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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului. 

Scopul cercetărilor vizează un studiu helmintologic asupra speciilor de amfibieni ecaudați 

din familiile Bufonidae și Ranidae din diverse tipuri de ecosisteme acvatice și terestre, naturale și 

antropizate, din unele raioane ale Republicii Moldova, determinarea speciilor de helminți de 

importanță medical-veterinară, precum și rolul acestora în combaterea unor helmintoze la diverse 

specii de animale. 

 

Obiectivele specifice: 
1. Stabilirea diversității faunei helmintice a amfibienilor ecaudați din familiile Ranidae și 

Bufonidae din diverse ecosisteme naturale și antropizate ale Republicii Moldova. 

2. Descrierea speciilor noi de helminți depistați la amfibieni și expunerea schemelor 

originale pentru prima dată în fauna Republicii Moldova. 

3. Determinarea gradului de infestare cu helminți a amfibienilor în funcție de factorii 

intrinseci și factorii extrinseci. 

4. Evaluarea gradului de infestare cu helminți a amfibienilor ecaudați în aspect de mono- și 

poliinvazie. 

5. Identificarea speciilor de helminți de impotanță medical-vetenară. 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului. 

 
În ultimele decenii, efectul factorilor antropogeni asupra ecosistemelor naturale s-a 

evidențiat semnificativ. Una din consecințele acestui proces au fost anumite schimbări în cenoza 

parazitară a amfibienilor (Chihljaev I.V., 2010, Burakova A.V., 2012). În cursul transformărilor 

antropogene ale mediului, diversitatea biologică a comunităților este redusă, structura lor este 

simplificată, un număr de nișe ecologice sunt eliberate sau distruse. În același timp, apar specii 

invazive, purtând împreună cu ele complexe parazitare neobișnuite pentru aceste ecosisteme. 

Aceasta creează riscuri potențiale de apariție invazii zoonotice, cum ar fi, de exemplu, cercarioza 

și alarioza (Shimalov, V. V., 2002, Bejer, S. A., 2007). În acest sens, studiul parazitofaunei și 

structura speciilor invazive este foarte relevantă. 

Paraziții sunt extrem de abundenți în natură, reprezentând o parte substanțială a 

biodiversității la nivel mondial (virusi, fungi, etc), reprezentând principalii factori biotici, care 

determină din punct de vedere calitativ și cantitativ, speciile-gazdă, iar prin reglarea numerică a 

gazdelor se influenţează în mod decisiv şi asupra structurii şi funcţionării ecosistemelor în 

ansamblu. Amfibienii, ca o componentă importantă a biocenozei, servesc în calitate de gazde 

definitive, intermediare, complementare şi ca gazde-rezervor pentru diferite specii de helminţi 

specifici animalelor rumegătoare și om. Astfel, amfibienii participă în mod activ şi la formarea și 

menținerea zoonozelor parazitare. 

Studiul faunei helmintice la amfibieni, specificul circulaţiei acesteia în biotopurile naturale 

şi antropizate, dar şi contactul lor cu gazda permit stabilirea situaţiei parazitologice, a unor 

caracteristici în patogeneza formării focarelor de agenţi parazitari, elaborarea măsurilor biologice 

de combatere și profilaxie a maladiilor parazitare la animalele productive, deoarece  în structura 

faunei helmintice a amfibienilor sunt unele specii de helminti care sunt antagoniști speciilor de 

helminți specifici animalelor.  

Importanţa unei asemenea cercetări este mai mult decât oportună, deoarece, numai în urma 

elaborării unor cercetări helmintologice complexe pe întreg parcursul ciclului anual de viaţă al 

amfibienilor va permite identificarea a noi specii de helminți în fauna Republicii Moldova, dar și 

elaborarea unor metode noi eficace și inofensie de combatere biologică a unor helmintoze 

specifice animalelor productive. 

 
MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE 

Într-u realizarea obiectivelor de cercetare pe periada 2019, din cadrul proiectului au fost 

stabilite strategiile de lucru. Au fost selectate bazine acvatice naturale și antropizate din Zona de 

Centru (Nisporeni, Călărași) și Nord (Telenești, Sângerei) a Republicii Moldova (Figura 1). 
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Lacuri din Raionul Călărași 

  
Lacuri din raionul Sângerei 

  
Lacuri din raionul Nisporeni 

  
Lacuri din raionul Telenești 

Fig. 1. Diversitatea lacurilor acvatice naturale și antropizate 
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Pentru efectuarea cercetărilor helmintologice, amfibienii au fost capturați din diverse 

bazine acvatice naturale și antropizate din raioanele Călărași, Nisporeni, Telenești și Sângerei în 

număr de 101 specimene (Rana ridibunda – 52, R. lesonae – 14, R. esculenta – 7, R. dalmatina – 

4, Bufo bufo – 14, B. viridis - 10). 

Determinarea speciilor de amfibieni s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice 

deductive, care includ utilizarea anumitor parametri și indici morfologici, precum și unele 

caracteristici ale coloritului corpului (Bannicov, 1977). 

Investigațiile helmintologice de laborator a eșanțioanelor biologice – amfibieni ecaudați din 

familiile Ranidae și Bufonidae, privind prezența helminților sau a elementelor helmintice (ouă, 

larve), contribuie la obținerea unor date științifice de valoare deosebită în scopul determinării 

importanței lor la formarea și menținerea focarelor de agenți parazitari comuni animalelor 

domestice, sălbatice și de companie. 

Analiza helmintologică a amfibienilor ecaudați din familiile Ranidae și Bufonidae s-a 

desfăşurat conform metodei helmintologice standart propusă de către K.I. Skrjabin, care implică 

examinarea tuturor organelor interne ale animalului (Скрябин К.И., 1928).  

Cercetările helmintologice ale organelor paranhimatoze s-au efectuat cu ajutorul 

compresoriilor, iar a tractului digestiv - prin spălării succesive. 

Colectarea, fixarea, determinarea şi prelucrarea materialului helmintologic s-a efectuat 

după metodele propuse de diverși autori (Петроченко В.И., 1956, Сергиев В.П. și colab., 2001, 

Рыжиков К.М., Шарпило В.П., Шевченко Н.Н., 1980, Судариков В.Е. și colab., 2002, 

Щепина Н.А. și colab., 2006, Гашев С. Н. și colab., 2006, Кузмин С.Л., 2012). 

După colectare, fixare și prelucrare, montarea materialului helmintologic va fi efectuată cu 

ajutorul inelelor de parafină după metoda propusă de Seinhorst (1959). 

