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EVENIMENT

Anul 2021 a fost unul special pentru comunitatea 
academică și universitară, fiind marcat de aniversarea 
a 60-a de la fondarea Academiei de științe a Moldo-
vei și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor 
instituții științifice de tip academic. Sub același semn 
aniversar s-a desfășurat și concursul Premiilor AșM 
pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 
2019–2020. 

Concursul a fost inițiat prin Hotărârea Prezidiului 
AșM nr. 300 din 3 august 2021, pe domeniile ştiinţe ale 
vieţii, ştiinţe exacte şi inginereşti și cu următoarele no-
minalizări: premiul „Alexandru Ciubotaru” în dome-
niul biologie și ecologie, premiul „Nicolae gărbălău” 
în domeniul chimie, premiul „Constantin Țîbîrnă” în 
domeniul medicină, premiul „Andrei ursu” în dome-
niul agricultură, premiul „Boris Lazarenko” în dome-
niul inginerie, premiul „Vsevolod Moscalenco” în do-
meniul fizică, premiul „Vladimir Andrunachievici” în 
domeniul matematică și informatică, premiul „Valeriu 
Canțer” pentru tineri cercetători (în domeniul știin-
ţelor vieţii, știinţelor exacte și inginerești) și Premiul 
pentru promovarea știinţei în mass-media. Menți-
onăm că aceste premii au fost instituite de-a lungul 
anilor în memoria unor distinse personalități din țara  
noastră, care au adus o contribuție remarcabilă la dez-
voltarea cercetării, cunoscuți și apreciați de comunita-
tea științifică internațională.

La concurs au participat cercetători cu rezultate-
le obținute în ultimii doi ani de activitate. Interesul 
față de concursul desfășurat de AșM a fost semnifi-
cativ, mai multe echipe de cercetători propunându-și 
spre expertizare lucrările. Comisia pentru decernarea 
premiilor AșM a validat pentru participare la concurs 
patru dosare în domeniul biologie și ecologie, trei do-
sare în domeniul medicină, patru dosare în domeniul 
agricultură, trei dosare ale tinerilor cercetători, câte 
un dosar în domeniile chimie, inginerie, fizică, ma-
tematică și informatică, precum și șase dosare pentru 
promovarea științei în mass-media. Comisia a avut 
drept reper Regulamentul privind acordarea Premiu-
lui AșM aprobat în redacție nouă prin Hotărârea Pre-
zidiului AșM nr. 298 din 30 iulie 2021, care a exclus 

premiiLe aCademiei de ȘTiiNțe a moLdoVei, 
ediția aNuLui 2021

Dr. hab. Veaceslav ursachi
Dr. hab. liliana condraTicoVa
Academia de științe a Moldovei

Fișa de autoevaluare a candidaților, accentul principal 
fiind pus pe calitatea rezultatelor științifice obținute, 
valoarea teoretică și aplicativă a cercetărilor, noutate și 
originalitate, aspecte analizate în condiții de confiden-
țialitate a expertizei.

Comisia de decernare a Premiilor AșM, în frun-
te cu acad. Eva gudumac, adjunct al conducătorului 
Secției științe ale Vieții, a făcut publică lista laurea-
ților. În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AșM  
nr. 361 din 4 noiembrie 2021, au fost aprobate rezulta-
tele Concursului pentru decernarea premiilor Acade-
miei de științe a Moldovei pentru rezultate științifice 
valoroase obținute în anii 2019–2020 în următoarele 
domenii știinţifice (știinţe ale vieţii, știinţe exacte și 
inginerești), precum și Premiul pentru promovarea 
științei în mass-media în anul 2020:

Premiul „alexandru ciubotaru” în domeniul 
biologie și ecologie a fost decernat grupului de cer-
cetători ecologiști de la Institutul de Ecologie și geo-
grafie în următoarea componență: Anatolie TăRÎȚă, 
doctor în științe biologice; Maria SANDu, doctor în 
științe chimice; Raisa LOZAN, doctor în științe chi-
mice; Elena MOșANu, doctor în științe chimice; Nina 
LOgCHII, doctor în științe biologice, pentru ciclul de 
lucrări „Starea ecologică a componentelor de mediu 
din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat”;

Premiul „nicolae gărbălău” în domeniul chimie 
a fost conferit dlui gheorghe DuCA, academician, 
doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 
(Institutul de Chimie), pentru ciclul de lucrări „Redox 
procese în sisteme acvatice”;

Premiul „constantin Țîbîrnă” în domeniul medi-
cină a fost decernat dlui Emil CEBAN, doctor habilitat 
în științe medicale, profesor universitar (universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemița-
nu”), pentru ciclul de lucrări „Litiaza urinară –  
o provocare a medicinii contemporane”;

Premiul „andrei ursu” în domeniul agricultură 
a fost conferit dlui Boris BOINCEAN, doctor habilitat 
în științe agricole (ICCC „Selecția”), pentru monogra-
fia „Farming the Black Earth Sustainable and Clima-
te-Smart Management of Cernozem Soils”;
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Premiul „Boris lazarenko” în domeniul ingine-
rie a fost decernat dlui Valentin OLEșCIuK, doctor 
habilitat în științe tehnice (Institutul de Energetică), 
pentru ciclul de lucrări „Novel Schemes, Techniques 
and Algorithms of Synchronous Space-Vector Modu-
lation for Control of Power Converters”;

Premiul „Vsevolod Moscalenco” în domeniul  
fizică a fost conferit dlui Serghei OSTROVSCHI, doc-
tor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar 
cercetător (Institutul de Fizică Aplicată), pentru ciclul 
de lucrări „Studiul proceselor ce guvernează compor-
tamentul compușilor care conțin ioni de Co, ce pot fi 
utilizați în electronica moleculară”;

Premiul „Vladimir andrunachievici” în 
domeniul matematică și informatică a fost decernat 
dlui David CEBAN, doctor habilitat în științe fizi-
co-matematice (universitatea de Stat din Moldova), 
pentru ciclul de lucrări „Sisteme dinamice neautono-
me și aplicațiile lor”;

Premiul „Valeriu canțer” pentru tineri cercetă-
tori a fost conferit dlui Roman RuSNAC (universita-
tea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Ma-
teriale inovative cu potențial biologic”;

Premiul pentru promovarea știinţei în mass- 
media în anul 2020 a fost conferit dnei Tatiana FIșER 
(Instituția Publică Națională a Audiovizualului Com-
pania „Teleradio-Moldova”).

Tradițional, ceremonia de decernare a Premiilor 
Academiei de științe a Moldovei se desfășoară în șe-
dința solemnă a Adunării generale a AșM consacrată 
Zilei Internaționale a științei pentru Pace și Dezvolta-
re, în data de 10 noiembrie. Evenimentul a fost trans-
mis on-line de către Institutul de Dezvoltare a Societă-
ții Informaționale și se află în acces deschis pe pagina 
web a instituției. De menționat că în cadrul ședinței a 
fost difuzat filmul documentar „Academia de științe 
a Moldovei – 60 de ani”.

În finalul Adunării generale a AșM consacrate Zilei Internaționale a științei pentru Pace și Dezvoltare,  
10 noiembrie 2021.
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audierea puBLiCĂ a reZuLTaTeLor 
impLemeNTĂrii proieCTeLor  

diN domeNiiLe CerCeTĂrii Și iNoVĂrii –  
o aTriBuție FuNdameNTaLĂ  

a aCademiei de ȘTiiNțe a moLdoVei
CZu: 001.89(478)

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.01

Dr. hab. în istorie, dr. hab. în studiul artelor și culturologie liliana condraTicoVa
Secretar științific general al AșM
E-mail: condraticova.asm@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8735-3364
Academia de științe a Moldovei

Public hearing of the results on the imPlementation of Projects in the fields of research 
and innovation – a fundamental credit of the academy of sciences of moldova 
summary. According to the stipulations of the Code on Science and Innovation of the Republic of Moldova and 

the Statute of the Academy of Sciences of Moldova, one of the main responsibilities of the Academy refers to the public 
hearing of the results of project implementation in the fields of research and innovation. The ASM was involved in as-
sessing the scientific results and organizing the public hearings of the projects of different types, financed from the state 
budget, in the years 2019–2021. This article examines the key-terms applied in the public hearing of reports, the signif-
icance, objectives and mission, the algorithm of organization and the finality of the research project reporting process.

The process of organizing public hearings between years 2019–2021 is analyzed in stages, as well as the updated 
documents as a result of the proposals for improvement from project managers, organizations in the fields of research 
and innovation, ANCD, ASM, as follows: the Instruction on public hearing of the results of the projects implementation 
in the fields of research and innovation, the structure of the report, the reporting model, the Expert Assessment Form, 
the structure of the advisory opinion. The public hearings of scientific reports on project implementation provide the 
society, business and education environment the opportunity to be informed about research teams, scientific projects 
and results in a given period of activity, ensuring the transparency of a crucial area for the sustainable development of 
society. The research and innovation projects are intended to be focused on integrating the scientific and innovation 
results of the Republic of Moldova into the European Research Area.

Keywords: public hearings, projects, research, science, innovation, reform, financing, Code.

rezumat. Conform prevederilor Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și ale Statutului Aca-
demiei de Științe a Moldovei, una dintre atribuțiile principale ale Academiei se referă la audierea publică a rezultatelor 
implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării. AȘM a fost antrenată în evaluarea rezultatelor știinţifice și 
organizarea audierilor publice a proiectelor de diferit tip, finanțate de la bugetul de stat, în anii 2019–2021. În articolul 
de față sunt examinați termenii-cheie cu care se operează în procesul de audiere publică a rapoartelor, importanța, 
obiectivele și misiunea, algoritmul de organizare și finalitatea procesului de raportare a proiectelor de cercetare. Se 
analizează pe etape procesul de organizare a audierilor publice în perioada 2019–2021, precum și documentele actua-
lizate ca urmare a propunerilor de îmbunătățire venite din partea directorilor de proiecte, organizațiilor din domeniile 
cercetării și inovării, a ANCD, AȘM, după cum urmează: Instrucțiunea de audiere publică a rezultatelor implementării 
proiectelor din domeniile cercetării și inovării, structura raportului, modelul de raportare, Formularul de evaluare a 
expertului, structura avizului consultativ. Audierile publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 
oferă societății, mediului de afaceri și celui educațional oportunitatea de a fi informați despre echipele de cercetători, 
proiectele științifice și rezultatele obținute într-o anumită perioadă de activitate, asigurând transparența unui domeniu 
decisiv pentru dezvoltarea durabilă a societății. Proiectele de cercetare și inovare se pretează a fi orientate spre integra-
rea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare.

Cuvinte-cheie: audieri publice, proiecte, cercetare, știință, inovare, reformă, finanțare, Cod.
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inTroducere
Comunitatea academică din Republica Moldova 

este antrenată în ultimii trei ani (2019–2021) în au-
dierea publică a rezultatelor implementării proiecte-
lor din domeniile cercetării și inovării finanțate de la 
bugetul de stat. Aparent, este o perioadă relativ scurtă 
pentru a opera cu anumite concluzii și învățăminte. Pe 
de altă parte, este suficientă pentru a identifica pro-
blemele și a ține cont de obiecțiile în vederea îmbună-
tățirii documentației adiacente expuse în cadrul a 16 
etape de audieri publice: câte șase procese de raportare 
desfășurate în 2019–2020 și patru audieri publice în 
2021. Dat fiind faptul că în procesul audierilor publice 
ale rapoartelor științifice sunt implicați mai mulți ac-
tanți, de la raportori la experți și agenții de finanțare, 
iar dezbaterile cu referire la însemnătatea, utilitatea și 
termenele de realizare ale audierilor rezultatelor im-
plementării proiectelor sunt purtate la diferite nivele, 
considerăm oportună prezentarea unei viziuni de an-
samblu asupra acestei atribuții importante a Academi-
ei de științe a Moldovei, cu explicările, constatările și 
propunerile de rigoare. În această ordine de idei, ne 
propunem să reflectăm prin câțiva termeni-cheie ide-
ea esențială a procesului dat, realizând și o retrospec-
tivă a desfășurării de către AșM în anii 2019–2021 a 
audierilor publice a rezultatelor implementării proiec-
telor din domeniile cercetării și inovării finanțate de la 
bugetul de stat.

conTeXTul desFĂȘurĂrii audierilor 
PuBlice Și cadrul legislaTiV

În anul 2018, comunitatea știinţifică din Republica 
Moldova a intrat într-o îndelungată perioadă de refor-
mare, consecințele distructive ale căreia sunt din pă-
cate resimțite atât de Academia de științe a Moldovei, 
cât și de către organizațiile din domeniile cercetării și 
inovării. Activitatea organizațiilor din domeniile cer-
cetării și inovării s-a axat pe îndeplinirea prevederilor 
Legii nr. 190 din 21.09.2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative; a Codului cu privi-
re la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 
din 15.07.2004 (republicat); Hotărârii guvernului  
nr. 50 din 16.01.2018 privind transferul organizații-
lor de drept public din domeniile cercetării și inovării 
din cadrul AșM în subordinea Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării (din august 2021 denumit Mi-
nisterul Educației și Cercetării); Hotărârii guvernului  
nr. 196 din 28.02.2018 privind organizarea și funcțio-
narea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvol-
tare (ANCD) – instituție responsabilă de implementa-
rea politicii statului și administrarea bugetului aprobat 
pentru finanţarea proiectelor. Reamintim că Codul cu 

privire la știinţă și inovare al Republicii Moldova, Le-
gea nr. 259, a fost aprobat la 15.07.2004 și publicat la 
30.07.2004 în „Monitorul Oficial”, nr. 125-129. Codul 
a fost modificat prin Legea Parlamentului nr. 271 din 
23.11.2018 (publicat la 30.11.2018 în „Monitorul Ofi-
cial” nr. 441-447) [1]. 

