională cu participare 

internațională dedicată proiectului, pe teme privind înțelegerea și 
Implementarea Concepției Clasa Viitorului în Educație. Au 

participat la multiple cursuri de formare (seminare, traininguri, școli 

de vară), în vederea dezvoltării competențelor digitale, de cercetare 
și de transpoziție didactică a tuturor celor studiate. 

împărtășirii experienței pozitive dar și dificultățile procesului educațional, 
schimbul de experiență, metode, tehnici, conținuturi educaționale, softuri, 

aplicații etc. 

- Au fost organizate mai multe grupuri de lucru pentru elaborarea 

diverselor module disciplinare, ce corespund intereselor de formare 

continuă a cadrelor didactice în concordanță cu conceptual Clasa 

Viitorului, care au elaborate curricule de curs (6 curricule) și suporturi de 
curs corespunzător disciplinei dezvoltate (6). 

- În vederea validării temelor, metodelor de lucru și conținuturilor 

modulelor dezvoltate au fost organizate 6 traininguri axate pe principiile 
de învăţare colaborativă cu utilizarea tehnologiilor inovationale în cadrul 

modulelor și 5 focus-grupuri – ateliere de dezbatere profesională asupra 

conținuturilor disciplinare. 
- În vederea promovării rezultatelor proiectului dar și obținerii de 

feedback de la potențialii beneficiary, a fost organizat forumul educațional 

de consolidare a cooperării cardelor didactice și a părților cointeressate 
sub forma Conferinței Naționale cu participare Internațională ”Educația 

din perspectiva conceptului Clasa Viitorului” a II-a ediție. 

- A fost înregistrat un tutorial video de utilizare a tehnicilor 
digitale în procesul educațional (partea 1: Mobile Learning și Remote 

Learning). 

- S-a cooperat cu CNIDE și UST pentru elaborarea ghidului de 
instruire pentru implementarea și funcționarea instituției educaționale 

după modelul ”Clasa Viitorului”, care încă mai este în lucru, dar va fi 

finisat pînă la sfârșitul anului 2021. 
Pe lângă aceste rezultate, preconizate în proiect, echipa a obținut și alte 

rezultate științifice importante la tema de cercetare: 
- Au fost introduse tematicile Conceptului ClasaViitorului în 

conținuturile curriculare pentru cursurile: Psihologie Educațională și 

Didactica Psihologiei și Pedagogiei pentru studenți, masteranzi și 
doctoranzi;   

- S-au identificat conținuturile curriculare pentru cursul „TIC în 

activitatea profesională”, din cadrul programului de studii la ciclul II, 
masterat și s-au elaborat programele analitice și curriculum-urile pentru 

acest curs. 

- S-au elaborat suporturile curriculare pentru cursul de master 
„TIC în activitatea profesională”: suport de curs digital, prezentări, lucrări 

de laborator, indicații pentru realizarea lucrărilor de laborator, lucrări de 

evaluare curentă și finală etc.  
- A fost conturat profilul cadrului didactic STEAM, din prisma 

competențelor profesionale și manageriale, a certificării formării inițiale 

și continue, a rolurilor și obligațiilor de post.  
- A fost argumentat, elaborat și aprobat Modelul pedagogic de 

valorificare a  contextelor Outdoor pentru dezvoltarea competențelor 

copiilor ;  

- au fost create materiale autentice digitale pentru învățarea limbii 

engleze și elaborat ghidul Eficientizării procesului de învățare a limbilor 

prin utilizarea materialelor autentice. 
Astfel, pe parcursul anului II de activitate în proiect, membrii echipei au 

publicat: 14 articole publicate si 12 în curs de apariție, au prezentat 7 

comunicări științifice la conferințe internaționale 16 comunicări la 
conferințe naționale cu participare internațională, 2 comunicări științifice 

la conferințe naționale, au elaborat 6 ghiduri și lucrări metodice și au 

realizat 1 conferință națională cu participare internațională dedicată 
proiectului, pe teme privind Înțelegerea și Implementarea Concepției 

Clasa Viitorului în Educație. Au participat la multiple cursuri de formare 

(seminare, traininguri, școli de vară, workshopuri, traininguri etc), în 
vederea dezvoltării competențelor digitale, de cercetare și de transpoziție 

didactică a tuturor celor studiate. 
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Dr. 
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Natalia 

În anul 2020 în cadrul proiectului au fost obținute următoarele 
rezultate: 1) Au fost calculați și monitorizați principalii indicatori ai 

dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). 2) A 

fost efectuată analiza conceptului de ’’ecosistem antreprenorial” și 

identificate componentele-cheie ale acestuia. 3) A fost efectuată 

analiza succintă a componentelor-cheie, indicatorilor și 

documentelor de politici, necesare pentru evaluarea ecosistemului 
antreprenorial în Republica Moldova. 4) A fost evaluată realizarea 

componentelor Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova conform Raportului de implementare a 
Matricei de politici în a.2019. 5) Au fost studiate unele aspecte ale 

incubatorului de afaceri din mediul universitar ca componentă 

importantă a ecosistemului antreprenorial, în special, au fost 
elaborate recomandările metodologice, orientate spre evaluarea 

activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar. 

6) A fost elaborată metodologia de evaluare a ecosistemului 
antreprenorial cu accent pe sectorul IMM. 7) A fost elaborat 

modelul econometric pentru prognozarea principalilor indicatori ai 

sectorului IMM pe termen mediu în Republica Moldova.  
Rezultatele obținute au fost reflectate în 21 lucrări științifice și 

prezentate în cadrul a 10 foruri științifice, înclusiv a Mesei rotunde, 

organizate de participanții proiectului, a 8 conferințe internaționale, 
1 seminar științific în cadrul USM. 

 

În a.2021 de către echipa INCE a proiectului a fost testată metodologia 
elaborată de evaluare a ecosistemului antreprenorial cu accent pe sectorul 

întreprinderilor mici și mijlocii, care include trei părți constitutive: (1) 

Calcularea și analiza indicatorilor cantitativi (în principal, statistici), care 

caracterizează ecosistemul antreprenorial; (2) Analiza documentelor de 

politici de stat în domeniul cercetat, ca element al evaluării ecosistemului 

antreprenorial; (3) Chestionarea antreprenorilor. În rezultat au fost 
generalizati,  calculați și analizați indicatorii cantitativi disponibili (45 de 

factori determinanți ai antreprenoriatului și 28 de indicatori de manifestare 

antreprenorială), care caracterizează componentele ecosistemului 
antreprenorial din Republica Moldova. A fost efectuată analiza rolului și 

impactului politicii publice asupra ecosistemului antreprenorial (în baza 

generalizării experienței străine) și au fost analizate documentele de 
politici de stat în domeniul antreprenoriatului, care reglementează 

elementele ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova. 

Principalul instrument pentru evaluarea ecosistemului antreprenorial în 
Republica Moldova, potrivit metodologiei elaborate, este chestionarea 

antreprenorilor. În rezultatul chestionării pilot a 106 antreprenori au fost 

soluționate două obiective stabilite: (i) a fost evaluat impactul al 136 de 
factori în cadrul a opt componente ale ecosistemului antreprenorial asupra 

dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova; (ii) au fost evaluate 

tendințele schimbării factorilor respectivi în ultimii doi ani (în a.2021 
comparativ cu a.2019). Generalizarea rezultatelor evaluării ecosistemului 

antreprenorial din Republica Moldova (în baza chestionării pilot) a permis 

de a elabora concluziile și recomandările, orientate spre dezvoltarea 
ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova. Suplimentar a fost 

perfecționat modelul econometric pentru prognozarea principalilor 
indicatori ai sectorului IMM (i.e. numărul întreprinderilor, numărul de 

angajați, venituri din vânzări, profit (pierdere) până la impozitare) pe 

termen mediu în Republica Moldova și elaborată prognoza respectivă 
pentru anii 2021-2024. 

De către echipa USM au fost (i) analizate legile și documentele de politici 

în domeniul activității și susținerii incubatoarelor din mediul universitar; 
(ii) elaborat setul de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de 

reglementare a incubatoarelor din mediul universitar; inclusiv a fost 

prezentat modelul pentru funcționarea și structurarea unui mediu de 
incubare din cadrul universitar, cu reflectarea factorilor interni și externi; 

(iii) elaborat sistemul de indicatori privind evaluarea şi monitorizarea 

incubatorului de afaceri; (iv) elaborat chestionarul pentru evaluarea 
rezultatelor în dezvoltarea abilităților și competențelor, obținute în cadrul 

educației antreprenoriale (realizarea chestionării este planificată pentru 

a.2022). 
S-au organizat și desfășurat 3 manifestări științifice, s-a participat la 8 

conferințe internaționale științifice și mese rotunde cu 16 rapoarte. 

Rezultatele științifice au fost materializate în 19 lucrări științifice (cu 

referință la proiect), 1 cerere de proiect, recomandărilor către organele 

publice centrale. 
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Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport 

Dr. hab. 
Manolache 

Veaceslav 

A fost determinată componenţa celor mai buni sportivi din probele 

de sport olimpice şi incluşi în loturile naţionale, unii dintre ei au 
îndeplinit baremurile şi cotele pentru participarea la Jocurile 

Olimpice. 

Sportivii din loturile naţionale au fost supuşi testărilor pentru 
aprecierea stării morfofuncţionale, a nivelului pregătirii fizice 

generale şi specifice, tehnico-tactice şi psihologice. 
Candidaţilor pentru participare la Jocurile Olimpice li s-au stabilit 

și recomandat pentru participare cele mai valoroase și oportune 

concursuri internaţionale pentru îndeplinirea baremurilor şi cotelor 
olimpice.  

Din cauza pandemiei mondiale de coronavirus, Jocurile Olimpice 

Pe parcursul macrociclului anual (2021) în diferite probe de sport au fost 

utilizate metode instrumentale de cercetare. Aceasta a dat posibilitatea de 
a obţine date obiective şi cantitative ale pregătirii fizice generale, specifice 

şi tehnico-tactice. Conform acestuia au fost elaborate programe şi 

introduse modificări în marco-, mezo- şi microcicle de pregătire. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că în baza utilizării tehnologiilor de 

pregătire a sportivilor, prin aplicarea mijloacelor tehnice, s-au îmbunătăţit 
rezultatele sportivilor. A fost prezentată structura şi conţinutul de bază a 

modelului de forţă a pregătirii sportivilor luptători. Au fost elaborate 

principiile specifice ale pregătirii de forţă a luptătorilor. În perioada 
respectivă, activitatea ştiinţifică s-a axat pe analiza procesului de pregătire 

în mai multe probe de sport, sportivii cărora se pregăteau către Jocurile 



din Tokyo-2020 sunt transferate pentru  anul 2021, au fost amânate 
sau anulate o serie de competiții mondiale foarte valoroase, totuși 

sportivii Republicii Moldova continuă procesul de pregătire şi 

obţinerea cotelor de participare la J.O. 

Colaboratorii proiectului au participat la diferite forumuri ştiinţifice 

(seminare, mese rotunde, adunări cu sportivi şi antrenorii), cel mai 

important fiind Congresul Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. 
Sănătate”, care  s-a desfășurat în perioada 10-12 septembrie a.c. în 

incinta USEFS. 

Colaboratorii proiectului au publicat: 1 monografie, 9 articole (ISI 
şi SCOPUS), 10 articole în reviste ştiinţifice internaţionale şi au 

primit 6 certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor,  

eliberate de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală. 
 

Olimpice de la Tokyo-2020. Rezultatele participării sportivilor Republicii 
Moldova  la JO au demonstrat că majoritatea dintre aceștia au îndeplinit 

rezultatele planificate cu succes. Cele mai bune rezultate au arătat sportivii 

luptători, devenind de două ori campioni mondiali şi premianţi la diferite 

concursuri internaţionale, precum și atletism, probă în care sportivii noștri 

a acces în finală.  

Valoarea teoretică a cercetărilor urmează a fi stabilită ipotetic, prin 
implementarea noilor metodici de dirijare a procesului de antrenament, iar 

analiza aspectelor funcţionale, fiziologice, psihologice, specifice şi 

tehnice evidenţiază concret însemnătatea teoretică şi practică a 
rezultatelor ştiinţifice.   

În anul 2021 a fost susţinută teza de doctor habilitat de către colaborator 

ştiinţific Manolachi Victor cu tema: „Теоретико-методологические 
основы и прикладные аспекты развития силовых качеств у 

спортсменов высокой квалификации” (на материалах олимпийских 

видов борьбы).  
Colaboratorii proiectului au publicat patru monografii: 

1. Manolachi Victor  - ”Teoria și metodica dezvoltării calităților de forță 

la sportivii luptători de calificare înaltă”; 
2. Mruţ Ivan  - ”Физическая и функциональная подготовленность 

дзюдоисток: взгляд сквозь призму специфических нагрузок”; 

3. Buftea Victor  - „Tehnologia controlului şi planificării în sportul de 
performanţă”; 

4. Manolachi Victor, Mruţ Ivan, Manolachi Veaceslav - „Физическая и 

функциональная подготовленность дзюдоисток (взгляд сквозь 
призму физических нагрузок специфического характера)”. 

      Totalurile participării sportivilor la diferite concursuri şi alte aspecte 
legate de pregătirea lor au fost expuse la Congresul Ştiinţific Internaţional 

„Sport. Olimpism. Sănătate”, desfăşurat de către USEFS în perioada 16-

18 septembrie 2021. Au fost prezentate 9 comunicări 
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Concepția integrată a 

sportului național: buna 
guvernanță, protejarea 
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dopajului și a corupției 

Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport 

 
Dr. Budevici- Puiu 

Liliana 

În perioada de raportare (2020) s-au efectuat cercetări în cadrul 

proiectul Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, 

protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției 

instituţionale cu o echipă formată din 7 cadre științifico–didactice 
(cercetători) dintre care 4 doctori în științe pedagogice. Toate 

lucrările planificate pentru perioada de referinţă au fost îndeplinite 

în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivel satisfăcător.  
Finanţarea cercetărilor ştiinţifice s-au  efectuat din bugetul de stat 

prin intermediul ANCD şi parţial din mijloace speciale. Alocaţiile 

financiare în perioada anului 2020 au constituit 358,3 mii lei. 
Rezultatele cercetărilor efectuate s-au concretizat în următoarele: 1 

monografie în ţară (Buna guvernanță în sport); 3 cursuri universitare 

(Managementul proiectelor, Managementul aplicat în știința 
sportului și educației fizice; Istoria turismului sportiv), 1 ghid 

metodologic de drept sportiv și 1 crestomație (Eradicarea corupției 

și a dopajului în sport). De asemenea, au fost publicate 16 articole 
științifice și 9 rezumate în culegeri științifice. 

A fost organizată 1 manifestare ştiinţifică: “Autonomia, integritatea, 

combaterea dopajului și a corupției în sport” și o masă rotundă în 
cadrul Laboratorului științific al catedrei de specialitate – 

Managementul Culturii Fizice unde au fost prezentate și aprobate 

rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului cu genericul 
Importanța cercetării științifice în formarea specialiștilor din 

domeniu. 

În perioada de raportare (2021) s-au efectuat cercetări în cadrul proiectului 

Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea 

minorilor, combaterea dopajului și a corupției instituţionale cu o echipă 

formată din 7 cadre științifico–didactice (cercetători) dintre care 4 doctori 
în științe pedagogice. Toate lucrările planificate pentru perioada de 

referinţă au fost îndeplinite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi 

la nivel satisfăcător.  
Finanţarea cercetărilor ştiinţifice s-au  efectuat din bugetul de stat prin 

intermediul ANCD şi parţial din mijloace speciale. Alocaţiile financiare 

în perioada anului 2021 au constituit 358,3 mii lei. 
Rezultatele cercetărilor efectuate s-au concretizat în următoarele: 1 

monografie în ţară (Industria sportivă și autonomia sportului); 4 cursuri 

universitare (Fundamente teoretice ale statului și dreptului; Antreprenoriat 
în sport; Managementul organizațiilor de educație fizică și sport; Istoria 

managementului sportiv în Republica Moldova), 1 dicționar bilingv de 

management și drept sportiv. De asemenea, au fost publicate 14 articole 
științifice și 6 rezumate în culegeri științifice. 

A fost organizat 1 manifestare ştiinţifică: Simpozionului Științific cu 

genericul “Practici naționale și internaționale cu privire la reglementarea 
culturii fizice” în cadrul Laboratorului științific al catedrei de specialitate 

– Managementul Culturii Fizice unde au fost prezentate și aprobate 

rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului cu genericul 
Importanța cercetării științifice în formarea specialiștilor din domeniu. 
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20.80009.0807.41 

Abordări previzionale a 
sporirii calității 

competențelor în 

învățământul superior 
agrar în baza 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

 

Dr. Prisăcaru 

Veronica 

Tendințele în evoluția producției vegetale și animaliere în Republica 
Moldova,multiplele probleme de natură tehnologică, naturală, 

economico-financiară, managerială etc. 

solicită o implicare activă a sistemului educației profesionale cu 
profil agrar prin pregătirea unor 

Scopul activităților desfășurate în cadrul proiectului „Abordări 
previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior 

agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri” cu cifrul nr. 

20.80009.0807.41 în anul 2021 a fost următorul: implementarea 
recomandărilor cu privire la perfecționarea programelor de studii de 



parteneriatului cu mediul 
de afaceri 

specialiști cu calificare corespunzătoare exigențelor actuale și 
viitoare ale sectoarelor 

nominalizate. Problemele constatate în procesul analizei sectoriale 

și în rezultatul comunicării cu 

reprezentanții mediului de afaceri au permis de a identifica o serie 

de direcții de intervenție în 

programele de studii de licență Agronomie, Selecţia şi genetica 
culturilor agricole, Protecţia 

plantelor, Zootehnie, Siguranţa produselor agroalimentare, și 

anume: 
- îmbunătățirea calității programelor analitice prin raționalizarea 

obiectivelor 

curriculare și actualizarea conținutului de studiu în conformitate cu 
exigențele sectoarelor (fiind 

vizate în total 33 unități de curs); 

- utilizarea unor metode avansate de predare-învățare-evaluare apte 
să contribuie 

optim la atingerea obiectivelor curriculare prestabilite; 

- ajustarea componentei temporare a programelor vizate în 
corespundere cu 

exigențele enunțate. 

Rezultatele scontate ale îmbunătățirii programelor respective se vor 
regăsi în efecte 

imediate (sporirea productivității culturilor și animalelor, creșterea 

fertilității solului, 
raționalizarea proceselor de aprovizionare și desfacere, identificarea 

și atragerea resurselor de finanțare cu costuri minime, sporirea 
eficienței gestionării factorilor de producție etc.), acesteaconducând 

la efectul pe termen lung de sporire a performanței producției 

agricole. 

licență cercetate: Agronomie; Selecţia şi genetica culturilor agricole; 
Protecţia plantelor; Zootehnie; Siguranţa produselor agroalimentare și  

elaborarea cadrului metodologic în vederea creării incubatoarelor de 

cercetare și inovare în  producția vegetală și producția animală.  

Principalele activități realizate efectiv în anul de referință au fost:  

 Realizarea intervențiilor în programele de studii vizate, în special prin 
îmbunătățirea conținutului curricular,  în baza recomandărilor făcute de 

reprezentanții mediului de afaceri;  

 Realizarea unui studiu al abordărilor teoretice și experienței de 
implementare a incubatoarelor de cercetare și inovare în învățământul 

superior și, în această bază, elaborarea și aprobarea de către Senatul  
UASM a Regulamentului de organizare și funcționare a incubatorului de 

cercetare și inovare în UASM;  

 Evaluarea  satisfacției beneficiarilor vizavi de modificările operare în 
programe. În acest scop, a fost efectuat  un sondaj de opinie al studenților 

pe un eșantion de 108 respondenți,  precum și intervievați 26  reprezentanți 

ai mediului de afaceri antrenați activ în programe. Rezultatele obținute 

denotă un nivel înalt de satisfacție a beneficiarilor față de calitatea 

programelor, dar și existența în continuare a unor probleme, legate în 

special de calitatea competențelor practice oferite. De asemenea, au fost 
formulate o serie de propuneri de îmbunătățire a conținutului curricular al 

programelor, acestea fiind sistematizate și expuse responsabililor 

programelor prin intermediul a două ateliere de lucru.  
Obiectivele științifice asumate s-au realizat și prin investigarea abordărilor 

teoretice și a bunelor practici de identificare și valorificare a beneficiarilor 

instituțiilor de învățământ superior,    de formare a competențelor 
antreprenoriale, de gestionare a resurselor naturale, precum și de 

promovare a managementului cunoștințelor ca factor al performanței 

producției agricole. Având ca bază rezultatele obținute în procesul de 
comunicare cu reprezentanții mediului de afaceri, precum și realizând un 

sondaj de opinie al comunității academice a UASM pe un eșantion de 103 

respondenți, a fost posibil de a sintetiza rezultatele cercetărilor și a le 

expune în patru lucrări științifice, una fiind prezentată spre publicare în 

revista internațională „Management, Economic  Engineering in 
Agriculture and Rural Development”, iar altele trei expuse la două 

conferințe științfice internaționale cu publicarea ulterioară în materialele 

conferințelor respective.  
Un membru al echipei de proiect, Caradja Alina, a susținut teza de doctor 

cu tema: „Managementul performanței învățământului profesional agrar 

și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al 
Republicii Moldova”.  

Rezultatele activității în proiect s-a materializat și prin intermediul 

următoarelor lucrări științifico-metodice:  

 Recomandări metodice de perfecționare a programelor de studii de 

licență: 0811.6 – Zootehnie  și 0811.7 – Siguranţa produselor 

agroalimentare  în conformitate cu tendințele în evoluția producției 
animaliere  în Republica Moldova și doleanțele reprezentanților mediului 

de afaceri;  

 Recomandări metodice de perfecționare a programelor de studii de 

licență: 0811.1 – Agronomie,  0811.5  – Protecția plantelor și 0811.2 -  

Selecția și genetica culturilor agricole în conformitate cu tendințele în 
evoluția producției vegetale în Republica Moldova și doleanțele 

reprezentanților mediului de afaceri.  

 Recomandări metodice cu privire la crearea și monitorizarea 
incubatoarelor  de cercetare și inovare în producția vegetală și producția 

animală.  
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Configurarea 
businessului inovațional 

în contextul concurenței 

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

Dr., conf. univ., 

Pisaniuc Maia 

Pentru anul 2020, cercetările în cadrul proiectului au fost divizate în 
2 etape, obiectivele generale fiind: Analiza tendințelor in businessul 

inovațional la nivel global, european al : modelelor, formelor de 

Acțiunile și activitățile întreprinse, în anul 2021, de către echipa de 
cercetare în proiectul Configurarea businessului inovațional în contextul 

concurenței regionale cu cifrul nr. 20.80009.0807.42 au fost orientate pe 



regionale manifestare al acestuia; Determinarea domeniilor de business bazate 
pe tehnologie, în plan regional și elucidarea factorilor inovării, 

precum și deducerea determinanților productivității muncii în la 

nivel național actual, și în perspectiva inovării businessului. Pentru 

realizarea acestor obiective, am întreprins în șir de activități de 

cercetare bazate pe: analiză, deducție, calcule statistice, modele 

econometrice, în urma cărora am primit următoarele rezultate:  
Elucidarea tendințelor businessului inovațional la nivel european, 

regional, local; Determinarea impactului start-up-urilor inovative la 

nivel regional; diagnosticarea situației IMM inovative în RM; 
identificarea factorilor și posibilitatea accelerării inovației la nivelul 

țării, pe regiuni; măsurile necesare pentru trecerea de la etapa Factor 

Driven la Efficiency Driven; Crearea parteneriatului public-privat 
prin analiza cadrului legal în acest domeniu; Argumentarea 

necesității sofisticării businessului local, și necesitatea adoptării 

unui model de business inovativ pentru întreprinderile autohtone.  
Rezultatele cercetărilor în cauză au fost diseminate în 21 lucrări, 

dintre care un capitol în monografie colectivă editată în Ucraina, 9 

lucrări în reviste științifice, editate peste hotare indexate în baze de 
date internaționale (DOI, Google Scholar,Index Copernicus, 

РИНЦ), 5 articole în reviste din țără, și 5 lucrări în volumele unor 

сonferințe științifice internaționale desfășurate peste hotare, și 2 în 
cadrul conferințelor organizate in țară. Au fost 7 participări, teze 

prezentate din partea membrilor echipei de cercetare la Conferințele 

Științifice Internaționale desfășurate, în Italia, SUA, Bielorusia, 
Rusia și România. A fost instituit Centrul de Cercetare și Inovare în 

Businessul Inovațional, în scopul acordării serviciilor de 
consultanță treninguri, IMM inovative, pentru anii viitori de 

derulare al proiectului.  

două direcții complimentare. Prima direcție spre cercetarea teoretică, a 
doua pe cercetarea aplicată, anume posibilitatea implimentării 

rezultatelor, în scopul eficientizării și accelerării inovării în mediul 

economic al țării. 

În urma activității întreprinse dorim să punctăm următoarele rezultate: 

Am analizat posibilitatea utilizării BIG Data și inteligenției artificiale în 

diferite domenii de business, preponderent financiar. Am determinat 
impactul tehnologiei asupra pieței muncii, ne referim la structură, 

abilitățile necesare. Impactul utilizării tehnologiilor avansate asupra 

businessului autohton, asupra domeniului de pregătire al specialiștilor. 
Aceste rezultate sunt reflectate în capitol în monografie colectivă editată 

peste hotare. Determinarea factorilor ce pot impulsiona sau stopa 

asimilarea tehnologiilor și inovațiilor în ansamblu. Determinarea 
capacității de absorbție al inovațiilor, rezultate reflectate în publicația cu 

aceeași denumire. 

     Am făcut și o analiza prin abordarea holistică al inovării, abordarea 
multidimensională al inovării, anume aspecte economice, psihologice 

sociale. Am încercat să determinăm  punctul de singularitate, pentru 

diverse domenii, în primul rând sectorul financiar, deoarece este domeniul 
care utilizează tehnologii avansate în deservirea clienților. 

În plan aplicativ în urma cercetării accesului la finanțare al IMM, anume 

a activității de inovare  din Republica Moldova, am elaborat Recomandări 
privind optimizarea accesului la finanțare al IMM inovative, ce au fost 

expediate Ministerului Economiei, spre implimentare. 