Determinarea materialului helmintologic s-a efectuat după Рыжиков К.М., Шарпило 

В.П., Шевченко Н.Н., 1980.  

Pentru a cuantifica caracteristica de contaminare cu helminţi se va calcula indicile de 

intensivitate (II, exemplare) – numărul minim şi maxim de paraziţi de o specie și extensivitate 

invaziei (EI, %) – procentul de contaminare a gazdei de o specie de paraziţi (Breev, 1972, 

1976), iar interpretarea schematică a rezultatelor obținute se vor efectua utilizând programul 

CorelDROW Graphics Suite X4. 

 
REZULTATE ȘI DSCUȚII 

 
Potrivit investigațiilor helmintologice efectuate privind diversitatea faunei helmintice a 

amfibienilor ecaudați din familiile Ranidae (Rana ridibunda, R. lesoonae, R. esclenta, 
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R.dalmatina) și Bufonidae (Bufo bufo, B. viridis) din diverse ecosisteme acvatice și terestre, 

naturale și antropizate din zona de centru și nord ale Republicii Moldova s-a stabilit infestarea 

acestora cu 15 specii de helminți, care aparțin la 4 clase: Trematoda – 7 specii (Opisthioglyphe 

ranae Fröhlich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, Gorgodera varsoviensis 

Ssinitzin, 1905, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, 

Haplometra cilyndracea Zeder, 1800, Strigea sphaerula Rudolphi, 1803,), Secernentea – 5 

specii (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Oswaldocruzia duboisi Ben Slimane, Durette-

Desset et Chabaud, 1993, Cosmocerca ornata Dujardin, 1845, Icosiella neglecta Diesing, 1851, 

Rhabdias bufonis, Schrank, 1788), Palaeacanthocephala – 2 specii (Acanthocephalus ranae 

Schrank, 1788, Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae) și Monogenea 1 specie (Polystoma 

integerrimum, Froelich 1791), 10 ordine (Plagiorchiida, Echinostomida, Diplostomida, 

Strongylida, Ascaridida, Spirurida, Rhabditida, Echinorhynchida, Polymorphida, 

Poliopisthocotylida), 14 familii (Omphalometridae, Haematoloechidae, Gorgoderidae, 

Lecithodendriidae, Diplodiscidae, Plagiorchidae, Strigeidae, Molineidae, Cosmocercidae, 

Onchocercidae, Rhabdiasidae, Echinorhynchidae, Centrorhynchidae, Polystomatidae) și 14 
genuri (Opisthioglyphe, Haematoloechus, Gorgodera, Prosotocus, Diplodiscus, Haplometra, 

Strigea, Oswaldocruzia, Cosmocerca, Icosiella, Rhabdias, Acanthocephalus, Sphaerirostris, 

Polystoma). 

Din cele 6 specii de amfibieni ecaudați din familiile Ranidae și Bufonidae, specia Rana 

ridibunda Pallas, 1771 este cea mai frecvent întâlnită în habitatele acvatice din zona de Centru și 

Nord a Republica Moldova – zone propuse spre cercetare în cadrul proiectului. Această specie 

este infestată cu 11 specii de helminți, dintre care 6 specii de trematode (Opisthioglyphe ranae 

Frölich, 1791 EI – 23,1%, II – 1-54 ex., Haematoloechus variegatus Rudolphi EI –3,9%, II –1-

5ex., 1819, Gorgodera varsoviensis Ssinitzin 1905 EI –5,8%, II –1-3ex., Prosotocus confusus 

Looss, 1894 EI –19,2%, II –1-78 ex., Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760 EI –15,4%, II –1-8 

ex., Haplometra cilyndracea Zeder, 1800 EI –25,0%, II –1-16 ex.), 3 – de nematode 

(Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782 EI –7,7 %, II – 1-6 ex., Cosmocerca ornata Dujardin, 

1845 EI –28,8%, II –1-14 ex., Icosiella neglecta Diesing, 1851 EI –7,7 %, II –1-4 ex.) și o specie 

de acanthocephale (Acanthocephalus ranae Schrank, 1788 EI –7,7 %, II –1-5 ex.). Pentru toate 

11 specii de helminți, R.ridibunda este gazdă definitivă (Tabelul 1). 

Specia R. lessonae Camerano, 1882 este mai puțin numeroasă, ca broasca-mare-de-lac 

(R.ridibunda). Infestarea speciei R. lessonae la fel se datorează modului de viață amfibiont și 

spectrului trofic larg. Astfel, specia R. lessonae este gazdă pentru 7 specii de helminți dintre care 

2 specii de trematode (Haematoloechus variegatus Rudolphi1819 EI –7,1 %, II –1ex., 

Diplodiscus subclavatus Pallas 1760 EI – 21,4 %, II – 1-8 ex.), 3 specii de nematode 
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(Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782 EI –7,1 %, II –4 ex., Cosmocerca ornata Dujardin, 1875 

EI – 35,7%, II – 1-10ex., Rhabdias bufonis, Schrank 1788 EI – 28,6 %, II – 1-12ex.) și 2 specii 

de acantocefale (Acanthocephalus ranae  Schrank 1788 EI –14,3 %, II –1-7 ex., Sphaerirostris 

teres Rudolphi 1819 EI –7,1%, II –1 ex.). Astfel, pentru 6 din cele 7 specii de helminți 

(Haematoloechus variegatus, Diplodiscus subclavatus, Oswaldocruzia filiformis, Cosmocerca 

ornata, Rhabdias bufonis, Acanthocephalus ranae), specia R. lessonae este ca gazdă definitivă, 

iar pentru specia de acantocefale S. teres Rudolphi, 1819, larvae – este gazdă rezervor (Tabelul 

1). 

Hibridul acestora R. eculenta s-a determinat a fi infestată doar cu 3 specii de helminți, 

dintre care 2 specii de nematode (Cosmocerca ornata Dujardin, 1875 EI – 4/7, II – 1-114ex., 

Icosiella neglecta Diesing, 1851 EI – 6/7, II – 1-11 ex.) pentru care este gazdă definitivă și o 

specie de acantocefale (Sphaerirostris teres Rudolphi 1819 EI –3/7, II –1-2 ex.) pentru care este 

gazdă rezervor (Tabelul 1). 