În așa fel, în Codul cu privire la știinţă și inovare 
nr. 259 din 15.07.2004 (republicat) și în Statutul AșM, 
aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Acade-
miei de știinţe a Moldovei nr. 1/2 din 24.01.2019 (cu 
modificările ulterioare), își face apariția noțiunea de 
„audieri publice”. 

ce sunT audierile PuBlice?

În linii generale, audierile publice reprezintă o 
procedură transparentă de prezentare publică a re-
zultatelor obținute pe durata perioadei de activitate 
a unui grup de cercetători (de regulă, 1-2 sau 4 ani). 
Audierile publice sunt un autentic instrument de valo-
rificare și apreciere a rezultatelor științifice, de identifi-
care a problemelor în domeniile cercetării și inovării și 
a soluțiilor de rezolvare. La ședințele de raportare sunt 
invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor 
din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora 
se desfășoară proiectele, șefii de laboratoare, cercetă-
torii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministe-
rului fondator al institutelor și universităților. Pentru 
o participare mai largă a comunității științifice la au-
dierea rapoartelor privind implementarea rezultatelor 
proiectelor, ședințele sunt transmise on-line de către 
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 
(IDSI). De asemenea, în conformitate cu art. 59 al Ho-
tărârii guvernului nr. 382/2019, luând în considerare 
transparența în acest domeniu, pe paginile web ale be-
neficiarului sunt publicate rapoartele anuale și cel final 
privind executarea proiectelor de cercetare și inovare, 
iar pe paginile ANCD și AșM se publică rezumatul și 
avizul consultativ al Secției de științe. Rezultatele ob-
ținute în urma realizării proiectelor finanțate de la bu-
getul de stat sunt publicate în Acces Deschis. 

Misiunea audierilor PuBlice

Scopul audierilor publice ale rapoartelor științifice 
privind implementarea rezultatelor proiectelor constă 
în prezentarea și informarea societății, precum și a 
autorităților, cu referire la activitatea științifică a gru-
purilor de cercetare, rezultatele obținute, noutatea și 
originalitatea cercetărilor, internaționalizarea științei, 
colaborările la nivel național și internațional, implica-
rea tinerilor în cercetare, potențialul științific uman, 
infrastructura și finanțarea, precum și identificarea 
impedimentelor și trasarea perspectivelor pe viitor, 
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necesitatea continuării cercetărilor inițiate. În acest 
sens, organizarea audierilor publice este parte iminen-
tă a atribuțiilor AșM, stipulate expres în articolul 67, 
pct. (4), lit. d) al Codului cu privire la știință și inovare 
al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (repu-
blicat) și pct. 7, subp. 20 al Statutului AșM, aprobat 
prin Hotărârea Adunării generale a AșM nr. 1/2 din 
24.01.2019 (cu completările ulterioare).

Examinând Metodologia de finanțare a proiecte-
lor din domeniile cercetării şi inovării (aprobată prin 
Hotărârea guvernului nr. 382/2019), atestăm mai 
multe lacune care necesită remediere, unele dintre 
ele fiind deja luate în considerare [2, pp. 27-32]. Ast-
fel, în conformitate cu modificările anexelor nr. 1 și  
nr. 2 la Hotărârea guvernului nr. 382/2019 cu privire 
la aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor 
din domeniile cercetării şi inovării, operate prin Hotă-
rârea guvernului nr. 267 din 20.10.2021 („Monitorul 
Oficial”, nr. 256-260/520 din 22.10.2021) [3], au fost 
completate art. 57 și 58 cu referire la rapoartele anuale 
și finale, precum și organizarea audierilor publice, fi-
ind specificat că rezultatele știinţifice sunt evaluate de 
Secţiile de științe ale AșM, iar corectitudinea utilizării 
resurselor financiare ține de atribuția ANCD. 

În contextul dat, rapoartele științifice (anuale și 
cel final) recepționate de ANCD, sunt transmise spre 
expertizare și audieri publice Academiei de știinţe, 
care după organizarea acestora elaborează și transmite 
către ANCD avizul consultativ al Secţiei de științe a 
AșM conform domeniilor de competență. Precizăm 
că în cazul rapoartelor finale termenul de prezentare 
este 15 februarie, iar pentru rapoartele științifice anua-
le termenul de prezentare este corelat de comun acord 
de ANCD și AșM.

Procesul de raportare a implementării proiectelor 
din domeniile cercetării și inovării se efectuează cu 
scopul de a monitoriza realizarea proiectelor din do-
meniile cercetării și inovării și de audiere a rezultate-
lor obținute, iar structura avizului consultativ este co-
roborată cu structura raportului științific, modelul de 
raportare și Fișa de evaluare a expertului. Aceste do-
cumente se perfecționează continuu, se actualizează 
după caz și se ajustează la diferite tipuri de proiecte ce 
sunt audiate în ședințele Secțiilor de științe ale AșM.

organiZarea audierilor PuBlice

După cum am menționat, în conformitate cu ar-
ticolul 67, pct. (4), lit. d) al Codului cu privire la ști-
ință și inovare și pct. 15, subp. 4 al Statutului AșM, 
printre atribuțiile Secțiilor de științe ale AșM un loc 
aparte revine organizării, la „solicitarea organelor cen-
trale de specialitate ale statului, cu participarea părți-

lor interesate, a audierilor publice ale rezultatelor din  
cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul 
de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul 
de stat”. Prerogativa de a veni cu solicitarea de organi-
zare a audierilor publice a rezultatelor știinţifice obți-
nute în cadrul proiectelor de cercetare revine ANCD 
în calitate de instituție ce gestionează fondurile buge-
tare și MECC (MEC), în calitate de actual fondator al 
organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

În conformitate cu art. 57 al Hotărârii de guvern 
nr. 382 din 01.08.2019 („Monitorul Oficial”, nr. 256-
259 din 16.08.2019,) cu privire la aprobarea Metodo-
logiei de finanțare a proiectelor din domeniile cerce-
tării și inovării, „Rapoartele anuale și finale se audiază 
public la Consiliul științific al organizației beneficiare. 
Rapoartele anuale se prezintă ANCD cel târziu în luna 
decembrie a anului de executare și se audiază în ședin-
ța Consiliului ANCD, cu participarea obligatorie a au-
torității publice responsabile de elaborarea de politici 
și a reprezentanților fondatorilor beneficiarilor” [4].

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor ști-
ințifice de cercetare se desfășoară în conformitate cu 
Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezulta-
telor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, o 
primă variantă a căreia a fost aprobată în anul 2019 
de ANCD în coordonare cu AșM. În temeiul art. 56 
al Hotărârii guvernului nr. 382/2019, ANCD, în coor-
donare cu AșM și autoritatea publică responsabilă de 
elaborarea de politici în domeniile cercetării și inovă-
rii, elaborează și publică pe pagina web formularul-tip 
al Rapoartelor anuale și finale privind realizarea pro-
iectelor din domeniile cercetării și inovării.

Experții (care vor păstra confidențialitatea) de-
semnați de conducerea Secției de științe a AșM exa-
minează rapoartele și completează Formularul de 
evaluare în conformitate cu criteriile stabilite. Avizul 
expertului integrează afirmații și concluzii profesi-
oniste, obiective, imparțiale, argumentate. Experții 
se vor expune exclusiv asupra excelenței științifice a 
proiectului, precum și a corelării rezultatelor științifice 
obținute cu obiectivele stabilite, menționând punctele 
tari și punctele slabe în Fișa expertului, ale cărei indi-
catori sunt corelați cu modelul de raportare și struc-
tura raportului, document perfectat de către AșM și 
ANCD.

Constatăm că pentru organizarea eficientă a au-
dierilor publice a fost necesară elaborarea unui set 
amplu de documente normative, a formularului-tip al 
raportului științific, a modelului de raportare, exper-
tizarea confidențială, discutarea în ședințele Secțiilor 
de științe a rezultatelor obținute, identificarea proble-
melor și propunerilor de îmbunătățire a proiectului în 
derulare. Optând pentru evitarea birocratizării, AșM 
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și ANCD perfectează documentele în corespundere cu 
indicatorii de raportare, indispensabili elaborării Ra-
portului asupra stării științei, altor documente și date 
statistice.

ce urMeaZĂ duPĂ Ședinţa  
de audieri PuBlice?

În baza audierilor publice ale rapoartelor științifi-
ce, Academia de științe a Moldovei se expune asupra 
calității cercetărilor efectuate de întreaga comunitate 
științifică și are misiunea de a elabora raportul anual 
asupra stării științei, care reflectă politicile elaborate 
și modul de implementare a acestora la nivel națio-
nal (a se vedea articolul 67, pct. (4), lit. e) al Codu-
lui cu privire la știință și inovare). Beneficiari ai re-
zultatelor acestui raport sunt guvernul, Parlamentul, 
organizațiile din domeniile cercetării și dezvoltării, 
agențiile, societatea civilă ș.a. Raportul asupra stă-
rii științei este prezentat de către AșM anual, până la  
15 mai, guvernului și Ministerului Educației și 
Cercetării (art. 4 Hotărârea de guvern nr. 381/2019) 
[5], rezultatele audierilor fiind concentrate într-un 
compartiment substanțial cu accentuarea celor mai 
relevante elaborări obținute de echipele de cercetători. 
În mod prioritar, putem afirma că audierile publice 
reprezintă partea principală a Raportului anual asu-
pra stării științei, oferind date relevante și informații 
importante privind calitatea cercetărilor, impactul și 
implementarea rezultatelor, utilizarea rezultatelor cer-
cetărilor în sectorul real, potențialul științific și pregă-
tirea cadrelor, finanțarea și infrastructura de cercetare, 
integrarea în spațiul european de cercetare [6], nivelul 
de internaționalizare a cercetărilor autorilor din Re-
publica Moldova, publicarea în reviste SCOPuS/woS 
și contribuția Republicii Moldova la fluxul informa-
ţional global, aprecierea cercetătorilor din Republica 
Moldova la nivel național și internațional etc. 

Implementarea prevederilor Acordului dintre Re-
publica Moldova și uniunea Europeană privind par-
ticiparea Republicii Moldova la Programul-cadru al 
uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014–2020) a oferit oportunități importante 
pentru internaționalizarea științei, fiind acumulată 
experiența de gestionare a fondurilor extrabugetare, 
din afara țării. În pofida faptului că infrastructura de 
cercetare a instituțiilor din Republica Moldova este 
modestă [7, pp. 20-26], trebuie să recunoaștem că, 
conjugate cu eforturile și cercetările efectuate în străi-
nătate pornind de la colaborările anterioare cu centre 
similare din țările europene, în anii 2019–2021 au fost 
obținute rezultate bune în cadrul proiectelor de cerce-
tare, cu o rezonanță și vizibilitate accentuată.

Totodată, în conformitate cu art. 58 al Hotărârii 
guvernului nr. 382/2019, avizele consultative asupra 
proiectelor științifice, perfectate de Birourile Secțiilor 
de științe ale AșM pe domeniile sale de competență în 
baza audierilor rapoartelor științifice, sunt transmise 
către ANCD, care ia decizia privind finanţarea pro-
iectului pentru următorul an de realizare și semnarea 
contractului corespunzător sau încetarea, după caz, a 
finanțării cercetărilor de la bugetul de stat. 

Pot fi identificate astfel câteva aspecte puse nemij-
locit în corespondență cu procesul de raportare și au-
diere publică a rezultatelor cercetărilor, și anume fi-
nanțarea proiectelor de către ANCD și elaborarea de 
către AșM a Raportului anual asupra stării științei. 

TiPurile de raPoarTe audiaTe

Pe durata celor trei ani, AșM a organizat audierile 
publice ale rapoartelor proiectelor de cercetări funda-
mentale și aplicative, ale proiectelor din cadrul Pro-
gramelor de Stat și ale proiectelor pentru tineri cer-
cetători, proiectelor bi- și multilaterale, de inovare și 
transfer tehnologic, alte tipuri de proiecte specificate 
în legislație. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de gu-
vern nr. 381/2019 din 01.08.2019 („Monitorul Oficial” 
din 16.08.2019, nr. 256-259) cu privire la aprobarea 
Programului Național în domeniile Cercetării și Ino-
vării (PNCI) pentru anii 2020–2023 și ale Planului de 
acțiuni privind implementarea acestuia [1], AșM or-
ganizează audierea publică a proiectelor finanțate de la 
bugetul de stat din cadrul Programelor de Stat, a pro-
iectelor bi- și multilaterale, proiectelor de Inovare și 
transfer tehnologic, a tuturor tipurilor de proiecte din 
domeniile cercetării și inovării care corespund priori-
tăților strategice stabilite în PNCI, aprobat de guvern 
(precum și a ofertelor de soluții de cercetare-inovare 
privind combaterea și atenuarea impactului pandemi-
ei COVID-19 etc.). 