În vederea impulsionării activității de inovare, și identificării factorilor ce 
stopează acest proces am examinat cadrului de reglementare în domeniul 

PPP, de asemenea am analizat  posibilitatea modificării legislației 
Republicii Moldova cu privire la PPP, în scopul minimizării riscurile 

pentru agenții economici implicați în proiectele de infrastructură 

inovațională. În acest context am propus utilizarea în premieră a ingineriei 
contractelor de PPP conform cerințelor imperative ale Legislației 

Republicii Moldova contribuie la eficientizarea managementului 

contractelor care trebuie soluţionată încă de la început pentru a asigura 
finalizarea și funcționarea în timp util a proiectului. Rezultatul a fost 

confirmat prin Certificat de înregistrare al obiectelor dreptului de autor 

Seria 0 Nr.6806 din 01.02.2021. 
Precizarea incompletitudinilor implementării parteneriatului public-privat 

în Republica Moldova și evaluarea circumstanțelor de apariție a riscurilor 

aferente a permis identificarea noilor surse de finanțare pentru realizarea 
investițiilor în proiectele de infrastructură mari, unde statul garantează 

profituri constante. Atragerea fondurilor private, ca posibile instrumente 

de investiții sub forma de obligațiuni pentru infrastructură, fonduri ale 
persoanelor fizice care sunt păstrate în băncile comerciale sub formă de 

depozite sau veniturile companiilor de asigurări din Republica Moldova, 

a căror venituri, numai în anul 2018, au constituit 2296,0 mil. lei. Prin 

modelul de estimare a performanței PPP (propus ca instrument de PPP) 

din raionul Nisporeni ,,Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice 

din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă 
din raionul Nisporeni și raionul Ungheni”,  a fost demonstrat că proiectele 

sunt fezabile, iar perioada de răscumpărare a investiției din raionul 

Nisporeni este de 5,5 și nu 6,7 ani, precum este menționat în contract. 
Perioada de răscumpărare a investiției din raionul Ungheni este de 7 ani 

cum și este stipulat în contract.Toate aceste rezultate sunt certificate cu 

acte de implimentare de la consiliile raionale menționate. 
     În vederea desiminării rezultatelor membrii echipei au participat cu 

comunicări la 4 conferințe internaționale:Franța, Spania, Bulgaria, 

Ucraina. De asemenea au fost publicate 5 articole, în volum 8,6 c.a. Am 
organizat o masă rotundă cu participarea invitaților din RM,Ucraina, 

România, mediul de afaceri, în scopul corelării cercetărilor cu necesitățile 



economiei reale. Am comunicat rezultatele cercetării în cadrul ședinței de 
Departament Business Engineering la Universitatea Tehnică din Tbilisi. 

A fost încheiat Acord de Colaborare cu această instituție. Am elaborat site-

ul proiectului www.ase.cccbi.md, pentru a face publice rezulatetele 

proiectului, precum și în scopul atragerii viitoarelor colaborări. 
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Patrimoniul muzeal și 

memoria istorică: 
cercetare, interpretare, 

prezentare 

Muzeul Național 
de Istorie a Moldovei 

Dr. 
Zabolotnaia Lilia 

în conformitate cu planul de acțiuni propus și în vederea realizării 

scopului și obiectivelor trasate pentru etapa 2020, membrii echipei 
de cercetare au efectuat studii complexe, deseori interdisciplinare, 

care au avut menirea de a valorifica vastul patrimoniu aflat în 

gestiunea muzeului, dar și în alte colecții publice și private din țară 
și de peste hotare. Drept rezultat, s-a reușit valorificarea 

patrimoniului muzeal la un alt nivel calitativ, ceea ce a permis 

îmbinarea factorului științific cu cel didactic și educativ. Un loc 
aparte în studiile efectuate îl ocupă democratizarea accesului 

societății la patrimoniul muzeal. în acest sens, rezultatele 

cercetărilor au fost pe larg popularizate în mass-media (20 
interviuri), prezentate la peste 20 de conferințe și lecții publice, 

vestigiile și obiectele de mare valoare fiind etalate în cadrul 

expozițiilor organizate pe parcursul anului 2020, iar rezultatele 
cercetării servind în primul rând drept suport pentru publicații 

științifice în țară și peste hotare. Membrii proiectului au completat 

patrimoniul Muzeului prin donații sau achiziții cu 1650 de noi 
exponate, au elaborat 1850 fișe analitice de evidență a 

patrimoniului, care au completat substanțial baza electronică de date 

a MNIM; au elaborat dosarele de clasare a patrimoniului cultural 
mobil pentru 108 obiecte, care au fost depuse și examinate de 

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Pe parcursul anului, au 

fost organizate trei manifestări științifice internaționale și naționale, 
vernisate 10 expoziții cu exponate din colecțiile MNIM, dar și în 

colaborare cu alte instituții muzeale din țară, publicate 6 monografii 

(inclusiv o contribuție la o monografie colectivă), 59 articole au 

văzut lumina tiparului în reviste din țară și de peste hotare (inclusiv 

5 în publicații incluse în baza de date SCOPUS), precum și 36 

rezumate ale comunicărilor prezentate la conferințe naționale și 
internaționale, în total fiind publicat un volum total de 161,8 c.a. Au 

fost publicate 2 numere ale revistei Tyragetia (categoria B), care 

cuprind peste 49 de articole elaborate de autori din țară și de peste 
hotare (România, Ucraina, Germania, Franța, Lituania, Georgia, 

Federația Rusă etc.).  

Membrii proiectului au oferit asistență de specialitate la solicitarea 
unor persoane fizice sau juridice; în calitate de membri sau experți 

au participat în activitatea diverselor comisii de specialitate; fiind 

antrenați activ în viața științifică și culturală a muzeului, au efectuat 
și stagii de documentare în afara hotarelor țării. 

Cercetătorii (23) din carul proiectului instituțional ,,Patrimoniul muzeal şi 

memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare’’(20.80009.0807.43), 
în confirmitate cu scopul și obiectivele propuse pentru etapa anului 2021, 

au efectuat identificarea, sistematizarea și valorificarea științifică și 

publică a vastului patrimoniu muzeal. Cercetarea unor colecții muzeale 
istorico-documentare, de piese arheologice şi numismatice, colecții de 

arme, materialului islustartiv și de arhivă, au condus la identificarea unor 

noi valori patrimoniale și introducerea lor în largul circuit știinșific pe plan 
național și internațional. Cercetările în domeniul muzeologiei, au permis 

conceptualizarea termenului de interpretare a patrimoniului muzeal. 

Astfel  s-a stabilit că interpretarea a devenit unul din instrumentele de bază 
în managementul vizitatorilor în cadrul muzeelor din Republica Moldova. 

Cercetările au fost efectuate în baza metodologiei, atât cu caracter 

tradițional, cât și interdisciplinar și inovativ, ceea ce determinat caracterul 
aplicativ al rezultatelor obținute.  

Membrii proiectului au completat patrimoniu Muzeului prin donații sau 

achiziții cu 708 de noi exponate, au elaborat 1009 fișe analitice de evidență 
a patrimoniului, care au completat substanțial baza electronică de date a 

MNIM; au elaborat dosarele de clasare a patrimoniului cultural mobil 

pentru 145 obiecte, care au foste depuse și examinate de Comisia 
Națională a Muzeelor și Colecțiilor.   

 Pe parcursul anului au fost organizate 5 manifestării științifice  (4 

internaționale și una cu participare internațională), au fost semnate 7 noi 
acorduri de colaborare cu instituții științifice și muzeale (din Federația 

Rusă, România, Ucraina, Kazahstan etc.); au fost organizate și vernisate   

4 expoziții tematice temporare și 11 mini-expoziții din seria Exponatul 

lunii. Totodată, au fost reamenajate 5 săli din cadrul expoziției permanente 

cu etalarea a unor vestigii din noile descoperiri de teren și achiziții.  Au 

fost utilizate noi metode muzeotehnice.  
Cercetătorii din carul Proiectului au participat cu rapoarte și comunicări la 

66 manifestări științifice, inclusiv: 15 peste hotare, 42 internaționale în 

RM, 4 naționale cu participare internațională și 5 naționale.  
 Rezultatele cercetării au fost incluse în circuitul științific prin publicarea 

a 2 monografii; 2 culegeri de studii și articole (națională și internațională); 

58 de articole științifice, inclusiv: 7 în reviste din baza de date Scopus; 5 
în  reviste din străinătate recunoscute; 17 în reviste de categoria B; 5 în 

reviste naționale; 16 în culegeri de articole și studii; 8 în materialele 

conferințelor științifice (internaționale și naționale) și 57 de teze în 
rezumatele conferințelor științifice internaționale și naționale. Au fost 

publicate 2 numere ale reviste Tyragetia (categoria B), care cuprind peste 

60 de studii, articole și recenzii din țară și peste hotare (cca 51 c.a.) 
(România, Polonia, Tadjikistan, Federația Rusă, Ucraina etc., în total fiind 

publicat un volum total de cca 128,4 c.a. 
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Adaptarea sistemului de 

educație – cercetare cu 

profil agrar din 
Republica Moldova la 

condițiile societății 

contemporane 

Universitatea de Stat 
Agrară din Moldova 

Dr. hab., Cimpoieș 
Dragoș 

A fost propusă spre implementare în instituțiile de învățământ 
superior cu profil agrar în Republica Moldova o nouă specialitate 

„Management în agrobusiness și administrare rurală”. Valoarea 

teoretică și aplicativă a cercetării constă în elaborarea metodologiei 
neparametrice de evaluare a funcției distanță care stă la baza 

calculării ratingului componentelor educaționale a planului de 

învățământ pentru specialitățile economice. Aplicarea metodei de 
analiză a anvelopării datelor pentru optimizarea ofertelor 

educaționale din UASM reprezintă aportul teoretic și aplicativ al 

cercetării pentru fundamentarea ratingului cunoștințelor obținute în 
sistemul de învățământ superior. A fost creat grupul de lucru pentru 

Scopul cercetărilor efectuate în perioada analizată a fost sporirea 
managementului performanței resurselor umane din sistemul de educație-

cercetare cu profil agrar din Republica Moldova. În vederea atingerii 

scopului de mai sus, au fost cercetate programele și strategiile de 
dezvoltare durabilă a educației și cercetării în agricultură din cadrul 

Uniunii Europene, s-a elaborat analiza SWOT a activității sistemului de 

educație-cercetare cu profil agrar din țară.  
Toate acestea, împreună cu colectarea datelor primare în baza studiilor de 

teren organizate la instituțiile supuse investigației au dus la rezultatul de 

bază a  cercetărilor efectuate - elaborarea metodologiei analizei 
anvelopării datelor pentru evaluarea performanței academice a 

http://www.ase.cccbi.md/


elaborarea profilului ocupațional, aprobat de către Comitetul 
Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură și Industria 

Alimentară, (CS AgroindVET), Hotărârea nr.12 din 10.06.2020. În 

baza rezultatelor Comisiei, s-a evaluat dosarul (notă de argument, 

profil, chestionare, aviz); aprobat profilul ocupațional 

,,Management în agrobusiness, Nivel 7 CNCRM” care a fost 

recomandat pentru elaborarea Standardului Ocupațional (Hotărârea 
nr.14 din 10.07.2020). Spre final, a fost propusă includerea în 

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova actualizat a 

ocupației Manager în agrobusiness în grupa de bază 1311 
Conducători de organizații din agricultură și silvicultură.  

 

personalului didactico-științific din cadrul sistemului de educație-
cercetare cu profil agrar din țară. În particular, a fost descrisă metodologia 

analizei anvelopării datelor pentru evaluarea performanței academice, au 

fost create 3 baze de date, introduse și curățite datele primare, s-au elaborat 

algoritmii de bază a softului de evaluare a performanței resurselor umane, 

s-a evaluat performanța corpului profesoral-didactic a UASM în baza 

datelor primare obținute și metodologiei elaborate.  
În conformitate cu metodologia propusă, managementul performanței 

academice se evaluează în baza funcției distanță, care este o sursă necesară 

pentru obținerea celor mai bune rezultate la toate nivelurile ierarhice ale 
organizației, pentru identificarea și îmbunătățirea performanței angajaților 

prin intermediul unui cadru bine definit de obiective, standarde, tehnici și 

competențe organizaționale. 
Pentru a realiza obiectivele aplicative a cercetării a fost inițiată procedura 

de colectare a datelor primare referitoare la performanța academică a 

resurselor umane în cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare 
cu profil agrar în Republica Moldova. A fost elaborată ancheta cu 

rezultatele didactice, științifice și sociale a resurselor umane conform 

scării multinominale Likert și ulterior a fost colectată informația primară 
cu crearea bazelor de date în aplicația MS Access. Ancheta conține 82 de 

întrebări referitoare la activitatea cadrului didactic și reflectă amplu 

performanța academică prin indicatorii numerici și nominali incluși. 
Calcularea ratingului performanței academice s-a realizat prin intermediul 

modelului orientat output. 

De asemenea, în baza prelucrării statistico-matematice, au fost analizate 
bazele de date colectate în perioada precedentă. O menționare aparte 

necesită elaborarea softului de evaluare a performanței resurselor umane, 
care a fost prezentat la AGEPI pentru înregistrare. Activitățile realizate și 

rezultatele obținute urmează a fi analizate în cadrul unei mese rotunde, ce 

urmează a fi organizată la finele anului curent. 
Rezultatele științifice obținute dispun de un mare impact științific și 

economic. Impactul științific constă în faptul că s-a elaborat o metodologie 

nouă de calcul a performanței academice în baza metodei neparametrice 
de rating a analizei anvelopării datelor. Impactul economic al rezultatelor 

științifice obținute constă în faptul că metodologia elaborată va permite o 

distribuire mai eficientă a mijloacelor financiare destinate sporului de 
performanță, care în conformitate cu HG 1234/2018 are drept scop 

stimularea individuală a personalului instituției de a obține rezultate 

optime în activitate. Practica actuală de alocare a 10% din suma anuală a 
salariilor de bază pentru întreg personalul nu motivează ultimii de a obține 

rezultate mai bune, dar și servește un exemplu elocvent de utilizare 

nerațională a mijloacelor bugetare. Metodologia elaborată va permite ca 
sporul de performanță alocat să contribuie la creșterea performanței 

personalului didactic și științific, dar și la o utilizare mai rațională a 

mijloacelor financiare bugetare prin direcționarea acestora către 

personalul cel mai rezultativ. 
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Institutul de Științe ale 
Educației 

 
Dr. Vicol Nelu 

 

Rezultatele cercetărilor materializate în trei monografii, in capitole 

ale studiului științifico- metodologic (lucrare colectivă), în studiul 
metodologic de diagnosticare și în articolele științifice ale 

membrilor echipei relevă că profesionalizarea cadrelor didactice se 

realizează calitativ și eficient în configurarea paradigmei vizualizată 
în următoarele concepte și poziționări teoretice și praxiologice: - 

provocările societale conferă profesionalizării deschidere și 
flexibilitate evolutive în cadrul paradigmei bazate pe idei, concepte, 

strategii, metodologii, metode, mecanisme, modele și reguli 

stabilite, validate și general acceptate; - orizontul nivelului de 
profesionalizare ține de poziționări personale și profesionale ale 

cadrelor didactice în raport cu fenomenul educațional;- paradigma 

    Rezultatele cercetării materializate în 2 monografii, în ghidul 

metodologic, în chestionarele de diagnosticare și în articole științifice ale 

membrilor echipei relevă că traseul de profesionalizare a cadrelor 
didactice și referențialul de dezvoltare personală și profesională sunt 

imperios necesare a fi plasate în expresia științifică de reconceptualizare, 

deoarece pedagogia postmodernă avansează schimbări radicale de 
perspectivă reconstructivă pentru educație și pentru cadrele didactice. 

Această perspectivă relevă: 
a) dispariția logica unică a cauzalității și certitudinea că anumite acțiuni, 

decizii și stiluri ale cadrelor didactice conduc spre scopuri dorite; 

b) dispariția unor repere clare pentru cadrul didactice care nu mai stă pe 
un teren stabil și nu are certitudinea lucrului „adevărat” sau teoria nu mai 

este „dat teoretic”, iar discursul pedagogic se desfășoară în spiritul științei 



se caracterizează printr-o succesiune de evenimente/situații/condiții 
socio-psiho- pedagogice ce produc în decursul timpului modificări 

sau înlocuiri ale unor patern-uri sau unități cu altele noi; - paradigma 

semnifică o configurație de probleme și soluții inter-relaționale ce 

survin în educație prin identificarea direcțiilor, legilor, formelor și 

cauzelor provocărilor societale; - paradigma semnifică recuperarea 

actorului și a potențialului său de acțiune și includere în ecuația 
schimbării în educație; - paradigma semnifică redefinirea radicală a 

esenței competențelor în cadrul situațiilor repetitive/ritualizate și a 

celor nou/neobișnuite; - paradigma de profesionalizare semnifică 
fenomenul de actualizare valorică și imperios necesară în contextul 

de accedere la structurile socio-istorice și socio-culturale ale 

societății/ale comunității. 

înțeleasă ca paralogie vizând mai multe adevăruri și favorizând demersul 
diferențelor; 

d) acceptarea realității că nu există o singură soluție corectă, ci mai multe 

soluții posibile și temporare; 

e) concentrarea atenției asupra noului, ineditului, neobișnuitului 

încadrându-se, astfel, evitarea dominanței singulare sau chiar taxonomice 

și congelarea ideologică a cunoașterii; 
f) inexistența unei realități infailibile – ceea ce facem astăzi, poate fi mâine 

perimat; 

g) nu mai există apelul la ascultare, la respectarea normelor sau la 
imperativul anumitor modele comportamentale. 

    În contextul acestor schimbări radicale locul și rolul cadrului didactic 

nu mai sunt suficiente pentru a-i justifica o poziție de autoritate și de 
decizie unilaterală în ceea ce privește diferitele aspecte ale traseului de 

profesionalizare. 

    Astfel, reconceptualizarea traseului de formare profesională și 
elaborarea referențialul de dezvoltare personală și profesională se definesc 

prin următoarele caracteristici ale pedagogiei postmoderne: 

• auto-reflexivitatea: investigarea continuă a anumitor demersuri ale 
avansării în carieră prin reinterpretări, reevaluări și revizuiri: 

• descentrarea și interculturalitatea: reconsiderarea culturii marginale, 

modificarea raportului putere-cunoaștere din relația profesor-elev ca 
urmare a pierderii privilegiului informațional și al sursei unice și 

promovarea interacțiunii dintre participanții la procesul educațional; 

• deconstrucția cutumelor profesionalizării și avansării în carieră a 
cadrelor didactice presupune abordarea din perspective noi, variate, 

reinterpretarea/reconceptualizarea și reconsiderarea/reconfigurarea 
construcțiilor teoretice, ideilor și fragmentarea acestora pentru relevarea 

posibilelor contradicții și prezumții în reconceptualizarea traseului și a 

elaborării referențialului de dezvoltare personală și profesională; 
• dialogul și democrația: cultivarea toleranței față de o diversitate de idei, 

de trăiri, de sentimente, de opinii, de interpretări; 

• utilitatea: importanța însușirii acelor cunoștințe relevante pentru viața 
personală, profesională și socială astfel încât școala, cât și indivizii trebuie 

să răspundă la provocările referitoare la relevanța studiilor școlare pentru 

rolul de viitor adult angajat. 
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Dr.hab. Enachi 

Nicolae 

A fost propusă o nouă metodă de reîmpachetare a sistemelor optice 

formate din microsfere/fibre prin utilizarea altor microsfere/fibre 

de un diametru mai mic decât a primelor, introducându-le în spațiul 
liber dintre acestea. S-a demonstrat că metamaterialul compozit are 

o suprafață totală mai mare decât cel omogen și astfel putem mări 

suprafața de contact a materialului cu fluidul contaminat cu 
patogeni (viruși, bacterii) la dispersia radiației ultraviolete C (UV-

C) prin el. A fost demonstrată eficiența utilizării celor trei tipuri de 

metamateriale obținute în laborator, cuarț granulat, bile formate din 
două subsisteme (cu diametrul de 1,5 mm și respectiv, lmm), fibre 

din cuarț la reîmpachetarea acestora cu altele subțiri, ce deschid noi 

posibilități uimitoare pentru utilizarea lor atât în decontaminare, cât 

și în manipularea (dirijarea) efectivă a agenților patogeni (viruși 

La această etapă a proiectului, propunem combinarea accelerării agenților 

patogeni între elementele meta materialului împreună cu procedura de 

reambalare a meta materialelor propuse anterior, care poate îmbunătăți rata 
de decontaminare folosind sursele tradiționale de radiație ultravioletă C 

(200-280 nm). Prima metodă este legată de accelerarea agenților patogeni 

(virusuri și bacterii) diluați în fluid între elementele transparente în radiația 
UVC care au indicele de refracție relativ mai mare decât în fluide (apă, 

sânge, aer etc.). Al doilea efect este continuarea reambalării dintre meta 

materialele propuse au constat din sfere mari (sau fibre groase) cu altele 
mai mici (fibre subțiri) pentru a îmbunătăți suprafața de contact dintre 

radiația UVC și fluid. O nouă metodă de reambalare a meta materialelor 

optice formate din fibre sau elemente sferice de diferite diametre este 

propusă pentru decontaminarea cu ultraviolete C (UVC) a lichidelor 



sau bacterii) care se mișcă împreună cu fluidul contaminat (apă, 
sânge, plasmă sanguină, aer , gaze) printre elementele 

metamaterialului. La contactul optic relativ bun dintre elementele 

metamaterialului, radiația UV-C este dispersată într-un volum mult 

mai mare al metamaterialului față de metamaterialul omogen. 

Abordarea propusă se bazează pe transferul crescut al radiației UV-

C prin câmpul evanescent al elementelor optice constituente a 
metamaterialului în zona contaminată. S-au făcut o serie de 

estimări experimentale ale ratei de decontaminare a acestor tipuri 

de metamateriale compozite. Datorită acestor investigații, s-a 
propus dispozitivul de decontaminare format dintr-un miez de 

decontaminare (tub din cuarț) în care sunt introduse două specii cu 

dimetru diferit de elemente ale metamaterialului (bile sau fibre din 
cuarț) printre care circulă fluidul contaminat. 

De asemenea s-a propus spre examinare „molecule fotonice” noi, 

care conțin câteva tipuri de elemente optice (sfere, fibre) în contact, 
ce diferă atât prin dimensiunea lor, cât și prin forma lor topologică. 

O atenție sporită se acordă interacțiunii acestor molecule fotonice 

cu biomoleculele (proteine, ARN, ADN) întâlnite în componența 
patogenilor. 

Menționăm că echipamentul de decontaminare propus de noi poate 

dezinfecta atât aerul îmbibat cu aerosoli infectați cât și lichidele 
contaminate. Sursele de radiație UV-C se află sub un ecran 

cilindric cu diametrul 20 cm, care pe deoparte focalizează radiația 

spre miezul de decontaminare a fluidului, mărindu-i intensitatea 
radiației iar pe de altă parte, protejează de radiație persoanele ce se 

află în apropierea dispozitivului. Unirea în paralel a mai multor 
decontaminatoare ar permite utilizarea lor efectivă în încăperile 

locuite de oameni, transport public. La minimizarea lor utilizând 

led-uri UV-C ar putea fi folosite pentru crearea filtrelor pentru 
măștile de protecție. 

infectate care curg între aceste elemente. Se propune metoda de reambalare 
a meta materialului format din împachetare închisă fibre/sfere mari cu alte 

subsisteme de fibre/bule subțiri înlocuite în spațiul liber dintre primele 

fibre/sfere de împachetare. Această metodă de reambalare a meta 

materialelor cvasi-periodice ne oferă posibilitatea de a mări suprafața 

totală de contact a sferelor/fibrelor cu fluide contaminate (apă, aerosoli). 

Procedura de reambalare poate fi continuată prin introducerea altor 
subsisteme de sfere mici sau fibre subțiri în materialul reambalat. Această 

abordare deschide posibilități atractive pentru utilizarea lor atât în fluidele 

de decontaminare, cât și în manipularea agenților patogeni din zonele 
speciale. Noul echipament funcționează pe principiul de mai sus, care 

utilizează surse UVC pentru decontaminarea agenților patogeni (virusuri 

și bacterii). 
Proiectul mai propune unificarea laserului cu doi fotoni și a laserului 

Raman cu împrăștiere cooperativă indusă în care ansamblul zburător al 

radiatoarelor excitate cu două nivele este cuplat cu câmpul cavității 
bimodale în interacțiuni neliniare cu doi fotoni și împrăștiere. Se discută 

situația în care are loc generarea cuantică indusă împreună cu conversia de 

împrăștiere cooperantă a fotonilor între modurile pompă, Stokes și 
cavitatea anti-Stokes. Ecuația principală propusă descrie schimburile de 

energie cooperante între procesele Raman și de laser cu doi fotoni prin 

porțiuni de energii multiple cu energia perechii de fotoni încâlciți. 
Generatorii unor astfel de procese de emisie și absorbție aparținând 

simetriilor de conversie Raman și generarea de cooperare cu doi fotoni 

sunt unificați. Prima simetrie aparține algebrei conectată la conversia de 
împrăștiere în modurile de cavitate Stokes, pamp și anti-Stokes (Opt. 

Commun., 285(5) (2012) 686–692). Al doilea aparține simetriei 
multimodale care cuantifică procesul de cooperare aparținând emisiei de 

doi fotoni în componentele câmpului în modul cavitate/fibră (Opt. 

Commun. 247(4–6) (2005) 381–392). Operatorii de fotoni colectivi 
bimodali sunt introduși care descriu actele de emisie sau absorbție ale 

porțiunii fixe de energie din cavitate egală cu energia de tranziție între 

stările fiecărui atom excitat. Un impact cheie al studiului se concentrează 
pe proprietățile statistice ale câmpului bimodal și posibilitățile de detectare 

ale acestora sunt propuse pentru descrierea evoluției în timp a corelațiilor 

cuantice dintre componentele câmpului de conversie Raman și emisia de 
doi fotoni.    
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Materiale 

nanostructurate avansate 

pentru aplicații 
termoelectrice și senzori 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Dr. hab. Nica 

Denis 

In prima etapă a proiectului au fost dezvoltate tehnologiile necesare 

obținerii materialelor nanostructurate în baza calcogenurilor de Sn, 

Fe, Bi și a oxizilor In-Ga-Sn-O, cât și metodele teoretice, care 
permit modelarea proprietăților energetice ale defectelor 

punctiforme complexe pe baza Sn, Ga și O în rețeaua cristalină a 

In2O3 și a proprietăților termice a nanotuburilor cristalin/amorfe 
Si/SiO2 și c-Si/a-Si. A fost stabilit experimental faptul, că 

peliculele de In2O3 cu Sn(6%) și Ga(15%) posedă factor maximal 

al puterii termoelectrice în diapazonul temperaturilor de lucru T = 
490–520K. A fost demonstrată creșterea puternică (până la 80%) a 

forței termoelectromotoare în straturile monocristaline 

Bi0,88Sb0,12 + 0,001Sn la aplicarea câmpului magnetic slab cu B 
= 0.4T în intervalul de temperaturi 90 – 100K. A fost fabricat un 

răcitor termoelectric miniaturizat, format din șase segmente de n- 

și p-straturi de Bi2Te3 cu valoarea maximală de scădere a 
temperaturii ΔT ~ 6K la T = 300K. A fost arătat teoretic, că 

nanotuburile cristalin-amorfe Si/SiO2 demonstrează valori ultra-
joase ale conductibilității termice ~ 0.2 W/mK la temperatura 

camerei. Rezultatele obținute în proiect permit atât identificarea 

materialelor nanostructurate cu perspective pentru aplicațiile 
termoelectrice, termoizolante și supraconductoare, cât și 

In cadrul etapei a doua a proiectului 20.80009.5007.02 „Materiale 

nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori” a fost 

continuată cercetarea proprietăților structurale, termice și electrofizice ale 
peliculelor subțiri (1) In-Sn-O:Ga, (2) SnO2 dopate cu Cu, Fe, Ni și Co, (3) 

SnS, SnS2,  cât și ale peliculelor subțiri Bi2Te3 și Bi2Se3.  