La specia R. dalmatina cercetările helmntologice au fost efectuate pentru prima dată în 

Republica Moldova, iar ca rezultat s-a stabilit 5 specii de helmnți dintre care 3 specii de 

trematode (Opisthioglyphe ranae Frölich 1791 EI – 2/4, II –1-14 ex., Haematoloechus variegatus 

Rudolphi1819 EI –1/4, II –2 ex., Strigea sphaerula Rudolphi, 1803 EI – 2/4, II –1-36 ex.) și 2 

specii de nematode (Oswaldocruzia duboisi Ben Slimane,, Durette-Desset et Chabaud, 1993 EI –

1/4, II –4 ex., Rhabdias bufonis, Schrank, 1788 EI –1/4, II –16 ex.). Astfel, pentru 4 din cele 5 

specii de helminți, specia R. dalmatia este ca gazdă definitivă, iar pentru specia de trematode 

S.sphaerula  – este gazdă rezervor (Tabelul 1). 

Totodată la specia R. dalmatina s-a depistat prezența unei specii noi de trematode petru 

fauna Republicii Moldova Strigea sphaerula  din fam. Strigeidae, care provoază strigeoză 

porcinelor (Figura 2). 

La specia Bufo bufo  s-a determinat prezența a 6 specii de helminți dintre care 4 specii de 

de nematode (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782 EI – 21,4 %, II –1-3 ex., Oswaldocruzia 

duboisi Ben Slimane, Durette-Desset et Chabaud, 1993 EI –28,6 %, II –1-5 ex.,, Cosmocerca 

ornata Dujardin, 1845 EI –64,3 %, II –1-8 ex., Rhabdias bufonis, Schrank, 1788 EI –71,4 %, II –

1-11ex.,) și 2 specii de acantocefale (Acanthocephalus ranae  Schrank 1788 EI –21,4 %, II –1-3 

ex., Sphaerirostris teres Rudolphi 1819 EI –7,1 %, II – 2 ex.,). Astfel, pentru 5 din cele 6 specii 

de helminți, specia Bufo bufo  este ca gazdă definitivă, iar pentru specia de acantocefale S. teres 

Rudolphi, 1819, larvae – este gazdă rezervor (Tabelul 1). 

La cea de a doua specie din familia Bufonidae - Bufo viridis s-a stabilit prezența a 5 specii 

de helminți dintre care 3 specii de nematode (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782 EI – 10,0 %, 

II – 1-3 ex., Cosmocerca ornata Dujardin, 1845 EI – 20,0 %, II –1-2 ex., Rhabdias bufonis, 
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Schrank, 1788 EI –50,0 %, II –1-14 ex.,), o specie de Palaeacanthocephala (Acanthocephalus 

ranae Schrank, 1788 EI –10,0 %, II – 3 ex.) și Monogenea 1 specie (Polystoma integerrimum, 

Froelich 1791 EI – 20,0 %, II –1-3 ex.,) (Tabelul 1).  

 

  
Fig. 2. Strigea sphaerula: a – metacercarii în chisturi, b – aspectul general al 

metacercarului. Original. 

 

 

Investigațiile helmintologice ale amfibienilor ecaudați investigați în dependență de genul 

gazdei, au demonstrat că nu există diferențe semnificative între gradul de infestare cu helmințini 

la specimenele aceleași specii.  

Parazitofauna celor mai multe animale estwe influiențată de o serie de transformări care, 

depinzând direct de vârsta gazdei. Aceste transformări pot să atingă fie numai specimenii izolați 

ai complexului parazitar, fie întreaga faună parazitară. 

Diversitatea faunei parazitare la amfibieni în dependență de vârstă este o întrebare frecvent 

abordată în literatura de specialitate. Studiul dependenței helmintofaunei de vârsta gazdei este o 

problemă majoră a parazitologiei ecologice. O atenție sporită nivelului de infestere cu paraziți în 

dependență de vârsta gazdei se oferă în lucrările lui Doghel et al., (1941). 

În scopul aprecierii gradului de infestare a amfibienilor cu helminți în dependență de vârstă 

au fost colectați specimeni din 2 perioade ontogenetice: juvenili și adulți. În rezultatul analizei 

helmintologice a juvenililor colectați nu s-a înregistrat infestarea acestora cu helminți.  

 

 

a b 
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Tabelul 1. Gradul de infestare cu helminți a speciilor de amfibieni ecaudați din familiile Ranidae și Bufonidae 

N. 
d/o Invazia 

R. ridibunda R. lessonae R. esculenta R. dalmatina B. bufo B. viridis 
EI - % II – ex. EI - % II – ex. EI - % II – ex. EI - % II – ex. EI - % II – ex. EI - % II – ex. 

TREMATODA 
1. Opisthioglyphe ranae 23,1 1-54 - - - - 2/4 1-14 - - - - 

2 Haematoloechus variegatus 3,9 1-5 7,1 1 - - 1/4 2 - - - - 

3 Gorgodera varsoviensis 5,8 1-3 - - - - - - - - - - 
4 Prosotocus confusus 19,2 1-78 - - - - - - - - - - 
5 Haplometra cilindracea 25,0 1-16 - - - - - - - - - - 
6 Diplodiscus subclavatus 15,4 1-8 21,4 1-8 - - - - - - - - 
7 Strigea  sphaerula - - - - - - 2/4 1-36 - - - - 

NEMATODA 
8 Oswaldocruzia filiformis 7,7 1-6 7,1 1-4 - - - - 21,4 1-3 10, 1-3 
9 Oswaldocruzia duboisi 3,8 1-8 - - - - 1/4 4 28,6 1-5 - - 

10 Cosmocerca ornata 28,8 1-14 35,7 1-10 4/7 1-174 - - 64,3 1-8 20,0 1-2 

11 Icosiella neglecta 7,7 1-4 - - 6/7 1-11 - - - - - - 
12 Rhabdias bufonis - - 28,6 1-12 - - 1/4 16 71,4 1-11 50,0 1-14 

ACANTOCEFALA 
13 Acanthocephalus ranae 7,7 1-5 14,3 1-7 - - - - 21,4 1-3 10,0 3 
14 Sphaerirostris teres - - 7,1 1 3/7 1-2 - - 7,1 2 - - 

MONOGENEE 
15 Polystoma integerrimum - - - - - - - - - - 20,0 1-3 



Rezultatele cercetărilor efectuate ne permit să conchidem că odată cu majorarea dimensiunilor și a 

vârstei amfibienilor crește și nivelul de infestare cu helminți. Aceasta demonstrează intensificarea 

alimentației amfibienilor adulți și acumularea agenților parazitari în organismul lor din perioadele 

anterioare, precum și mărirea dimensiunilor și a diversității alimentelor ce favorizează pătrunderea 

concomitentă a unui număr mai mare de agenți parazitari în organismul gazdei, care duce la creșterea 

gradului de infestare.  