Din păcate, constatăm că în Metodologia de fi-
nanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovă-
rii (Hotărârea guvernului nr. 382/2019) [1], la etapa 
aprobării de guvern, din lista proiectelor finanțate de 
la bugetul de stat au fost excluse proiectele pentru ti-
nerii cercetători, lipsa acestora fiind resimțită pe ter-
men mediu și lung de comunitatea academică, fiind și 
una dintre cauzele exodului tinerilor și dezinteresului 
acestora de a se consacra activităților din domeniul 
științei.

Amintim că în 2019 au fost audiate rezultatele a 15 
proiecte din cadrul programelor pentru tineri cerce-
tători, desfășurate în anii 2017–2018 [8]. În anul 2020 
au fost audiate 34 de proiecte din cadrul programelor 



SCIENTOMETRIE

Akademos 4/2021| 13

pentru tineri cercetători desfășurate în anii 2018–
2019, precum și cele care au avut o durată de un singur 
an, 2019 [9]. Numărul practic dublu al proiectelor în 
care au fost antrenați tinerii în perioada 2017–2019, 
precum și rezultatele cercetărilor obținute, sunt un 
argument important cu referire la necesitatea și rolul 
acestor proiecte pentru susținerea și încurajarea tine-
rilor care au ales să facă cercetare. 

Pornind de la aceste raționamente și ca urmare 
a audierilor publice desfășurate de AșM, în raportul 
asupra stării științei pentru anul 2019 s-a atenționat 
asupra excluderii proiectelor pentru tineri cercetători 
și iminența revenirii la această practică. De menționat 
că prin Hotărârea guvernului nr. 267 din 20.10.2021 
(„Monitorul Oficial” nr. 256-260/520 din 22.10.2021) 
pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 
guvernului nr. 382/2019 cu privire la aprobarea Meto-
dologiei de finanţare a proiectelor din domeniile cer-
cetării și inovării (cu avizarea pozitivă și susținerea de 
către ANCD, AșM, instituții de cercetare), lista pro-
iectelor finanțate de la bugetul de stat a fost extinsă cu 
următoarele tipuri: proiecte de inovare, vouchere ino-
vaţionale, proiecte pentru tinerii cercetători, proiecte 
pe probleme de interes stringent, proiecte pe domeni-
ile specializării inteligente, proiecte pentru dezvolta-
rea infrastructurii din domeniile cercetării și inovării 
[10]. Rezultatele acestor proiecte vor fi, de asemenea, 
audiate public de către Secțiile de științe ale AșM, care 
se vor expune imparțial asupra rezultatelor științifice 
obținute de echipele de cercetare.

De asemenea, în opinia noastră, prin prevederile 
Hotărârii guvernului nr. 382/2019 a fost discreditată 
însuși noțiunea de „Program de Stat” cu care se ope-
rează în Metodologia de finanțare a proiectelor. Or,  
Programe de Stat sunt „proiecte de cercetare științifică 
fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop do-
bândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea 
a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe 
domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și 
direcțiile strategice aprobate de guvern”. În realitate, 
de la 13 Programe de Stat (pentru anii 2017–2018) 
[11], menite să soluționeze probleme majore din do-
meniile prioritare de cercetare, încadrându-se perfect 
în noțiunea citată, ca urmare a organizării concursului 
de proiecte științifice pentru anii 2020–2023 s-a ajuns 
la 167 de „Programe de Stat”, în care deseori este an-
trenat un număr foarte redus de cercetători (până la 
10 unități), având o finanțare insuficientă [12], fapt 
ce compromite noțiunea de „Program de Stat” și sub-
minează așteptările societății cu privire la rezultatele 
scontate într-un autentic Program de cercetare. Asu-
pra necesității inițierii concursului propunerilor de 
proiecte din cadrul Programului de Stat (2020–2023), 

cu delimitarea programelor științifice de ordin general 
și ale celor din Programele de Stat, AșM a atenționat 
încă în Raportul asupra stării științei din anul 2019. 
Din păcate însă propunerile comunității academice nu 
au fost luate în considerare.

algoriTMul desFĂȘurĂrii  
audierilor PuBlice 

Odată ce au fost descrise lapidar noțiunile de bază 
cu care se operează în procesul audierilor publice, 
fiind sistematizate misiunea, obiectivele, finalitatea 
acestora, vom detalia algoritmul desfășurării audie-
rilor publice în anii 2019–2021 pentru a depista ca-
rențele care au fost cu timpul înlăturate, procesul de 
raportare fiind permanent îmbunătățit și eficientizat. 

În planul cercetării și inovării, anul 2019 a 
început cu mai multe carențe legate, în primul 
rând, de expirarea tuturor proiectelor de cercetări 
fundamentale și aplicative finanțate instituțional, care, 
din cauza lipsei concursului național de proiecte noi, 
au fost prelungite de către MECC în decembrie 2018 
în limitele bugetare alocate conform legii bugetului de 
stat pentru anul 2019. Totodată, din motivul că Legea 
nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar a intrat în vigoare la 01.12.2018, iar 
Legea bugetului de stat pentru 2019 nr. 303/2018 – la 
01.01.2019, s-au creat deficiențe substanțiale în finan-
țarea institutelor de cercetare, deficitul inițial fiind de 
71 de milioane de lei.

De fapt, situația dată a fost cauzată de lipsa unui 
Program Național în domeniile cercetării și inovării, 
care urma să fie elaborat și aprobat încă pentru anii 
2019–2022 și, respectiv, imposibilitatea de a organiza 
concursul național de proiecte noi. În întârziere au 
fost elaborate nu doar PNCI, dar și alte documente de 
politici precum Metodologia finanțării instituționale 
și Metodologia finanțării proiectelor. Iar Metodologia 
de evaluare a organizațiilor din domeniul cercetării și 
inovării, precum și Regulamentul respectiv sunt încă 
în proces de elaborare sau aprobare. De asemenea, 
în 2018 au expirat toate proiectele mici finanțate de 
la bugetul de stat conform Hotărârii guvernului nr. 
809/2015 cu privire la aprobarea Acordului de partene-
riat dintre guvern și Academia de știinţe a Moldovei. 

De menționat că AșM s-a pronunțat întotdeauna  
hotărât cu referire la starea lucrurilor în domeniile 
cercetării și inovării, în special asupra următoarelor 
aspecte: procedura de implementare a reformelor în 
domeniul cercetării și inovării, elaborarea și aproba-
rea Regulamentului de evaluare a organizațiilor din 
domeniile cercetării și inovării, evaluarea cercetători-
lor și acreditarea organizațiilor conform unui criteriu 
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unic, de experți pe domenii; elaborarea și aprobarea 
Metodologiei finanțării instituționale; inițierea con-
cursului propunerilor de proiecte din cadrul Progra-
mului de Stat (2020–2023), necesitatea delimitării 
programelor științifice cu finanțare instituțională și 
programelor de stat.

În anul 2019, în conformitate cu prevederile mo-
dificărilor la Codul cu privire la știință și inovare, 
Academia de științe, în calitate de consultant stra-
tegic al guvernului, a examinat rapoartele proiecte-
lor de cercetări științifice. Audierile publice au fost 
organizate de către Secțiile de științe ale AșM, în ale 
căror ședințe au fost evaluate rapoartele proiectelor 
de cercetări fundamentale și aplicative, ale proiecte-
lor din cadrul Programelor de Stat și ale proiectelor 
pentru tineri cercetători, derulate în anii 2015–2018 
și finalizate în 2018. În ansamblu, în anul 2019 AșM 
a organizat procesul de raportare pentru șase tipuri 
de proiecte finanțate de la bugetul de stat și finalizate 
în 2018 [13].

Cele 242 de proiecte științifice de cercetări funda-
mentale și aplicative, audiate de AșM în 2019, au fost 
realizate în cadrul a cinci direcții strategice ale acti-
vității din sfera științei și inovării pentru anii 2013–
2020: I. Materiale, tehnologii și produse inovative –  
70 de proiecte [14]; II. Sănătate și biomedicină – 63 
de proiecte [15]; III. Biotehnologie – 44 de proiecte 
[16]; IV. Eficiența, energetica și valorificarea surselor 
regenerabile de energie – 3 proiecte [17]; V. Patrimo-
niul naţional și dezvoltarea societăţii  – 62 de proiecte 
[18]. 

Per ansamblu, audierile publice au furnizat o serie 
de informații utile privind finanțarea științei și starea 
infrastructurii, potențialul științific existent, rezulta-
te cuantificabile la nivel național și internațional etc. 
S-a constatat că dacă în anii 2018–2019 cercetătorii 
din Republica Moldova au fost concentrați în 242 
de proiecte de cercetări fundamentale și aplicative, 
atunci în anul 2020, odată cu aprobarea PNCI pentru 
perioada 2020–2023, cercetătorii se regăsesc doar în 
146 de Programe de Stat, pierderile de personal fiind 
substanțiale, de ordinul a câteva institute, fapt ce a 
avut consecințe devastatoare asupra dezvoltării șco-
lii naționale în diferite domenii științifice. Starea ca-
tastrofală este confirmată mai ales după doi ani de la 
derularea acestor Programe de Stat, fiind înregistrate 
reduceri substanțiale de personal științific calificat, a 
unor direcții și școli veritabile care nu se regăsesc în 
domeniile cercetării și inovării din Republica Moldo-
va (Raportul asupra stării științei din Republica Mol-
dova în anul 2020) [19].

O problemă majoră ține de finanțarea acestor pro-
iecte din cadrul Programelor de Stat, dat fiind faptul 

că la aprobarea listei proiectelor câștigate pentru pe-
rioada 2020–2023, de către ANCD a fost redusă cu 
30% finanțarea din proiectele de cercetare. Acest fapt 
a cauzat pierderi de personal calificat, mai ales științi-
fic, încadrarea pe 0,25 sau 0,5 unitate a cercetătorilor, 
reducerea cheltuielilor prevăzute pentru procurări, 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare, achiziții nece-
sare pentru continuarea studiilor de laborator etc. Ca 
finalitate, această reducere a finanțării, cumulată cu 
plecarea specialiștilor din cercetare, nu avea cum să nu 
influențeze calitatea și ponderea cercetărilor efectuate 
de oamenii de știință din Republica Moldova.

De asemenea, la solicitarea ANCD, în anul 2019, 
AșM a organizat audierile publice a șase proiecte de 
inovare și transfer tehnologic, derulate în anii 2017–
2018 și a unui proiect de dezvoltare a infrastructurii 
de inovare, desfășurat în 2018 [20].

Cu referire la proiectele internaționale, în ședințele 
Secțiilor de științe ale AșM au fost examinate rezulta-
tele obținute în proiectul din cadrul programului de 
colaborare multilaterală „water works 2014 JPI ERA –  
NET Cofund” [21], audiate rezultatele a celor șase ini-
țiative comune de cercetare-dezvoltare ale Academiei 
de științe a Moldovei și ale Centrului pentru știință 
și Tehnologii din ucraina (STCu) derulate în anii 
2017–2019 [22], precum și a două proiecte din cadrul 
Programului BMBF Danube Regional Call pentru anii 
2017–2019 [23].

În ansamblu, în anul 2019, în ședințele celor trei 
Secţii de științe ale AșM (Ştiinţe ale vieţii, științe exacte 
şi inginereşti, Ştiinţe sociale, economice, umanistice şi 
arte) au fost audiate 328 de proiecte (tabelul 1). Pentru 
prima dată, toate audierile publice ale rapoartelor pro-
iectelor de cercetare au fost transmise on-line de către 
IDSI, fiind disponibile pentru toți utilizatorii [24].

Pentru eficientizarea desfășurării audierilor publi-
ce ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare 
pentru anii 2018 și 2019, ANCD a elaborat o Instruc-
țiune cu privire la audierea publică a rezultatelor din 
cadrul proiectelor de cercetare și inovare, care a fost 
aprobată de ANCD (Ordinul nr. 46 din 16.10.2018, 
modificată prin Ordinul nr. 20 din 12 martie 2019). De 
menționat că elaborarea Instrucțiunii în conformitate 
cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice pri-
vind implementarea proiectelor de cercetare a fost co-
ordonată cu AșM, instituție responsabilă de evaluarea 
calității cercetărilor [25].