Am stabilit, că la concentrații mai mici de 20% at. a Ga dopant, 
peliculele In-Sn-O:Ga, obținute atât prin metoda spray-pirolizei, cât si prin 

metoda pulverizării megnetronice, posedă stare cristalină. Creșterea 

ulterioară a concentrației de Ga duce la amorfizarea treptată a peliculelor, 
care este însoțită de hibridizarea modelor de oscilație ale atomilor de 

metal: In/Sn, In/Ga și Sn/Ga și de o cădere puternică a conductibilității 

termice. Micșorarea conductibilității termice se explică prin modificarea 
caracterului transportului de căldură de la cel fononic la cel de difuzie, cât 

și prin micșorarea vitezei de grup medii a modelor de oscilație. În rezultat, 

conductibilitatea termică a peliculelor In-Sn-O cu  30 % at. de Ga este de 
4 ori mai mică decât a peliculelor cu 5% at. de Ga dopant la temperatura 

T = 300 K. 
Modelarea stărilor electronice în In-Sn-O:Ga, efectuată în cadrul 

teoriei funcționalului densității, a arătat, că formarea defectelor 

punctiforme de tip internod cu atomi de Ga demonstrează un 
comportament donor și duce la apariția a două noi subbenzi electronice 

CB1 și CB2 în comparație cu oxidul pur. Subbanda CB0 este dominată de 



aprofundarea cunoștințelor noastre fundamentale despre procesele 
fizice care se petrec în ele. 

orbitalele O-2p și Sn-5s, în timp ce orbitalele O-2p, In-5p, In-5s și Ga-4s 
contribuie la formarea subbenzii CB1. La temperaturi joase CB2 rămâne 

total neocupată, iar între CB1 și CB2 există o bandă interzisă îngustă de 

0,6 eV. 

În baza peliculelor de SnS cu grosimi nanometrice de ~ 10 nm au fost 

confecţionate structuri de dispozitive cu microunde şi studiate proprietăţile 

de detectare a microundelor, obţinând la frecvenţa de 1 GHz o 
responsivitate de 30 mV/mW pentru 0 V tensiune aplicată  la un nivel de 

putere la intrare de 16 W. 

A fost proiectat un răcitor termoelectric miniaturizat (sub formă de 
termocuplu) pe baza straturilor de izolatori topologici Bi2Te3, Bi2Se3 și Bi1-

xSbx, care face posibilă obținerea efectului de răcire cu 2 °С pe o suprafață 

de 0,01 сm2. Prin metoda de segmentare a fost creat un dispozitiv format 
din 5 termocupluri, permiţând obţinerea unei diferenţe de temperatură 

ΔT = 6 °С la temperatura T = 300 K la aceleași suprafețe transversale. 

Folia Bi - 16 % at. Sb de tip n în calitate de ramură de tip n a permis 
majorarea diferenței de temperatură pâna la ΔT = 9 °С pe un termocuplu 

format din două straturi de tip p, conectate în paralel cu folia din Bi2Se3 și 

Bi - 16 % at. Sb de tip n cu aceeași suprafață transversală. 
Rezultatele obținute în cadrul realizării proiectului ar putea contribui 

atât îmbunătățirii parametrilor de lucru ai convertorilor termoelectrici 

existenți, cât și apariției unei clase noi de convertori termoelectrici în baza 
peliculelor subțiri In2O3:Sn, Bi2Te3, Bi2Se3 și/sau          Bi1-xSbx. 

Pe baza rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului în anul 2021 

au fost publicate 14 articole în reviste științifice (inclusiv 7 articole în 
revistele cu factor de impact ISI) și 19 teze în lucrările conferințelor 

științifice internaționale și naționale.   
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Dispozitive fotovoltaice 

cu elemente active din 

noi materiale 
calcogenice obținute 

prin tehnologii economic 

accesibile 

Institutul de Fizică 
Aplicată 

Dr. hab. Arușanov 
Ernest 

Pe parcursul anului de referintă au fost realizate toate obiectivele 
de cercetare stabilite. În 

particular, au fost optimizate procesele tehnologice de sinteză a 

unor noi materiale de tip 

kesterit, de cregtere a poli - și monocristalelor de CuzCdSnSe+, 

CuzCdGeSea, CuzCdSiSe+ $i Cu2Zn*Cd1- de calitate înaltă și de 

depunere a straturilor subțiri de (Ag*Cu1-*)2ZnSnSa. 
Pentru studiul compoziției și caracteristicilor structurale ale 

eșantioanelor au fost utilizate 

metodele EDX, spectroscopia Raman și spectroscopia XRF. De 
asemenea, a fost îmbunătățită tehnologia computerizată de 

depunere în vid a nanostructurilor multistrat realizate din sticlă 

calcogenice, cu posibilitatea de control a condițiilor de depunere a 
materialului. A fost elaborată metoda nouă "rod-coating" pentru 

obtinerea straturilor subțiri de azopolimeri cu grosimea mai mică 

de I pm. Au fost studiați parametrii optici ai structurilor și 
straturilor obținute. Toate aceste materiale se caracterizează prin 

potențial înalt de utilizare în calitate de componente ale diferitor 

dispozitive fotovoltaice și fotonice și urmează a fi utilizate pentru 
realizarea scopului general al proiectului. Calitatea înaltă a 

rezultatelor obtinute pe parcursul anului 2020 este demonstrată prin 

publicarea acestora în reviste știintifice recenzate cu factor de 
impact înalt și prin prezentarea lor în cadrul mai multor conferințe 

internaționale. 

Pe parcursul etapei de referință au fost investigate proprietățile 
de transport ale soluțiilor solide de Cu2ZnSn(S1-xSex)4 (CZTSSe) (probe 

pulbere) și Cu2(Zn,Cd)SnS4 (CZCdTS) (monocristale) într-un interval larg 

de temperatură, cu determinarea principalelor mecanisme de 

conductibilitate și a unui set de parametri electronici caracteristici 

importanți. O atenție deosebită a fost acordată cercetării influienței 

gradului de dezordine structurală asupra parametrilor electronici ai 
compusului CZTSSe. Rezultatele obținute conduc la ideea că anume 

dezordinea structurală în substructura Cu/Zn este probabil factorul decisiv 

responsabil pentru apariția benzii acceptoare și a mecanismelor complicate 
de transfer al sarcinilor observate în compușii de acest tip. În cazul 

probelor CZCdTS, magnetorezistența măsurată în câmp magnetic pulsat 

de până la 20 T, la diferite temperaturi, este guvernată cu preponderență 
de contribuția pozitivă. Parametrii electronici caracteristici au arătat o 

dependență sistematică de concentrația atomilor de Zn. Ideea încorporării 

Cd în rețeaua CZTS urmărea descreșterea concentrației defectelor 
dăunătoare de CuZn prin minimizarea deficitului de Zn. Totuși, în urma 

investigațiilor s-a obținut că prezența Cd-ului nu determină nici o 

îmbunătățire a spectrului defectelor de delocațiune CuZn în CZTS. În 
paralel, a fost inițiat studiul proprietăților optice ale soluțiilor solide de 

Cu2Zn(GexSi1-x)Se4 (CZGSiSe). În acest context, au fost obținute spectrele 

de elipsometrie și Raman ale probelor de CZGSiSe cu valoarea x = 0.4 și 
0.8. Spectrele EDX au arătat o compoziție apropiată de stoichiometrie a 

eșantioanelor. Spectrele de împrăștiere Raman nu au arătat prezența nici 

unei faze secundare. Aspectul general al acestora, demonstreaă că 
principala fază este cea cuaternară.  

Au fost investigate heterojoncțiunile (AgxCu1-x)2ZnSnS4/CdS 
în calitate de dispozitive fotovoltaice cu trei arhitecturi diferite. În testarea 

dispozitivelor fotovoltaice cu scopul optimizării eficienței acestora au fost 

utilizate trei metode de depunere a filmelor de CdS. Investigarea 
comparativă a metodelor de formare a regiunilor intermediare în celulele 

solare ITO/n-Si a urmărit scopul optimizării parametrilor fotovoltaici și 



utilizării celulelor în structurile tandem cu joncțiunile în baza materialelor 
kesterite de tipul (AgxCu1-x)2ZnSnS4/CdS. Metoda de oxidare a suprafeței 

plachetelor de siliciu în mediul ambiant la temperatura de 450-500oC timp 

de 10-15 minute a demonstrat formarea straturilor subțiri SiOx de grosimi 

nanometrice, ceea ce permite obținerea randamentului de conversie 

fotovoltaică de valori potrivite pentru utilizarea celulelor solare 

menționate în structuri tandem. Prin depunerea straturilor subțiri 
compozite, activate cu nano- și microparticule din materiale 

semiconductoare (CdS:Cu+lac acrilic), pe partea frontală a celulei solare 

ITO/n-Si, a fost  demonstrată posibilitatea extinderii fotosensibilității 
acestora în domeniul UV al radiației solare.  

Au fost obținute straturi subțiri de azopolimer nou fotosensibil. 

Acesta a fost sintetizat prin polimerizarea poli-n-epoxipropil carbazolului 
(PEPC) cu cromoforul Solvent Yellow (SY3). Polimerizarea PEPC s-a 

realizat prin copolimerizarea polimerului cu azocolorantul SY3. În 

conformitate cu spectrul de transmitanță, pentru lungimea de undă 473 nm, 
transmitanța este de 19% și pentru o lungime de undă de 532 nm, 

transmitanța azopolimerului este de 65%. Au fost înregistrate modelele de 

interferență ale luminii reflectate din regiunea azopolimerului depus și 
regiunea substratului de sticlă. Software-ul OpticMeter elaborat la etapa 

de referință a fost utilizat pentru procesarea de înaltă precizie a 

interferogramelor. Grosimea filmelor este egală cu 1,0 ± 0,027 µm și se 
calculează prin măsurarea deplasărilor corespunzătoare ale liniilor. 

Înregistrearea holografică a fost realizată prin trei configurații ale 

sistemului optic. 

4 4 
 

20.80009.5007.04 

Materiale noi în baza 

combinațiilor complexe 
a metalelor cu liganzi 

polifuncționali în calitate 

de polimeri poroși, 
catalizatori, substanțe 

biologice și compuși 

nanostructurați 

Institutul de Chimie Dr. Lozan Vasile 

Polimerii coordinativi poroși noi ai unor elemente s, 3d și lantanide 

în baza liganzilor ce conţin grupe carboxilice şi/sau atomi de azot 

donori, cu porozitate permanentă, hidrolitic și termic stabili, pot fi 
utilizați ca potențiali sorbenți pentru realizarea procesului de 

stocare a gazelor și în calitate de catalizatori în procesele eterogene 

de acilare. • Combinațiile complexe polinucleare a unor metale 3d 

în baza  liganzilor ce conțin atomii donor S, C, O, N și de tip Baze 

Schiff, sintetizate și imvestigate multilateral, posedă proprietăți 

sporite antibacteriene față de bacterii și fungi, proprietăți 
inhibitoare al proliferării fungilor în procese biologice și pot servi 

ca potențiali catalizatori ai proceselor redox sau în calitate de 

magneți moleculari. • Nanoparticulele în bază de oxizi micști 
sintetizate din carboxilații trinucleari micști caracterizate prin 

microscopia electronică, posedă proprietăți antimicrobiene și au o 

influiență sporită biosintetică asupra culturilor de Trichoderma. 

• Au fost obținuți polimeri coordinativi poroși noi ai unor elemente  3d și 

lantanide (12 compuși) în baza liganzilor ce conţin grupe carboxilice şi/sau 

atomi de azot donori, cu porozitate permanentă, hidrolitic și termic stabili. 

Aceștea pot fi utilizați ca potențiali sorbenți pentru realizarea procesului 
de stocare a gazelor și în calitate de catalizatori în procesele eterogene de 

acilare. 

• A fost realizată sinteza combinațiilor complexe polinucleare a unor metale 

3d în baza  liganzilor ce conțin atomii donor S, C, O, N și de tip Baze 
Schiff. Aceștea posedă proprietăți sporite antibacteriene față de bacterii și 

fungi, proprietăți inhibitoare al proliferării fungilor în procese biologice și 

pot servi ca potențiali catalizatori ai proceselor redox sau în calitate de 
magneți moleculari. 

• Combinațiile complexe heteronucleare ale cuprului(II) în baza acidului 

salicilic caracterizați prin difracția cu raze X posedă proprietăți 
antimicrobiene sporite la diverse microoorganizme patogene.  

5 5 
 

20.80009.5007.05 

Nanoparticule metalice 

biofuncționalizate - 
obținerea cu ajutorul 

cianobacteriilor si 

microalgelor 

Institutul de 
Microbiologie și 

Biotehnologie 

Dr.hab. 

Rudic Valeriu 

Cultura cianobacteriei Arthrospira platensis a fost utilizată 

în calitate de matrice pentru biofuncționalizarea nanoparticulelor 

de aur și argint. Biofuncționalizarea a fost realizată ca rezultat al 
proceselor metabolice normale în dependență de vârsta culturii, 

tipul, dimensiunile și concentrația nanoparticulelor. 

Biofuncționalizarea nanoparticulelor de aur și argint s-a derulat în 
următoarea consecutivitate: pătrunderea nanoparticulelor în 

celulele cianobacteriene, fixarea acestora în structurile 

citoplasmatice ale celulelor de spirulină, modificarea proprietăților 
nanoparticulelor prin atașarea componentelor celulare ale 

spirulinei (proteine, aminoacizi, polizaharide). Procesul de 

pătrundere a nanoparticulelor în celule și localizarea lor a fost 
monitorizată prin metode spectrofotometrice, microscopie 

electronică de transmisie, precum și indirect, în baza aplicării 

testului de reducere a oxidului nitric. 
Pentru biofuncționalizarea nanoparticulelor de aur și argint cu 

dimensiunea de 5-20 nm în calitate de factor esențial a fost 

evidențiată concentrația de nanoparticule introduse. Cu toate că 
vârsta culturii nu are influentă semnificativă asupra procesului, a 

La etapa a. 2021 a proiectului au fost efectuate cercetări în scopul 

elucidării particularităților procesului de biofuncționalizare spontană a 

nanoparticulelor metalice fotoactive de către celulele vii ale microalgei 
marine Porphyridium cruentum CNMN-AR-01 și de apreciere a toxicității 

lor.  

Pentru a evidenția unele posibilități de dirijare a proceselor naturale 
de biofuncționalizare a nanoparticulelor metalice în cultura vie, P. 

cruentum a fost cultivat în prezența AgNP și AuNP de dimensiuni mici de 

5, 10 sau 20 nm, stabilizate în polietilen glicol (PEG) sau citrat (CYT), în 
două serii de concentrații, introduse în mediul de cultivare cu nivel diferit 

de salinitate în perioade diferite ale ciclului vital. Au fost înregistrate 

multiple modificări ale conținutului biochimic al biomasei. În baza 
analizei corelaționale a fost stabilită o corelare puternică dintre 

concentrațiile nanoparticulelor și conținutul componentelor structurale și 

funcționale în biomasa microalgală.  
Printre parametrii de dirijare a răspunsului microalgei la contactul 

cu diferite tipuri de nanoparticule au fost evidențiate salinitatea mediului 

mineral și vârsta culturii.  
Corelarea puternică directă dintre valorile dialdehidei malonice și 



fost evidențiată biofuncționalizarea realizată de cultura spirulinei 
la finele fazei de creștere exponențială, datorită proprietăților 

sumative ale biomasei, care poate fi utilizată în calitate de materie 

primă pentru obținerea de produse cu proprietăți prestabilite. 

conținutul de lipide în biomasa de P. cruentum demonstrează implicarea 
nanoparticulelor în activitatea biosintetică a microalgei și dezvoltarea unui 

stres oxidativ reversibil care nu afectează viabilitatea culturii. Ca dovadă 

a servit dependența conținutului de dialdehidă malonică de concentrația 

nanoparticulelor.  

A fost evidențiat răspunsul diferit al microalgei în dependență de 

vârsta culturii, la care au fost suplimentate nanoparticulele. Faza creșterii 
exponențiale, în cazul aplicării nanoparticulelor stabilizate cu PEG a 

stimulat sinteza compușilor biologic activi precum proteinele, 

polizaharidele, ficobiliproteinele, lipidele. Faza de latență și faza de 
creștere exponențială s-au dovedit a fi favorabile aplicării nanoparticulelor 

stabilizate cu citrat. 

În calitate de indicator al procesului de biofuncționalizare a 
nanoparticulelor, a fost identificată capacitatea de reducere a oxidului 

nitric care a crescut cu 30-70%, comparativ cu probele control, efectul 

având un caracter dependent de doză.  
Au fost caracterizate nanoparticulele funcționalizate în P. cruentum. 

Aplicând metoda SEM au fost obținute imaginile nanoparticulelor de Au 

și Ag în fracțiile proteică și glucidică, de asemenea a fost înregistrat 
spectrul EDAX care confirmă prezența metalului în fracția de proteine și 

fracția de carbohidrați din biomasa de P. cruentum. Caracteristica 

nanoparticulelor a fost efectuată cu suportul Sectorului de Analiză prin 
Activare de Neutroni și Cercetare Aplicată a Institutului Comun de 

Cercetare Nucleară, Dubna, Rusia. 

Au fost planificate și sunt în derulare cercetările de studiere a 
efectelor biologice a nanoparticulelor de aur și argint biofuncționalizate în 

biomasa microalgei Porphyridium cruentum, in vivo pe animale de 
laborator în bază de contract de prestare a serviciilor de cercetare și cu 

implicarea echipei proiectului, în vivariul Institutului de Fiziologie și 

Sanocreatologie și Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și 
Sanocreatologie generală.  

În rezultatul cercetărilor efectuate au fost stabiliți factorii 

determinanți ai procesului de biofuncționalizare spontană a 
nanoparticulelor: (1) tipul nanoparticulelor, (2) concentrația 

nanoparticulelor și (3) vârstă culturii. A fost demonstrată funcționalizarea 

nanoparticulelor de aur și argint în componentele biomasei microalgei 
Porphyridium cruentum prin imaginile SEM și spectrul EDAX. 
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Intensificarea proceselor 
de transfer și procesare 

în câmpuri electrice, 

electromagnetice, 
cavitaționale; 

aplicativitatea 

Institutul de Fizică 

Aplicată 

Acad., dr.hab. 

Bologa Mircea 

S-a analizat și utilizat fenomenul de electrizare în scopul 

dezvoltării nanogeneratoarelor, determinate caracteristicile 

nanogeneratorului electrostatic, particularitățile generării energiei 
electrice de înaltă tensiune, actualizat sistemul de ecuații 

electrohidrodinamice privind schimbul de căldură. Pentru 

minicanale s-au stabilit dependențele coeficientului de transfer de 
fluxul de căldură și intensitatea câmpului electric. S-a stabilit 

intensificarea transferului de căldură la fierberea nucleică în volum 

mare, obținut relația de calcul a coeficientului relativ de transfer de 
căldurăție, evidențiate regimurile câmpurilor hidrodinamice 

pulsatorii autooscilante.  

Tratarea termică preventivă intensifică procesul și sporește gradul 
de izomerizare a lactozei în lactuloză, se recomandă termostatarea 

imediat după separarea concentratelor proteice minerale, s-a 

constat necesitatea combinării proceselor de fermentare a zerului, 
tratare prin electroliză, de oxidare pentru extracția optimă a 

acidului lactic. S-au testat termoacumulatoarele discrete pentru 
temperaturi joase caracteristice liofilizării și crioconcentrării, 

studiată creșterea eficienței electroplasmolizei în comun cu 

prepatat fermentativ din struguri Izabella si a exstracției 
substanțelor bioactive în câmpul cavltației ultrasonore. S-a 

determinat activarea cuarțului natural și hidroxidului de calciu în 

Privitor la studiul și argumentarea intensificării transferului de căldură în 

sistemele electrohidrodinamice (EHD) de răcire s-au determinat: influența 

tensiunii înalte asupra temperaturii în zona de evaporare a unei conducte 
de căldură pulsatoare multiturn, dependențele temperaturii evaporatorului 

tubului termic pulsatoriu (TTP) de puterea de intrare, rezistenței termice a 

TTP pentru  diferite valori ale numărului de spire, de gradul de umplere cu 
lichidul de răcire.  Pentru studiul  transferului de căldură la fierberea pe 

suprafeţe rugoase în câmp electric  probele au fost prelucrate prin metoda 

alierii cu scânteie electrică. La generalizarea rezultatelor privind transferul 
de căldură în flux electrohidrodinamic, au fost obţinute relaţiile de calcul 

și   comparaţia  cu datele experimentale denotă o coincidenţă 

satisfăcătoare. Rugozitatea artificială modifică structura curgerii în stratul 
limită, ce conduce la creşterea coeficientului  de transfer de căldură. S-au 

analizat și generalizat rezultatele  influenței fluxurilor 

electrohidrodinamice asupra intensificării proceselor de transfer 
electroconvectiv  de căldură și de masă. Intensitatea amestecării agentului 

de lucru depinde în mare măsură de geometria electrozilor (de obicei 
asimetrici) și de proprietățile electrofizice ale agentului de răcire.. Cu 

creșterea tensiunii,  mecanismul de disociere - recombinare de electrizare 

a lichidului se transformă în injecție de sarcini de la suprafața electrozilor. 
Prin formarea unui flux EHD se organizează pomparea lichidului de răcire. 

Aplicarea unui strat izolator (lac) cu perforare sub formă de crestături pe 



strat magnetofluidizat. A fost dezvoltată concepția de majorare a 
activității fotocatalizatorului hibrid TiO2 (anataz) /diatomit (dopat 

cu azot) cu calități catalitice avansate în lumina vizibilă, sintetizate 

și testate materialele nanocompozite, demonstrată funcționalitatea 

și eficiența fotocatalitică a TiO2 la distrugerea metilenului albastru. 

 

emițător îmbunătățește semnificativ caracteristicile de ieșire ale pompei.. 
S-au luat în considerare diferite metode de reducere a influenței reciproce 

a treptelor într-o pompă cu mai multe trepte. A fost elaborată și cercetată  

o pompă în opt trepte. S-au obținut formule analitice care reflectă esența 

fizică a rezultatelor studiilor caracteristicilor  pompei multietajate. În 

cadrul  dispersării și amestecării mediilor polifazice în câmp pulsatoriu 

autooscilant s-au  evidențiat căile de control al proceselor de dispersare a 
apei și solvențior în fluxul de ulei vegetal. La curgerea peste un cilindru s-

a demonstrat că în apropierea de perete la o distanță critică dispare calea 

de vârtejuri Karman, iar zona recirculară se extinde în aval. În apropiere 
de perete apare regimul de mișcare vibrațională autooscilantă intensă a 

cilindrului. În baza  rezultatelor s-au elaborat dispozitive de dispersare apă-

ulei vegetal cu cilindru si corp profilat. În cazul uleiului nerafinat 
diametrul picăturilor se reduce continuu cu dezvoltarea cavitației, 

stabilitatea suspensiei crește. Prin profilarea specială a corpului vibrant se 

lărgesc posibilitătile de control al proceselor de dispersare. 
Electroizomerizarea lactozei în lactuloză s-a efectuat concomitent cu 

acțiunea intensității curentului electric, influența catalizatorilor, tratarea 

preventivă în strat magneto-fluidizat (SMF), tratarea termică preventivă si 
pe perioada stocării. Tratarea preventivă SMF duce la marirea gradului de 

extragere a proteinelor serice în concentratele proteice minerale cu 10-

15%.  Procesarea zerului în electrolizorul cu diafragmă a permis: mărirea 
gradului de extragere a proteinelor serice la un consum redus de energie; 

intensificarea procesului de izomerizare a lactozei în lactuloză  la tratarea 

termică preventivă electroactivării si  pe perioada stocării.  S-a propus  
metoda de producere a acidului acetic prin oxidarea electrochimică a 

zerului fermentat. S-a cercetat influența acidității zerului asupra procesului 
de obținere a acidului acetic la tratarea electrică,  dezvăluit  prezența 

acidului L (+) lactic   în toate etapele tratamentului electric cu suficientă 

fementare a zerului. S-a stabilit că deshidratarea optimă se rezolvă prin 
folosirea rațională a termoacumulatoarelor, bazate pe principiile fizice  și 

fizico-chimice (cu folosirea adsorbenților). Pentru termoacumulări la 

temperaturi negative (în procesul de liofilizare) a fost folosit 
termoacumulatorul pe bază de glicerină, care se pliază perfect în 

tehnologiile alimentare. 

La extragerea sucului din fructe (gutui) prin electroplasmoliza comună cu 
preparat fermentativ au fost investigate dependențele randamentului  de 

dimensiunea particulelor la măcinare, de energia electroplasmolizei, la 

presarea pulpei, apoi la stoarcerea pulpei prelucrate prin electroplasmoliză. 
Randamentul maxim de suc este asigurat prin electroplasmoliza tescovinei 

care conține până la 25% de suc. Eficiența procesului de extracție a sucului 

este influențată semnificativ de gradul de măcinare și  energia specifică a 
plasmolizei. La studierea efectului cavitației ultrasonice  s-au determinatat 

modificările structurale ale spirulinei la amplitudini medii. S-a constatat 

un efect pozitiv în regiunea  9-11 microni și  la o frecvență de 44 kHz.. S-

a determinat conținutul de proteine, ficianine, lipide. 