Fauna helmintica a amfibienilor atât ecaudați, cât și caudați depinde în mare parte de anotimp și 

factorii zoogeografici (latitudinea și longitudinea exprimă condiții climatice diferite, absența sau 

prezența gazde intermediare, compoziția fizico-chimică a apei, salinitatea acesteia etc.). De aceea în 

majoritatea cazurilor una și aceeași gazdă în diferite puncte ale arealului său, are o faună parazitară 

calitativ și cantitativ diferită. 

Cercetările noastre efectuate demonstrează că nivelul de infestare cu helminți a amfibienilor din 

familiile Ranidae și Bufonidae în dependență de factorii sezonieri depinde atât de specia helmintului, 

cât și de specia gazdei. 

Rezultatele investigațiilor helmintologice efectuate asupra speciei R. ridibunda denotă infestarea 

acesteia cu 11 specii de helminți, însă cel mai înalt grad de infestare cu helminți s-a înregistrat toamna. 

La specia R. ridibunda toamna s-a stabilit infestarea cu 10 din 15 specii de helminți depistați la 

amfibienii cercetați în cadrul proiectui, vara – 7 și primăvara cu - 5 specii de helminți, însă 

intensivitatea invaziei acestora variază. 

Investigațiile helmintologice efectuate asupra speciei R. lessonae, în depenență de sezon, au 

demonstrat infestarea lor cu 7 din 15 specii de helminți, însă extensivitatea și intensivitatea invaziei 

acestora diferă considerabil pe parcursul celor 3 sezoane. Astfel încât primăvara s-a stabilit cel mai 

scăzut grad de infestare cu helminți – cu 3 specii, iar vara și toamna cu cu câte 7 din cele 15 specii de 

helmiți depistați în total la specimene investigate din familiile Ranidae și Bufonidae. 

Spre deosebire de speciile parentale, specia R. esculenta este infestată doar cu 3 specii de helminți. 

Primăvara s-a înregistrat infestarea doar cu 1 din cele 15 specii de helminți, iar vara și toamna cu câte 3 

specii de helminți la fel cu 3 specii, iar toamna nivelul de infestare cu helminți puțin crește – 5 din 15 

specii. 

La speciile Rana dalmatina, Bufo bufo și B. viridis investigațiile helmintologice au fost efectuate 

doar în perioada de primăvară, în timpul perioadei de reproducere a acestora. Astfel, la speciile R. 

dalmativa și Budo virdis, s-a stabilit prezența a câte 5 specii de helminți, iar la specia B. bufo s-a stabilit 

prezența a  6 specii de helminți.  

Reeșind din obiectivele propuse spre realizare a fost determinată diversitatea faunei helmintice a 

amfibienilor ecaudați în funcție de zona geografică din categoria factorilor extrinseci. Astfel, s-a 

determinat că cea mai mare diversitate de helminți s-a stabilit la specimenele de amfibieni investigate 

din raionul Călărași – 14 specii de helminți (trematode – 6, nematode -5, acantocefale – 2, monogenee 
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– 1 specie), Sângerei – 8 specii de helminți (trematode – 3, nematode -3, acantocefale – 2), iar în 

raioanele Nisporeni și Telenești, câte 5 specii de helminți (trematode – 1, nematode -3, acantocefale – 

1), și respectiv (trematode – 21, nematode -1, acantocefale – 2) (Tabelul 2). 

Din totalul de 51 de specimene de amfibieni investigați din raionul Călărași, specia R.ridibunda 

(n=21) s-a stabilit a fi cea mai frecvent întâlnită, iar la evaluarea diversității faunei helmintice s-a 

stabilit infestarea cu helminți în 75,0% din cazuri, dintre care în aspect de monoinvazie în 25,0% din 

cazuri, iar în spect de poliinvazie în 50,0% din cazuri. 

Specimenele de R. lessonae (n=6), colectate din raionul Călărași, s-au stabilit a fi toate infestate 

în aspect de poliinvazie, pe când specia R. esculenta (n=2), s-a stabilit a fi infestată în aspect de 

monoinvazie, iar la specimenele de R. dalmatina (n=4), 3 din acestea erau infestate în aspect de 

poliinvazie, iar un specimen în aspect de monoinvazie. (Tabelul 2) 

 

Tabelul 2. Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați din familiile 
Ranidae și Bufonidae în funcție de zona geografică 

N. 
d/o 

Invazia Călărași Nisporeni Telenești Sângerei 

TREMATODA 

1. Opisthioglyphe ranae + - - - 

2 Haematoloechus variegatus + - + - 

3 Gorgodera varsoviensis + - - + 

4 Prosotocus confusus - - - + 

5 Haplometra cilindracea + - - - 

6 Diplodiscus subclavatus + + + + 

7 Strigea  sphaerula + - - - 

NEMATODA 

8 Oswaldocruzia filiformis + + - + 

9 Oswaldocruzia duboisi + - - - 

10 Cosmocerca ornata + + - + 

11 Icosiella neglecta + - - - 

12 Rhabdias bufonis + + - + 

ACANTOCEFALA 

13 Acanthocephalus ranae + + + + 
14 Sphaerirostris teres + - - + 

MONOGENEE 

15 Polystoma integerrimum + - - - 
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Din raionul Nisporeni au fost investigate 20 specimene de amfibieni dintre care cea mai frecventă 

s-a stabilit a fi la fel specia R. ridibunda (n=15). La investigarea helmintologică a acestora s-a stabilit 

infestarea în 75,0 % din cazuri, dintre care în aspect de monoinvazie în 31,5% din cazuri, , iar în aspect 

de poliinvazie în 43,5% din cazuri. Speciile R. lessonae și B.viridis au fost investigate câte 1 specimen 

din fiecare specie și s-a stabilit infestarea acestora în aspect de poliinvazie. 

Din raionul Telenești au fost investigate 24 de specimene de amfibieni, toate fiind din familia 

Ranidae. La specia R. ridibunda (n=18), infestarea s-a stabilitîn 36,8% din cazuri, dintre care în aspect 

de monoinvazie în 14,0% din cazuri. Specia R. lessonae (n=3), a fost rar întâlnită și s-a stabilit 

infestarea acesteia în aspect de poliinvazie, pe când la specia R. esculenta (n=3) nu s-a stabilit 

infestarea cu helminți. 