Desfășurarea audierilor publice în anul 2019 a 
evidențiat mai multe aspecte, care au fost luate în 
considerare în procesul de organizare a procesului de 
raportare în următorii ani. Am constatat utilitatea ra-
portării conform unui model unic (în baza Formula-
rului elaborat de AșM) privind activitatea științifică și 
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inovațională pentru toate organizațiile din domeniile 
cercetării și inovării, lucru ce ar ușura substanțial acti-
vitatea instituțiilor ce sistematizează datele statistice și 
informaționale. Totodată, aprobarea unui model unic 
va optimiza procedura și metodologia de raportare, 
audiere și evaluare, va exclude formalizarea și birocra-
tizarea procesului, va permite elaborarea unui raport 
concret, exhaustiv, asupra situației științei din Repu-
blica Moldova. În plus, pentru eficientizarea organi-
zării audierilor publice a devenit iminentă revizuirea 
Instrucțiunii cu privire la audierile publice (elaborate 
și aprobate de ANCD în coordonare cu AșM), actuali-
zarea ei și coroborarea cu noile cerințe regulamentare. 
Întrucât evaluarea calității cercetărilor este realizată de 
experți confidențiali, a devenit necesară inițierea unei 
baze de date a experților independenți în diferite do-
menii de științe (separat pentru fiecare Secție de științe 
a AșM) în vederea examinării obiective, imparțiale a 
rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de cerceta-
re. Se resimte necesitatea identificării, de comun acord 
cu ANCD și ministerele fondatoare ale organizațiilor 
din domeniile cercetării și inovării, a unor mecanisme 
eficace de valorificare a impactului audierilor publice 
a rapoartelor pe proiectele de cercetare asupra proce-
sului de cercetare și inovare, inclusiv asupra finanță-
rii grupurilor de cercetători, în funcție de rezultatele 
audierilor publice intermediare ale proiectelor din 
cadrul Programului de Stat. Modalitatea desfășurării 

raportării a pus în evidență importanța organizării 
audierilor publice ale rapoartelor științifice într-un 
format mult mai extins, cu participarea conducerii or-
ganizațiilor din domeniile cercetării și inovării, a cer-
cetătorilor, a reprezentanților ministerelor, agențiilor, 
societății civile, întreprinzătorilor interesați (în func-
ție de domeniile de cercetare), precum și transpunerea 
în practică a rezultatelor obținute de membrii AșM și 
a comunității științifice din țară. 

Concluzionând asupra procesului de audieri  
publice organizate de AșM în 2019 și examinând de-
taliat procedura de audiere a rapoartelor științifice în 
anul de referință, a avantajelor și inconvenientelor, 
reliefăm o serie de probleme cu care s-a confruntat 
comunitatea academică din Republica Moldova: de la 
ignorarea de către stat a domeniilor cercetării și ino-
vării ca prioritate naţională pentru dezvoltarea socie-
tății, exodul cadrelor știinţifice calificate, insuficienţa 
personalului știinţific calificat, vârsta medie înaintată 
în mediul de cercetare până la dezinteresul tinerilor 
de a-și construi o carieră în cercetare, având în ve-
dere condițiile de activitate și de trai decente, finan-
țarea insuficientă, dar mai ales infrastructura moral  
învechită.

următorul an de organizare a audierilor publice –  
2020 – a fost complicat la capitolul raportarea imple-
mentării proiectelor din domeniile cercetării și inovă-
rii desfășurate și finalizate în 2019, per ansamblu AșM 

tabelul 1 
audieri publice ale proiectelor științifice, situația pentru anul 2019 [13]

Tipul și numărul de proiecte secția știinţe 
ale vieţii 

secția științe exacte  
și inginerești 

secția știinţe sociale, economice, 
umanistice și arte 

Instituționale – 274 135 76 63 

Programe de stat – 13 6 – 7 

Tineri cercetători – 15
(2017–2018)

10 4 1 

De inovare și transfer tehnologic 
(2017–2018) – 6

4 2 – 

De dezvoltare a infrastructurii de 
inovare (2018) – 1

– – 1

De cercetare între AșM și ucraina 
(2017–2018) – 10

4 5 1

Inițiative comune de cercetare-dez-
voltare STCu (2017–2019) – 6

2 4 – 

Programul BMBF Danube Regional 
Call – 2

– 2 – 

water works 2014 JPI ERA - NET 
Cofund – 1

1 – – 

TOTAL – 328 162 93 73
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organizând procesul de raportare pentru șase tipuri de 
proiecte [26]. În cadrul audierilor publice organizate 
de AșM urmau să fie audiate proiectele prelungite de 
către MECC în limita surselor bugetare (etapa 2019). 
De asemenea, în anul 2020 au demarat proiectele de 
cercetare „Program de Stat” pentru anii 2020–2023. 
Conform Hotărârii guvernului nr. 381/2019 cu privire 
la aprobarea Programului Național în domeniile Cer-
cetării și Inovării și Hotărârii guvernului 382/2019 cu 
privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din 
domeniile cercetării și inovării, ANCD a organizat 
concursul „Program de Stat” (2020–2023). De aseme-
nea, au fost finalizate și proiecte de alt tip, ale căror 
rezultate științifice urmau să fie examinate de către 
AșM, reflectate ulterior în raportul anual de activitate 
al AșM pe anul 2019 [27, pp. 28-36].

În această ordine de idei precizăm că la finaliza-
rea activităților preconizate pentru 2019, între 24 fe-
bruarie și 2 martie 2020, la solicitarea MECC, Secțiile 
de științe ale AșM au organizat audierile publice ale 
rezultatelor celor 237 de proiecte de cercetare institu-
țională prelungite de către MECC (etapa anului 2019) 
[28], după cum urmează: 60 de proiecte au fost audi-
ate în Secția științe exacte și inginerești [29], câte 59 
de proiecte în domeniul agriculturii, biologie, mediu, 
domeniul științelor medicale, domeniul științelor so-
ciale, economice, umanistice și arte au fost audiate în 
secțiile respective [30]. La audierile publice din aceas-
tă etapă a fost utilizată Instrucțiunea cu privire la au-
dierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de 
cercetare și inovare, aprobată în 2018–2019 de ANCD 
în coordonare cu AșM. 

În anul 2019, ANCD a finanțat din surse bugetare 
71 de proiecte (tabelul 2). La solicitarea Agenției, au 
fost audiate proiectele științifice finanțate prin con-
curs, dintre care: 16 proiecte din cadrul Programelor 
de Stat (anii 2018–2019) [31]; 34 de proiecte pentru 
tineri cercetători, anii 2018–2019 și 2019 [32]; 11 pro-
iecte bi- și multilaterale, dintre care șase inițiative co-
mune de cercetare-dezvoltare AșM și ucraina/STCu 
(2018–2019) și cinci proiecte din cadrul concursului 
comun între Academia de științe a Moldovei și Consi-
liul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI), pen-
tru anii 2018–2019 [33].

Luând în calcul experiența organizării audierilor 
publice din anul 2019, pentru facilitatea procesului 
de raportare AșM a convenit asupra unui model unic 
de prezentare a datelor și indicatorilor de către direc-
torii de proiecte, fapt ce a permis concentrarea, siste-
matizarea și prelucrarea calitativă, obiectivă, a infor-
mației în ideea prezentării unui viziuni de ansamblu 
asupra dezvoltării științei, a domeniilor de cercetare, 
a problemelor identificate. De asemenea, pentru uni-
formizarea procesului de raportare, de comun acord 
cu ANCD a fost perfectat modelul de prezentare a 
raportului științific ce integra un raport narativ bine 
structurat, cu prezentarea indicatorilor ce reliefează 
activitățile din cadrul proiectului, scopul, obiectivele, 
finalitățile, potențialitatea de continuare a cercetărilor 
inițiate. Aceste modele și fișe de raportare au stat la 
baza expertizei confidențiale de către experții secțiilor 
de științe ale AșM pentru perfectarea avizelor consul-
tative asupra celor 71 de proiecte științifice finanțate 
de ANCD în limitele bugetului de stat. 

tabelul 2 
audieri publice ale proiectelor științifice, situația pentru anul 2020

Tipul și numărul de proiecte secția știinţe 
ale vieţii 

secția științe exacte 
şi inginereşti 

secția știinţe sociale,  
economice, umanistice 

şi arte 

Instituționale prelungite de MECC  
(etapa 2019) – 237

118 60 59

Program de stat – 16 10 3 3

Tineri cercetători – 34
(2018–2019, 2019)

13 14 7

Inovare și transfer tehnologic (2019) – 7;
De dezvoltare a infrastructurii  

de inovare – 3

5 5 – 

Proiecte comune de cercetare:  
AșM și CNCI Italia (2018–2019) – 5

– 3 2

Inițiative comune de cercetare- 
dezvoltare STCu (2018–2019) – 6

1 4 1

TOTAL – 308 148 88 72



SCIENTOMETRIE

Akademos 4/2021| 17

următoarea etapă a audierilor publice a avut loc la 
31 iulie 2020, atunci când Secțiile de științe ale AșM au 
organizat audierile publice ale proiectelor de inovare 
și transfer tehnologic finalizate în 2019. În ansamblu, 
au fost examinate zece proiecte de inovare și transfer 
tehnologic, precum și de dezvoltare a infrastructurii 
de inovare [34].

O etapă determinantă a audierilor publice a avut 
loc între 23 noiembrie și 2 decembrie 2020, atenția 
comunității academice fiind axată pe evaluarea re-
zultatelor obținute în primul an de cercetare conform 
priorităților strategice ale PNCI (tabelul 3). AșM a 
organizat audierile publice ale rezultatelor obținute în 
cadrul Programelor de Stat (2020–2023), etapa anu-
lui 2020, desfășurate în temeiul Instrucțiunii privind 
raportarea anuală a implementării proiectelor din do-
meniile cercetării și inovării (aprobată de ANCD la 
05.11.2020 prin ordinul nr. 99) [35]. Instrucțiunea ac-
tualizată și adaptată cerințelor față de proiecte de acest 
tip, a stabilit procedura de organizare și desfășurare a 
procesului de raportare a implementării proiectelor 
din domeniile cercetării și inovării.

Precizăm că în conformitate cu Hotărârea guver-
nului nr. 381/2019, Programele de Stat au derulat con-
form celor cinci priorități, însumând 167 de proiecte, 
și anume: Prioritatea I Sănătate – 40 de proiecte, Prio-
ritatea II Agricultură durabilă, securitate alimentară și 
siguranța alimentelor – 27 de proiecte, Prioritatea III 
Mediu și schimbări climatice – 26 de proiecte, Priori-
tatea IV Provocări societale – 45 de proiecte și Priori-
tatea V Competitivitate economică și tehnologii inova-
tive – 29 de proiecte [36]. În perioada 23 noiembrie –  
2 decembrie 2020, cele 167 de rapoarte din cadrul 
Programelor de Stat au fost audiate public la ședințele 
Consiliului științific/Senatul organizației beneficiare, 
cu participarea obligatorie a doi experți delegați de 

Secțiile de științe ale AșM (pe domeniile de compe-
tență) și a reprezentanților ministerului fondator (a se 
vedea art. 8 al Instrucțiunii). Academia de științe a re-
alizat un volum consistent de lucru, în condiții pande-
mice dificile, recepționând toate rapoartele pe suport 
de hârtie și în format electronic spre a le transmite în 
atenția experților evaluatori. În baza avizelor experților 
și avizelor consultative ale birourilor Secțiilor de ști-
ințe au fost expuse o serie de observații, fiind sistată, 
din păcate, la solicitarea consiliului științific al orga-
nizației, finanțarea unui Program de Stat de la Insti-
tutul de Pedologie, Agrochimie și Protecţie a Solului  
„N. Dimo”. Precizăm că toate rapoartele au fost 
perfectate conform modelului de raportare elaborat 
de AșM de comun acord cu ANCD. AșM a avizat ra-
poartele științifice anuale, care au fost transmise către 
ANCD.

Cumulând activitățile Academiei de științe în 
2020 cu referire la procesul de raportare și organiza-
re a audierilor publice, menționăm că în total, Secți-
ile de științe ale AșM au audiat 237 de rapoarte ale 
proiectelor instituționale prelungite de MECC (etapa 
anului 2019); 71 de proiecte finanțate de către ANCD 
din bugetul de stat și 167 de rapoarte din cadrul con-
cursului Program de Stat, etapa anului 2020, finanțate 
de la buget de ANCD, ceea ce reprezintă în total 475 
de proiecte audiate. 