A fost efectuată analiza gravimetrică a nisipului de cuarț activat în strat 

magneto-fluidizat. La  activare ( timp de 2 min) s-a constatat  creșterea 
cantității fracției dispersate 0,063 și 0,025 mm. de 3,6 ori. S-a evaluat 

gradul de transformare a nisipului de cuarț prin determinarea indicelui de 

cristalinitate, calculat din spectrele de absorbție în infraroșu, în funcție de 
durata de activare. S-a observat creșterea reactivității nisipului de cuarț la 

interacțiunea cu oxidul de calciu  utilizat ca liant activ. Rezistența la 

compresiune a betonului realizat din componente activate în strat magneto-
fluidizat este  aproape de 2 ori mai mare decât cea a betonului 

convențional. Adăugarea de grafen (~ 0,01% din volumul amestecului) 

asigură o creștere a rezistenței la compresiune a betonului cu 23-28%, iar 
SMF - o distribuție uniformă a nanomaterialului în volumul amestecului 

de beton.  La utilizarea inhibitorilor procesul de coroziune  este încetinit 



de filmul protector format, la alierea prin electroeroziune, și în special cea 
de înaltă frecvență, poate crește semnificativ rezistența la coroziune a 

oțelurilor în diverse medii.    

Privitor la fotocatalizatorul hibrid TiO2  nanocristalin / diatomit autohton 

activ în lumina vizibilă cu proprietăți catalitice avansate  s-au  obținut 

materiale compozite dopate cu atomii de azot. S-a studiat efectul 

conținutului de dioxid de titan în compozit, cantitatea de azot introdusă și 
natura precursorului asupra activității fotocatalitice a probelor  în lumină 

vizibilă.  În calitate de dopant al azotului s-au utilizat clorură de amoniu  

și uree. Criteriu pentru aprecierea eficacității fotocatalitice a fost aleasă 
valoarea adsorbției albastrului de metilen (AM) sub acțiunea luminii 

vizibile artificiale, pentru comparație adsorbția MA a fost cercetată și în 

întuneric. Proba  cu 20% TiO2 (DTD20) este cea mai activă ca 
fotocatalizator pentru îndepărtarea MA în lumină vizibilă. Cu creșterea 

cantității de azot întrodus în compozit  gradul de îndepărtare a colorantului 

MA crește până la 68%.  Pentru probele cu uree, gradul de distrugere a 
colorantului sub lumină vizibilă a atins 79% și indică faptul că utilizarea 

ureei este mai preferabilă. 
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In rezultatul realizării etapei anului 2020 a proiectului s-a 
demonstrat o posibilitate de conversie în jos a fotonilor când 

sistemele atomare sau moleculare pompate coerent din exterior nu 

posedă simetrie de inversie. în afară de pomparea optică laser din 
exterior, sistemul cu două niveluri mai interacționează cu o cavitate 

frecvența fundamentală a căreia este in domeniul microundelor sau 

terahertz. Deoarece frecvențele subsistemelor implicate sunt 
absolute diferite, cavitatea se cuplează cu atomii doar datorită 

dipolilor permanenți.  

Mai mult, această cuplare duce la generarea stărilor multifotonice 
în rezonator. în particular, s-a studiat dinamica cuantică a fluxului 

de fotoni din cavitate și caracterizat statistica cuantică a acestora. 

S-a demonstrat posibilitatea generării unei stări multifotonice de 

cavitate la frecvențe cu mult mai mici decât cea de pompare. 

Aceste rezultate sunt foarte interesante, sistemele propuse putând 

avea și aplicații practice sau experimentale, deoarece sunt formate 
din elemente deja utilizate pe larg de experimentatori. Astfel, 

aceste rezultate pot fi considerate și drept model preliminar al 

viitoarelor posibile experimente. 
Rezultatele obținute corespund obiectivelor proiectului și tuturor 

rezultatelor preconizate, ceea ce ne permite să afirmăm că etapa 

dată a proiectul a fost realizat cu succes. 

În rezultatul realizării etapei anului 2021 a proiectului a fost studiat un 
sistem format dintr-un punct cuantic cu două niveluri inițial excitat, dar cu 

frecvență de tranziție modulată. Punctul cuantic este încorporat într-un 

rezonator nanomecanic plasat într-o cavitate optică (între oglinzi) cu rate 
mari de amortizare. Interacțiunea cavitate-punct cuantic duc la o încetinire 

a fenomenului de emisie spontană și a dinamicii fononilor vibraționali, 

observabile la rezolvarea dinamicii cuantice în limita cavității de calitate 
mică. Acest efect de încetinire este cauzat de modularea frecvenței de 

tranziție a punctelor cuantice, fenomenul putând fi amplificat atunci când 

se iau în considerare diferite tipuri de semnale de modulație. S-a 
demonstrat, anume, că semnalele sinusoidale cu amplitudine care variază 

lent sau semnale sinusoidale cu fluctuații asemănătoare zgomotului de 

frecvență mai mare, ambele pot duce la o creștere a timpului de viață a 

populației de puncte cuantice excitate și, prin urmare, la o diminuare 

eficientă a emisiei spontane. 

 Pe lângă încetinirea emisiei spontane, prezentul studiu sugerează 
o metodă de reducere a proceselor de decoerență în sisteme optomecanice 

cu efecte puternice de defazare, în care pot fi induse semnale de modulație 

care conțin termeni de frecvență mai mare. De asemenea, a fost arătat că 
prezența fononilor rezonatorului nanomecanic nu afectează dinamica 

cuantică a emisiei spontane a punctelor cuantice de tipul celor descrise. 

 Aceste rezultate sunt foarte interesante, sistemele propuse putând 
avea și aplicații practice sau experimentale, deoarece sunt formate din 

elemente deja utilizate pe larg de experimentatori. Astfel, aceste rezultate 

pot fi considerate și drept model preliminar al viitoarelor posibile 
experimente.  

 Rezultatele obținute corespund obiectivelor proiectului și tuturor 

rezultatelor preconizate, ceea ce ne permite să afirmăm că etapa dată a 
proiectul a fost realizat cu succes. 
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În perioada de referință au fost obținute rezultate ale investigațiilor 

teoretice în domeniul generării impulsurilor cu durată mai mică de 
10 ps cu un laser InGaN cu două secțiuni. S-a studiat principiul 

generării impulsurilor și influența diferitor parametri precum 

lungimea secțiunii de comutare și lungimea de undă asupra stărilor 
staționare și comportamentului dinamic. Pentru prima data 

rezultatele obținute numeric au fost comparate cu cele provenite 

din expresiile semi-analitice. În afară de aceasta, a fost obținută 
expresia analitică pentru densitatea stărilor electronice în cristalele 

de tipul TTT2I3. În baza acestei expresii, au fost realizate calcule 

numerice pentru densitatea de stări cu scopul de a demonstra 
apariția benzii interzise în spectrul electronic, o dată cu scăderea 

Laserele semiconductoare au devenit indispensabile în societatea 

modernă. Progresele recente înregistrate în dezvoltarea de noi dispozitive 
optoelectronice pe bază de GaN au impulsionat cercetările tehnologiilor 

de creștere a structurilor cu puncte cuantice. Având în vedere acest lucru, 

am studiat laserul cu mediu activ puncte cuantice sub influența feedback-
ului optic. Am obținut că modurile cavității externe pentru intensități mici 

ale feedback-ului sunt distribuite sub forma de „clopot”. La valori mari ale 

intensității feedback-ului se constată apariția sateliților de forma unor 
elipse deformate. Sunt raportate rezultatele studiului teoretic al 

proprietăților dinamice ale laserelor DBR supuse unui feedback optic 

extern de la o oglindă situată la distanță. Stările staționare calculate cu 
modelul complet și cu cel adaptat LK arată un acord bun. Prin aplicarea 



temperaturii. De asemenea, au fost efectuate calcule numerice 
pentru spectrul renormat al fononilor la diferite concentrații ale 

purtătorilor de sarcină. A fost inițiată cercetarea pe direcția de 

analiză, modelare și evaluare a performanței sistemelor și rețelelor 

dinamice complexe prin modele analitice cu parametri fuzzy. În 

structurile cu una sau mai multe interfețe cristaline 

nanodimensionale ale izolatorului topologic tridimensional a fost 
depistată manifestarea simultană a supraconductivității și 

feromagnetismul slab. S-a cercetat posibilitatea utilizării 

algoritmilor de învățare aprofundată pentru prezicerea 
proprietăților de performanță ale laserelor semiconductoare 

InGaN. În final, ținem să menționăm că toate obiectivele propuse 

spre realizare au fost îndeplinite.  
 

formulei Helms-Petermann renormalizată, s-ar putea ajunge la o limită de 
stabilitate foarte mare, apropiată de 100%, reducând drastic constanta de 

cuplare κ a rețelei DBR. Sunt raportate rezultatele teoretice și 

experimentale privind stabilitatea lungimii de undă în amplificatoarele de 

putere a oscilatorului master cu DBR multi-secțiuni monolitice. Pentru a 

calcula puterea optică emisă și hărțile spectrale a fost utilizat modelul 2D 

a ecuației undelor progresive. Au fost efectuate investigații privind 
generarea de impulsuri de către un laser excitabil DFB cu reflector pasiv 

dispersiv încorporat. În regimul excitabil au fost injectate în sistem mici 

secvențe ale perturbațiilor și a fost analizat răspunsul. S-a observat că la 
creșterea raportului dintre durata de viață a purtătorului și a fotonului se 

reduce amplitudinea impulsurilor.  În cadrul proiectului au mai fost 

efectuate cercetări ale structurilor bicristaline cu interfețe de dimensiuni 
de nanometri, la orientarea câmpului magnetic de-a lungul interfețelor 

cristaline și a fost depistată dependența valorilor mărimilor care 

caracterizează fenomenele de transport de inversarea câmpului magnetic. 
A fost efectuată o analiză cantitativă a implementării hardware a rețelelor 

neuronale Hopfield pe circuite reconfigurabile de tip FPGA. S-a stabilit 

relația dintre resursele hardware utilizate pentru sintetizarea căii de date și 
cele utilizate pentru asigurarea conexiunilor de rețea interne, precum și 

dinamica distribuției acestor resurse, respectiv modul în care aceasta 

depinde de variația parametrilor arhitecturali ai rețelei. Analiza efectuată 
se bazează pe simulări și experimente cu circuite FPGA ale companiei 

Intel. Au fost modelate tranzițiile Peierls în cristale organice quasi-

unidimensionale de TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, în scopul determinării unor 
parametri fizici din comparația valorilor teoretice ale temperaturii critice 

Peierls cu cele experimentale. A fost aplicat un model fizic mai complet al 
cristalelor menționate pentru cercetarea tranziției metal-dielectric în aceste 

materiale. A fost făcută modelarea numerică a spectrului renormat al 

fononilor și a fost determinată temperatura critică Peierls. Au fost 
investigate proprietățile termoelectrice ale cristalelor organice quasi-uni 

dimensionale de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2. Au fost obținute rezultate 

importante, care demonstrează că proprietățile acestor materiale 
nanostructurate pot fi optimizate prin modificări în structura 

stoichiometrică a compusului, și prin disiparea impurităților din rețeaua 

cristalină. Un element important al acestei etape de cercetare a fost 
introducerea parametrului de temperatură în modelul fizic utilizat pentru 

calcule numerice. S-a obținut că aceste materiale manifestă proprietăți 

termoelectrice de perspectivă pentru un interval larg de temperaturi (250 - 
400 K). 
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Pe parcursul anului curent s-a reușit realizarea majorității 

activităților planificate și  s-au obținut importante rezultate: 

modulele cu sarcină utilă cu senzorică de determinare orientare 
sateliți, camera de captare imagini și nanozenzori de radiație 

spațială; platforma modernizată de dezvoltare a softului 

calculatoarelor de bord ale nanosateliților, care include atât 
componente soft, cât  și hard pentru crearea eficientă a softului de 

timp real și cu analiza traseului proceselor paralele, ce asigură 

elaborarea softului cu fiabilitate înaltă pentru realizarea diverselor 
misiuni satelitare. procedurile și algoritmii pentru comunicație,  

care realizeză dialogul diversificat cu diferite rate de transmitere, 

cu diferite moduri de împachetare&codificare a mesajelor, care 
asigură o comunicație eficientă și fiabilă a nanosateliților cu stațiile 

terestre. algoritmii de acumulare și distribuție eficientă a energiei 
electrice, bază a planurilor de realizare a misiunilor satelitului pe 

fiecare orbită. soluționarea problemei controlului atitudinii prin 

achițizia eficientă date de la magnetomerele triaxiale, 
accelorometere, microgiroscoape și senzorii de soare pentru 

determinarea poziției și dinamicii mișcării și 

Pe parcursul anului curent s-a reușit realizarea majorității activităților 

planificate și  s-au obținut importante rezultate: 

  A fost asambat modulul de zbor a nanosatelitului ”TUMnanoSAT” și 
realizată documentația  de asamblare/dezasamblare. Modulul de zbor a 

fost asamblat în conformitate cu cerințele JAXA,  procesul asamblării fiind 

înregistrat în formă video. 
 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT FREQ-01 Frequency 

Authorization Form Attachment v2020-01”, care confirmă că se respectă 

toate regulile de zbor impuse de programul ISS și toate reglementările 
aplicabile privind spectrul și toate condițiile de funcționare RF impuse de 

JSC Spectrum Management, după cum este documentat în raportul JSC 

RFA. 
 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT - AD&RFT-01 

Deployment and RF Test Report v2020-01”, care rezumă rezultatele 
deschiderii sigure a antenei și testului transmisiilor RF pentru 

TUMnanoSAT care va fi orbitat de pe JEM Small Satellites Orbital 

Deployer (J-SSOD). 
 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT    Interface 

Verification Record JPAH vol.8 App.D”, care conține toate verificările 



stabilizarea&orientarea satelitului  în bază de algoritmii de 
acționare magnetorquere cu reglare a procesului control atitudine. 

modelele de analiză structurală pentru  experimentele necesare și 

perfectarea raportului de pericol al defecțiunii structurii privitor la 

riscul de rupere.   

corespunderii TUMnanoSAT cerințelor de interfațare mecanică, electrică 
cu modulul de lansare de la SSI. 

 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT FCR-01 Fit Check 

Report v2020-02”, care rezumă rezultatul verificării potrivirii pentru 

TUMnanoSAT ce va fi instalat în J-SSOD. Verificarea potrivirii a fost 

efectuată documentată video pentru a demonstra că satelitul și cuplul este 

adecvat și pentru a confirma dacă satelitul poate fi instalat în J-SSOD fără 
interferențe. 

 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT - IFTR-01 Inhibit 

Function Test Report v2020-03”, care rezumă rezultatele testului funcțiilor 
de prevenire a pericolelor  de startare necontrolată a TUMnanoSAT, ce va 

fi implementat în J-SSOD. 

 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT - SEIR-01 Sharp 
Edge Inspection Report v2020-01”, care rezumă rezultatul inspecției 

muchiilor ascuțite pentru TUMnanoSAT, ce va fi implementat în J-SSOD. 

 A fost realizată procedura de testare  ”TUMnanoSAT - BVR-01 Battery 
Verification Test Report v2020-02”, care rezumă rezultatul testului de 

verificare a bateriei în condiții spațiale și de lansare pentru TUMnanoSAT, 

ce va fi implementat în J-SSOD. 
 A fost realizată procedura de testare ”TUMnanoSAT - VT-01 Vibration 

Test Report  v2020-03”, care rezumă rezultatul testului de vibrații pentru 

TUMnanoSAT integral. În urma testului nu au fost găsite distorsiuni pe 
TUMnanoSAT și pe celulele solare prin inspecție vizuală și nicio 

defecțiune în timpul și după vibrație. Nu s-a găsit nicio slăbire la 

elementele de fixare care constituie o structură principală. Nu s-a găsit 
nicio spargere a celulei solare sau a lentilei camerei pe baza inspecției 

vizuale după vibrație. Totodată acest test a verificat că frecvența naturală 
la cel mai mic ordin al TUMnanoSAT a fost mai mare de 100 Hz, ceea ce 

satisface cerințele de rigiditate specificate de JAXA. 

 S-a perfectat setul de rapoarte, privind testele de pregătire către lansarea 
satlitului și au fost transmise spre aprobare Consiliului Superior al 

Agenției Aerospațiale din Japonia. 
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Au fost sintetizate 3 tiosemicarbazone aldehidei salicilice, precum 

şi 27 compuşi complecşi noi de cupru(II), nichel(II), cobalt(III), 
fier(III), mangan(II) şi zinc cu aceşti liganzi. Puritatea compușilor 

sintetizați a fost confirmată folosind spectroscopia RMN (1H, 13C) 

şi IR.  Pentru trei tiosemicarbazone şi 7 compuşi coordinativi 
sintetizaţi structura a fost confirmată cu ajutorul analizei cu raze X. 

Au fost obținute date noi privind mecanismele moleculare ale 

acțiunii antiinvazive, antiangiogene, vasoprotective, antiaterogene 
și antiinflamatorii exercitate de produsele inovative noi (PIN), și 

care se manifestă prin reducerea nivelului de producție a derivărilor 

oxidului nitric, citokinelor și chemokinelor la stimularea cu diferiți 
inductori ai imunității umorale și tisulare și inducerea proceselor 

inflamatorii. Unul din mecanismele posibile ale acțiunii 

antiinvazive, antiangiogene, vasoprotective, antiaterogene, 
antiinflamatorii exercitate de PIN ar putea fi influența lor asupra 

multiplelor căi de semnalizare intracelulare. Inhibarea căilor de 

transducție a semnalelor VEGF, FGF, TGF-/Î și PDGF poate 
constitui o țintă importantă în intervenția terapeutică în diferite boli 

multifactoriale cum sunt bolile inflamatorii cronice, 

cardiovasculare, neurodegenerative, diabetul și tumorogeneza și, 
totodată, oferă noi posibilități privind perspectivele utilizării lor 

terapeutice ca o consecință a preocupării noastre în acest domeniu 
de obținere a unor preparate medicamentoase eficiente. A fost 

stabilit că compușii coordinativi selectiv inhibă creșterea și 

multiplicarea microorganismelor și fungilor în diapazonul 
concentrațiilor 0,003 - 250,0 pg/mL. 

 

La etapă de raportare au fost sintetizate 12 tiosemicabazone HL1-HL12, 

N(4) substituite în poziția N(4) cu radicali cum ar fi: ciclohexil-, hexil- și 
terț-butil. În calitate de carbonil au servit 2-formilchinolina, 2-

formilpiridina și derivații ei. În bază tiosemicarbazonelor sintetizate au 

fost obținuți compușii coordinativi ai manganului, fierului, cibaltului, 
nichelului și cuprului, care au fost studiați cu metode moderne de 

cercetare. Compușii sintetizați manifest activitate antioxidativă și 

antimicrobiană-antifungică. A fost studiată activitatea antiproliferativă a 
4-alil-S-metilizotiosemicarbazonului 2-acetilpiridinei și a unor compuși 

coordinativi cu acest pro-ligand fața de celule canceroase  BxPC-3 – 

cancerului pancreatic, RD – rabdomiosarcom embrionar și celule normale 
MDCK. Izotiosemicarbazona studiată a manifestat activitate selectivă 

împotriva celulelor BxPC-3. În majoritatea cazurilor, compușii 

coordinativi sunt mai activi decât izotiozemicarbazona. Natura atomului 
central are o influență puternică asupra activității antiproliferative a 

complecșilor. Compușii coordinativi ai cuprului inhibă creșterea și 

multiplicarea celulelor BxPC-3 și RD de 16 ori mai activ decât 
izotiozemicarbazona, și au activitatea anticancerigenă de  6,3-18 și 5,3-16 

ori mai înaltă decât doxorubicina, utilizată în medicina în calitate de 

citostatic. Selectivitatea acestor compuși coordinativi ai cuprului față de 
liniile celulare BxPC-3 și RD este destul de mare, deoarece indicii lor de 

selectivitate sunt în intervalul 6,3-18 și depășesc de 5,3-16 ori 
selectivitatea doxorubicei față de aceste celule canceroase. 

Au fost selectate noi produse inovative cu cea mai înaltă activitate 

citotoxică și antiproliferativă în tumori ale creierului cu potenţial invaziv 
înalt. Rezultatele obținute relevă că 7 compuși (CMA-18, CMC-38, CMG-

55, CMD-8, CMJ-33, CMT-67,CMT-104) manifestă  activitate citotoxică 



și antiproliferativă înaltă, acționând la concentrații mult mai joase, 
comparativ cu substanţa de referință – doxorubicina și cisplatina. 

Rezultatele testării compușilor luaţi în studiu asupra viabilităţii celulelor 

normale  ce se divid rapid  (celule ale sistemului hematopoietic, 

macrofage, renocite)  demonstrează că activitatea citotoxică a acestora este 

de 10 - 15 ori mai inferioară celei specifice pentru celulele tumorale. Au 

fost obținute produse inovative noi  cu cele mai înalte proprietăţi de 
modulare a echilibrului tiol-disulfidic, balanței prooxidante-antioxidante 

în tumori ale creierului cu potenţial invaziv înalt, precum și în celulele 

normale  ce se divid rapid.  Cercetările efectuate în premieră demonstrează 
proprietatea CBA testați de a menține la valori scăzute secreția 

principalilor factori de creștere VEGF, PDGF, FGF și TGF indusă de LPS 

de către celulele nucleate ale sângelui periferic, mult inferioare atât în 
raport cu nivelul inițial, cât și față de nivelul prototipului, fapt ce ar ar 

putea preveni metastazarea tumorală, angiogeneza, și supraviețuirea 

tumorii, ameliora rezultatele clinice și prognosticul cancerului.  Inhibarea 
căilor de transducție a semnalelor principalilor factori de creștere  

menționați poate constitui o țintă eficientă în intervenția terapeutică în 

diferite tipuri de cancer. Unul din mecanismele posibile ale efectului 
supresiv exercitat de CBA asupra factorilor de creștere ar putea fi inhibarea 

NF-kB, probabil, datorită modificărilor epigenetice, exercitate de CBA 

luați în studiu. 
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Anatolie 

A fost efectuată o modelare matematică cu multe niveluri a 

nanostructurilor funcționale destinate spintronicii 

supraconductoare - valva de spin supraconductoare și 
metamateriale magnetice multistrat pe baza peliculelor de cobalt și 

niobiu. Rezultatele modelărilor calculate au fost aplicate la 

procesul de fabricare a nanostructurilor prin depunerea magnetron; 
au fost investigate proprietățile structurale și supraconductoare ale 

nanostructurilor obținute.Studiul transportului termomagnetic la 

nanointerfeţele bicristalului Bi-Sb a evidențiat două stări cuantice 

ale materiei: 3D semimetal topologic și 3D isolator topologic. 

Prezența a două stări ale materiei depinde de concentrația de Sb 

care determină formarea punctului 3D Dirac în spectrul energetic 
al bicristalelor Bi-Sb. 

S-a soluționat poblema optimizării tehnologiei de preparare a 

acoperirilor termochromice nanostructurate din oxizi VO2  și TiO2 
prin utilizarea a două sisteme de dozare cu controlul și 

monitorizarea stării unităților de dozare. S-a efectuat investigarea 

procesului transferului de energie dirijat de fotoni prin interfețele 
corelate ale acoperirilor termochromice nanostructurate.  

A fost dezvoltată metodologia solvato-termică de preparare a 

nanoparticulelor din ferite de cobalt și zinc - nanozimi cu o 
activitate înaltă a proceselor de peroxidază, catalază și oxidază. În 

procesul de elaborare a procedeului de sinteză a nanozimelor s-au 

determinat parametrii fizici optimi necesari metodei solvato-
termice.  

A fost efectuată o modelare matematică cu multe niveluri a 

nanostructurilor funcționale destinate spintronicii 
supraconductoare - valva de spin supraconductoare și 

metamateriale magnetice multistrat pe baza peliculelor de cobalt și 

niobiu. Rezultatele modelărilor calculate au fost aplicate la 
procesul de fabricare a nanostructurilor prin depunerea magnetron; 

au fost investigate proprietățile structurale și supraconductoare ale 
nanostructurilor obținute.Studiul transportului termomagnetic la 

nanointerfeţele bicristalului Bi-Sb a evidențiat două stări cuantice 

ale materiei: 3D semimetal topologic și 3D isolator topologic. 
Prezența a două stări ale materiei depinde de concentrația de Sb 

care determină formarea punctului 3D Dirac în spectrul energetic 

1. a) În rezultatul cercetărilor nanostructurilor funcționale 

supraconductor/feromagnet s-au determinat condițiile necesare pentru a 

realiza o creștere până la 10 ori a curentului critic prin contactele SFS 
Josephson, care ar asigura elaborarea unor supape de spin 

supraconductoare eficiente pentru spintronică. S-a detectat un crossover al 

efectului de proximitate în joncțiuni SFS cu 2 plăci de Nb ca contacte și 
diferite straturi intermediare pe bază de Ni ca verigă slabă a joncțiunilor 

SFS Josephson respective. Supra-curenții (Jc), detectați prin stratul de Ni 

pur, sunt mult mai mari decât prin aliajele diluate cu energia de schimb Eex 

mult mai mică. Analiza dependențelor Jc(T) demonstrează că acest rezultat 

este cauzat de gradul insuficient de puritate al aliajelor de Ni dezordonate, 

fapt ce duce la o lungime de coerență mică. În contrariu, parcursa liberă 
medie în straturile intermediare de Ni pur poate ușor depăși cu câteva zeci 

de nm grosimea peliculei, facilitând transportul balistic al perechilor 

Cooper cu lungimea decăderii la fel de lungă ca în metalele normale 
nemagnetice. S-a  evidențiat faptul că efectul de proximitate în 

feromagneți depinde în mod esențial de structura internă a straturilor 

componente. 
 b) În procesul studiului fenomenelor de transpoirt cuantic la interfețe 

cristaline (IC) în bicristalele Bi - Sb, care prezintă simultan 

supraconductivitate și feromagnetism slab au fost detectate manifestări a 
unor faze topologice 3D ale materiei datorită modificărilor topologice ale 

suprafeței Fermi în straturile IC. La concentrații de Sb de x ~ 0,04, 

fenomenele termomagnetice în câmp magnetuc puternic prezentă un 
comportament tipic semimetalelor topologice 3D, în timp ce la bicristale 

cu 0,07 ≤ x ≤ 0,2 se manifesta  fenomene tipice izolatorilor topologici 3D.                                                                                 

c) În rezultatul investigației magnetoresistenței și forței termomagnetice a 
microfirelor de Bi în câmp magnetic transversal la reversul câmpului 

magnetic s-a observat apariția asimetriei, definită ca efectul Umkher. 