Din raionul Sângerei au fost investigate helmintologic 14 specimene de amfibieni ecaudați din 

familiile Ranidae și Bufonidae. În acest raion, cea mai frecvent întâlnită specie a fost Bufo bufo (n=8), 

la care ptrivit investigațiilor helmintologice s-a stabilit infestarea în aspect de monoinvazie la 2 din 8 

specimene, iar în aspect de poliinvaze la 6 din 8 specimene. La specia R.ridibunda (n=5), doar 3 

specimene au fost infestate dintre care un specimen în aspect de monoinvazie, iar 2 pecimene în aspect 

de poliinvazie, pe când specia R. lessonae (n=1) a fost infestată doar în aspect de poliinvazie. 

Potrivit rezultatelor helmintologice, s-a constatat că cea mai mare diversitate de helminți s-a 

stabilit la specimenele de amfibieni investigați din raionul Călărași, iar cea mai mică diversitate de 

helminți s-a stabilit la specimenele colectate din raionele Telenești și Nisporeni. 

Sub influiența diverșilor factori în ecosistem, în ultimii ani, se constată modificări asupra 

structurii biocenotice între diferite specii de animale, inclusiv și în relațiile gazdă-parazit la amfibieni. 

Circuitul de paraziți al acestora este direct implicat cu structura biodiversității atât in ecosistemele 

acvatice, cât și în cele terestre, iar ca rezultat al efectuării investigațiilor helmintologice s-au obținut 

date importante cu referire la importanța efectuării acestui studiu: faunistică, de speciație, 

bioindicatoare, raionare zoogeografică, combatere biologică și medical-veterinară.  

Prin infestarea specimenelor de amfibieni ecaudați din familiile Ranidae și Bufonidae  cu specia 

de trematode O. ranae se constată prezența speciilor de gîndacii din familia Dystiscidae şi moluştele 

din familia Lymnaeidae şi Planorbidae, H. variegatus - moluştele din genul Planorbis şi Anisus, 

familia Lymnaeidae şi Planorbidae, P. confusus - gândacii din familia Dytiscidae, libelulele din genul 

Sympetrum, Aeschna, Coenagrion, larve și imago de cărăbuși, crustaceele și efemerele, D. subclavatus 

- moluştele din genul Planorbis şi Anisus, familia Lymnaeidae şi Planorbidae, G. varsoviensis - 

speciile de moluște genul Sphaerium corneum, libelulele din genul Agreon, H. cylindracea - moluştele 

din genul Planorbis şi Anisus, familia Lymnaeidae şi Planorbidae, S. sphaerula – mamifere, păsările, 

Falconiformes, amfibieni, reptilemelci acvatici,  O. filiformis, O. duboisi, C. ornata – geonematodă, I. 

neglecta – insectele din genul Foecipomya și Sycorax, R. bufonis – geonematodă, A. ranae – 
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crustaceele Ostrocoda, Amphipoda, Isopoda, S. teres – păsările paseriforme, P. integerrimum – 

geotrematodă. 

Prin determinarea prezenței speciei de trematode H. cilindracea la amfibienii investigați s-a 

constatat rolul acestora în combaterea biologică a fasciolozei la rumegătoare.  

Cercetările parazitlogice efectuate de unii cercetărori helmintologi au demonstrat că bovinele 

adulte erau infestate cu fasciole în 66,6% din cazuri, iar tineretul bovin – 46,1% din cazuri (Erhan., 

2009). Fascioloza se datorează în mare măsură, pășunatului în comun a animalelor de diferite specii și 

vârste în zone limitate.  

Din organismul animalelor rumegătoare infestate cu Fasciola hepatica (bovine), în mediul 

înconjurător (păşune) se elimină ouă, care ajung în corpul speciei Lymnaea truncatula - melc de apa 

dulce, care la temperatura optimă (18-25 0C), habitează în zonele mlăştinoase. Dacă oul a căzut într-o 

zonă umedă, în timp de 9-14 zile iese larva - miracidium. Vitalitatea larvei este de câteva ore, maximal 

2-3 zile, seamănă cu un ciliat, prezintă cili, care se mişcă foarte rapid şi au un tactism deosebit pentru 

melci. Aceasta este o etapă obligatorie în evoluţia helmintului, în afara căreia larvele nu pot deveni 

contagioase pentru bovine. În melc miracidiumul se transformă în sporocist 1. Acesta se divide în 

sporocist 2, apoi în redie, redii fiice, migrează în hepatopancreasul melcului, unde se transformă în 

cercar. Dintr-un melc, în general, se elimenă câteva sute de cercarii. După ce iese din melc cercariile se 

fixează pe iarbă, cu ajutorul glandelor chistiogene, care secretă un inveliş şi se transformă în larva 

inchistată sub denumirea de adolescar. Tot ciclul dureaza 2-2,5 luni. Adolescarii sunt foarte rezistenţi 

în mediu (ei au forma chistică), rezistă pe iarbă până toamna (boala are frecvenţa mai mare toamna). 

Bovinele se molipsesc cu Fasciola hepatica fie când pasc iarba cu adolescarii din biotpurile umede, fie 

prin consumul de fân deja infestat. 

În stadiul de cercariu, H. cylindracea,  parazitează la speciile de melci Lymnaea truncatula - 

gazde intermediare obligatorii şi pentru specia de Fasciola hepatica, care întâlnindu-se în aceeaşi gazdă 

(Lymnaea truncatula), specia de trematodă Haplometra cylindracea este antagonistă speciei Fasciola 

hepatica, producând moartea stadiilor larvare a fasciolei. Melcii din genul Lymnaea, în calitate de 

gazde intermediare, duc un mod de viaţă acvatic şi semiacvatic, astfel încât se pot întâlni în ape 

stătătoare sau mediul umed (mlaştini), mediul de trai favorabil şi pentru amfibieni.  

Speciile de amfibieni Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana dalmatina, și Bufo bufo și B.viridis 

populează cele mai diverse biotopuri, inclusiv şi bazinele acvatice, unde are loc dezvoltarea ciclului 

biologic al Fasciolei hepatica. Potrivit investigaţiilor helmintologice efectuate la amfibieni, s-a stabilit 

infestarea acestora în 25,0% din cazuri cu specia de trematodă Haplometra cylindracea Zeder, 1800 din 

familia Plagiorchiidae. Astfel, relaţiile antagoniste dintre aceste două specii de agenţi parazitari se 

finalizează cu întreruperea ciclului de dezvoltare, a stadiilor larvare (sporocist, redii, redii fiice, 

cercarii), a trematodei Fasciola hepatica în gazda intermediară, Lymnaea truncatula, şi ulterior 

întreruperea lanţului de vehiculare a acesteia în biotopuri. 
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Infestarea cu helminți a celor 101 de specimene de amfibieni investigați se caracterizeasă printr-o 

diversitate de helminți în ascensiune din punct de vedere taxonomic, specifică amfibielor, însă nu a fost 

determinată o diferență a infestării cu helminți în funcție de genul gazdei, pe când în funcție de vârsta 

gazdei, infestarea se caracterizează printr-o structură simplificată, deoarece juvenilii amfibienilor 

investigați nu au fost infestați cu helminț. 