De altfel, în condițiile pandemice cu care se con-
fruntă societatea de aproape doi ani, din martie 2020, 
la organizarea procesului de raportare s-a ținut cont 
de recomandările Comisiei naționale extraordinare de 
sănătate publică din Republica Moldova, fiind explo-
rate posibilitățile tehnice oferite de diverse programe 
(ZOOM, Microsoft Teams, google Meet ș.a.), fapt ce a 
contribuit la buna desfășurare a audierilor publice, în 
conformitate cu rigorile impuse.

tabelul 3 
audieri publice ale Programelor de stat, conform Pnci (2020–2023), etapa anului 2020 

Prioritatea strategică nr. de proiecte
I. Sănătate – expertizate de Secția științe ale vieții a AșM, domeniul medicină 40

II. Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor – expertiza-
te de Secția științe ale vieții a AșM, domeniul agricultură, biologie și mediu

27 
(pentru anul 2021 a fost sistată 

finanțarea unui proiect)
III. Mediu şi schimbări climatice – expertizate de Secția științe ale vieții a AșM, 

domeniul agricultură, biologie și mediu
26

IV. Provocări societale – expertizate de Secția științe sociale, economice,  
umanistice și arte a AșM

45

V. competitivitate economică şi tehnologii inovative – expertizate de Secția științe 
exacte și inginerești a AșM

29

Total audiate în ședințele senatelor universitare/consiliilor științifice cu delegarea 
experților din partea Secțiilor de științe ale AșM

167
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Indiscutabil, organizarea la nivel înalt a examină-
rii calității științifice a rezultatelor obținute de cerce-
tători în anul 2020, desfășurarea audierilor publice a 
rapoartelor de diferit tip, a pus o presiune deosebită 
asupra comunității academice, și așa marcată de pan-
demia COVID-19. Au fost expuse o serie de conclu-
zii și recomandări de îmbunătățire a formularului de 
raportare, modelului de raportare și necesitatea ela-
borării unei fișe de evaluare a expertului, care ar ține 
cont de indicatorii menționați în raport, precum și în 
formularul de depunere a proiectelor științifice, în așa 
fel ca experții să obțină posibilitatea corelării scopului, 
obiectivelor, a rezultatelor scontate cu rezultatele real-
mente obținute de echipele de cercetători.

Complexitatea desfășurării audierilor publice în 
anul 2021 este indiscutabilă. Doi ani de organizare a 
audierilor publice a rezultatelor implementării proiec-
telor din domeniile cercetării și inovării au contribuit 
la sistematizarea unui algoritm eficient privind mo-
delul și structura raportului științific în cadrul pro-
iectelor de diferit tip; a mecanismului de expertizare 
confidențială, obiectivă, a rezultatelor obținute, proces 
realizat în baza Fișei expertului; desfășurarea ședințe-
lor de raportare ș.a. aspecte, de care AșM a ținut cont 
la organizarea audierilor publice în anul 2021, deloc 
ușor, pandemia COVID-19 destabilizând al doilea 
an consecutiv mai multe componente ale activității 
comunității științifice. Pe durata anului 2021 AșM a 
organizat procesul de audiere publică a rezultatelor 
cercetării de patru ori, examinând mai multe tipuri de 
proiecte [37].

O primă testare a unor noi instrumente de desfă-
șurare a audierilor publice a avut loc în februarie 2021. 
La 17 februarie 2021, Secțiile de științe au organizat 
audierile publice a celor 12 rapoarte ale proiectelor bi- 
și multilaterale, finalizate în 2020, dintre care patru au 
fost audiate în Secția științele vieții și opt – în Secția 
științe exacte și inginerești, dintre acestea două pro-
iecte făcând parte din cadrul programului ERA. Net și 
waterworks 2015. În ajutorul directorilor de proiecte 
a fost transmis un model actualizat de prezentare a re-
zultatelor obținute de echipa cercetătorilor, iar exper-
ții au obținut o Fișă de evaluare care a permis avizarea 
complexă a proiectelor bi- și multilaterale. Rezumatele 
rapoartelor, conform Instrucțiunii, precum și avizele 
consultative ale Secțiilor de științe, au fost publicate 
pe pagina web a Academiei de științe a Moldovei [38].

De altfel, dinamica desfășurării proiectelor bi- 
și multilaterale derulate în Republica Moldova este 
elocventă, reducerea numărului de proiecte la fel fi-
ind una din consecințele reformei în știință. În baza 
Acordurilor de colaborare tehnico-științifică se desfă-
șurau concursuri bilaterale în parteneriat cu Consiliul 

Național de Cercetare din Italia (CNCI), Fondul de 
Cercetări Fundamentale din Belarus, Centrul pentru 
știință și Tehnologii din ucraina (STCu), concursuri 
care prevedeau dezvoltarea și valorificarea relațiilor in-
stituțiilor și organizațiilor naționale cu cele europene. 
Astfel, până la aprobarea PNCI au fost încheiate con-
tracte de finanțare și au demarat activitățile în cadrul 
a 47 de proiecte bilaterale, dintre care 36 de proiecte 
aplicative și 11 proiecte fundamentale, atunci în 2021 
constatăm că Secțiile de științe au organizat audierile 
publice a 12 rapoarte ale proiectelor bi- și multilatera-
le, finalizate în 2020, numărul cărora s-a redus practic 
în jumătate pentru anul 2021. 

Revenind la audierile publice din 2021, menți-
onăm că pentru prima dată, proiectele de inovare și 
transfer tehnologic finalizate în anul 2020, au fost exa-
minate în ședința unei comisii mixte a AșM și ANCD, 
cu implicarea experților pe compartimentul tehnolo-
gic și cel economic. În conformitate cu punctul 13 al 
Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării 
proiectelor din domeniile cercetării și inovării (apro-
bată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 
2020), proiectele de inovare și transfer tehnologic au 
fost audiate public la 19 februarie, în ședința Comisiei 
de audiere a rapoartelor finale privind implementarea 
proiectelor de transfer tehnologic, constituită prin Ho-
tărârea Prezidiului AșM nr. 10 din 2 februarie 2021 în 
cadrul Academiei de științe a Moldovei, de comun cu 
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare [39].

În componența comisiei au fost incluși câte doi 
experți pentru fiecare proiect examinat, precum și 
câte doi experți independenți care au avut angajamen-
tul de a examina componenta economică a acestui tip 
de proiecte. De asemenea, a fost elaborat un model al 
Fișei de evaluare ce s-a distribuit experților pentru a 
eficientiza examinarea rapoartelor. În ședința comisi-
ei din 19 februarie 2021 au fost audiate opt rapoarte 
ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic: patru 
din domeniul tehnologiilor agricole și a produselor 
alimentare și patru din domeniul micro-radioelectro-
nicii și tehnologiilor de prelucrare a materialelor. Ca 
urmare a dezbaterilor, toate rapoartele au fost aprecia-
te cu calificativul „bine” și „foarte bine” [40]. 

Subliniem faptul că acest algoritm de apreciere 
a proiectelor de inovare și transfer tehnologic și-a 
demonstrat eficacitatea, în așa fel că Formularul de 
evaluare, în varianta adaptată, a fost utilizat în anul 
2021 pentru examinarea altor tipuri de proiecte, iar 
comisia în noua sa componență va examina, în 2022, 
la solicitarea ANCD, rezultatele obținute în cadrul 
proiectelor de inovare și transfer tehnologic finalizate 
în anul 2021, cu păstrarea confidențialității experților 
antrenați în evaluarea rezultatelor obținute.
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Ofertele de soluții de cercetare-inovare pri-
vind combaterea și atenuarea impactului pandemiei  
COVID-19 au oferit, pe durata unui an, posibilitate 
cercetătorilor care nu au fost încadrați în Programe 
de Stat pentru anii 2020–2023, de a realiza anumite 
studii, dar și de a fi remunerați, majoritatea dintre ei 
având unica sursă de finanțare anume salariul de cer-
cetător științific care până în 2020 fusese finanțat prin 
proiecte de finanțare instituțională, fundamentale sau 
aplicative.

În perioada 16 septembrie – 5 octombrie 2021, 
în cadrul Secțiilor de științe ale AșM, prin Hotărârea 
Prezidiului AșM nr. 334 din 17 septembrie 2021 
au fost organizate audierile publice ale rezultatelor 
implementării proiectelor din domeniile cercetării 
și inovării, obținute în cadrul ofertelor de soluții de 
cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea 
impactului pandemiei COVID-19 [41]. Aceste proiec-
te au derulat pe durata unui singur an, de la 1 iulie 
2020 până la 30 iunie 2021, „salvând”, într-o oarecare 
măsură, situația în domeniul cercetării prin oferirea 
unor minime posibilități pentru grupurile de cercetă-
tori neîncadrați în Programe de Stat pentru anii 2020–
2023. Pentru eficientizarea procesului de raportare, a 
fost întocmit graficul audierilor publice în Secțiile de 
științe ale AșM, actualizată Instrucțiunea de raporta-
re, revăzute formularul tip de raportare și Formularul 
expertului, care au fost ajustate la cerințele și indicato-
rii acestui tip de proiecte. 

Rapoartele științifice finale privind implementarea 
ofertei de soluții ale proiectelor de cercetare-inovare 
privind combaterea și atenuarea impactului pandemi-
ei COVID-19 desfășurate în perioada 01.07.2020 –  
30.06.2021 au fost transmise de Agenția Națională 
pentru Cercetare și Dezvoltare pentru audieri publi-
ce finale în adresa Academiei de științe a Moldovei 
[42]. În perioada 4–5 octombrie 2021, în ședințele 
Secțiilor de științe ale AșM s-au desfășurat audierile 
publice ale rapoartelor pe proiectele de cercetare din 
oferta de soluții de cercetare-inovare privind comba-
terea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19. 
La audieri publice au participat directorii de proiec-
te, directorii organizațiilor din domeniile cercetări și 
inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, 
reprezentanți ai ANCD, ai societății civile, ai mediu-
lui de afaceri.

La 4 octombrie, în ședința Secției științe sociale, 
economice, umanistice și arte au fost audiate public 
zece rapoarte, încă două rapoarte au fost audiate în 
ședința Secției științe exacte și inginerești. La 5 oc-
tombrie, în ședința Secției științe ale vieții, domeniul 
agricultură, biologie, mediu, au fost discutate două ra-
poarte. Pe compartimentul medicină au fost audiate 

opt rapoarte. În total, au fost audiate 22 de proiecte, din-
tre care 9 proiecte la Prioritatea Sănătate, 2 proiecte –  
Prioritatea Agricultură durabilă, securitate alimentară 
și siguranța alimentelor, 10 proiecte – Prioritatea Pro-
vocări societale și un proiect la Prioritatea Competiti-
vitate economică și tehnologii inovative. Rezumatele 
și avizele consultative au fost publicate pe site-ul AșM, 
iar rapoartele integrale pot fi consultate pe site-urile 
organizaților din domeniile cercetării și inovării în 
cadrul cărora au derulat proiectele în perioada 1 iulie 
2020–30 iunie 2021 [43]. Avizele consolidate ale Biro-
urilor secțiilor de științe au fost transmise spre apro-
bare Consiliului ANCD.

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AșM  
nr. 402 din 17 noiembrie 2021, a fost dat start audieri-
lor publice ale Programelor de Stat în cel de-al doilea 
an de activitate (etapa anului 2021). A fost coroborat 
modelul de raportare pentru directorii de proiecte cu 
indicatorii principali, revăzute criteriile de raportare și 
actualizată Instrucțiunea ANCD privind desfășurarea 
audierilor, în funcție de tipul proiectului a fost preluc- 
rat și completat Formularul de evaluare a expertului 
[44]. 

În perioada 29 noiembrie – 10 decembrie 2021, în 
ședințele comune ale Senatelor universităților/Con-
siliilor științifice și Adunărilor generale ale Secțiilor 
de științe ale AșM, au avut loc audierile publice ale 
rapoartelor științifice anuale privind implementarea 
proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anu-
lui 2021), în conformitate cu Instrucțiunea ANCD 
privind raportarea implementării proiectelor din  
cadrul Programului de Stat în anul 2021, în care au 
fost operate mai multe modificări și precizări, luân-
du-se în considerare experiența organizării procedurii 
de raportare în anii precedenți [45]. Audierile publice 
ale Programelor de Stat au avut loc conform graficu-
lui elaborat de Secțiile de științe în comun cu senatele 
universitare și consiliile științifice [46].

Per ansamblu, au fost audiate 166 de proiecte (ta-
belul 4): 40 la Prioritatea strategică Sănătate [47], câte 
26 de proiecte la prioritatea Agricultură durabilă, se-
curitatea alimentară și siguranța alimentelor și priori-
tatea Mediu și schimbări climatice [48]; 45 de proiecte 
la prioritatea Provocări societale [49] și 29 de proiecte 
la prioritatea Competitivitate economică și tehnologii 
inovative [50]. Amintim că din numărul inițial de 167 
de proiecte „Program de Stat” aprobate pentru anii 
2020–2023, au derulat în 2021 doar 166 de proiecte, 
pentru un Program de Stat fiind sistată finanțarea bu-
getară.

și în anul 2021, în condițiile epidemiologice exis-
tente, ședințele comune ale senatelor universitare/
consiliilor științifice și ale Adunărilor generale ale 
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Secțiilor de științe ale AșM s-au desfășurat exclusiv 
în format on-line. La audieri publice au fost invitați 
directorii de proiecte, directorii organizațiilor din do-
meniile cercetări și inovării în cadrul cărora de desfă-
șoară proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetă-
torii științifici, reprezentanții ANCD și ai ministerului 
fondator. Audierile publice au fost transmise on-line 
de către IDSI și sunt în Acces Deschis, disponibile pe  
site-ul instituției respective. 