Studiul complex al forței termomagnetice sub acțiunea deformației 
uniaxiale a relevat o reorganizare a structurii energetice urmată de 

Tranziția Topologică Electronică a suprafeței Fermi. S-a constatat 
diminuarea efectului Umkehr în rezultatul modificări anizotropiei 

suprafeței Fermi la deformație. Dispariția completă a efectului Umkehr de-

a lungul axei cristalografice binare C2 se explică în cadrul teoriei 
fenomenologice a fenomenelor de transport în semimetale.                                                                                                      

2. Prin metoda depunerii metalo-organice (MAD) au fost obținute filme de 



al bicristalelor Bi-Sb. 
S-a soluționat poblema optimizării tehnologiei de preparare a 

acoperirilor termochromice nanostructurate din oxizi VO2  și TiO2 

prin utilizarea a două sisteme de dozare cu controlul și 

monitorizarea stării unităților de dozare. S-a efectuat investigarea 

procesului transferului de energie dirijat de fotoni prin interfețele 

corelate ale acoperirilor termochromice nanostructurate.  
A fost dezvoltată metodologia solvato-termică de preparare a 

nanoparticulelor din ferite de cobalt și zinc - nanozimi cu o 

activitate înaltă a proceselor de peroxidază, catalază și oxidază. În 
procesul de elaborare a procedeului de sinteză a nanozimelor s-au 

determinat parametrii fizici optimi necesari metodei solvato-

termice.  
 

oxizi de vanadiu, filme de soluție solidă de V1-xTixO2, filme complexe de 
sare gemă – sistem perovskit de Pr0.5Ca1.5MnO4 cu destinația utilizării lor 

ca acoperiri termocromice. A fost elaboratâ metoda pentru determinarea 

compoziției soluțiilor solide de V1-xTixO2 folosind analiza XRD. A fost 

investigat procesul de oxidare a componentei funcționale de bază a 

învelișului termocromic - vanadiul în pelicule crescute sub formarea 

dinamică a amestecului gazos oxigen-argon (0-21% oxigen) în camera de 
creștere folosind reglatoare de flux de gaz.  Un exces suplimentar al 

conținutului de oxigen duce la formarea de filme mixte de V6O13 și V2O5. 

Producerea de filme monofazate cu cea mai înaltă stare de oxidare V2O5 
este controlată de rata de creștere și temperatura substratului. A fost 

perfecționată aplicația pe baza LabView pentru controlul și monitorizarea 

unităților de dozare a fluxului de gaz. 
3. În baza nanozimelor obţinute pe bază de oxid de fier modificat cu un 

polimer hidrofil au fost create nanocompozite pentru detoxificerea solului 

- NPs Fe3O4 /PVP si CoFe2O4. Conform datelor experimentale, se observă 
că ambele nanocompozite preparate sunt materiale magnetice și posedă o 

activitate înaltă de peroxidază. Prin compararea spectrelor optice de 

absorbție a magnetitei cu feritului de cobalt în dependență de timp, se 
observă că Fe3O4 acționează cu o viteză mai mare ceea ce demontrează o 

activitate peroxidazică pronunțată în timp. Aceste proprietăți asigură 

utilizarea lor nu doar la detectarea poluanților, dar și la crearea materialelor 
eficiente pentru detoxifierea solului de poluanții organici persistenți. 
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Elaborarea tehnologiilor și cercetarea proprietăților fizice ale 

materialelor uni-, tri-dimensionale și ale structurilor în baza 
compușilor II-VI, III-V, III-VI și II-IV-N2 pentru detectarea 

radiațiilor X, UV, VIS, IR, și THz demonstrează perspectivele 

conceptului abordat și anume: Au fost sintezați compuși 
semiconductori calcogenici sticloși (As2S3)0,99Fe0,01; 

(As2Se3)0,99Fe0,01; 90at.%As2S3:10at.%SnSe și obținute 

straturile subțiri de 90at.%As2S3 :10at.%SnSe; 

50at.%(As2S3)0,99Fe0,01:50at.%(As2Se3)0,99Fe0,01; 

(As2S3)0,99Sn0,01 pe sticlă acoperite cu ITO, ITO/Cu, ITO/Ag. 

A fost elaborată și fabricată instalația pentru cercetarea proceselor 
de înregistrare a imaginilor în raze X. 

Cristalele de CdTe, Cd1-xSexTe (x=0,05-0,35), Cd1-xZnxTe 

(x=0,05-0,35) crescute prin metoda Bridgman cristale au parametri 
corespunzători aplicațiilor pentru detectarea radiațiilor 

electromagnetice. 

Doparea concomitentă a cristalelor de ZnSe cu elemente din 
grupele V și VII rezultă în formarea centrelor asociative de 

luminescență activată, ce determină apariția benzilor radiative largi 

cu maxime localizate la 570-580 nm.  
În pulberile ZnO:Ag, obținute prin depunerea chimică din soluții 

apoase este depistat efectul de autoabsorbție a radiației violete în 

ZnO cu transmiterea energiei centrelor radiative la lungimi de undă 
mari. 

A fost demonstrată posibilitatea obținerii straturilor buferale de 

ZnO pe Si prin metoda hidrotermală și eficacitatea lor în calitate de 
barieră la difuzia Si din substrat în GaN, preparându-se straturi de 

GaN pe Si cu conductibilitate p și n cu bufer de ZnO. 

Optimizarea metodei de depunere CSS a rezultat în prepararea 
structurilor Ga2S3/SnO2/Sticlă. 

Optimizarea tehnologiei DC magnetron sputtering pentru 
prepararea peliculelor de ZnSnN2 a fost realizată teoretico-

experimental.Heterojoncțiunile tip nCdS-i-pInP, (i - strat epitaxial 

intermediar, pi=5-61016 cm'3) au valorile fotosensibilității 
absolute de 510 pA/mV pentru 650-850 nm, fiind și optime pentru 

prepararea fotodetectorilor în interval vizibil al spectrului. 

Structuri multistrat Ag/(As2S3)0,99(Bi2Se3)0,01, Ag/(As2S3)(0,90)(SnSe)(0,10) și 

Ag/(As2S3)x(Bi2Se)1-x/ (As2S3)xSn1-x au fost obținute pe substraturi de safir 
pentru studierea difuziei Ag sub acțiunea radiației X (5-50 keV, spectrul 

integral). Mărirea transmisiei ca urmare a difuziei Ag în stratul 

semiconductor sub acțiunea razelor X este de: 1,4% pentru structura 
Ag/(As2S3)(0,90)(SnSe)(0,10) absorbția dozei de 0,55 Gy, 0,9% pentru 

Ag/(As2S3)0,99(Bi2Se3)0,01 la o doză de 0,68 Gy și 1,2% pentru 

Ag/(As2S3)x(Bi2Se)1-x/(As2S3)xSn1-x  (0,57 Gy). În zonele iradiate cu raze 

X, ca urmare a difuziei Ag, viteza de gravare chimică a stratului 

semiconductor se modifică în comparație cu zonele neiradiate, ceea ce 

permite vizualizarea imaginilor înregistrate cu raze X prin gravare 
chimică. 

Au fost elaborate cicluri tehnologice optime de sinteză a monocristalelor 

de ZnSe prin metoda reacțiilor chimice de transport și doparea lor 
concomitentă cu impurități de elemente din grupa V cu utilizarea I, Br, Cl 

în calitate de agent transportator, precum și sinteza nanopulberilor de ZnSe 

prin metoda solvotermală cu doparea lor în procesul de creștere cu 
elemente din grupa a V-ea (N, As). A fost studiată influența dopării 

concomitente a monocristalelor de ZnSe cu elemente din grupele V (P, As, 

Sb, Bi) și a VII (Cl, Br, I) asupra formării centrelor radiative de FL. 
Doparea rezultă în formarea centrelor acceptoare asociative FL activatoare 

de tipul (ASe
VBSe

VII), cu maxime localizate în regiunea 570-580 nm. A fost 

propus un mecanism de formare a benzii radiative noi. 
S-a demonstrat eficacitatea sporită a unor solvenți (etanol, propanol) 

pentru acetatul de zinc aplicat la obținerea straturilor de nucleație de ZnO 

pe n-Si(111) prin metoda cvasi hidrotermală în vederea obținerii barierelor 
pentru GaN. 

Au fost preparate straturi monofazice de -Ga2S3 prin metoda CSS și 

determinată evoluția structural morfologică în funcție de parametrii 
tehnologici. 

Condițiile de preparare a straturilor subțiri A2B6 influențează puternic 
structura și proprietățile suprafețelor acestora. Mărirea temperaturii 

suportului (CdS/ZnO:Al/Sticlă) duce la mărirea dimensiunea medii a 

cristalitelor (55 nm) și la micșorarea tensiunilor mecanice în straturile 
subțiri. Concentrația maximă a purtătorilor de sarcină în straturile de CdS 

este de 7·1018 cm-3 pentru substraturile de ZnO:Al. 



Dispozitivele RTD (diode tunel rezonante) cu grosimea barierelor 
cuantice de 3 nm și lărgimea gropii de potențial de 1 nm au 

densitatea de curent în maxim de ~ 2,5-103 A cm ’2 pentru 

tensiunea de 1,16 V, cut-off frequency și puterea maximă sunt 

respectiv 3 pW și 0,54 THz la300K. 

Aplicarea tehnologiilor HVPE, depunerea din aerosol, metaloorganică, 
magnetron și spray piroliză a permis prepararea fotodetectoarelor cu 

sensibilitate sporită în intervalul spectral cu 400-950 nm, cu maxim al 

sensibilității la 850 nm. 

Fotodetectori UV în bază de ZnSe cu structura metal-semiconductor-

metal, având contacte hibride cu folosirea nanofirelor de Ag și contactelor 

din Ni/Au, au fost preparate și cercetate la tensiune de până la 15 V. 
Dispozitivul are sensibilitate după curent maximă de 0,58 A W-1 la 15 V 

(325 nm). Dependența detectivității de tensiunea aplicată are formă de V. 

Detectivitatea maximă este de 5,49 × 1010 cm Hz1/2 W-1 la 15 V. 
Mărirea concentrației de dopare a regiunii colectorului de la 1×1018 cm-3 

până la 8×1019 cm-3 în structuri cuantice polare c-plane AlxGa1-xN/GaN cu 

o singură groapă de potențial și bariere cuantice duble (Al, x=0,30) rezultă 
în micșorarea lățimii barierei induse de la ~ 50 nm la 10 nm și contribuie 

la mărirea ratei proceselor de tunelare rezonantă. Doparea n-tip a 

colectorului (1×1019 cm-3) în structuri cuantice polare c-plane AlxGa1-

xN/GaN cu două gropi de putențial cuantice și bariere cuantice triple (Al, 

x=0,25) rezultă în energia rezonantă ~ 0,24 eV. 
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Planul calendaristic pentru anul 2020 a fost realizat complet. S-au  
obținut noi rezultate științifice importante pentru soluționarea 

problemelor moderne de optimizare și control. A fost obținută 

formula asimptotica pentru probabilitățile stărilor in lanțurilor 
Markov și s-a elaborat un algoritm polinomial de aflare a 

strategiilor optime pentru problema stocastică de control pe rețele. 

S-au formulat și s-au cercetat variantele de joc ale problemelor de 
control optimal pe rețele și s-a demonstrat existența echilibrului 

Nash staționar pentru aceste modele.  

Au fost cercetate caracteristicilor probabilistice de bază a 
proceselor de tip telegraf (procese de difuzie) pentru care  fost 

obținute proprietățile principale ale lor. A fost elaborat modelul de 

calcul de echilibrul  general  cu criteriu multiplu pentru Republica 

Moldova și efectuate simulări in baza datelor statistice. In baza 

sistemului de ecuații Navier-Stokes s-a elaborat modelul 

matematic pentru cercetarea  procesului de formare a fluxului de 
gaz vâscos termoconductor. Au fost  obținute expresiile analitice 

pentru funcţiile de influenţă sferică a sistemului sferic 

incompresibil de influenţă in cazul   funcţiilor  Green cunoscute  
pentru ecuaţia Poisson. Realizările obținute in anul 2020  

demonstrează faptul că  executorii proiectului pot continua  cu 

succes cercetările la tematica proiectului. 

Planul calendaristic pentru anul 2021 a fost realizat complet. S-au  obținu 
noi rezultate științifice pentru problemele Markov decizionale  

generalizate și pentru problemele stocastice de control optimal discret cu 

criteriile de optimizare a costului total cu discont si a costului mediu per 
tranziție.  S-au formulat condițiile necesare și suficiente de existență a 

soluțiilor optime pentru aceste probleme. În baza demonstraţiilor 

constructive ale acestor resultate s-au elaborat și teoretic s-au argumentat  
noi algoritmii numerici  de aflare a strategiilor optime staționare și 

nestaționare. Pentru elaborarea algoritmilor cu estimaţii polinomiale s-au 

utilizat metode speciale ale  programării dinamice, programării lineare și  
programării fracționar-lineare. S-a demonstrat existența  echilibrului Nash 

staţionar pentru variantele de joc ale problemelor stocastice   de control cu 

comutare si cu un singur controlor al funcțiilor de distribuție în stările 

sistemului stocastic.   Noi metode  si algoritmi  numerici au fost elaborați 

pentru  variantele  multicriteriale  ale programării fracționa convexe  

generalizate și pentru problemele de amplasare pe grafuri și rețele. 
Rezultate esențiale noi s-au obținut pentru procesele de difuzie (procese de 

tip telegraf). Pentru aceste procese  s-a propus  o nouă abordare ce a permis 

de a afla  funcțiile caracteristice probabilistice în diverse spații.  A fost 
elaborat și cercetat modelul determinist şi modelul stocastic pentru 

determinarea ritmului de creştere al Produsului Intern Brut pentru 

Republica Moldova în condiţiile desfăşurării epidemiei COVID-19. Noi 
metode analitice şi numerice au fost propuse pentru problemele dinamice 

ale mecanicii corpurilor solide și a gazelor. Rezultate importante au fost 

obținute pentru problemele mecanicii gazelor vâscoase. A fost 
argumentate noi metode de cercetare a formarii fluxului de gas vâscos 

termo-conductibil utilizând sistemul de ecuații Navier-Stokes. Au fost 

obținute reprezentările integrale generale pentru funcțiile Green în 
deplasări în cazurile problemelor tridimensionale de limită ale teoriei 

termoelasticității necuplate pentru domenii, geometria cărora se descrie în  

coordonate sferice. Rezultatele obținute in cadrul proiectului in anul 2021  
au fost publicate in ediții prestigioase și raportate la diverse conferințe 

naționale și internaționale. Acesta  demonstrează faptul că  executorii 

proiectului pot continua  cu succes cercetările la tematica proiectului. 
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In rezultatul implementării proiectului a fost sintetizat și 

caracterizat prin spectroscopie optiică și fotoluminescență un nou 

complex binuclear [Eu(p2-OC2H5)(btfa)(NO)3(pen)]2x phen.  
Numărul și intensitatea benzilor corespunzătoare a tranzițiilor 

electronice T )q—vT, sugerează faptul că proprietățile de 

luminiscenta ale compusului sunt asociate cu simetria joasă a 
centrului de coordinare. Randamentul cuantic absolut Q a FL, 

În cadrul proiectului au fost sintetizați și studiați semiconductori cuaternari 

nanostructurați din sistemul As-S-Sb-Te (As1.17S2.7Sb0.83Te0.40, 

As1.04S2.4Sb0.96Te0.60, As0.63S2.7Sb1.37Te0.30, As0.56S2.4Sb1.44Te0.60). Din punct 
de vedere al compoziției și structurii, pentru caracterizarea lor au fost 

aplicate metodele analizei fluorescenței cu raze X (AFRX), difracției 

razelor X (XRD), microscopiei de forță atomică (AFM). Tablourile de 
difracție cu raze X indică existența în materialele sintetizate atât faze în 



optoelectronică, fotonică 
și biomedicină 

randamentul cuantic intrinsec QEu și eficiența sensibilizării rjse„s 
au fost determinate a fi 49,2%, 54,9% și respectiv 89,6%. 2. 

Materialele optice din sticle calcogenice (Ge-As-Se, As-S-Se-Sn) 

au fost caracterizate cu ajutorul difracției razelor X, a analizatorului 

de fluorescență AFRX "X-Calibur" și cu Microscopul Electronic la 

Transmisie (TEM) cu rezoluției înaltă. Prin metoda termică de 

evaporare în vid au fost obținute straturi subțiri și heterostructuri 
multistrat, efectuate măsurători optice și fotoelectrice, care au 

arătat că caracteristicile fotoelectriCe depind de polaritate și 

valoarea câmpului electric aplicat. Totodată s-a stabilit, că 
sensibilitatea și eficiența rețelelor de difracție înscrise în structurile 

Cr-As2S3, Cr-As4S3Se3 se majorează în prezența aplicării 

descărcări electrice tip corona, datorită efectelor fotostructurale și 
de difuzie a electrodului metalic. 

A fost obținut un sistem de ecuații diferențiale care permite 

modelarea cineticii procesului de peroxidare a lipidelor, testarea 
activității antiradicale a diferitelor tipuri de antioxidanți, 

determinarea parametrilor cinetici. 

A fost propus un model teoretic cvasi-clasic care descrie dinamica 
de localizare a unui electron comun (ce tunelează între centrele 

nanoclusterului) luând în considerare efectele de polarizare a 

acestor centre. Absorbția luminii de impurități în firele cuantice în 
prezența câmpurilor electrice și magnetice externe direcționate 

paralel între ele și perpendiculare pe axa nanofirului poate fi 

descrisă cu ajutorul unui model teoretic de potențial parabolic. 

stare microcristslină, cât și amorfă. Pentru materialele semiconductoare 
obținute au fost studiate spectrele de absorbție și reflexie optică în 

domeniile UV-VIS și NIR și transmisia optică în domeniul IR. Pentru 

diferite valori ale tensiunii aplicate (U=10300 V) în intervalul lungimilor 

de undă =0.41.3m a fost investigată distribuția spectrală a curentului 

fotoelectric staționar Iphc=f() pentru semiconductorii nanostructurați 

As0.56S2.4Sb1.44Te0.60, As1.04S2.4Sb0.96Te0.60 și din sistemul calcogenic 
(As2S3)x(Sb2S3)1-x. Pentru semiconductorii nanostructurați 

As0.56S2.4Sb1.44Te0.60 și As1.04S2.4Sb0.96Te0.60 maximul fotosensibilități este 

situat la lungimea de undă  =0.96 m. Adițional, în spectrele curentului 

fotoelectric staționar Ifc=f(), apar niște maxime în domeniul lungimilor 

de undă mai mici =0.76 m (hν≈1.63 eV) pentru As0.56S2.4Sb1.44Te0.60 și 

=0.68 m (hν≈1.82 eV) pentru As20.8S48.0Sb19.2Te12.0, respectiv.  
În straturi amorfe As2S3 au fost cercetate tablourile de difracție produse de 

structurile holografice cu relief, care constau din două rețele de difracție 

identice suprapuse încrucișat, înscrise cu ajutorul unui fascicul de 

electroni. Unghiul orientări reciproce a rețelelor de difracție cu perioada  

(m) a fost variat în limitele =20 - 900. A fost analizat procesul de 

înregistrare a rețelelor holografice la lungimea de undă a laserului cu argon 

=488 nm și procesul de decapare chimică ulterioară. A fost stabilit, că în 

procesul de înscriere se formează o rețea de fază cu relief cu eficiența de 

difracție la nivel de câteva procente, iar după decaparea chimică poate fi 

majorată până la valoarea de =34 % pentru domeniul IR apropiat. 

Rezultatele acestei investigații prezintă perspectivă pentru elaborarea și 

fabricarea rețelelor holografice în domeniul proiectării dispozitivelor 
optice. 

A fost preparat și caracterizat compusul coordinativ cu Eu(III) 

Eu(TTA)3(Ph3PO)2 (TTA = thenoyltrifluoroacetonate, Ph3PO = 
triphenylphosphine oxide). Compusul în formă de pulbere a fost 

caracterizat thermogravimetric (TGA), prin spectroscopia de transmisie 

optică și fotoluminescență (PL). PL a fost înregistrată pentru diferite 

temperaturi în domeniul T=11-300 K. În spectrele de PL au fost detectate 

benzi înguste specifice de emisie, cauzate de tranzițiile electronice ale 

ionului de Eu(III) 4f→4f  5D0→
7Fj (j = 0-4). Benzile principale sunt 

centrate la lungimile de undă =580, 595, 615, 650 și 698 nm. Complexul 

coordinativ Eu(TTA)3(Ph3PO)2 prezintă interes pentru aplicații potențiale 

în optoelectronică, medicină și în elaborarea de senzori. 
Au fost obținute caracteristicile dinamicii și regimurilor de localizare a 

electronilor în nanoclasteri (terameri), luând în considerație două canale 

diferite de tunelare a electronilor pentru fiecare centru. A fost elaborată o 
metodă teoretică generală pentru calculul caracteristicilor cinetice ale 

fenomenelor de transport în diferite nanostructuri. S-au obținut o serie de 

calcule numerice pentru cinetica procesului de pereoxidare a complecșilor 
de citocrom Cyt-CL cu participarea unui antioxidant. 
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Clusterii heterometalici nanodimensionali cu nucleul 

[Mnlli0Mnllli6Ln1116]!i6+ (Ln=Dy,Te) au fost obținuți și posedă 
proprietăți de magnet monomolecular. Clusterii cu nucleul 

{Fe2Tb2}, {Fe4Sni2}, {FcisLnfi}, Ln=Tb,Nd prezintă arhitecturi 

structurale diverse inclusiv inelare.  
Compusul multicomponent hexaminăcobalt(III)triclorură cu 

fenantrolină cu proprietăți pronunțate de inhibitor al dezvoltării 

cancerului la vița-de-vie arată o reducere semnificativă a creșterii 
bacteriei Rhizobium vitis. Studiul roentgenostructural al 

compușilor cu 4,4'- diaminodifenilmetanul a stabilit crearea 

complecșilor mono- și polimerici, ligandul adoptând diferite 
moduri de coordinare. Investigarea compușilor cu liganzi micști a 

stabilit formarea polimerilor coordinativi exclusiv prin punte 

bipiridinică, acidul rodanin-3-acetic aratând însă un mod neașteptat 

de coordinare ce a dus la formarea lanțurilor duble în cristale. 

Pentru a dezvolta designul a noi materiale organice/anorganice hibride 

cristaline cu proprietăți fizice și biologice avansate și în conformitate cu 
programul de activitate pentru 2021, au fost studiate structurile a 63 de 

compuși noi în fază monocristalină prin difracție de raze X și alte metode 

fizice. Au fost dezvoltate noi abordări sintetice pentru crearea materialelor 
cristaline din clasa clusterilor polinucleari de carboxilat homo- și 

heterometalici, care includ nucleul metalic {Fe6}, {Co3}, {Co2La2}, 

{Co2Er2}, precum și a polimerului coordinativ în care clusterii cu nucleul 
{Na2Fe10} sunt uniți prin linkeri de 4,4’-bipiridină. 

Cercetări substanțiale s-au concentrat asupra noilor concepte de 

economisire a energiei pentru iluminat și a utilajelor bazate pe conceptul 
de radiație indusă de agregarea luminoforilor organici. Pentru a studia 

corelația dintre structura cristalului și proprietățile luminiscente și 

posibilitatea de reglare a modului de stivuire a interacțiunilor responsabile 

de agregare prin coordinarea luminoforilor de triimidazol la metal, o 



Varietatea diferitor săruri metalice combinate cu liganzi de tip 
azine în condiții sintetice diferite a dus la crearea polimerilor 

coordinativi 1D-3D, inclusiv poroși. Acești compuși au evidențiat 

flexibilitate conformațională a liganzilor, corelația „lipsa 

conjugării - pierderea culorii” și influența prezenței/lipsei 

moleculei oaspete asupra luminiscenței. Spectrele de luminiscență 

pentru compușii metalelor d10 au stabilit o modalitate posibilă de 
a regla proprietățile emisive.  

Unii din compușii organici multicomponenți cu ingrediente 

biologic-active investigate detaliat, atât din punct de vedere 
structural, cât și al stabilității termice, cineticii descompunerii și 

proprietăților luminescente, s-au evidențiat și ca regulatori de 

creștere a plantelor. 

atenție deosebită a fost acordată studiului fenomenelor de emisie cauzate 
de agregarea liganzilor de luminofor în cristalele compușilor coordinativi 

ai Cu(II), Zn(II) și Cd(II) și în compusul ionic cu Eu(III). Au fost obținute 

cristale pentru 23 compuși coordinativi mono-, bi- și polinucleari noi cu 

diferite rapoarte metal/luminofor/anion/apă-ligand. Cristalele tuturor 

compușilor prezintă un răspuns de emisie atunci când sunt iradiate cu o 

lampă UV-vizibilă, iar cristale de performanță au fost caracterizate 
spectroscopic complet. 

Pentru a explora posibilitatea livrării de către cristalele polimerice a 

biomoleculelor, au fost obținute cristalele polimerilor coordinativi de 
Cu(II) cu molecule biocompatibile. Au fost obținute și caracterizate în fază 

monocristalină sarea organică de trietanolamoniu/4-nitrobenzoat și 

produsele interacțiunii acestei cu sărurile NiCl2/Cu(CH3COO)2. 
Investigația fotoluminiscenței pentru aceștea relevă o corelație între 

ansamblul supramolecular al componentelor și proprietățile lor 

fotoluminescente. A fost sintetizată o nouă serie de cristale 
multicomponente care conțin cationul [Co(NH3)6]

3+ și liganzi N-, N,O- și 

O-donatori, inclusiv derivați de sulfonat, care au fost testaâi in vitro 

împotriva agrobacteriei. 
În cadrul colaborării științifice cu Institutul de Chimie și Universitatea de 

Stat din Moldova, o serie de polimeri coordinativi, compuși organici și 

coordinativi mononucleari au fost studiati prin metoda cu raze X pe 
monocristal: evoluția de la complexe mononucleare discrete la cluster 

trinuclear liniar și rețele coordinative 2D au fost explorate la compușii de 

Mn(II) cu baze Schiff în bază de dihidrazone; a fost demonstrată 
asemănarea structurală a polimerilor coordinativi 2D homometalici de Zn 

și Cd cu a analogilor heterometalici Zn/Cd și Mn/Zn. Unii dintre compușii 
studiați de Cu(II) cu tiosemicarbazonelele posedă proprietăți biologice 

vitale, inclusiv cu proprietăți anticancer. 