 
 
3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului.  
 

Relevanța realizării acestui proiect constă în efectuarea unui studiu helmintologic fundamental al 

amfibienilor caudați din familiile Ranidae și Bufonidae, deoarece aceștea participă în mod activ la 

formarea și menținerea zoonozelor parazitare.  

Studiul faunei helmintice a speciilor de amfibieni ecaudați, identificarea rolului lor în patogeneza 

formării și menținerii focarelor de agenți parazitari contribuie la elaborarea și implimentarea noilor 

metode de combatere biologică a unor helmintoze specifice animalelor sălbatice, domestice și de 

companie, care vor spori creșterea economiei pe în treg teritoriul țării. Rezultatele obținute pot fi 

utilizate în toate biotopurile naturale și antropizate din Republica Moldova 

 

 
4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), 

inclusiv propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor 

naționale/internaționale cu tangența la tematica proiectului. 
 
 

1. 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. – Program de Stat 2020-2023 

 
5. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, 

medalii, diplome etc.). 
 
1. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Method of prophylaxis of fasciolosis in 

ruminants. Gold medal la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării 

EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România. 

2. Gherasim Elena, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitrii, Erhan Dumitru. Diversitatea faunei 

helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acestea în combaterea biologică a 

unor helmintoze la animale. Medalia de aur la Expoziția Internațională Specializată 

”INFOINVENT”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019. 
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3. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Diploma of Excellence oferită de către 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara. 

 

6. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 
 

În cadrul acestui proiect au fost investigați helmintologic amfibieni ecaudați din familiile Ranidae 

și Bufonidae din două zone geografice ale Republicii Moldova, zona de centru (r-le Călărași, 

Nisporeni) și zona de nord (Telenești, Sîngerei), și s-a constatat că diversitatea faunei helmintice a 

amfibienilor cercetați este structurată în dependență de zona geografică, astfel cea mai mare diversitate 

de helminți s-a stabilit la specimenele de amfibieni cercetați din raionul Călărași, iar cea mai mică 

diversitate s-a stabilit la specimenele colectate din raionul Telenești și Nisporeni. 

Ca rezultat al evaluării divesrsitatea faunei felmintice s-a depistat prezența a 15 specii de 

helminți, care din punct de vedere taxonomic se încadrează în 4 clase: Trematoda – 7 specii 

(Opisthioglyphe ranae Fröhlich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, Gorgodera 

varsoviensis Ssinitzin, 1905, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, 

Haplometra cilyndracea Zeder, 1800, Strigea sphaerula Rudolphi, 1803,), Secernentea – 5 specii 

(Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Oswaldocruzia duboisi Ben Slimane, Durette-Desset et 

Chabaud, 1993, Cosmocerca ornata Dujardin, 1845, Icosiella neglecta Diesing, 1851, Rhabdias 

bufonis, Schrank, 1788), Palaeacanthocephala – 2 specii (Acanthocephalus ranae Schrank, 1788, 

Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae) și Monogenea 1 specie (Polystoma integerrimum, 

Froelich 1791), 10 ordine (Plagiorchiida, Echinostomida, Diplostomida, Strongylida, Ascaridida, 

Spirurida, Rhabditida, Echinorhynchida, Polymorphida, Poliopisthocotylida), 14 familii 
(Omphalometridae, Haematoloechidae, Gorgoderidae, Lecithodendriidae, Diplodiscidae, 

Plagiorchidae, Strigeidae, Molineidae, Cosmocercidae, Onchocercidae, Rhabdiasidae, 

Echinorhynchidae, Centrorhynchidae, Polystomatidae) și 14 genuri (Opisthioglyphe, Haematoloechus, 

Gorgodera, Prosotocus, Diplodiscus, Haplometra, Strigea, Oswaldocruzia, Cosmocerca, Icosiella, 

Rhabdias, Acanthocephalus, Sphaerirostris, Polystoma). 

A fost evaluat gradul de infestare cu helminți în aspect de mono- și poliinvazii, precum și gradul de 

infestare în funcție de factorii intrinseci și factorii extrinseci, iar ca rezultat s-a constatat că amfibienii 

au fost infestați în aspect de poliinvazii, iar diversitatea faunei helmintice a amfibienilor cercetați în 

funcție de genul gazdei nu prezintă valori distincte, pe când în funcție de vârsta gazdei diversitatea 

faunei helmintice este divergentă, astfel la investigarea helmintologică a juvenilor nu s-a stabilit 

infestarea cu helminți. 
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În strutura faunei helmintice determinată la amfibienii ecaudați investigați s-a determinat prezența 

a două specii noi de helminți pentru Republica Moldova, dintre care o specie de nematode cu 

importanță faunistică, și o specie de trematode de importanță medical veterinară, pentru care amfibienii 

sunt gazdă intermediară, iar porcinele și păsările gazde definitive. Totodată, din cele 15 specii de 

helminți depistați s-a identificat și o specie cu rol în combaterea biologică a unor helmintoze specifice 

rumegătoarelor. 

 
7. Concluzii. 

 
1. S-au investigat helmintologic 101 specimene de amfibieni ecaudați din familile Ranidae și 

Bufonidae din diverse tipuri de bazine acvatice naturale și antropizate ale zonei de Centru (Călărași, 

Nisporeni) și Nord (Telenești, Sângerei) a Republicii Moldova. 