Directorii de proiecte au perfectat Raportul științi-
fic conform structurii îmbunătățite, au prezentat acti-
vitatea în anul de referință în cadrul ședințelor comune 
potrivit modelului recomandat de AșM. Conducerea 
Secțiilor de științe ale AșM și secretarul științific al 
Secțiilor de științe au nominalizat experți pentru exa-
minarea și avizarea rapoartelor științifice, cu păstrarea 
confidențialității și evitarea conflictelor de interes la 
examinarea rapoartelor științifice. În ședințele comu-
ne de raportare, conducerea secției a prezentat avizele 
imparțiale ale experților. În cadrul dezbaterilor asupra 
proiectelor, comunitatea științifică a avut oportunitatea 
de a adresa întrebări la tema de cercetare. După audie-
rile publice, conducătorii de proiecte, în termen de trei 
zile, au avut posibilitatea de a completa rapoartele ști-
ințifice (după caz) și a transmite în adresa Secțiilor de 
științe ale AșM trei exemplare ale rapoartelor științifice 
(pe suport de hârtie), extrasul din procesul-verbal al 
Senatului universității/Consiliului științific, precum și 
versiunea electronică finală a raportului. 

De menționat că toate rapoartele sunt plasate obli-
gatoriu pe site-ul organizației din domeniile cercetării 
și inovării. Potrivit Instrucțiunii, Birourile Secțiilor de 
științe ale AșM au examinat rapoartele perfectate con-
form cerințelor (versiunea finală) și au elaborat avizele 
Secțiilor de științe ale AșM pe marginea rapoartelor 
anuale privind implementarea proiectelor din cadrul 
Programului de stat care au fost plasate pe site-ul AșM, 

la rubrica „Audieri publice”, împreună cu rezumatul 
raportului. După finalizarea procesului de raportare, 
AșM a transmis către ANCD, pentru fiecare proiect 
separat, rezultatele audierilor publice.

concluZii

Examinarea procesului complex de raportare și 
de organizare la nivel înalt a audierilor publice în pe-
rioada 2019–2021 ne conduce spre anumite concluzii 
definitorii. Pornind de la faptul că în conformitate cu 
art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și 
inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 
(republicat), Secțiile de științe ale AșM organizează au-
dierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de 
cercetare și inovare în domeniul de competență, finan-
ţate de la bugetul de stat, considerăm că atribuția AșM 
cu referire la organizarea raportării anuale privind 
implementarea proiectelor și evaluarea calității cerce-
tărilor efectuate, este una primordială în procesul de 
dezvoltare a cercetării și inovării în Republica Moldo-
va în ideea progresului societății. Trei ani (2019–2021) 
de organizare a procesului de audieri publice au avut 
o importanță incontestabilă, contribuind la sistema-
tizarea datelor, uniformizarea fișelor de raportare și a 
formularelor de evaluare, fapt ce a permis experților să 
examineze obiectiv și imparțial calitatea cercetărilor. 

Fiecare etapă a audierilor publice a adus noi cu-
noștințe și experiențe pentru a se ajunge la un algoritm 
acceptat de toți actanții implicații în proces: organiza-
țiile din domeniile cercetării și inovării, AșM, ANCD, 
MECC/MEC, directorii de proiecte, cercetătorii, me-
diul de afaceri etc. În context, am identificat mai multe 
aspecte importante cu referire la procesul de organi-
zare a audierilor publice de către AșM (tabelul 5), îm-
preună urmând a fi depășite dificultățile și eventualele  
probleme. 

tabelul 4 
audieri publice ale Programelor de stat, conform Pnci (2020–2023), etapa anului 2021 

Prioritatea strategică nr.  
de proiecte

I. Sănătate – evaluate de Secția științe ale vieții a AșM, domeniul medicină 40
II. Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor – evaluate de Secția științe  

ale vieții a AșM, domeniul agricultură, biologie și mediu
26

III. Mediu şi schimbări climatice – evaluate de Secția științe ale vieții a AșM, domeniul agricultură, 
biologie și mediu

26

IV. Provocări societale – evaluate de Secția științe sociale, economice, umanistice și arte a AșM 45
V. competitivitate economică şi tehnologii inovative – evaluate de Secția științe exacte și inginerești  

a AșM
29

Total audiate public în ședințele mixte ale senatelor universitare/consiliilor științifice și ale Secțiilor  
de științe ale AșM

166
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unul dintre indicatorii menționați de către AșM în 
modelul de raportare în cadrul audierilor publice a pro-
iectelor de cercetare se referă la impedimentele pe durata 
activității și propunerile de remediere. Timp de trei ani, 
în 14 etape, au fost audiate în total 1 011 proiecte (328 
de proiecte în anul 2019, 475 de proiecte în anul 2020 și 
208 proiecte în anul 2021). Directorii de proiecte, înso-
țiți de directorii organizațiilor din domeniile cercetării și 
inovării, și-au expus opiniile cu referire la viitorul incert 
al științei din Republica Moldova, reducerea potențialu-
lui științific uman, finanțarea sub limită, infrastructura 
proastă etc., cadrul legislativ imperfect, lipsa sau apro-
barea cu mare întârziere a unor documente (Metodo-
logia de finanțare instituțională fusese aprobată abia în 
februarie 2020, iar Metodologia de evaluare a organiza-
țiilor nu există nici la finele anului 2021).

Deși se afirma că reforma în domeniile cercetării 
și inovării în Republica Moldova a fost inițiată ca ur-
mare a expertizei internaționale (Peer-review) făcută 
de experții europeni în anul 2016 [51], constatăm că 
reforma în știință a fost iniţiată și implementată fără 
a se face o analiză SwOT a domeniilor de cercetare și 
inovare. Totodată, au fost neglijate mai multe prevederi 
de politici expuse public în iulie 2016 de experții Comi-
siei Europene în urma evaluării sistemului național de 
cercetare. În consecință, obiectivele Legii nr. 190/2017 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
s-au axat pe „ajustarea cadrului instituțional de admi-
nistrare a domeniilor cercetării și inovării, schimbarea 
rolului Academiei de știinţe din Moldova și perfecțio-
narea modului de distribuirea alocațiilor bugetare des-
tinate finanțării domeniilor cercetării și inovării”. 

Astăzi, după patru ani de la demararea acestei re-
forme cu consecințe nefaste, constatăm că în anul 2018 
din subordinea AșM au fost transferate către alt fonda-
tor (MECC) 19 institute de cercetare, iar rolul AșM a 
fost redus substanțial. Deși oficial, conform Codului cu 
privire la știință și inovare nr. 259 din 2004 (republicat), 
Academia de științe a Moldovei posedă calitatea de 
partener strategic al guvernului, realitatea este diferită: 
Academia a fost lipsită de institute științifice de cerce-
tare, de pârghii reale și eficiente pentru a monitoriza, 
evalua și a desfășura procesul complex de cercetare și 
inovare, AșM fiind marginalizată în posibilitățile de a 
exercita atribuțiile de bază conform prevederilor Codu-
lui cu privire la știință și inovare și Statutului AșM.

O problemă de importanță primordială ridicată 
odată cu aprobarea PNCI pentru anii 2020–2023 ține 
de finanțarea științei din Republica Moldova pe du-
rata celor patru ani, luând în considerare dinamica 
și tradiția atestată în Republica Moldova de-a lungul 
celor trei decenii de independență. Ajunși la jumăta-
tea perioadei desfășurate, etapele anilor 2020 și 2021, 
Programele de Stat fiind audiate public de către AșM, 
ne punem mai multe semne de întrebare și, mai ales, 
de incertitudine privind următorul Program Național 
de Cercetare și Inovare, Strategia statului în domeniul 
cercetării și inovării, finanțarea proiectelor de cerceta-
re, dar, în primul rând, finanțarea instituțională care a 
fost totalmente perturbată.

Orice domeniu, implicit știința, se dezvoltă cu 
suportul statului. Putem vorbi despre cercetarea din 
Republica Moldova, impactul cercetărilor, rezultatele 
cuantificabile la nivel național și internațional, precum 

tabelul 5 
avantajele și dezavantajele audierilor publice ale rezultatelor implementării proiectelor  

din domeniile cercetării și inovării

avantaje dezavantaje 
 ▪ Oferă oportunităţi pentru directorii de proiec-

te de a prezenta echipa și rezultatele obținute;
 ▪ Prezentarea rezultatelor după un model elabo-

rat de AșM în facilitarea reflectări unor indicatori și 
rezultate cuantificabile care vor sta la baza raportu-
lui asupra stării științei;

 ▪ Permite de a atenționa asupra problemelor de 
finanțare, organizatorice, de personal etc.;

 ▪ Oferă posibilitatea de a veni cu anumite reco-
mandări și propuneri în domeniul de competență;

 ▪ Cuprinde un auditoriu extins de persoane in-
teresate (în mod ideal);

 ▪ Confidențialitatea experților (cel puțin câte 
doi la fiecare proiect);Posibilitatea de a stabili anu-
mite contacte și acorduri de parteneriat, consorțiu 
etc.

 ▪ Lipsa oportunității de a discuta problemele în profunzime;
 ▪ Timpul redus/limitat de prezentare a raportului, condiționat 

de agenda încărcată și necesitatea prezentării în cadrul ședințelor 
senatelor universitare/a consiliilor științifice a mai multor rapoarte;

 ▪ gestionarea dificilă a procesului, legată de impedimente ma-
jore în identificarea experților în domeniu, evitarea eventualelor 
conflicte de interese;

 ▪ Neprezentarea în ședințele senatului/consiliului științific a 
specialiștilor în domeniu, a reprezentanților ministerelor, mediului 
de afaceri, conducerii organizațiilor;

 ▪ Încercări de a afla persoana expertului pentru a intimida în 
eventualitatea obținerii unui aviz favorabil, astfel fiind pusă la în-
doială confidențialitatea expertului;

 ▪ Dezinteresul societății, mediului de afaceri în valorificarea pe 
termen mediu și lung a rezultatelor științifice obținute, optându-se 
pe rezultate imediat scontate.
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și internaționalizarea științei, mobilitatea tinerilor, im-
plicarea tinerilor în cercetare doar în condițiile existen-
ței unei infrastructuri moderne de cercetare și nu a unui 
utilaj moral învechit și depășit. Problema fundamentală 
constă însă în existența unei finanțări adecvate. La ini-
țierea reformei în domeniile cercetării și inovării (de 
altfel, eșuate), finanțarea științei din Republica Moldova 
era de 0,3 % din PIB, ceea ce constituie un minim abso-
lut (tabelul 6). 

Aprobarea cu întârziere (Hotărârea guvernului 
nr. 53/2020) a Metodologiei de finanțare instituționa-
lă pentru asigurarea dezvoltării în continuare a știinţei 
prin alocarea mijloacelor bugetare organizațiilor de 
drept public din domeniile cercetării și inovării de că-
tre entitatea care deţine calitatea de fondator, precum și 
lipsa Metodologiei de evaluare a organizațiilor de drept 
public din domeniile cercetării și inovării în vederea 
clasificării lor după performanță pentru asigurarea ac-
cesului diferențiat la surse de finanțare instituțională 
cauzează deficiențe majore în gestionarea fondurilor de 
la bugetul de stat pentru știință și utilizarea eficientă a 
surselor financiare alocate pentru domeniile cercetării 
și inovării din Republica Moldova.

Factorul determinant pentru dezvoltarea domeniu-
lui de cercetare este potențialul științific uman, ajuns 
la un număr critic (a se vedea rapoartele asupra stării 
științei din Republica Moldova, anii 2018–2019–2020). 
una dintre concluziile audierilor publice ține de asigu-
rarea și consolidarea organizațiilor din domeniile cerce-
tării și inovării, a capitalului științific, mai ales a institu-
telor de cercetare, bazate pe colaborarea eficientă dintre 
universități și institute de cercetare, fiind necesare mo-
dificări în bloc și în domeniul educației, prin revederea 
politicii ce ține de studiile la licență, masterat, doctorat 
și postdoctorat. Pentru readucerea în domeniul științei 
a specialiștilor plecați în alte instituții de stat sau pri-
vate cu salarii corespunzătoare, atragerea tinerilor în 
cercetare, păstrarea nucleului existent astăzi, activitatea 
căruia în mare parte se bazează pe entuziasm, e nevoie 
de cooperare dintre toate instituțiile, dintre ministere, 
autoritatea publică, agenții, AșM, mediul de afaceri ș.a.

Finanțarea nucleu în domeniul cercetării, o practică 
acumulată de mai multe state pe care am experimen-
tat-o parțial și noi până la intrarea în vigoare a modifi-
cărilor la Codul cu privire la știință și inovare, precum 

și altor documente de politici, ridică multe semne de în-
trebare legate inclusiv de politica în domeniu și strategia 
de finanțare, și anume: ce înseamnă finanțarea nucleu, 
planul de activitate aprobat de senat/consiliu științific, 
precum și procedura de raportare, sursa de finanțare 
și cine este finanțat (instituții, organizații, unități sau 
persoane), costurile estimative pentru salarizare, pro-
curări, perioada de activitate (determinată în baza unui 
concurs sau nedeterminată) etc.