În 2021, în cadrul proiectului, au fost publicate 25 de articole științifice în 
reviste și monografii științifice internaționale de top, inclusiv în reviste 

prestigioase cu factori de impact mare, membrii echipei au participat la 13 

conferințe științifice internaționale și naționale (on-line) și au publicat 26 
de rezumate, au obțunut 5 brevete, care au fost premiate cu medalii de aur, 

argint și diplomă de excelență la saloane de inventică. Au fost susținute 

două teze de doctor, una de master și una de licență și sunt în curs de 
realizare 3 teze de doctor, o teză de master și una de licență. 
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Moldova 
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Au fost obținuți fotosensibilizatori pe baza ZnPc funcționalizață cu 

grupele OH și congugați cu (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylamino) 

acid butanoic (AC). Au fost sintetizate nanoparticule de aur 
(AuNPs) prin metoda propusă de Turkevich care s-au incorporat cu 

ZnPc-SO3H. De asemenea au fost sintetizați copolimerii binari N-

vinilpirolidonă (N-VP) cu clorură de acriloil (Cl-Ac) prin metoda 
polimerizării radicalice în prezența inițiatorului azo-bis-

izobutironitril (AiBN) și grefați 

cu ZnPc în diferite proporții. Fotosensibilizatorii elaborați 
ZnPc:AC, ZnPc(OH)4:AC, ZnPc(HSO3):(AuNPs), N-

VP:Cl:Ac:ZnPc solubili în solvent netoxic DMSO/H2O prezintă 

absorbție în intervalul 700-800 nm față de ZnPc nesubstituit (675 
nm), emisie remarcabilă la λem=825 nm la excitarea cu 750 nm, 

genereaza specii O21Δg cu timpi de viață cu valorile cuprinse între 

1,5 μs .... 37,6 μs și pot produce specii reactive de oxigen (ROS), 
precum oxygen molecular. Investigarea citotoxicității la întuneric 

a FS realizați asupra fibroblaștilor dermici normali (NHDF, și 
celulelor de melanom malign (MeWo), adenocarcinom (HeLa) și 

hepatocarcinom (HepG2) nu afectează viabilitatea celulară. Mai 

mult, comparativ cu celulele 
control, unii fotosensibilizatori stimulează proliferarea 

fibroblaștilor cu 10-23% la concentrații de 1,25 - 40 μM și cu 6-

În cadrul Directiei strategice: preparate farmaceutice şi nutraceutice s-au 

sintetizat fotosensibilizatori pe baza ftalocianinei de Zn funcționalizată cu 

grupele CO2H și HSO3 prin reacția clasică și  procedeul iradierii cu 
microunde a amestecului de reactanţi.  Probele analizate au constat în 

solutii apoase la concentratia ZnPc de aproape  2 µM. Pentru legarea 

ftalocianinei de Zn functionalizată cu grupele CO2H și HSO3 de chitosan s-
a  utilizat chitosan degradat.  Încapsularea soluției ZnPc(SO3H)4/chitosan 

în  nanoparticule de Ag s-a realizat cu scopul creşterii eficienței cuantice a 

acestora. Soluția coloidală de nanoparticulele AgNPs s-a preparat conform 
reacției Tollens adăugînd la soluția de nitrat de argint un volum egal de 

soluție de glucoză. Concentrațiile inițiale ale soluțiilor de nitrat de argint și 

glucoză au fost 0,001 mol/L. Pentru prepararea conjugatului ZnPc(HSO3)4/ 
chitosan/ AgNP, un amestec de 3 ml ZnPc (HSO3)4/ chitosan și 1 ml de 

soluție coloidală de nanoparticulele AgNPs s-a omogenizat şi apoi iradiat 

5 minute la 500 W. Temperatura de reacţie a fost fixată la 70 ℃. Spectrul 
de absorbanță a soluției ZnPc(COOH)4/ chitosan și ZnPc (HSO3)4/ 

chitosan/AgNP indică lărgirea benzilor B și Q și deplasarea maximelor de 
absorbţie spre lungimi de undă mai mari în raport cu etalonul ZnPc 

nefuncționalizat. Banda Q a soluției ZnPc(COOH)4/ chitosan scindeaza în 

trei subbenzi situate la 631.3 nm, 675.5 nm și 742 nm, însă banda Q a 
soluției ZnPc(HSO3)4/ chitosan/ AgNP scindează în trei subbenzi situate la 

610.8 nm, 676,4 nm și 768.2 nm. Banda Soret nu este relevantă pentru 



21% la concentrații de 1,25 - 20 μM. Toți FS realizați nu sunt 
citotoxici la întuneric în concentrațiile 1,25 - 40 μM pentru liniile 

celulare tumorale MeWo, HeLa și HepG2. 

Direcţia strategică: energie sigură, curată şi eficientă 

A fost elaborată tehnologia pentru producerea ceramicii ZnO 

dopată cu oxizi de Al, Ga prin intermediul reacțiilor chimice de 

transport (CTR) pe baza agentului de transport HCl pentru o 
gamă largă de temperaturi (700-1500 K). Au fost obținute prin 

pulverizare magnetronică straturi nanostructurate ZnO cu 

conductivitatea de 10-3 Ω⋅cm. Cea mai bună conductivitate 

(2.6⋅10-4) Ω⋅cm a fost obţinută la doparea cu Ga cu concentraţia 
de Ga = 3 mol% a straturilor ZnO. 

Rezistenţa la suprafaţă de 3 Ω/sq la straturile cu grosimea de 800 
nm întrece cele mai bune analogii din lume. A fost atinsă una din 

cele mai înalte valori ale mobilității - 30 cm2/Vs. 

 

terapia fotodinamică a țesuturilor tumorale mai profunde, doar domeniul 
spectral 600-800 nm este reprezentativ pentru terapia antitumorală prin 

efect de fotosensibilizare. Spectrul de absorbție a soluției coloidale de 

nanoparticule de Ag relevă că modificarea concentrației soluției de nitrat 

de argint conduce la schimbarea culorii soluțiilor după cum urmează: 

galben → verde → maro → gri, iar maximumul de absorbție în spectrul 

electronic de absorbție se deplasează de la 400 nm (galben) spre lungimi 
de undă mai mari 550 nm (gri). Încapsularea soluției de 

ZnPc(HSO3)4/chitosan în nanaoparticulele de Ag cu maxim de absorbție la 

400 nm evidențiază în banda B subbenzile 265.5 nm, 336.3 nm, 383.6 nm 
și 430.6 nm, îar în banda Q pune în evidență subbenzile situate la 627,2 

nm, 692, 5 nm și 775.3 nm de o intensitate mai mică față de cele din banda 

B. Creșterea numărului de subbenzi ȋn cazul ZnPc(HSO3)4/ chitosan/ AgNP 
probabil se explică prin modificarea simetriei moleculare.             Evaluarea 

fotofizică a compuşilor sintetizați s-a realizat la Institutul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” Iași Romania. Studierea proprietăţilor 
fotofizice ale compuşilor sintetizaţi ZnPc(HSO3)4/ chitosan folosind 

spectroscopia de absorbție tranzitorie relevă absorbția stării triplete 

centrată la 380 nm și decolorarea  (bleaching) stării fundamentale centrată 
la aproximativ 350 și 680 nm, iar pentru  ZnPc(HSO3)4/ chitosan/ AgNP 

decolorarea (bleaching) stării fundamentale e observată la 840 nm. 

Maparea absorbției tranzitorii la excitarea cu 685 nm indică prezența unor 
specii tranzitorii, care au degradat dublu-exponențial cu durate ale timpului 

de viață 1730.8 ns și 11652.3 ns. Lipsa emisiei fluorescente ofera sanse mai 

bune transferului de energie către moleculele ce devin specii active, si astfel 
eficientizează  aplicatia în terapia fotodinamică. Timpul de viata  a 

fotosensibilizatorilor realizați, excitați cu lungimea  de undă  685 nm indică 
generarea de specii active cu timpi de viață cu valorile  1.7 µs  și 11.6 µs. 

În cadrul direcţiei strategice energie sigură, curată şi eficientă a fost studiată 

cinetica sinterizării pulberilor de ZnO prin CVT cu participarea Cl2 sau HCl 
în calitate de agent de transport. S-a constatat că această metodă este 

favorabilă doar pentru ZnO dopat cu Ga2O3. De asemenea au fost efectuate 

studii complexe ale cineticii sinterizării ZnO cu micropulbere de Al2O3, 
nanopulbere de Al2O3 și micropulbere de Al metalic. Au fost obţinute 

pentru prima dată ţinte ceramice de ZnO:Al (Al-metalic) cu densitatea de 

5 g/cm3, duritatea de 1 GPa şi valoarea rezistenţei specifice de  510-3 

cm. Studierea proprietăților electrice a straturilor subțiri de ZnO:Al 

obținute prin pulverizarea magnetron în curent continuu  (DC) din țintele 

ceramice ZnO:Al sinterizate indică că straturile subţiri de ZnO:Al sunt mai 
transparente decât ZnO:Ga: în cazul 2 at. % impuritate, transmitanța medie 

în regiunea spectrului vizibil (400-700 nm) este de 79% pentru impuritățile 

Ga și 81% pentru Al.   De asemenea a fost studiată cinetica sinterizării 
pulberilor de SnO2 prin CVT cu participarea Cl2 sau HCl. Pentru prima dată 

s-au obținut ceramica CVT SnO2 cu o densitate relativă de 90% și o 

duritate de 1 GPa. S-a constatat că solubilitatea impurității Cl în astfel de 

ceramică nu este mare, rezistivitatea este  0.9 cm. Pentru a obține ţinte 

ceramice conductoare şi straturi subţiri de SnO2, este necesară dezvoltarea 

tehnologiei de co-dopaj cu clor și impurități metalice. Prin metoda 
pulverizării magnetron  DC a a straturilor subțiri din ţintele ceramice 

sinterizate au fost obţinute o serie de structuri In2O3:Sn/ZnO:Ga cu grosime 

diferită a straturilor subţiri de ZnO (400-800 nm) l-a care s-au studiat 
spectrele XRD и XPS. 
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Au fost elaborate metode pentru construirea moleculelor organice 

cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali ai glicozidelor 

diterpenoide Steviozid şi Rebaudiozid А, cu păstrarea carcaselor 
native - 19-О-glicozidică şi ent-cauranoidă, pentru analiza 

multilaterală a tuturor aspectelor de acțiune fiziologică asupra bio-

modelelor cercetate. A fost realizat design-ul, sinteza şi 
determinarea relației structură-activitate pentru o serie de materiale 

A fost realizat design-ul, sinteza şi studiul relației structură-activitate 

pentru o serie de materiale hibride simetrice şi asimetrice, active împotriva 

virușilor fitopatogeni și umani, fungilor fitopatogeni, și cu proprietăți 
imunostimulatoare, pe baza dihidroabietilaminei şi acidului 

dihidroabietinic. In cadrul etapei a fost propusă o metodă convenabilă de 

preparare a acidului dihidroabietinic prin disproporționarea catalitică a 
amestecului de acizi din rășină de conifere. În rezultatul studiilor acidul 



hibride active împotriva virușilor fitopatogeni și umani, fungilor 
fitopatogeni, și cu proprietăți imunostimulatoare. Compusul 

obținut pe baza Rebaudiozidului А afectează replicarea virusului 

HIV-2 la concentraţii de 6 ori mai mici, decât remediul anti-

retroviral cunoscut didanozină.  

Activitatea fungicidă a compuşilor analizaţi a fost mai ridicată 

decît activitatea etaloanelor ketoconazol şi bifonazol. Au fost 
selectate formulări-model noi eficace, necesare elaborării formulei 

optime pentru testare ulterioară, în condiții de producție pe parcele 

mici, pentru aprecierea acțiunii anti-fungice. Preparatele studiate 
prezintă cele mai înalte proprietăți antibacteriene împotriva unor 

tulpini de bacterii fitopatogene și non-patogene, comparabile cu 

antibioticele de referință ampicilina și cloramfenicolul. Hrănirea 
stimulatoare a albinelor cu utilizarea bioregulatorului pe baza 

glicozidelor cercetate asigură îmbunătățirea creşterii puietului 

căpăcit şi prolificitatea mătcilor în diferite etape ale culesului 
melifer de la salcâmul alb. 

 

dihidroabietinic a demonstrat o citotoxicitate mai mică, în timp ce 
derivatul amino al acestuia- dihidroabietilamina, se caracterizează printr-

o citotoxicitate mai înaltă. A fost stabilit, că compușii asimetrici obținuți 

pe baza dihidroabietilaminei şi acidului dihidroabietinic au afectat 

replicarea virusului HIV în concentraţii de 5 ori mai mici, decât remediul 

antiretroviral didanozina, utilizat în terapia anti-HIV, din grupul 

inhibitorilor revers-transcriptazei. În scopul proiectării noilor compuși 
bioactivi din seria acidului dihidroabietinic, a fost realizată sinteza unor 

amide ale acestuia prin intermediul clorurii de acil respective. Au fost 

efectuate unele transformări pe grupa carboxil a acidului dihidroabietinic, 
cu scopul obținerii noilor derivați cu conțunit de azot - ureide și carbamați, 

care prezintă interes ca potențiale substanțe medicinale. 

Dihidroabietilamina deasemenea a fost supusă modificărilor chimice, fiind 
inclusă în studiu în această etapă a proiectului. Au fost urmate două direcții 

principale de transformare chimică ale dihidroabietilaminei. În scopul 

studierii efectelor contraionului asupra activității biologice a sărurilor 
dihidroabietilaminei, a fost sintetizat un șir de săruri ale acesteia și au fost 

efectuate modificări chimice ale grupării amino primare cu obținerea 

derivaților heterociclici. S-a constatat, că tratarea boabelor de grâu comun 
de toamnă cu soluții de hibrizi moleculari contribuie în majoritatea 

cazurilor la sporirea unor importanți indici de creștere și dezvoltare 

(lungimea radiculei, lungimea tulpiniței, lungimea plantulei, indicele de 
vigoare, biomasa per plantulă) în studiul interacțiunii plantelor cu agenții 

cauzali ai putregaiului de rădăcină – Fusarium oxysporum și Drechslera 

sorokiniana. În baza datelor obținute au fost elaborate trei procedee de 
tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. A fost cercetat efectul 

antimicotic al unui șir de substanțe biologic active (metaboliţi vegetali, 
extracte din plante) pentru combaterea uneia dintre principalele boli 

micotice ale viţei de vie - putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.). 

Preparatele au fost testate în condiții de laborator „in vitro” (pe organe de 
plante izolate - boabe de vița de vie în vase Petri), următorul pas fiind 

crearea formulărilor-model pentru testare în condiții de producție pe 

parcele mici (satul Ulmu,  r-ul Ialoveni) pentru aprecierea acțiunii lor 
fungistatice și fungicide asupra manei viței de vie. Au fost acumulate 

cantități suficiente de substanțe necesare pentru studii de bioactivitate, 

crearea formulărilor-model și efectuarea testelor pe teren, privind 
utilizarea bioregulatorilor în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de 

primăvară. Pentru realizarea obiectivelor propuse, în calitate de obiect al 

investigaţiilor au servit familiile de albine de rasa Carpatică, de la 
stupinele: satul  Zorile, r-nul Orhei; satul Cojușna, r-nul Strășăni; satul 

Selişte, r-nul Nisporeni; satul Peticeni, r-nul Călăraş. În contextul situației 

create de pandemia de coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2), a fost 
cercetat propolisul, fiind considerat o materie primă terapeutică accesibilă, 

de alternativă, care rareori provoacă efecte secundare. Rezultatele privind 

studiul extractelor de propolis, colectat în zona centrală a Moldovei au 

demonstrat, că natura solventului afectează în mod semnificativ 

compoziția extractelor, care diferă în ceea ce privește proprietățile și care 

pot fi recomandate pentru prevenirea mai multor boli, inclusiv Covid-19. 
Unele componente ale extractelor, cum ar fi pinocembrina, au fost propuse 

anterior pentru tratamentul ischemiei cerebrale, hemoragiei intracerebrale, 

bolilor neurodegenerative, bolilor cardiovasculare și aterosclerozei, acest 
compus manifestând și proprietăți cardioprotectoare, precum și efect 

inhibitor puternic asupra virusului SARS-CoV-2. 
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 S-a stabilit că la depunerea indusă și obținerea acoperirilor 
nanostructurate a metalelor din grupa fierului cu wolfram au loc 

fenomene dimensionale a proprietăților (a microduritatii și 

rezistenței la coroziune). Acestea sunt condiționate de formarea în 
straturile superficiale a straturilor oxidate, concentrația cărora se 

mărește odată cu creșterea valorii suprafeței de depunere și a 

Examinarea cineticii de nucleare (fază de tranziție) referitor la  
codepozitarea indusă a metalelor din  grupa fierului cu wolframul ca 

cinetică de formare a fazei solide într-un sistem fractal în condițiile 

dependenţei exponenţiale a densităţii de coordonată permite, dintr-un 
anumit punct de vedere, de a explica (și a prezice) următoarele 

particularități ale componenței și structurii acoperirilor obținute:  



densității volumetrice a curentulu. Formarea acestora este o 
consecință a vitezei înalte de micșorare a concentrației complexului 

metal-oxidant. Drept rezultat are loc reacția chimică de interacțiune 

a intermediatului cu apa. viteza căreia determină concentrația 

oxizilor în stratul superficial. 2. Au fost elaborate metode 

tribologice de deformare plastică severă (DPS) cu scopul durificării 

(nanostructurării) oțelului AISI 3161, pentru utilizarea lui în 
calitate de substart în structurile acoperite de hidroxiapatită/oțel și 

biosticlă/oțel. In plus, utilizarea metodelor tribologice a permis de 

a controla rugozitatea suprafeței oțelului, ce este important pentru 
obținerea unei adeziuni bune dintre film și substrat. 3. în premieră 

au fost obținute acoperiri nanostructurate pe suprafețele metalice, 

îmbinând într-un process tehnologic unic: durificarea prin scântei 
elctrice+tratamentul termochimic în electroliți (duplex-proces). 

Nanostructurarea straturilor formate a fost confirmată de 

rezultatele cercetărilor cu echipamente și aparate moderne de 
studiere a solidului și testării caracteristicilor fizico-chimice și de 

exploatare. 

- nanocristalinitatea (rontgenoamorfitatea), ca urmare a vitezei sporite în 
schimbul de interfaze (în limită – exponențiale), ce duce la o limitare 

naturală a dimensiunilor nucleelor obținute de fază nouă; 

- dependența proprietăților acoperirilor obținute (microduritate, rezistenta 

la coroziune) de densitatea volumetrică a curentului; 

- implementarea în componența acoperirilor obținute a incluziunilor de 

oxid-hidroxid si hidrogen are ca rezultat al participării în procesul de 
formare a unei noi faze de molecule de solvent (apă) la o viteză sporită a 

schimbului interfazic; 

- prezența efectelor dimensionale macroscopice (microduritate și 
rezistență la coroziune) la acoperirile obținute.  

Modelele prezentate (liniară și neliniară) și coincidența calitativă 

a acestora cu rezultatele experimentale pot servi ca bază teoretică pentru 
soluționarea uneia dintre problemele fundamentale ale tehnologiei 

electrochimice – transferul pe scară largă de la experimente de laborator la 

tehnologii industriale. Stabilirea în prezenta lucrare a principiului obținerii 
acoperirilor nanostructurate în combinație cu rolul densității volumetrice 

a curentului în dirijarea proprietăților acestora, au o importanță principială 

pentru transferul de la încercările de laborator în practică. 
În rezultatul investigațiilor sistematice ale procesului alierii prin 

scântei electrice, utilizând generatoare de impulsuri (concepție nouă) s-a 

reușit sintetizarea  acoperirilor multicomponente cu conținut de faze 
nanocristaline și amorfe, ce atribuie suprafețelor 

A fost realizată optimizarea procesului de pulverizare magnetron 

a filmelor bioactive – biosticlă (BS) și compozit de hidroxiapatită cu 
biosticlă (HAP-BS), pe substrat de oțel medicinal nanostructurat, prin 

modificarea condițiilor de depunere - distanța dintre țintă și substrat, 
frecvența, puterea și tensiunea sistemului magnetron, la fel și timpul de 

depunere, în rezultatul căreia au fost obținute straturi de o grosime de 850 

nm. A fost stabilit, că filmul de BS posedă o adeziune mai înaltă 
comparativ cu compozitul HAP-BS și totodată rugozitatea mai înaltă a 

suprafeței oțelului contribuie la o majorare a adeziunii. Acoperirea oțelului 

cu filmele de biosticlă și hidroxiapatită contibuie la durificarea sistemului. 
Deci, sistemele acoperite BS/oțel și HAP-BS/oțel au un șir de priorități nu 

doar din punct de vedere biologic, dar și mecanic, pentru utilzarea lor în 

calitate de implanturi osoase. Rezultatele obținute au demonstrat, că aceste 
sisteme au o duritate mai înaltă comparativ cu oțelul și totodată o fragilitate 

mai scăzută comparativ cu probele 3D (voluminoase) de BS și HAP-BS. 
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S-au obținut monocristale perfecte ale compusului GeV4S8 cu 
structura spinel lacunară, în care cercetările magnetizării, 

ultrasunetului și polarizării dielectrice, efectuate în câmpuri 

magnetice puternice până la 60 T, au evidențiat o secvență de stări 
complexe magnetice, polare cu ordonarea orbitală diferită. în 

premieră a fost construită diagrama de fază H-T completă ale 

acestui compus, care manifestă proprietăți multiferoice importante 
pentru sisteme moderne de memorie magnetică. 

Au fost obținute cristale lamelare de MOS2, MoSe2 și WSe2 

dopate cu crom și vanadiu și intercalate cu clor (MoS2:Cl2) și iod 
(MoSe2:I2, WSe2:I2). în spectrele de fotoluminescență ale 

cristalelor dopate au fost depistate noi benzi largi în domeniul 

infraroșu, centrate la energii mai mici decât band-gapul indirect al 
materialului. Prin analiza comparativă a spectrelor de împrăștiere 

Raman, obținute la excitarea cu laser IR, și a spectrelor de 
luminescență a excitonilor legați în MoSe:I2, au fost identificate 

liniile spectrale Raman, cauzate de moleculele de halogen 

încorporate în interstițiul van der Waals. 
A fost propusă o nouă tratare microscopică pentru descrierea 

fenomenului crossover-ului de spin în compușii, în care ionul de 

A fost elaborată tehnologia de creștere și obținute monocristale perfecte 
ale compușilor GaNb4S8, și AlV4S8 cu structura spinel lacunară și a 

compusului Fe2Mo3O8 cu structura hexagonală. Cercetările proprietăților 

structurale și magnetice de bază efectuate în regiunea temperaturilor 2 - 
400 K și câmpurilor magnetice până la 5 T au depistat tranzițiile structurale 

și magnetice ale acestor cristale. Pentru GaNb4S8 a fost evidențiată tranziția 

magnetică la temperatura 32 K cu scăderea bruscă a susceptibilității, 
datorată posibilei formări a stării de tip spin-singlet. În compusul 

Fe2Mo3O8 s-a găsit anizotropia substanțială a susceptibilității magnetice 

de-a lungul și perpendicular axei c. S-a stabilit diferența substanțială a 
momentului magnetic efectiv și a temperaturii Curie-Weiss pentru aceste 

două configurații, ceea ce demonstrează dominarea interacțiunilor 

antiferomagnetice în planurile ab „honeycomb” comparatuv cu cele de-a 
lungul axei c. Rezultatele obținute au permis de a clarifica mecanismele de 

ordonare polară și proprietățile multiferoice ale acestor materiale fiind 
importante atât pentru descrierea teoretică a fenomenelor fizice în 

materiale semiconductoare și isolatoare cu ordonarea magnetică, cât și 

pentru elaborarea dispozitivelor spintronice bazate pe principii noi, cu 
capacitatea sporită de înregistrare a informației.  

Au fost obținute cristale masive, folii și filme bidimensionale 2D de 



fier(II) se află în înconjurarea octaedrică a ionilor de sulf. în cadrul 
acestei tratări a fost dată interpretarea calitativă și cantitativă a 

cursului transformării de spin în funcție de temperatură și explicate 

proprietățile magnetice observate experimental în compusul [Fen 

(EtL)3](PF6)2 și derivații acestuia. 

dicalcogenizi ai metalelor de tranziție de WS2, MoS2 și MoSe2. A fost 
stabilit, că luminescența excitonilor legați de moleculele de halogen, 

adsorbite pe suprafața unui strat monoatomar 2D de WS2 manifestă 

distribuție spectrală calitativ diferită de cea a luminescenței excitonilor 

legați de aceleași molecule biatomare, incorporate în interstițiul van der 

Waals al eșantioanelor de WS2 masive (bulk). Prin efectuarea calculelor 

teoretice DFT, au fost  stabilite particularitățile spectrului energetic, induse 
de moleculele halogenului de pe suprafața monostraturilor WS2:Br2, 

identificată poziționarea spațială a halogenului adsorbit și propus un model 

teoretic pentru descrierea proceselor de recombinare radiativă a excitonilor 
legați 2D. A fost cercetată evoluția spectrelor de emisie a excitonilor legați 

în cristalele de WS2:Br2 și MoS2 Cl2, I2 în câmpuri magnetice intense (de 

până la 30T). În baza analizei datelor Zeeman a fost determinat g-factorul 
și stabilită structura fină a spectrului excitonic, fiind identificate stările 

”întunecate”(dark) și cele ”luminoase” (bright).  