2. S-a stabilit diversitatea faunei helmintice și s-a determinat infestarea acestora cu 15 specii de 

helminți, care aparțin la 4 clase: Trematoda – 7 specii (Opisthioglyphe ranae Fröhlich, 1791, 

Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, Gorgodera varsoviensis Ssinitzin, 1905, Prosotocus 

confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, Haplometra cilyndracea Zeder, 1800, 

Strigea sphaerula Rudolphi, 1803,), Secernentea – 5 specii (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, 

Oswaldocruzia duboisi Ben Slimane, Durette-Desset et Chabaud, 1993, Cosmocerca ornata Dujardin, 

1845, Icosiella neglecta Diesing, 1851, Rhabdias bufonis, Schrank, 1788), Palaeacanthocephala – 2 
specii (Acanthocephalus ranae Schrank, 1788, Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae) și 

Monogenea 1 specie (Polystoma integerrimum, Froelich 1791), 10 ordine (Plagiorchiida, 

Echinostomida, Diplostomida, Strongylida, Ascaridida, Spirurida, Rhabditida, Echinorhynchida, 

Polymorphida, Poliopisthocotylida), 14 familii (Omphalometridae, Haematoloechidae, Gorgoderidae, 

Lecithodendriidae, Diplodiscidae, Plagiorchidae, Strigeidae, Molineidae, Cosmocercidae, 

Onchocercidae, Rhabdiasidae, Echinorhynchidae, Centrorhynchidae, Polystomatidae) și 14 genuri 
(Opisthioglyphe, Haematoloechus, Gorgodera, Prosotocus, Diplodiscus, Haplometra, Strigea, 

Oswaldocruzia, Cosmocerca, Icosiella, Rhabdias, Acanthocephalus, Sphaerirostris, Polystoma). 

3. S-a constatat că diversitatea faunei helmintice a amfibienilor cercetați este structurată în 

dependență de zona geografică, astfel cea mai mare diversitate de helminți s-a stabilit la specimenele de 

amfibieni cercetați din raionul Călărași, iar cea mai mică diversitate s-a stabilit la specimenele colectate 

din raionul Telenești și Nisporeni. 

4. S-a determinat că diversitatea faunei helmintice a amfibienilor cercetați în funcție de genul 

gazdei nu prezintă valori distincte, pe când în funcție de vârsta gazdei diversitatea faunei helmintice 

este divergentă, astfel la investigarea helmintologică a juvenilor nu s-a stabilit infestarea cu helminți. 

5. În strutura faunei helmintice a amfibienilor investigați s-a determinat prezența a două speii 

noi pentru Republica Moldova, dintre care o specie de nematode Rhabdias bufonis cu importanță 
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faunistică, și o specie de trematode de importanță medical veterinară, pentru care amfibienii sunt gazdă 

intermediară, iar porcinele și păsările gazde definitive. 

6. La evaluarea gradul de infestare cu helminți a amfibienilor cercetați s-a stabilit că aceștea au 

fost infestați în aspect de poliinvazii. 

7. Potrivit cercetărilor efectuate s-a constatat prezența a 15 specii de helminți de importanță 

faunistică și 2 specii de importanță medical-veterinară și o specie cu rol în combaterea biologică a unor 

helmintoze specifice rumegătoarelor. 

 
 
 
 
Conducătorul proiectului               dr. Elena GHERASIM                                         _______________ 
      
 



9 
 

Anexa nr. 1 

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 
 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 
2019 160,0 129,8 28,1 

 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 
 

Nr 
d/o Numele/Prenumele Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 
Funcția în cadrul 

proiectului Semnătura 

1 Gherasim Elena 1988 Doctor în 
științe 

Director de proiect, 
cercetător științific  

2 Gologan Ion 1991 Doctorand Cercetător științific  
3 Cebotari Andrei  1989 Doctorand Cercetător științific  
4 Vatavu Dmitrii 1988 Doctorand Cercetător științific  

5 Erhan Dumitru 1953 Prof., dr. 
hab 

Consultant 
științific  

6 Miron Nadejda 1946 Economist Economist 
(contabil)  

 

Lista tinerilor cercetători 

 
Nr 
d/o Numele/Prenumele Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 
Funcția în cadrul 

proiectului 

1 Gherasim Elena 1988 Doctor în 

științe 
Director de proiect, 
cercetător științific 

2 Gologan Ion 1991 Doctorand Cercetător științific 
3 Cebotari Andrei  1989 Doctorand Cercetător științific 
4 Vatavu Dmitrii 1988 Doctorand Cercetător științific 

 

Lista doctoranzilor  
 

Nr 
d/o Numele/Prenumele Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 
Funcția în cadrul 

proiectului 
1 Gologan Ion 1991 Doctorand Cercetător științific 
2 Cebotari Andrei  1989 Doctorand Cercetător științific 
3 Vatavu Dmitrii 1988 Doctorand Cercetător științific 

 
 
 
 
Conducătorul proiectului               dr. Elena GHERASIM                                         _______________ 
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Anexa nr. 2 
LISTA  

lucrărilor publicate  
 

Articole în reviste recenzate naționale, categoria B 
1. Elena Gherasim. The Pelophylax sculenta complex (Amphibia) and their infestation by the 

trematode Codonocephalus urniger (Strigeida) species in the Republic of Moldova //Revista 
Acta et Commentationes, nr. 1(5), 2019, p. 20-26.  

2. Cozari Tudor, Erhan Dumitru, Gherasim Elena. The influence of ecological factors on 
morphology, chromation and phenology of green ranides //Revista Acta et Commentationes, 
2019, nr. , p. 44- 

3. Tudor Cozari, Elena Gherasim. Evaluation of reproduction strategies of the Pelophylax 
esculena complex (Amphibia: Ecaudata) in the conditions of the Central Forest of Moldova // 
Revista Acta et Commentationes, 2019, nr. , p. In tipar 

 
Articole în culegeri internaționale 

4. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan. Infestarea amfibienilor ecaudați din complexul 
Pelophylax  esculenta (Amphibia, Anura) cu trematode din familia Diplostomidae din Codrii 
Centrali ai Republicii Moldova //Materialele Simpozionului Științific Internațional ”45 ani de 

învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 octombrie 2019, Chișinău, 

2019, p.506-512. 
5. Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia) în 

combaterea biologică a unor helmintoze la rumegătoare. Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”. 

Conferința Științifică cu participare internațională ”Biodiversitatea în contextul schimbărilor 

climatice”. Ediția a III-a, 22 noiembrie 2019. Chișinău, 2019,p.58-61.  
6. Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitrii. 

Diversitatea helmintofaunei (trematoda) speciei Pelophylax ridibundus din zona de Centru a 
Republicii Moldova //Conferința științifică națională cu participare internațională „Știința și 

inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia). Bălţi, 21-22 
iunie 2019, p. 220-225. 

7. Gherasim Elena. Studiul stadiilor embrionare de dezvoltare a ranidelor verzi (Amphibia, Ranidae) 
în condițiile Republicii Maldova //Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională 

„Biodiversitatea în contextual schimbărilor climatice”, ediția a III – a, 22 noiembrie, Chișinău, 

2019, p. 62-66. 
 