Întrebări sunt multe. Precum și propuneri, reco-
mandări. Căutăm răspunsuri împreună. Cert este că 
pentru a asigura dezvoltarea științei și a școlilor știin-
țifice autohtone, carențele actualului Cod cu privire la 
știinţă și inovare urmează a fi înlăturate printr-un exer-
cițiu comun al tuturor actanților la proces: Academia 
de științe a Moldovei, ministerele fondatoare ale orga-
nizațiilor din domeniile cercetării și inovării, institute-
le de cercetare și universitățile din republică, Agenția 
Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Na-
țională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
ș.a. Pentru aceasta sunt necesare elaborarea și aprobarea 
unui concept unic pentru toate documentele de politici, 
ajustarea prevederilor legale la rigorile actuale ce ţin de 
domeniile știinţei și inovării pentru a evita neconcor-
danțele și erorile de ordin legistic în documentele de 
politici în cercetare.

un pas important în vederea dezvoltării cercetării 
din Republica Moldova este exercitarea corespunzătoa-
re a atribuțiilor AșM, în cazul dat, a evaluării calității 
rezultatelor științifice obținute. Audierile publice ale ra-
poartelor științifice privind implementarea proiectelor 
(cu toate avantajele care net prevalează asupra dezavan-
tajelor și la înlăturarea cărora se lucrează continuu prin 
perfectarea Instrucțiunilor, modelelor și structurii de 
raportare), oferă societății, mediului de afaceri și celui 
educațional oportunitatea de a fi informați despre echi-
pele de cercetători, proiectele științifice și rezultatele 
obținute într-o anumită perioadă de activitate, fiind un 
pas decisiv spre conștientizarea societății de necesitatea 
cercetărilor efectuate de oamenii de știință, aprecierea 
lor și implementarea rezultatelor cercetărilor în bene-
ficiul dezvoltării durabile a societății. Iar proiectele de 
cercetare și inovare trebuie să fie orientate spre integra-
rea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica 
Moldova în Spațiul European de Cercetare.

tabelul 6
domeniile cercetării și inovării în PiB, anii 2019–2022

anul 2019 anul 2020 2021 2022
Estimat în CBTM 0,30 % 0,25 % 0,23 % 0,20 %

De facto, conform Raportului 
asupra stării științei

0,24 % sau 498,0 mil. lei 0,23 % sau 469,6 mil. lei
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1. inTroducTion

In this article we provide a short overview of our 
work over the non-autonomous dynamic systems and 
their applications. Conditionally, I would single out the 
following areas of my research in this area:

(i) Global attractors of non-autonomous dyna- 
mical systems;

(ii) Nonlinear oscillations in non-autonomous  
dynamical  systems. Namely, Poisson-stable (periodic, 
almost periodic, almost automorphic, almost recur-
rent, recurrent and Poisson-stable) motions of dyna- 
mical systems;

(iii) Lyapunov stability of non-autonomous dy-
namical systems.

In accordance with this, the further presentation 
will consist of three parts, in each of which we will give 
a brief description of our results in the areas highli- 
ghted above.

NoN-auToNomouS dYNamiCaL SYSTemS 
aNd THeir appLiCaTioNS
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sistemele dinamice neautonome şi aPlicațiile lor
rezumat.  Articolul reprezintă o scurtă trecere în revistă a cercetărilor efectuate de autor în ultimii 10-15 ani privind 

sistemele dinamice neautonome și aplicațiile acestora. Sistemele dinamice neautonome constituie un nou domeniu 
ce contribuie la dezvoltarea rapidă a matematicii (teoria sistemelor dinamice). Mii de articole, inclusiv zeci de articole 
de sinteză și un șir de monografii despre sistemele dinamice neautonome au fost publicate în ultimele decenii, iar pro-
blematica respectivă a făcut cap de afiș la conferințele internaționale. Autorul a publicat trei monografii pe problema 
sistemelor dinamice neautonome. În acest articol este oferită o prezentare generală a rezultatelor obținute.

Cuvinte-cheie: soluții periodice, soluții cvasi-periodice, soluții aproape periodice Bohr/Levitan, soluții Bohr aproape 
automorfe, soluții recurente Birkhoff, soluții stabile Lagrange, soluții aproape recurente, soluții stabile Poisson, stabilita-
te Lyapunov, stabilitate asimptotică, atractori globali.

summary. This article is devoted to a brief overview of the author’s works over the past 10-15 years on non-auton-
omous dynamic systems and their applications. Non-autonomous dynamical systems are a new and rapidly developing 
field of mathematics (theory of dynamical systems). Thousands of articles, dozens of reviews and a number of mono-
graphs on non-autonomous dynamic systems and their applications have been published over the past 10-15 years. Spe-
cial international conferences and scientific journals are dedicated to them. My results on non-autonomous dynamical 
systems and their applications are published in three monographs. In this article, we provide an overview of these results.

Keywords: Periodic solution, Quasi-periodic solutions, Bohr/Levitan almost periodic solutions, almost automorphic 
solutions, Birkhoff recurrent solutions, Lagrange stable solutions, Almost recurrent solutions, Poisson stable solutions, 
Lyapunov stability, Asymptotic stability, Global Attractors.

2. gloBal aTTracTors oF non- 
auTonoMous dYnaMical sYsTeMs

In the qualitative theory of differential equations 
non-local problems play an important role, especial-
ly in regard to questions of boundedness, periodicity, 
almost periodicity, Poisson stability, asymptotic beha- 
vior, dissipativity etc.

The present work takes a similar approach and is 
dedicated to the study of abstract non-autonomous 
dissipative dynamical systems and their application to 
differential equations.

In applications there often occur systems 
 u' = f (t, u),                                                    (2.1)
which have every one of their solutions driven into 
fixed bounded domain and kept there under further 
increase of time, because of natural dissipation. Such 
systems are called dissipative ones. Solutions of dissi-
pative systems are called limit (finally) bounded.
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Dynamical systems occur in hydrodynamics stud-
ying turbulent phenomena, meteorology, oceanogra-
phy, theory of oscillations, biology, radio engineering 
and other domains of sciences and engineering tech-
nics related to the study of asymptotic behavior. Lately 
the interest in dissipative systems increased even more 
because of intensive elaboration of strange attractors.

The study of the dissipative systems can be found 
in plenty of works, beginning from the classical works 
of N. Levinson. Among works on dissipative systems 
of ordinary diferential equations two directions can be 
made out.

The first one includes the works, which contain 
some conditions assuring the dissipativity of the sys-
tem (2.1), some classes or concrete systems, represent-
ing theoretical or applied interest.

The second direction refers to works in which in-
ner conditions of dissipative systems are studied, that 
is, conditions relating to the solutions` behavior char-
acter of the system when assuming its dissipativity, for 
different classes of differential equations.

we note that all works mentioned above (with 
rare exceptions) studied periodical or autonomous 
systems.

If the right-hand side f of the equation (2.1) is 
non-periodic, e.g. quasi-periodic (almost periodic 
by Bohr, recurrent in the sense of Birkhoff, almost 
periodic by Levitan, stable by Poisson) or depending 
on time in more complicated way, then the situation 
essentially complicates already in the class of almost 
periodic systems. It is caused at least by two reasons.

First, the definition of dissipativity in the non-au-
tonomous case needs to be made more precise because 
Levinson’s definition in the class of non-periodical 
systems divides on some non-equivalent notions and 
we need to choose one which allows us to develop a 
general theory which would contain as particular case 
the most essential results obtained for periodical dis-
sipative systems.

Second, in the study of periodic dissipative sys-
tems an important role is played by discrete dynami-
cal systems (cascades) generated by the degrees of the 
Poincar´e’s transformation (mapping). For non-period-
ic systems there is no Poincar´e’s transformation and, 
consequently, the approach created for research on 
periodical dissipative systems is not useful in the more 
general case. That is why to study non-periodical dissi-
pative systems we need new ideas; that is, making a the-
ory of non-autonomous dissipative dynamical systems 
demands making corresponding methods of research.

Our approach to the study of dissipative systems of 
differential equations consists of drawing to the study of 
non-autonomous dissipative systems ideas and meth-

ods developed in the theory of abstract dynamical sys-
tems. we select one class of dynamical systems (called 
in this work, dissipative), modelling the properties of 
dissipative differential equations. The selected class is 
systematically researched and then the general results 
obtained are applied to the study of dissipative systems 
of differential and some other classes of equations.

The idea of applying methods of the theory of 
dynamical systems to the study of non-autonomous 
differential equations is not new. It has been success-
fully applied to the resolution of different problems in 
the theory of linear and non-linear non-autonomous 
differential equations for more than thirty years. First 
this approach to non-autonomous differential equa-
tions was introduced in works of V. M. Millionshchikov,  
B.A. Shcherbakov, L.g. Deyseach and g.R. Sell,  
R.K.  Miller,  g. Seifert, g.R. Sell, later in works of  
V.V. Zhikov, I.u. Bronshtein, R. A. Johnson and many  
other authors. This approach consists of naturally 
linking with equation (2.1) a pair of dynamical sys-
tems and a homomorphism of the first onto the se- 
cond. In one dynamical system is put the informa-
tion about right hand side of equation (2.1) and in the  
other about the solutions of equation (2.1).

we note that there exists another approach offered 
in the works of V.I. Zubov and then developed in 
works of C.M. Dafermos, J.K. Hale, I. Hitoshi and 
many other authors. It consists of linking with every 
non-autonomous differential equation a two-para-
metric family of mappings (by terms of some authors – 
process).

The author adheres to the first approach, because, 
in his opinion, it is better adapted for resolving those 
problems which are studied in this work.

Our main results in this domain were published 
in the monograph [2]. This book consists of seventeen 
chapters.

In the first chapter for autonomous dynamical sys-
tems the different kinds of dissipativity are introduced 
and studied: point, compact, local, bounded and weak 
one. Criteria of point, compact and local dissipativity 
are given. It is shown that for dynamical systems in 
locally compact spaces all three types of dissipativity 
are equivalent. Examples are given showing that in the 
general case the notions of point, compact and local 
dissipativity are different. The notion of Levinson’s 
center, which is an important characteristic of com-
pact dissipative systems, is introduced. The solution 
of J.K. Hale’s problem for locally bounded dynamical 
systems is given.

The second chapter is dedicated to non-autono-
mous dissipative dynamical systems. It is noted that 
in the general case Levinson’s center of a non-auto- 
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nomous dissipative dynamical system is not orbital-
ly stable. The question of stability of Levinson’s center 
of non-autonomous systems is studied. A simple ge-
ometric description ensuring its stability is given, as is 
a description of Levinson’s center of non-autonomous 
systems satisfying the condition of uniform positive 
stability. There are pointed conditions of keeping the 
property of dissipativity under homo-morphisms. It 
is selected a class of dynamical systems which allow 
full description of Levinson’s center’s structure, called 
in this work systems with convergence. Some criteria 
of convergence in terms of Lyapunov’s functions de-
pending on two space variables are given. It is shown 
that for non-autonomous dissipative dynamical sys-
tems with finite-dimensional phase space all three 
types of dissipativity are equivalent. These series of 
conditions that are equivalent to dissipativity in finite- 
dimensional space are given. At last, it is proved that 
for linear systems dissipativity reduces to convergence. 
Also, there are given series of conditions equivalent to 
dissipativity of linear systems.

The third chapter deals mostly with a special class 
of non-autonomous dissipative dynamical systems 
called in the work C-analytic. It is proved that C-an-
alytic dissipative dynamical system has the property 
of uniform positive stability on compact subsets. Full 
description of Levinson’s center of these systems is 
given. One general construction allowing to connect 
with given non-autonomous dynamical system an au-
tonomous dynamical system in space of continuous 
sections is provided. with the help of these construc-
tions are studied quasi-periodic solutions of analytic 
systems with quasi-periodic coefficients. In conclu-
sion conditions are given which guarantee the dissipa-
tivity of weakly nonlinear systems of differential equa-
tions, as is the condition which assures the existence of 
almost periodic solution of weakly nonlinear system 
with almost periodic coefficients in Levinson’s center.

The fourth chapter is dedicated to a study of Lev-
inson’s center’s structure with condition of hyper-
bolicity on closure of recurrent motion’s set. There we 
establish some topological properties of Levinson’s 
center of compact dissipative dynamical system. In 
particular, it is shown that Levinson’s center is inde-
composable if the phase space of dynamical systems 
is also indecomposable. It is proved that in connected 
and locally connected space Levinson’s center of com-
pact dissipative dynamical system both with contin-
uous and discrete time is a connected set. There we 
establish some properties of a set of chain recurrent 
motions of dissipative system. A theorem is proved 
about the spectral decomposition of Levinson’s center 
which is analogous to the known Smale’s theorem. For 

one-dimensional dissipative dynamical systems, it was 
proved a theorem which precises the theorem about 
spectral decomposition of Levinson’s center and, par-
ticularly, it was shown that Levinson’s center of such 
systems contains a local maximal hyperbolic Markov 
set. In the end of the chapter an application of ob-
tained results to periodic systems is given.