A fost examinat cristalul ce conține clusterul Cr-ligand-Co heterometalic 
cu un  electron neimperechiat pe ligand ca unitate structurală. Modelul 

elaborat descrie caracteristicile magnetice și de polarizabilitate ale acestui 

cristal luând în considerare faptul că electronul, care rezidă pe ligand, 
poate fi transferat la ionul de Co, transformând astfel ionul diamagnetic ls-

CoIII în cel paramagnetic hs-CoII. Deoarece această transformare este 

însoțită de redistribuirea densității electronice și extinderea lungimii 
legăturilor Co-N, interacțiunea vibronică a ionului de Co cu vibrații total 

simetrice ale celei mai apropiate înconjurări și interacțiuni cooperative 

dipol-dipol și electron-deformațională, sunt de asemenea luate în 
considerare. . Interacțiunile de schimb între ionul CrIII și electronul 

localizat pe ligand, precum și în perechea CrIII-hs-CoII, sunt de asemenea 
incluse în considerare; parametrii acestor interacțiuni sunt estimați în 

cadrul metodei DFT. Bistabilitatea în caracteristicile magnetice și de 

polarizare este prezisă pentru anumite valori ale interacțiunilor intra- și 
intercluster în cristalul examinat. În cadrul abordării dezvoltate este dată 

explicarea detaliată a proprietăților magnetice observabile ale cristalului 

[Cr(SS-cth)(Co(RR-cth)(μ-dhbq))](PF6)2Cl. 
Au fost obținute cristale masive, folii bidimensionale 2D și filme 

ultrasubțiri de dicalcogenizi ai metalelor de tranziție de WS2, MoS2 și 

MoSe2. A fost stabilit, că luminescența excitonilor legați de moleculele de 
halogen, adsorbite pe suprafața unui strat monoatomar 2D de WS2 

manifestă distribuție spectrală calitativ diferită de cea a luminescenței 

excitonilor legați de aceleași molecule biatomare, incorporate în 
interstițiul van der Waals al eșantioanelor de WS2 masive (bulk). Prin 

efectuarea calculelor teoretice DFT, au fost relevate particularitățile 

spectrului energetic, induse de moleculele halogenului, localizate pe 
suprafața monostraturilor WS2:Br2, identificată poziționarea spațială a 

halogenului adsorbit și propus un model teoretic pentru descrierea 

proceselor de recombinare radiativă a excitonilor legați 2D. A fost 

cercetată evoluția spectrelor de emisie a excitonilor legați în cristalele de 

WS2:Br2 și MoS2 Cl2, I2 în câmpuri magnetice intense (de până la 30T). În 

baza analizei datelor Zeeman a fost determinat g-factorul și stabilită 
structura fină a spectrului excitonic, fiind identificate stările 

”întunecate”(dark) și cele ”luminoase” (bright).  
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Utilizând metoda Litografiei cu Sarcină de Suprafață, precum și 

alte metode tehnologice, au fost optimizate tehnologiile de obținere 
a nanomembranelor ultrasubțiri de GaN și Ga2O3, și au fost 

fabricate microtuburi funcționalizate cu metale nobile.   A fost 
dezvoltată tehnologia de obținere a micromotoarelor bazate pe 

nanoarhitecturi hibride ce constau din microtuburi de GaN/ZnO 

funcționalizate cu nanodoturi din Au.  
Nanoarhitecturile obținute sunt hidrofobe pe suprafața exterioară a 

microtuburilor și hidrofile în interior datorită stratului ultrasubțire 

Pe parcursul anului 2021 au fost dezvoltate tehnologii privind fabricarea 

nanoarhitecturilor în bază de GaN și alte materiale. Astfel, 1) Controlul 
proprietăților hidrofobe/hidrofile în aerogalnit poate fi efectuat prin 

intermediul tratamentului în plasmă; 2) Devierea de la forma sferică a 
picăturilor de „marmură lichidă” în bază de aerogalnit, a permis 

evidențierea și investigarea unui nou fenomen, și anume a mișcării de 

rotație în impulsuri prin autopropulsarea picăturilor pe suprafața apei; 
Elaborarea protocoalelor tehnologice de îmbibare a structurilor integre de 

aerogalnit în bio-polimeri flexibili a permis inițierea studierii proprietăților 



din ZnO, iar caracterizarea cu ajutorul microscopiei electronice a 
permis optimizarea proceselor tehnologice pentru creșterea unei 

rețele de nanofire în interiorul acestora. Micromotoarele dezvoltate 

sunt foarte promițătoare pentru aplicațiile de mediu bazate pe 

degradarea poluanților organici prin reacții fotocatalitice, precum 

și pentru aplicații în microfluidica bio-medicală și transportul de 

medicamente. Decelularizarea diferitor țesuturi moi, elaborarea 
procedurilor standarde operaționale pentru prepararea lor a 

constituit un pas important pentru a trece la următoarea etapă de 

cercetare și de testare preclinică (pe animale de laborator) ale 
țesuturilor preconizate transplantării. 13 

Evaluarea proprietăților matricelor 3D obținute denotă, la etapa 

dată, posibilitatea de aplicare în regenerarea tisulară. Rezultatele 
cercetărilor au fost publicate în 24 articole științifice, 43 participări 

la manifestări științifice naționale și internaționale, au fost depuse 

9 cereri de brevete.        

electro-opto-mecanice și scoaterea în evidență a proprietăților tenzo-
optosenzoriale a compusului Aero-GaN/PDMS; 3) A fost demonstrat 

potențialul de aplicare a noilor structuri hibride în bază de aero-Ga2O3 

funcționalizat cu nanodote din Au. Activitatea fotocatalitică a materialului 

aero-Ga2O3 pur este comparabilă cu structurile similare pe bază de 

microtetrapode de ZnO, în timp ce funcționalizarea aero-Ga2O3 cu metale 

nobile are ca rezultat îmbunătățirea considerabilă a performanțelor 
fotocatalitice ale acestui nou material. Analiza efectuată sugerează că 

principala contribuție la această îmbunătățire provine din formarea 

barierelor Schottky la interfața Au/aero-Ga2O3 sau Pt/aero-Ga2O3, ceea ce 
duce la separarea efectivă a purtătorilor liberi excitați și la suprimarea 

recombinării acestora. Deși performanța fotocatalizatorului dezvoltat este 

la nivelul inerent șablonului inițial de ZnO, aero-Ga2O3 funcționalizat cu 
metale nobile reprezintă un material compozit promițător, care 

demonstrează o stabilitate chimică ridicată și care posedă o arhitectură 

spațială unică; 4) Funcționalizarea cu metale nobile a membranelor de 
GaN fabricate utilizând tehnologia Litografiei cu Sarcină de Suprafață a 

demonstrat eficiență privind detectarea moleculelor de Rhodamina B în 

soluție apoasă. 
Au fost tratați copii cu rinosinusită cronică prin terapie celulară. În studiu 

au participat 63 de pacienți, repartizați în lotul A care au primit tratamentul 

cu celule mononucleate  autologe și lotul B care au primit tratament 
standard conform protocoalelor. Toți copii au fost examinați endoscopic, 

înainte de tratament, după tratament la 3, 6 și 12 luni. 

S-au obținut culturi celulare cu tetrapozi fixați în colagen și fără. 
S-au extras prin metoda de explant fibroblaste, condrocite, celule epiteliale 

nazale.  
S-a efectuat testul de degradare enzimatică a structurilor colagenice 

combinate cu acid hyaluronic, chondroitin sulfat și chitosan ce au fost 

reticulate cu vapori de diferite substanțe: glutaraldehidă; carbodiimide cu 
n-hidroxisuccinimide; riboflavină; și sub acțiunea razelor UV-A. Acestor 

structuri s-a determinat viteza de degradare enzimatică și testul cu MTT 

pentru citotoxicitate și cel de populare celulară utilizând microscopia 
fluorescentă cu DAPI. 

Au început cercetările de modelare a sinusitelor paranazale la iepuri pentru 

testarea acțiunii nanoparticulelor de ZnO. 
A început procesul de obținere a mulajelor 3D imprimate de os temporal 

la copii cu otita medie cronică pentru planning preoperator. 

Au fost obtinute fire din membrana amniotică impregnate cu nanoparticule 
de GaN și ZnO cu efect piezoelectric. 
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Implementarea  primei etape a proiectului PS 20.80009.5007.21  

„Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru 

bioinginerie”, s-a finalizat cu elaborarea regimului de sinteză și 
sinteza  prin metoda  topirii în vid  a  10 compoziții sticloase de 

calcogenuri ternare de-a lungul liniei compoziționale  

pseudobinare (GeS4)x  (AsS3)1-x, precum și a două compoziții 
binare  model  GeS2 și  As2S3 . Microscopia  optică  și 

spectroscopia infraroșie  îndepărtată (400 - 60cm-1)  a permis 

constatarea stării ne cristaline a acestor materiale și identificarea  
fenomenului  scurtării lungimii legăturilor chimice  As – S cu 

creșterea adausului de germaniu, concomitent cu  păstrarea  practic 

neschimbate  a lungimii legăturilor Ge-S. A  fost realizată tăierea, 
finisarea și polizarea  mostrelor experimentale în formă de 

paralelipiped cu laturi strict  paralele, necesare pentru studiul 
propagării ultrasunetului  și a absorbției optice in domeniul 

muchiei fundamentale de absorbție.  Au fost montate și testate  

instalațiile experimentale  pentru studiul proprietăților fizico-
chimice, mecanice și optice ale calcogenurilor sticloase sintetizate.         

Modernizarea, instalației pentru determinarea distribuției spectrale 

       În cadrul implementării   etapei a doua a  proiectului PS 

20.80009.5007.21  „Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate 

pentru bioinginerie” experimental au fost determinate densitățile sticlelor 
calcogenice   pseudobinare    GeS4 - AsS3 și celor  binare  model GeS2, 

As2S3, calculate volumele lor  molare, precum și stabilite legitățile 

dependenții acestor mărimi fizico – chimice  de compoziție  și numărul 
mediu de coordinație al atomilor. S-a stabilit că substituția atomilor de As 

cu cei de Ge la început aduce la o creștere slabă a densității materialului 

urmată de o scădere liniară pronunțată.  Concomitent,  experimental a fost  
realizat studiul propagării undelor ultrasonore longitudinale și determinată  

viteza de propagare a acestor  unde dependent de compoziția chimică a 

calcogenurii sticloase. S-a stabilit că cea mai mică viteză a sunetului o 
posedă sticlele calcogenice binare atât stoichiometrice (As2S3) cât și ne 

stoichiometrice (AsS3), care nu conțin  Ge. Adăugarea de Ge, chiar și în 
cantități mici duce la o creștere bruscă a vitezei ultrasunetului, care se 

saturează la  concentrația de aproximativ 15 % at de Ge.  În baza datelor  

experimentale, obținute pentru densitatea materialelor sticloase și viteza de 
propagare a ultrasunetului în ele, a fost calculat  modulul elastic longitudinal 

dependent  de compoziția chimică. S-a stabilit ca modulul  lui Young  este 



a constantelor optice ale sticlelor calcogenice  în cauză, realizată 
prin automatizarea ei,  utilizând mediul de programare  grafică 

LabView și elaborarea instrumentelor virtuale speciale de dirijare, 

colectare și prelucrare a datelor experimentale va   permite  

determinarea in timp real a constantelor optice ale solizilor  

calcogenici sticloși. Studiul  tranzițiilor structurale  ce pot avea loc 

în materialele calcogenice sticloase sintetizate,  prevăzut pentru 
etapa posterioară a proiectului ,  a devenit posibil datorită realizării 

la etapa actuală  a montării și testării instalației experimentale 

pentru determinarea vitezei de propagare  ultrasunetului în aceste 
materiale.      

puternic influențat de compoziția materialului, în așa mod că se evidențiază 
două maxime: cu o intensitate  mare, la 7,7 at. % Ge și  una puțin mai  scăzută, 

la  14,3 at.% Ge.  Analiza complexă  a acestor  rezultate a fost realizată prin  

studiul difracției razelor X în aces material pentru  intervalul  unghiular 

2θ = 15  70 grad.   A fost  stabilit că înlocuirea atomilor tri-

coordonați de As cu cei tetra-coordonați de Ge în sticlele ne stoichiometrice 
AsS3 –GeS4 , conduce la o modificare nemonotonă a structurii de ordin  

mediu, corelată cu modificarea modulului elastic longitudinal.  Dimensiunile 

domeniilor de ordin mediu și perioada lor structurală devin minime în 
compoziția (GeS4)0,33 (AsS3)0,67 care cuprinde 7,7 at.% Ge, iar  modulul lui 

Young al acestui material  este maximal în sistemul  pseudo-binar GeS4 - 

AsS3. O astfel de corelație oferă dovezi pentru un rol important al ordonării 
la distanțe medii asupra proprietăților fizice ale sticlelor calcogenice  și poate 

fi utilizată pentru elaborarea materialelor ușoare și  durabile cu caracteristici 

performante de propagare a undelor  ultrasonore.   Un alt aspect cu potențial 
științific  și  aplicativ a fost identificat prin  studiul absorbției optice  

fundamentale, dependent de compoziția  substanței sticloase din sistemul 

pseudo-binar AsS3 – GeS4.  În baza acestui studiu s-a constatat o corelație 
inversă și  pronunţată  intre lățimea benzii interzise  optice și  modulul lui 

Young, dependent de  compoziția materialului sticlos.   Luate în ansamblu, 

investigațiile experimentale  și calculele aferente  realizate la aceasta etapă 
de cercetare  au adus la stabilirea legităților variației proprietăților elastice și 

optice in sticlele calcogenice din sistemul GeS4 - AsS3  dependent de 

transformările structurale profunde ce  au loc  atât la scară moleculară cât 
la cea atomică cauzate de variația compoziției chimice, precum și la 

identificarea unor  compoziții „neobișnuite” cu valori  mari ale densității și 

modul elastic ce ar putea fi determinate de formarea ”fazelor intermediare”  
cu rețea spațială autoorganizată.    
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Caracterul predominant nestructurat și eterogen al datelor în baza 

cărora funcționează sistemele informatice și cu care se 
manipulează în mod tradițional condiționează necesitatea 

elaborării unor metode de procesare ale lor. Până la obținerea unor 

progrese mai semnificative, metodele de procesare depind în mare 
măsură de domeniul examinat.  

În rezultatul cercetărilor în a 2020 s-au elaborat: - structura 

instrumentarului pentru preprocesarea conținutului eterogen cu 
identificarea fluxului semiautomat de lucru; - un modul în limbajul 

Phyton, care utilizează tehnologia containerelor Docker în calitate 

de bază pentru optimizarea structurii platformei și a fluxurilor de 
date, organizează depozitarea structurată a rezultatelor; - o schemă 

de reprezentare a cunoștințelor achiziționate – taxonomia  pentru  

diagnosticul medical; -  structura datelor și cunoștințelor despre 
leziunile specifice în ale organelor abdominale (ficat, pancreas, 

rinichi și splină), examinate drept studiu de caz cu date și 

cunoștințe slab structurate și eterogene; - instrumentarul pentru 
generarea automată a contentului digital al cursurilor de instruire 

asistată de calculator (e-learning); - structuri posibile pentru 

construirea unui sistem de arhive pe mai multe niveluri pentru 
stocarea imaginilor medicale; - o metodă de optimizare a 

transmiterii și procesării seturilor de date de imagini medicale; 

Proiectul ce efectuează în parteneriat de către colective de cercetare din 

Institutul de Matematică și Informatică Vladimir Andrunachievici (IMI), 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu 

(USMF), și Universitatea Alecu Russo din Bălți (USARB). 

Obiectivele proiectului pentru anul 2021 sunt  realizate complet  și constău 
în elaborarea metodelor de extragere a datelor structurate din cele 

nestructurate folosind tehnici de inteligență artificială inclusiv procesarea 

limbajului natural, învățarea automată, extragerea cunoștințelor etc. 
O enumerare succintă a rezultatelor obținute în cadrul proiectului în a.2021 

include: 

 Module adaptate și dezvoltate pentru clasificarea componentelor 
eterogene. Set de date pentru testarea modelelor  

 Baza de cunoștințe destinată diagnosticării ecografice a leziunilor 
victimelor în condiții limitate de timp și respectarea exhaustivă a 

prevederile protocoalelor naționale și internaționale reieșind din 
experiența medicilor-experți (IMI, USMF), ce va fi incorporată în 

sistemului informatic pentru managementul dezastrelor cu multiple 

victime 

 Instrumentаr pentru procesarea paralelă masivă a datelor nestructurate, 

care realizează diverse concepte și modele de procesare paralelă a unor 

volume mari de date imagistice. 

 Algoritm backtracking pentru generarea lexicoanelor și a facilita lucrul 

expertului,  

 S-a extins sistemul de generare automată a contentului pentru instruirea 

asistată de calculator (e-learning) prin realizarea transformărilor 
echivalente asupra automatelor cu memorie stivă și gramaticilor 

independente de context. 

 Au fost elaborați algoritmi pentru generarea automată a contentului pentru 
învățarea asistată de calculator și metode de adaptarea a instrumentelor 



software din elaborările existente pentru evaluarea credibilității 
informației online (IMI, USARB). 

 Tehnologii augmentate implementate în aplicația GeoMe. A fost creată o 
versiune de testare a interfeței virtuale cu  interacțiune augmentată și 

elemente de gamificare  

 Agenți software inteligenți (spre exemplu chatbots) pentru accesul la baza 
de cunoștințe destinată diagnosticării ecografice a patologiilor. 

 A fost extins cadrul formal a P sistemelor de tip rețea de celule. S-a arătat 
că pentru sisteme spiking se obțin reguli simple. A fost propusă o variantă 

de P sisteme în care membranele au capacitate limitată: numărul de obiecte 

pe care le pot deține este limitat static. 
Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații : 

 Articole  în reviste ştiinţifice din bazele de date Web of Science şi 
SCOPUS- 5, . în alte reviste din străinătate recunoscute -3, articole  în 

culegeri ştiinţifice internaționale -2, articole   în lucrările conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 7, . în lucrările conferinţelor 
ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 14, teze ale conferințelor 

ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 11, materiale la saloanele 

de invenţii -3. 

 Rezultatele cercetărilor, pe lângă aspectele teoretice, sunt promițătoare în 

viitoarele aplicații pentru soluționarea problemelor slab structurate, 
procesarea cunoștințelor și datelor de păstrare și  introducerea în circuitului 

de cercetare a patrimoniului cultural de carte veche, aplicații în sistemele 

informatice medicale, perfecționarea managementului instruirii asistate de 
calculator atât pentru copii, cât și pentru adulți în procesul de învățare 

continuă pe parcursul vieții. 
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Oportunitatea utilizării la stropitorile autopropulsate, a unui tractor 

produs în serii mari, în calitate de modul energetic și de comandă, 
cu păstrarea integrității constructive în scopul recuperării sale în 

timp operativ. 

Pentru condiția montării-recuperării operative a tractorului produs 

în serie, cea mai oportună este transmisia prin lanțuri folosită la 

stropitoarea autopropulsată elaborată. 

Pentru cazul stropitorilor cu ventilare-pulverizare locală, cel mai 
optim este ventilatorul centrifugal. 

S-a reușit realizarea unui sistem modular care permite 

reconfigurarea operativă a mașinii (în urma încercărilor s-a 
constatat că durata schimbării modulelor constituie 25...30 min), 

ceea ce confirmă necesitatea continuării lucrărilor în vederea 

dezvoltării gamei de echipamente, fabricării și promovării 
produsului pe piața de profil. 

Ținând cont de cheltuielile mari de transport la importul 
estacadelor mobile pentru încărcare- descărcare, precum și 

necorespunderii majorității dintre ele cerințelor specifice în 

agricultură, este oportună elaborarea și fabricarea lor în Republica 

Moldova. 

Pentru excluderea transmiterii vibrațiilor scarificatorului cu 

vibrator către tractor, este necesar montarea între cadrul de 
suspensie și cadrul cu organele active de lucru a pernelor din 

cauciuc cu grosimea de minim 40 mm și un izolator cu arcuri. 

Forța de tracțiune a scarificatorului scade (cu până la 21% ) odată 
cu mărirea amplitudei și frecvenței oscilațiilor cadrului cu organele 

active. 

Valorile optime ale amplitudei și frecvenței oscilațiilor constituie 
respectiv 0,005 m și 1500 min'1 

S-au confirmat avantajele concepției mașinii autopropulsate pentru 

protecția culturilor de cîmp, bazată pe sistem modular, ceea ce a oferit 
oportunități de ordin tehnologic în procesul de fabricație, iar ulterior pe 

parcursul exploatării, aceasta va asigura comoditatea reparației, precum și 

facilități în cazul unor eventuale modernizări. 

Implementarea concluziilor și rezultatelor obținute în urma cercetîrii 

proceselor dinamice, aferente lucrului mașinilor de stropit cu rampă 

permite proiectarea optimă a sistemelor de stabilizare, reducând astfel 
cheltuielile frecvente, legate de multiple reconstrucții la modelele reale ale 

mașinilor, care se efectuau în scopul obținerii parametrilor adecvați ai 

sistemului de stabilizare. 
Modelul experimental al mașinii de stropit cu ventilare-pulverizare 

locală permite reducerea pierderilor soluției de lucru la tratarea livezilor 

superintensive. Conductele de aer, concepute din tuburi flexibile, asigură 
reglajul atât al înălțimii de fixare a duzelor, cât și unghiului orientării lor 

față de orizont. 
     În urma cercetărilor și încercărilor la care au fost supuse modelele 

experimentale a modulelor-agregat pentru transportarea apei și poamei, 

montate în cadrul sistemului STMR-18-2000 s-a confirmat 

funcționalitatea lor. Timpul necesar schimbării modulelor nu depășește 

25...30 min, iar timpul de instalare a atașamentului pentru transportarea 

poamei constituie 30...40 min. 
În baza analizei documentației de construcție elaborate, s-au confirmat 

posibilitățile tehnologice și logistice ale ITA „Mecagro” pentru producerea 

estacadei mobile EM-1 pentru urcarea încărcătoarelor sau animalelor în 
autofurgoane sau camioane la solicitarea beneficiarilor. 

S-a stabilit, că scarificatorul cu vibrații îndeplinește calitativ afînarea  

solului în vii și livezi cu unghiul de înclinare a pantei până la 5°. Cu 
folosirea vibrațiilor la organelle active de lucru, productivitatea crește cu 

până la 10% datorită micșorării rezistenței la tracțiune și creșterii vitezei 

de lucru. Procentul de bulgări la suprafața solului în prezența vibrațiilor 
este redus cu 10...15%. 

Construcția utilajului pentru pregătirea înlocuitorului de lapte la 



creșterea animalelor permite folosirea lui eficientă și comodă în cadrul 
fermelor mici și mijlocii (cu un număr aproximativ de pînă la 300 capete). 

Construcția mașinii pentru mărunțirea coardelor de viță-de-vie oferă 

posibilitatea tocării coardelor direct pe camp, în locul adunării grămezilor 

de la marginea plantațiilor și încărcarea tocăturii într-un mijloc de 

transport pentru transportare la locul depozitării către consumator. 
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Rezultatele cercetărilor științifice prezentate în raport sunt 
consacrate dezvoltării transmisiilor precesionale cu angrenări 

dințate ACDX CV cu contact convex-concav al dinților conjugați 

multipar. Cercetările sunt axate pe dezvoltarea geometriei 
contactului convex-concav cu diferența mică a curburilor ale 

profilurilor conjugate, având ca obiective majorarea capacității 

portante și diminuarea pierderilor energetice la alunecarea relativă 
cu frecare între flancurile conjugate cu interacțiune sferospațială.  

În raport sunt descrise analitic profilurile dinților roților centrale și 

ai satelitului. Se prezintă evoluția geometriei contactului convex-
concav al dinților cu diferența mică a curburilor flancurilor 

conjugate, în funcție de unghiul de precesie  . Este descrisă 

cinematica transformării mișcării și transmiterii sarcinii în 
transmisie, sunt determinate vitezele relative ale punctului de 

contact al dinților conjugați multipar în funcție de unghiul de 

precesie  .Sunt prezentate modelele matematice ale interacțiunii 
dinților conjugați multipar în angrenarea DCX CV 

A  cu mișcare sferospațială, este identificată influența 

parametrilor configurației Zg  , 1 18 asupra formei 
profilurilor dinților și a geometriei contactului convex-concav, sunt 

determinate vitezele liniare în punctele de contact și de alunecare 

relativă între flancurile conjugate. 
În scopul sporirii capacității portante a contactului dinților și 

diminuării pierderilor energetice între flancurile conjugate, se 

propune modificarea formei dinților roților centrale și ai roții-

satelit, astfel încât perechile de dinți conjugate simultan să 

angreneze în contacte cu geometrie convex-concavă cu diferența 

mică a razelor de curbură a profilurilor și cu alunecare relativă 
redusă între flancurile conjugate. Se expune influența coraportului 

numerelor de dinți ai roților conjugate 1(4) 2(3)Z  Z 1 asupra 

extinderii diapazonului rapoartelor de transmitere către zona cu 
valori mici 7,3  i 30,3. 

Sunt prezentate particularitățile constructiv-funcționale și 

cinematice ale transmisiilor 2K-H cu angrenări ACDX CV , care 
asigură diapazonul rapoartelor de transmitere 7,3  i  3600, 

definit de coraportul numerelor de dinți ai roților conjugate Z1(4) 

 Z2(3) 1. 
Soluțiile tehnice propuse la crearea angrenării ACDX CV sunt în 

curs de patentare în SUA și țările UE. 

 

Transmisiile mecanice, fiind destinate pentru transformarea 
mișcării și transmiterea sarcinii, reprezintă o componentă indispensabilă a 

tuturor mașinilor, utilajelor industriale și agricole, roboților, sistemelor de 

automatizare a proceselor tehnologice etc.  
În secolul trecut, odată la 15-25 de ani la scara mondială, se 

inventa un tip nou de transmisie mecanică. Astfel, în 1928 (Germania) se 

inventează transmisia SYCLO, în 1944 (Rusia) - transmisia armonică cu 
fricțiune, iar în 1959 (SUA) – varianta ei cu angrenare, în 1956 (Rusia) - 

transmisia Novicov, în 1981 (Republica Moldova) – transmisia 

precesională (TP) cu angrenare multipară cu bolțuri, iar în 1989 – varianta 
dințată, notificate respectiv AB și AD.  

În prezent, transmisia precesională constituie peste 30 de structuri 

cinematice protejate cu peste 200 de brevete și patente de invenție deținute 
de colectivul de autori din Republica Moldova, fapt ce denotă apartenența 

și dezvoltarea invenției transmisiilor precesionale ingineriei și științei 

moldave.  
Consumatorii de transmisii mecanice impun cerințe crescânde 

privind majorarea eficienței energetice și a capacității lor portante. Este 

cunoscut că, circa 80% din energia produsă la nivel global se transmite 
către mecanismele de acționare a mașinilor prin intermediul transmisiilor 

mecanice, atunci majorarea randamentului lor mecanic doar cu 1% 

conduce la economisirea a 0,8% din energia produsă la scară globală.  
Dezvoltarea robotehnicii și a sistemelor mecanice cu restricții de 

compactitate impun angrenajelor cerințe tot mai dure privind masa și 

gabaritele, calitatea materialului roților dințate, eficiența tehnologică 

măsurată prin timpul operațiunilor de fabricație, costul de producere etc.  

Aceste cerințe luate în ansamblu conduc la necesitatea 

diversificării și modernizării angrenajelor dințate AD sub aspectul formei 
contactului dinților, geometriei angrenajului și tehnologiei de fabricație a 

roților dințate.  

Cerințele menţionate pot fi satisfăcute, în mare parte, de 
transmisiile precesionale cu un nou concept de angrenaj dințat cu contact 

concav-concav „conform” .  

Asigurarea competitivității TP cu particularități constructiv-
cinematice specifice ale angrenajelor dințate AD cu contact concav-concav 

„conform” necesită cercetări în direcțiile: 

 · dezvoltarea unui nou concept de angrenaj dințat cu contact 
concav-concav conform cu diferență mică a curburilor flancurilor dinților; 

 · elaborarea procedeelor de generare a dinților cu profiluri 

convex/concav și în arc de cerc prin rostogolire-rulare spațială pe mașini 
cu comandă numerică și a tehnologiilor aditive la imprimante 3D; 

 · crearea platformei CAD/CAM/CAE de proiectare, fabricare și 

cercetare a contactului „conform” a angrenajului precesional și al 
transmisiilor precesionale în ansamblu cu caracteristici funcționale 

majore. 