Articole în culegeri naționale 
8. Tudor Cozari, Elena Gherasim. Complexul ranidelor verzi, model de formare a unor specii de 

amfibieni pe cale hibridogenă. Culegere de articole științifice dedicată membrului corespodent 

ASM Ion Dediu, la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică, Chișinău, 2019, p. 177-
185. 

 
Teze în culegeri internaționale 

9. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, 

Vatavu Dmitrii. Structura faunei helmintice a speciei Rana lessonae Camerano, 1882 (Amphibia, 
Ecaudata) din unele biotopuri acvatice naturale din zona de centru a Republicii Moldova //The 
national Conference with International Particpation „Life sciences in the dialogue of generations: 
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Connections between universities, Academia and Bussines Community”, October 21-22, 2019, 
Chisinau, p. 137-138  

10. Gherasim Elena, Erhan Dumitru. Infestarea cu nematode a ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) 
din zona de centru a Republicii Moldova //The national Conference with International Particpation 
„Life sciences in the dialogue of generations: Connections between universities, Academia and 
Bussines Community”, October 21-22, 2019, Chisinau, p.139-140.  

11. Gherasim Elena. Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia: Ranidae) ca bio-indicatori ai 
ecosistemlor acvatice în Republica Moldova. The National Conference with International 
Participation Life sciences in the dialogue of generations: connections betwen universties, 
Academia and Business community” October 21-22, 2019 Chisinau, p. 141-142. 

12. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Arnaut Natalia. Relationships in the parasite-host syste, to the 
Rana Kl. esculenta complex (Amphibia, Anura) in the Republic of Moldova //The scientific 
Symposium „Biology and sustainable development the 17th edition”, Bacău Country council „Ion 

Borcea” Natural science museum complex of Bacău, România, December 5-6, 2019, p.51. 
 

Alte publicații 
13. Gherasim Elena, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitrii, Erhan Dumitru. Diversitatea faunei 

helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acestea în combaterea biologică a 

unor helmintoze la animale. Catalog Oficial AGEPI. Expoziția Internațională Specializată 

”INFOINVENT”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019. A 33. P. 180-181. 
14. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Mehod for prophylaxis of fasciolosis in 

ruminants //The 23rd International exhibition of inventics, 26th – 28th June, Iași, România. P. 348 
15. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Method for prophylaxis of fasciolosis 

in ruminants //Proceedings of the 11th edition of EUROINVENT european exhibition of ceativity 
and innovation, România, Iași, 2019. P. 218 

 
Act de implimentare 

16. Dumitru Erhan, Elena Gherasim, Ștefan Rusu. Procedeu de combatere biologică a fasciolozei la 

rumegătoare din 5 septembrie, 2019 
 

 
 
 
 
Conducătorul  proiectului                     dr. Elena GHERASIM                 __________________ 
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Anexa nr. 3 
 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 
 

 
1. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan. Materialele Simpozionului Științific 

Internațional ”45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 
octombrie 2019, Chișinău, 2019, Infestarea amfibienilor ecaudați din complexul Pelophylax  
esculenta (Amphibia, Anura) cu trematode din familia Diplostomidae din Codrii Centrali ai 
Republicii Moldova 

2. Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”. 

Conferința Științifică cu participare internațională ”Biodiversitatea în contextul schimbărilor 

climatice”. Ediția a III-a, 22 noiembrie 2019. Chișinău, 2019, Importanța amfibienilor ecaudați 

(Amphibia) în combaterea biologică a unor helmintoze la rumegătoare. 
3. Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu 

Dmitrii. Conferința științifică națională cu participare internațională „Știința și inovarea în 

nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia). Bălţi, 21-22 iunie 
2019, Diversitatea helmintofaunei (trematoda) speciei Pelophylax ridibundus din zona de 
Centru a Republicii Moldova. 

4. Gherasim Elena. Materialele Conferinței Științifice cu participare internațională 

„Biodiversitatea în contextual schimbărilor climatice”, ediția a III – a, 22 noiembrie, Chișinău, 

2019, Studiul stadiilor embrionare de dezvoltare a ranidelor verzi (Amphibia, Ranidae) în 
condițiile Republicii Maldova. 

5. Tudor Cozari, Elena Gherasim. Culegere de articole științifice dedicată membrului corespodent 

ASM Ion Dediu, la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică, Chișinău, 2019, 
Complexul ranidelor verzi, model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogenă.  

6. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, 

Vatavu Dmitrii. The national Conference with International Particpation „Life sciences in the 

dialogue of generations: Connections between universities, Academia and Bussines 
Community”, October 21-22, 2019, Chisinau, Structura faunei helmintice a speciei Rana 
lessonae Camerano, 1882 (Amphibia, Ecaudata) din unele biotopuri acvatice naturale din zona 
de centru a Republicii Moldova. 

7. Gherasim Elena, Erhan Dumitru. The national Conference with International Particpation „Life 

sciences in the dialogue of generations: Connections between universities, Academia and 
Bussines Community”, October 21-22, 2019, Chisinau, Infestarea cu nematode a ranidelor verzi 
(Amphibia, Ecaudata) din zona de centru a Republicii Moldova.  

8. Gherasim ElenaThe National Conference with International Participation Life sciences in the 
dialogue of generations: connections betwen universties, Academia and Business community” 

October 21-22, 2019 Chisinau, . Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia: Ranidae) ca bio-
indicatori ai ecosistemlor acvatice în Republica Moldova.  

9. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Arnaut Natalia. The scientific Symposium „Biology and 

sustainable development the 17th edition”, Bacău Country council „Ion Borcea” Natural science 

museum complex of Bacău, România, December 5-6, 2019, Relationships in the parasite-host 

syste, to the Rana Kl. esculenta complex (Amphibia, Anura) in the Republic of Moldova. 
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10. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. A XI-a ediție a Expoziției 

Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România. 
Method of prophylaxis of fasciolosis in ruminants. 

11. Gherasim Elena, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitrii, Erhan Dumitru. Expoziția 

Internațională Specializată ”INFOINVENT”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019. 
Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acestea în 

combaterea biologică a unor helmintoze la animale. 
12. Toderaș Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ștefan. Simpozionul Internațional 

”Inventica”, 26-29 iunie, 2019, Iași, România. Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor 
ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acestea în combaterea biologică a unor helmintoze la 

animale. 
13. Radio România Iasi, 20-24 mai 2019. 

14. TeleMoldova – Televiziune, Iasi România. 

15. Participarea la postul de radio TELERADIOMOLDOVA, emisiune „Academia - radio” din 

14.11.2019, Chișinău 
 

 
 
 

 
Conducătorul  proiectului                        dr. Elena GHERASIM                 __________________ 
 