 Cercetările preconizate au caracter multidisciplinar complex cu 
deschidere pronunțată către brevetare a invențiilor, inclusiv cuprind toate 

aspectele necesare fabricării industriale a reductoarelor precesionale și 
mecanismelor de acționare în baza TP cu scopul comercializării lor.  

Rezultatele preconizate ale cercetărilor se vor exprima în 

elaborarea unor angrenaje dințate AD noi cu angrenări cu dinți drepți 

D
CV CVA   și înclinați 

,D
CV CVA


 cu contact concav-concav „conform” al 



dinților, a tehnologiilor noi de generare a dinților cu profiluri 
convex/concave și în arc de cerc prin rostogolire-rulare spațială și în 

extinderea ariei aplicațiilor. 
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Au fost obținute criterii de existență ale soluților aproape periodice 

ale unor ecuații diferențiale și ecuații cu diferențe finite. Pentru 

sistemele dinamice dissipative și monotone a fost descrisă structura 

dinamică a atractorului compact global. Au fost obținute condiții 
suficiente de convergență a soluțiilor ecuațiilor diferențiale 

abstracte singular perturbate cu doi parametri mici și cu 

nelinearități lipschișiene atunci când parametrii mici tind la zero, 
în particular, pentru problema Dirichlet pentru ecuația neliniară 

Sine-Gordon. A fostevidențiată o clasă de Sisteme de funcții Iterate 

cu condensație în spațiul euclidian finit dimensional. Au fost 
elaborați algoritmii necesari de construire a atractorilor ai 

Sistemelor hiperbolice de funcții iterate în plan prin simulări 

computaționale. S-a demonstrat ca buclele comutative cu 
flexibilitate invarianta la izostrofie sunt bucle Moufang. S-a arătat 

ca grupul total al substituțiilor interne al buclei medii Bol este 

normal in cel total multiplicativ si a fost caracterizat grupul factor 
respectiv. A fost construit simbolurile operatorilor integrali 

singulari cu coeficienți continui pe porțiuni. și au fost stabilite 

estimări pentru normele esențiale ale operatorilor de proiecție 
Riesz. Rezultatele obținute au fost publicate într-o monografie (ed. 

Springer), care a obținut o medalie de aur la Târgul Internațional 

de carte (EUROINVENT BOOK SALON 2020), în 8 articole în 
reviste naționale și internaționale, 2 dintre care cu impact factor 

peste 1,5 și au fost comunicate în 11 rapoarte la 4 conferințe dintre 

care 2 internaționale. Rezultatele obținute poartă un caracter 
teoretic fundamental, având posibilitatea de aplicație în fizică, 

chimie, biologie și alte domenii ale științelor naturii. 

Ele por servi drept bază pentru noi cercetări în matematică în 

Republica Moldova, în specialpentru elaborarea tezelor de doctor 

și pentru elaborare cursurilor de studii la licență și masterat. 

În rezultatul cercetărilor din cadrul proiectului au fost obţinute 

următoarele rezultate: Au fost studiate solutiile cvasi-periodice (aproape 

periodice în sensul Bor/Levitan, aproape automorfice, recurente în sensul 

Birkhoff, soluțiile stabile in sensul Poisson) ale ecuațiilor diferențiale 
semilineare stochastice care conțin un parametru mic; Au fost stabilite 

condiţii suficiente de convergenţă ale soluţiilor sistemelor nelineatere 

abstracte singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic-eliptic cu doi 
parametri mici. Rezultatele obţinute au fost aplicate la modele fizice 

concrete cum ar fi ecuaţia de tip Sine-Gordon şi ecuaţia liniară Cahn-

Hilliard; Teorema lui Charles Conley despre structura mulțimii recurente 
în lanț pentru iterații de omeoi morfisme, numită și ”Teorema 

Fundamentală a Teoriei Sistemelor Dinamice”, a fost generalizată pentru 

cazul sistemelor dinamice multivoce finit generate, numite și sisteme de 
funcții iterate (IFS). A fost introdusă și studiată noțiunea de recurență 

strictă în lanț pentru sisteme dinamice multivoce continue în raport cu 

metrica Pompeiu-Hausdorff; Au fost calculate normele esențiale ale 
operatorilor de proiecție Riesz; A fost cercetata nilpotență centrală a 2-

buclelor finite si clasa buclelor medii Bruck; A fost elaborata o metoda de 

constructie a quasigrupurilor binare recursiv derivabile de ordin superior. 
Au fost studiate acoperirile și divizările ale grafurilor în submulțimi 

speciale. Au fost determinate proprietățile numărului de acoperire d-

convexă netrivială maximă a grafului ce reprezintă suma a două grafuri 
neorientate.  

Rezultatele obținute au fost publicate în 8 articole în reviste naționale 

și internaționale, 5 dintre care cu impact factor peste 1,4 și au fost 
comunicate în 16 rapoarte la 9 conferințe ştiinţifice, dintre care 8 

internaționale, 14 rapoarte fiind on-line. Rezultatele obținute poartă un 

caracter teoretic fundamental, având posibilitatea de aplicație în fizică, 

chimie, biologie și alte domenii ale științelor naturii. În perioada 1-3 iulie 

2021, Facultatea de Matematică şi Informatică a organizat Conferinţa 

ştiinţifică Internaţională “Mathematics and Information Technologies: 
Research and Education (http://cecmi.usm.md/MITRE/)” dedicată 

aniversării a 75-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi a 

Facultăţii de Matematică şi Informatică. L aconferinţă au participat 182 de 
savanţi din Armenia, Belarus, Brazilia, Canada, India, Mexico, România, 

Rusia, Spania, Turcia, Ucraina, SUA şi Republica Moldova. Toţi 

cercetătorii din proiect au participat la organizarea conferinţei, inclusiv şi 
financiar. Pentru activitate prodigioasă in domeniile învăţămîntului şi 

cercetării 5 cercetător din cadrul proiectului au fost menţionaţi cu 

următoarele distincţii: dr GUŢU Valeriu şi dr. hab. PERJAN Andrei cu 
„Ordinul de Onoare”; dr. RUSU Galin cu „Diploma de Onoare” a 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova; dr. hab. 

CEBAN David cu Diplom AŞM “Meritul Academic“ şi cu Premiul AŞM 
în domeniul matematicii și informaticii „Vladimir Andrunachievici”; dr. 

hab.. NEAGU Vasile cu Medalia AŞM “Nicolae Milescu Spătaru“. 
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Fizice 
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Moldovei 

Dr. Fiodorov Ion 

Lucrările în cadrul proiectului PS2019-154-MATCOSC 
(20.80009.5007.26), planificate pentru 2020, au fost îndeplinite 

integral și în termenii stabiliți, astfel:  

A fost identificată starea, sistematizate necesitățile și definite unele 
priorități de securitate informatică în R.M.  

A fost elaborat Conceptul poligonului de infosecuritate 

PINFOSEC.  
 S-a identificat un ansamblu de metode în instruirea personalizată.  

S-au elaborat prototipuri de software, bazate pe detectarea 

patternurilor de către copii și a emoțiilor, pentru antrenarea 
modelului inteligent prin autoinstruire.  

Lucrările în cadrul proiectului PS2019-154-MATCOSC 
(20.80009.5007.26), planificate pentru anul 2021, au fost îndeplinite 

integral și în termenii stabiliți. Astfel: 

1. Sunt elaborate recomandări privind implementarea soft-ului de detectare 
și prevenire a intruziunilor și, de asemenea, de recuperare în caz de 

incidente de securitate cibernetică. 

2. Este creat produsul „Sistem de notificare a vulnerabilităților” și dezvoltată 
platforma UTMCTF de instruire și desfășurare a concursurilor de 

securitate informatică în format CTF. 

3. Este instalată și configurată prima tranșă a platformei SECIM, în cadrul 
căreia se implementează primele module SECIM.  



Au fost validate metodele de modelare/identificare a proceselor 
fizice/industriale complexe. S-a elaborat o metodă nouă în baza 

parametrilor oscilațiilor întreținute ale sistemului la limita de 

stabilitate.  

S-au implementat algoritmi genetici pentru sinteza regulatoarelor 

tipizate în funcție de gradul de stabilitate și performanțele impuse 

sistemului ciber-fizic.  
 S-a elaborat carcasa și mecanismul de deplasare pe trei axe, 

arhitectura hardware și software ale sistemului ciber-fizic de sădire 

și îngrijire a culturilor agricole.  
Au fost cercetate două clase noi de modele probabiliste, ce vizează 

Fiabilitatea Rețelelor serie/paralel, în cazul când unitățile sunt cu 

probabilitatea dată și interschimbabile cu unități similare. Acestea 
descriu mai adecvat funcționarea Rețelelor reale.  

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 23 lucrări științifice și 

comunicate la 10 conferințe științifice naționale sau internaționale.  

4. Este elaborat conceptul sistemului de modele SIMOSI, sunt constituite 
modele de securitate informatică și creată prima tranșă a sitului Web 

INFOSEC de informare a agenților economici și a populației în domeniul 

securizării informatice. 

5. În baza datelor colectate, utlizând aplicația elaborată, au fost generate 3 

modele educaționale fiabile. S-a pus accent, în special, pe identificarea 

emoțiilor în procesul educativ.  
6. În urma evaluării modelelor educaționale obținute și a cercetărilor realizate 

pentru tehnicile de învățare automată, s-a realizat un model inteligent de 

instruire. Modelul prevede evaluarea atenției și identificarea emoțiilor de 
bază în funcție de diferite evenimnete în procesul educațional bazat pe 

material digital.  

7. A fost dezvoltat algoritmul de sinteză a regulatoarelor în spațiul stărilor în 
baza criteriului gradului maximal de stabilitate, utilizând algoritmul 

genetic. 

8. A fost elaborat algoritmul de auto-acordare a regulatorului PID la 
sistemele de ordinul doi. 

9. S-a efectuat analiza comparativă a metodelor de sinteză a algoritmului de 

reglare PID la: 
a) Modelul obiectului cu astatism de gradul doi; 

b) Modelul obiectului cu astatism de gradul doi și inerție; 

c) Modelul obiectului cu astatism de gradul unu și timp mort; 
d) Modelul obiectului cu astatism de gradul doi, inerție și timp mort. 

10. În baza metodelor elaborate au fost proiectate blocurile funcționale ale 

sistemului inteligent de cultivare și monitorizare a culturilor agricole: 
subsistemul de deplasare pe trei axe; subsistemul de reglare automată a 

temperaturii; subsistemul inteligent de recunoaștere și procesare a 
imaginilor culturilor agricole; subsistemul de reglare automată a umidității 

solului.  

11. A fost abordată problema comparării fiabilității a două tipuri standard de 
rețele: seriale-paralele și paralele-seriale.  

12. Sunt analizate patru variante de modele matematice dinamice ale rețelelor 

în dependență de funcția de distribuție cumulativă pe durata de viață a 
fiecărei unități din rețea, caracterul non-aleatoriu/aleatoriu al numărului de 

unități din fiecare subrețea și al numărului de subrețele.  

13. Au fost determinate condițiile suficiente pentru ca rețelele seriale-paralele 
să fie mai fiabile decât rețelele paralel-seriale. Rezultatul principal rezidă 

în faptul că aceste condiții nu implică distribuția pe durata de viață a 

fiecărei unități ci doar distribuția probabilistică a numărului de unități și 
subsisteme ale rețelelor. 

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 26 lucrări științifice, 

comunicate la 9 conferințe științifice naționale sau internaționale.  

27 27 
 

20.80009.5007.27 

Mecanisme fizico-

chimice a proceselor 

redox cu transfer de 
electroni implicate în 

sistemele vitale, 
tehnologice și de mediu 

Institutul de Chimie 

 

Acad, Dr. hab. 
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Executarea proiectului a contribuit la elucidarea mecanismelor 
fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni în 

sistemele vitale, alimentare, tehnologice si a mediului. Studiul 

teoretic a demonstrat dependența activității antioxidante a acizilor 
alimentari nesaturați de particularitățile structurii electronice a 

acestora. Interacțiunea acestor acizi cu radicalul liber DDPH* 

decurge prin formarea complecșilor intermediari cu transfer partial 
de sarcină.  

Cercetările experimentale au demonstrat că combinația unor acizi 

organici produce efectul sinergetic în dezactivarea radicalilor activi 
în produse agricole; stabilitatea configurației polizaharidelor 

depinde de aciditatea mediului. S-a evidențiat mecanismul oxidării 
lipidelor și altor clase de substanțe organice din uleiuri vegetale, 

struguri și vinuri.  

Studiul proceselor redox și de autopurificare radicalică în apele 
naturale și oxidării catalitice avansate a contaminanților emergenți 

a permis determinarea mecanismelor acestora și evidențierea 

Rezultatele cercetărilor în cadrul proiectului nr. 20.80009.5007.27 din anul 
2021 au avut o abordare interdisciplinară în studierea mecanismelor cu 

participarea antioxidanților și intermediarilor formați, au lărgit și 

îmbunătățit teoriile existente referitoare la actul elementar al transferului 
de electroni și protoni. Pentru aceasta a fost implicată combinația de 

tehnici, care a cuprins metode experimentale cinetice, calcule cuanto-

chimice și modelare matematică. 
A fost  lansată o nouă etapă  în studiile noastre avansate în domeniul 

chimiei ecologice a mediului acvatic, a fost dezvăluit rolul substanțelor cu 

proprietăți oxidante și reducătoare precum și al unui șir întreg de elemente 
chimice, determinate prin metoda de activare a neutronilor. Aceste 

cercetări ambițioase  s-au  bazat pe abordări total noi, atragerea altor 
discipline, parteneri și a completat teoria proceselor redox cu viziuni și idei 

justificate de cercetătorii din  ICh, USM și UTM.  

Au fost identificați 45 de izomeri ai acidului dihidroxyfumaric, inclusiv 23 
forme ceto- și 22 enediolice, trei forme enediolice fiind cele mai stabile, 

iar izomerizarea și tautomerizarea lor geometrică au fost studiate la nivelul 



rolului substanțelor tiolice în formarea calității apelor naturale. 
Cercetările proceselor redox în apele reziduale cu implicarea 

reactivului Fenton au demonstrat că introducerea antioxidanților în 

biomasa fermentată permite deodorizarea și detoxicarea acestora. 

Au fost obținute, prin metoda de sinteza ajustată, punctele cuantice 

de carbon cu diametrul de circa 2 nm, non-toxice, cu potențial de 

aplicare ca biosensori si sensori chimici, în procese de cataliză si 
fotocataliză, pentru conversia energiei, etc.   

teoriei B3LYP, folosind setul 6–311++G(2df,2p) în fază gazoasă și soluție 
apoasă. Au fost calculate constantele de echilibru, împreună cu vitezele de 

reacție directă și inversă pentru reacțiile de izomerizare și tautomerizare.  

A fost inițiată cercetarea mecanismelor ce descriu activitatea antioxidantă 

a acidului dihidroxifumaric și a derivaților acestuia. Activitatea 

antioxidantă a catehinei a fost testată în matricea de vin și în prezența 

acidului ascorbic, care îmbunătățește puterea reducătoare a catehinei. În 
prezența acizilor tartric și citric, resveratrolul are o activitate antioxidantă 

redusă, ceea ce atestă un efect anatagonist dintre compușii dați.  

Acizii fenoxilici alimentari studiați demonstrează activitatea antioxidantă 
în testul cu cation-radicalul ABTS*+ exclusiv sub formă de anioni, care 

formează complecși cu transfer de sarcină cu acest cation radical. O 

evaluare cantitativă a activității lor antioxidante este posibilă luând în 
considerare  caracteristicile geometrice și electronice ale acestor 

complecși, inclusiv a dependenței de natura solventului utilizat, precum și 

de posibilele forme tautomerice a anionilor acizilor studiati. A fost  
prezentat un model teoretic pentru cinetica peroxidării lipidelor, care ia în 

considerare efectul sinergetic al vitaminelor C și E. 

Posibile interacțiuni dintre moleculele de lactoferină umană și polizaharide 
cu activitate antioxidantă (beta-glucan și arabinogalactan) au fost studiate 

utilizând tehnici sofisticate de interacțiune la unghiuri mici cu raze-X și cu 

neutroni. Rezultatele obținute denotă faptul că în sistemele model obținute, 
la o concentrație de 10 mg/ml de lactoferină umană și temperatura de 25°C 

și pH 6, are loc o interacțiune spontană de natură electrostatică ce rezultă 

în producerea de complecși lactoferină-polizaharidă. 
S-a constatat, că procesul de oxidare forțată a uleiurilor din semințe de 

struguri, miez de nucă, germeni de porumb se finalizează  în aproximativ 
600 ore. Acţiunea de inhibiţie a fost demonstrată  prin aplicarea 

antioxidanţilor α-tocoferol, L-ascorbic acid 6-palmitat, n-octyl galat, 

extract matcha. 
Au fost determinate legitățile cinetice și constantele de transformare 

fotochimică a substanțelor tiolice în mediul acvatic, care vor fi utilizate 

pentru prognozarea proceselor ecochimice în apele de suprafață. 
Rezultatele cercetării au justificat un set de indicatori noi pentru evaluarea 

și prezicerea calității apei naturale pe baza stării sale redox, a capacității 

de autoepurare și  de inhibare a generării radicalilor liberi pentru ajustarea 
și monitorizarea mediului acvatic natural, care au fost propuși în RM 

pentru evaluarea calității apelor de suprafață. S-a studiat procesul de 

degradare al poluanților din sisteme omogene și eterogene ce conțin 
antibiotice și s-au stabilit parametrii fizico-chimici care influențează 

performanța de epurare.  

În  baza unei noi abordări a cineticii proceselor chimice a fost dezvoltată 
strategia prelucrării statistice a infecțiilor virale și prognozei pandemiei 

COVID-19. 
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 Au fost elaborate procedee eficiente de sinteză a unor compuși 

coordinativi noi ai metalelor de tip 3d, 4d și de tip „s‖, stabilite 
proprietățile fizico-chimice, spectrale, structurale, și utile 

(antioxidative, de biostimulatori pentru cultivarea plantelor de 

cultură, fungilor și algelor, proprietăți antimicrobiene, adsorbtive 
și fotoluminescente). S-a stabilit rolul dublu al 2,6-

piridindicarbonildiclorurei  - de coordinare la metalul „s‖ și de 

condensare cu alcoolii, formând compuși bimetalici.  A fost 
sintetizată o serie de polimeri coordinativi de variată 

dimensionalitate (1D-3D) și nuclearitate cu liganzi polifuncționali, 
ce conțin diverși atomi donori de electroni (N, O, S), s-au stabilit 

proprietățile și arhitectura moleculară ale lor. S-au realizat studii 

cuanto-chimice privind sinteza noilor liganzi organici cu funcții de 
punte în asambalarea polimerilor coordinativi. Cercetările 

microbiologice au evidențiat influență stimulatoare majoră a 

Au fost elaborate procedee de sinteză și obținuți agenți de coordinație noi 

și compuși coordinativi noi ai unor metale 3d (mangan, fier, cobalt, nichel, 
cupru și zinc) și 4d (molibden și cadmiu) cu liganzi polifuncționali și 

polidentați, cei de bază fiind  de tipul bazelor Schiff și dioximelor, precum 

și cu liganzi ce conțin grupe funcționale carboxilice, piridinice, oximice și 
aminice. Agenții de coordinație și compușii coordinativi au fost cercetați 

cu diferite metode fizico-chimice și fizice de cercetare moderne 

(spectroscopia IR, UV-vis, RMN, termogravimetria, metoda difracției 
razelor X și a.). S-a constatat că Mn, Co, Fe  formează cu bazele Schiff 

preponderent compușii cu poliedrul în formă de bipiramidă pentagonală, 
în care atomul de metal este heptacoordinat. Aceștea pot fi de tip 

homometalici (Cd(II)), Zn(II)), cât și heterometalici (Cd(II)/Zn(II), 

Mn(II)/Zn(II)), Ca, Sr, Ba/Co(II), di-, și polinucleari, dar și polimerici. 
Pentru ionii de Zn și Cd mai caracteristici sunt complecșii polimerici, care 

pot fi  1D, 2D și 3D. S-a realizat de asemenea studiul detaliat al 



compușilor coordinativi și a nanocompozitelor asupra biosintezei 
hidrolazelor exocelulare la tulpinile reprezentative de fungi 

miceliali din genurile  Fusarium, Rhizopus, Aspergillus, cât și de 

acumulare a biomasei microbiene la bazidiomiceta Lentinus 

edodes în funcție de caracteristicile agentului modulator și 

concentrațiile aplicate, dar și de tipul taxonului (obiectului 

biologic) și sistemului enzimatic sintetizat, sporind activitatea 
hidrolazelor exocelulare cu 35,6-89,8 %, reducând totodată ciclul 

de cultivare a producătorilor cu 24 ore. 

complecșilor bimetalici ai Ca, Sr, Ba cu Co(II), în special structura și 
proprietățile utile ale acestora. Primele două metale formează cu anionul 

Co(NCS)4
2- compuși ionici, iar Ba – compus molecular în care atomul de 

Ba manifestă numărul de coordinare 11.  

Dintre proprietățile utile pot fi menționate activitatea biologică 

biostimulatori, inhibitori) asupra plantelor de la inferioare (micromicete) 

până la cele superioare (plante de cultură), antibacteriene, 
fotoluminescente, adsorbtive. A fost realizat de asemenea studiul teoretic 

al mecanismului reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu 

tiocarbohidrazina în raport molar de 2:1, ca rezultat obținându-se un 
produs organic nou – azina 4-tiopiridinaldehida, care este un potențial 

agent de coordinație. Pentru toate speciile participante la reacție, cât și a 

stărilor intermediare de reacție a fost determinată structura geometrică cu 
calcularea parametrilor geometrici, comparabili cu cei cunoscuți în 

literatura de specialitate și a parametrilor energetici, cu studierea profilului 

energetic al reacțiilor prezente în întreg mecanismul de reacție. Este de 
subliniat faptul, că pentru tiocarbohidrazină s-au studiat două structuri cu 

simetriile C2v și Cs, obținându-se energiile -658, 7034 și -658, 7453 unități 

atomice elementare (u.a.e.), respectiv, fapt pentru care s-a decis utilizarea 
structurii mai stabile, cu energie mai joasă.  

Au fost determinați parametrii optimi pentru aplicarea compușilor 

coordinativi cu liganzi polidentați ai metalelor de tip „ ș” și „d”  (Ba, Sr, 
Ca, Fe(III)) și ai unor nanooxizi de Ti,  Fe, Zn și Cu în tehnologia cultivării 

tulpinilor reprezentative de fungi miceliali din genurile Fusarium, 

Rhizopus, Aspergillus, Lentinus producătoare de principii bioactive 
valoroase (hidrolaze exocelulare – proteaze, lipase, amilaze , biomasă cu 

proprietăți curative și nutraceutice). Aplicărea nanoparticulelor de cupru 
și zinc (CuO ˂ 50 nm, Cu 60-80 nm și ZnO ˂ 50 nm) în tehnologia 

cultivării bazidiomicetei Lentinus edodes aplicate în concentrații optime 

stabilite (10 mg/L, 20 mg/L) asigură un nivel sporit de biomasă microbiană 
cu 14,4-35,7% (19,14-20,40 g/l) față de martor și reducerea ciclului de 

dezvoltare a macromicetei cu 48 de ore. Valoarea inițială a pH-ului 

mediului nutritiv constitue 5,5, fiind identică cu pH-ul optim caracteristic 
macromicetei la cultivare în condiții clasice.  

S-a constatat că utilizarea compoziției  Tiogalmet pentru pre-tratarea 

semințelor pentru semănat și aparatului foliar este veridic mai efectivă 
pentru  ameliorarea performanțelor biologice ale plantelor de Z. mays prin 

majorarea activității enzimelor antioxidante, fotosintezei și productivității 

plantelor. Efectul fiziologic benefic al Tiogalmetului este confirmat și de 
nivelul mai înalt al procesului de asimilație și creștere a plantelor. 
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În baza studiului surselor biblografice au fost determinate 

tendințele actuale de dezvoltare ale vehiculelor urbane de pasageri 

cu tracțiune electrică (VEUP). S-a constatat, că tracțiunea VEUP 
se realizează preponderent cu motoare de tracțiune asincrone, iar 

pentru majorarea eficienței energetice și a fiabilității sistemului în 

întregime se recomandă utilizarea convertoarelor electronice și 
motoarelor asincrone de tracțiune cu numărul de faze 

majorat,inclusiv a celor hexafazate. 

Este propusă structura conceptuală a sistemului de tracţiune cu 
motor asincron și convertor electronic hexafazate pentru troleibuze 

și/sau electrobuze cu alimentareaq de la rețeaua de contact sau de 

la bateria de acumulatori. 
Au fost dezvoltate metodologii și softuri de proiectare, în baza 

cărora a fost realizată dimensionarea preventivă a motoarelor 
asincrone și invertoarelor de tracțiune hexafazate pentru 

troleibuze/electrobuze. 

Au fost dezvoltate fundamente de teorie ale sistemelor multifazate, 
a fost obținută o formă nouă de prezentre a fazorului spațial 

multifazat și elaborat modelul ortogonal al motorului asincron 

Pentru etapa anului 2021 au fost planificate și dezvoltate modelele 

matematice ale motoarelor  asincrone hexafazate pentru diferse tipuri ale 

înfășurării statorice și ala invertoarelor autonome hexafazate de tensiune 
pentru diferite topologii, care împreunp cu transmsisia mecanica au fost 

incluse în modelul intergrat al vehicului electric urban de pasageri.   Au 

fost analizate  şi dezvoltate structuri noi ale invertorului autonom 
hexafazat de tensiune și startegiilor de control vectorial pentru aplicții de 

tracțiune.  Au fost proiectate și confecționate machete ale  motorului 

asincron și pentru invertorul autonom de tensiune hexafazate  cu puterea 
până la 3 kW.  A fost elaborat programul de incercari și realizate încercări 

experimentale pentru detereminare parametrilor, pierderilor de putere și a  

caracteristicilor de funcționare ale motoarelor  asincrone hexafazate. A 
fost propusă o metodă specială de testarea, aplicabilă pentru motoare 

hexafazate cu înfășurarea statorică în dublă stea. 
 



hexafazat. A fost elaborat algoritmul de control vectorial al 
sistemului hexafazat de tracțiune cu regulator Fuzzy de viteză al 

troleibuzului. Prin simulări comparative cu mașina trifazată 

echivalentă s-a constatat capacitatea sporită de pornire și 

funcționare a motoarelor asinrone hexafazate de tracțiune, inclusiv 

și la ruperea unei/două/trei faze. 

 

 

 

 