In the fifth chapter we develop the method of Lya-
punov’s functions for research of non-autonomous 
dissipative dynamical systems in finite-dimensional 
space. Criteria of dissipativity in terms of Lyapunov’s 
functions, with the help of which we can get sufficient 
tests for dissipativity suitable in applications, are dis-
cussed. with the help of Lyapunov’s functions there 
were proved a series of tests for dissipativity of mul-
ti-dimensional non-autonomous differential equa-
tions. On the basis developed for research of non-au-
tonomous dissipative systems methods a criterion 
of asymptotic stability of zero section of non-auton-
omous systems has been obtained. In particular, it is 
proved the analog of known Barbashin-Krasovsky’s 
theorem for non-autonomous dynamical systems. 
There are established some tests for convergence of 
systems of differential equations with the help of Lya-
punov’s functions depending on two space variables. 
There were proved tests for dissipativity and conver-
gence of some systems of differential equations of the 
2nd and 3rd order appearing in applications.

The sixth chapter is dedicated to some applications 
of general results obtained in previous chapters to 
difference equations, equations with impulses, func-
tional-differential equations and evolutionary equa-
tions x' +Ax = f with uniformly monotone operator A.  
In particular, tests for dissipativity and convergence 
of weakly nonlinear systems of difference equations 
and equations with impulses are given. The criterion 
of asymptotic stability of linear functional-differential 
equations is proved. Test for convergence of evolution-
ary equation x' + Ax = f with uniformly monotone op-
erator A it is established.

In the seventh chapter we systematically study the 
problem of upper semi-continuity of compact global 
attractors and compact pullback attractors of abstract 
non-autonomous dynamical systems under small per-
turbations. Several applications of our results are giv-
en for different classes of evolutionary equations.

The eighth chapter is devoted to the study of 
the relationship between the global attractor of the 
skew-product system and the pullback and forward 
attractors of the cocycle system. we also note that for-
ward attractors are stronger than global attractors if 
we suppose a compact set of non-autonomous pertur-
bations. An example is presented in which the carte-
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sian product of the component subsets of a pullback 
attractor is not a global attractor of the skew-product 
flow. This set is, however, a maximal compact invariant 
subset of the skew-product flow. By a generalization of 
some stability results of V.I. Zubov it is asymptotical-
ly stable. Thus, a pullback attractor always generates 
a local attractor of the skew–product system, but this 
does not need to be a global attractor. If, however, the 
pullback attractor generates a global attractor in the 
skew-product flow and if, in addition, its component 
subsets depend lower semi-continuously on the pa-
rameter, then the pullback attractor is also a forward 
attractor. Several examples illustrating these results are 
presented in the final section.

In the ninth chapter we systematically study the 
global pullback attractors of C-analytic cocycles. For 
a large class of C-analytic cocycles we give the de-
scription of the structure of their pullback attractors. 
Particularly we prove that it is trivial, i.e. the fibers of  
these attractors contain only one point. Several ap-
plications of these results are given (ODEs, Carathe-
odory’s equations with almost periodic coefficients, 
almost periodic ODEs with impulse).

The tenth chapter is dedicated to the investigation 
of the effect of time discretization on the pullback 
attractor of a non-autonomous ordinary differential 
equation for which the vector rely on a parameter that 
varies in time rather than depending directly on time 
itself. The parameter space is assumed to be compact 
so the skew product flow formalism as well as cocy-
cle formalism also applies and the vector fields have a 
strong dissipative structure that implies the existence 
of a compact set that absorbs all compact sets under the 
resulting non-autonomous dynamics. The numerical 
scheme considered is a general 1-step scheme such as 
the Euler scheme with variable time-steps. Our main 
result is to show that the numerical scheme interpret-
ed as a discrete time non-autonomous dynamical sys-
tem, hence discrete time cocycle mapping and skew 
product flow on an extended parameter space, also 
possesses a cocycle attractor and that its component 
subsets converge upper semi-continuously to those of 
the cocycle attractor of the original system governed 
by the differential equation. we will also see that the 
corresponding skew product flow systems have global 
attractors with the cocycle attractor component sets 
as their cross-sectional sets in the original state space. 
Finally, we investigate the periodicity and almost peri-
odicity of the discretized pullback attractor when the 
parameter dynamics in the ordinary differential equa-
tion is periodic or almost periodic and the pullback 
attractor consists of singleton valued component sets, 
i.e. the pullback attractor is a single trajectory.

In the eleventh chapter we study the non-autono-
mous Navier-Stokes equations. It is proved that such 
systems admit compact global attractors. This prob-
lem is formulated and solved in the terms of general 
non-autonomous dynamical systems. we give con-
ditions of convergence of non-autonomous Navier- 
Stokes equations. A test of existence of almost period-
ic (quasi periodic, recurrent, pseudo recurrent) solu-
tions of non-autonomous Navier-Stokes equations 
is given. we prove the global averaging principle for 
non-autonomous Navier-Stokes equations.

The twelfth chapter is devoted to the investiga-
tion of the global attractors of general V-monotone 
non-autonomous dynamical systems and their appli-
cations to different classes of differential equations 
(ODEs, ODEs with impulse, some class of evolution 
partial differential equations).

In the thirteenth chapter we study the linear al-
most periodic dynamical systems. The bounded solu-
tions, relation between different types of stability and 
uniform exponential stability for those systems are 
studied. we give several applications the obtained 
results for ODEs, PDEs and functional-differential 
equations.

Chapter 14 is devoted to the study of quasi-linear 
triangular maps: chaos, almost periodic and recurrent 
solutions, integral manifolds, chaotic sets etc. This 
problem is formulated and solved in the framework 
of non-autonomous dynamical systems with discrete 
time. we prove that such systems admit an invariant 
continuous section (an invariant manifold). Then, we 
obtain the conditions of the existence of a compact 
global attractor and characterize its structure. we give 
a criterion for the existence of almost periodic and re-
current solutions of the quasi-linear triangular maps. 
Finally, we prove that quasi-linear maps with chaotic 
base admit a chaotic compact invariant set.

Chapter 15 is dedicated to the study of the prob-
lem of existence of compact global attractors for con-
trol systems (both with continuous and discrete time) 
and to the description of its structure.

The aim of the Chapter 16 is studying the problem 
of uniform asymptotic stability of the switched system

x' = fν(t)(x) (x Є En),                                              (2.2)
where ν : R+ →{1, 2, . . . , m} is an arbitrary piecewise 
constant function, En is an n-dimensional Euclidian 
space, and R+ := [0, + ∞ ). In this Chapter the prob-
lem of uniform asymptotic stability of the discrete 
switched system

u(k + 1) = fν(k)(u(k)) (u Є En),                             (2.3)
where ν : Z+ →  : = 1, 2, . . . , m} is an arbitrary piece-
wise constant function and  Z+ := {0, 1, 2, . . .}, is also 
studying.
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Chapter 17 is dedicated to the study of abso-
lute asymptotic stability of differential/difference 
equations and inclusions. we establish the relation 
between linear inclusions and non-autonomous dy-
namical systems (cocycles). In the framework of gen-
eral non-autonomous dynamical systems (both linear 
and non-linear) we study the problem of asymp- 
totic stability and absolute asymptotic stability for 
discrete linear inclusions. we also study asymptot-
ic stability of switched systems. we show that every 
switched system generates a non-autonomous dy-
namical system (cocycle). using this fact, we apply 
the ideas and methods of the theory of non-autono- 
mous dynamical systems to the study the problem of 
asymptotic stability of different classes of switched 
systems (linear systems, homogeneous systems, slow 
switched systems etc.).

3. nonlinear oscillaTions in non- 
auTonoMous dYnaMical sYsTeMs

One of the fundamental questions of the qualita-
tive theory of non-autonomous differential/difference 
equations is the problem of almost periodicity, or 
more generally Poisson stability (in particular, Levi-
tan almost periodicity, Bochner almost automorphy, 
almost recurrence in the sense of Bebutov, recurrence 
in the sense of Birkhoff and so on) of solutions.

The theory of almost periodic functions was 
mainly created and published by H. Bohr (In this 
relation see also the important results of P. Bohl and  
E. Esclangon). Bohr’s theory was substantially extend-
ed by S. Bochner, H. weyl, A. Besicovitch, J. Favard,  
J. von Neumann, V.V. Stepanov, N.N. Bogolyubov and 
others.

B. M. Levitan introduced a new class of functions 
(the so-called N-almost periodic or Levitan almost 
periodic functions) which includes any Bohr almost 
periodic function, but do not coincide with the lat-
ter. The foundation of this type of functions was cre-
ated in the works of B.M. Levitan, B.Yu. Levin and  
V.A. Marchenko. A notion of almost automorphic 
function was introduced by S. Bochner whichalso is 
an extension of Bohr almost periodicity. Some sub-
stantial results about almost automorphic functions 
were obtained by w. Veech.

The different classes of Poisson stable functions 
(in particular, recurrent in the sense of g. Birkhoff, 
almost recurrent in the sense of M.V. Bebutov, pseudo 
recurrent and so on) have been introduced and stu- 
died by B.A. Shcherbakov.

The theory of Bohr/Levitan almost periodic, al-
most automorphic and Poisson stable functions is 

widely presented in the monographs of L. Amerio and 
g. Prouse, S. Bochner, C. Corduneanu, Toka Diaga-
na, A. Fink, J. Favard, Y. Hino, T. Naito, N. Van Minh 
and J. Shin, B.M. Levitan, B.M. Levitan and V.V. Zhik-
ov, A.A. Pankov, g. M. N’guerekata, B.A. Shcherba- 
kov, w. Shen and Y. Yi, T. Yoshizawa, S. Zaidman and  
others.

In the last 25-30 years the theory of Bohr/Levi-
tan almost periodic, almost automorphic and Poisson 
stable differential/difference equations has been de-
veloped in connection with problems of differential/
difference equations, stability theory, dynamical sys-
tems, and so on. The main achievements are related to 
the application of ideas and methods of dynamic sys-
tems in the study of the above-mentioned problems.

Our main results about nonlinear oscillations in 
non-autonomous dynamical systems are published in 
the monograph [3].

This monograph is dedicated to the abstract theo-
ry of non-autonomous dynamical systems, which is a 
new branch of the theory of dynamical systems.

In this monograph, I present the developments of 
the basic ideas and methods for non-autonomous dy-
namical systems and their applications over the past 
ten years.

Our main applications are non-autonomous or-
dinary differential/difference equations, functional 
differential/difference equations and some classes of 
partial differential equations.

In the recent years there seems to be a growing 
interest in non-autonomous differential/difference 
equations, both finite-dimensional (ordinary differ-
ential/difference equations) and infinite-dimensional 
(functional differential/difference equations and par-
tial differential equations).

Nonlocal problems concerning the conditions of 
existence of different classes of solutions play an im-
portant role in the qualitative theory of differential 
equations. Here we include the problem of bounded-
ness, periodicity, Bohr/Levitan almost periodicity, al-
most automorphy, almost recurrence in the sense of 
Bebutov, recurrence in the sense of Birkhoff, stability 
in the sense of Poisson, the problem of existence of 
limit regimes of different types, convergence, dissipa-
tivity etc.

The present work belongs to this direction and it 
is dedicated to the mathematical theory of non-auton-
omous dynamical systems and applications. The main 
goal of this book is to study Bohr/Levitan almost peri-
odic, almost automorphic, different classes of Poisson 
stable motions and global attractors of Bohr/Levitan 
almost periodic systems with continuous and discrete 
time.
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Thus, there are two key objects that are the subjects 
of study in this book. These are various oscillatory re-
gimes (Bohr/Levitan almost periodic and Poisson stable 
movements) and global attractors and application of the 
obtained general results (related to abstract non-auton-
omous dynamical systems) to different classes of non- 
autonomous differential and difference equations.

The problems that we consider in this book are 
mainly motivated by non-autonomous differential/
difference equations.

The monograph presents ideas and methods, de-
veloped by the author, to solve the problem of exist-
ence of Bohr/Levitan almost periodic (respectively, 
almost recurrent in the sense of Bebutov, almost au-
thomorphic, Poisson stable) solutions and global at-
tractors of non-autonomous differential/difference 
equations. Namely, the text provides answers to the 
following problems:

(i) Problem of existence of at least one Bohr/Levi-
tan almost periodic solution for linear almost periodic 
differential/difference equations without Favard’s sep-
aration condition (Favard theory);

(ii) Problem of existence of Bohr/Levitan almost 
periodic solution for monotone differential/difference 
equations;

(iii) Problem of existence of at least one Bohr/
Levitan almost periodic solution for uniformly stable 
and dissipative differential equations (I.u. Bronshtein’s 
conjecture, 1975);

(iv) Problem of description of the structure of the 
global attractor for holomorphic and gradient-like 
non-autonomous dynamical systems;

(v) Problem of existence of Levitan almost peri-
odic solutions for linear differential equations (V.V. 
Zhikov’s problem, 1971).

Plenty of work is dedicated to the study of prob-
lem of Bohr/Levitan almost periodicity, almost auto-
morphy and different classes of Poisson stability of 
solutions for differential/difference equations. we sur-
vey briefly some of these works in our book.

Note that a bibliography of papers on Bohr/Levi-
tan almost periodic, almost automorphic and Poisson 
stable solutions of almost periodic differential/differ-
ence equations contains over 300 items, i.e., it is still a 
very active area of research.

The body of the book consists of six chapters.
In the first chapter for semigroup dynamical sys-

tems there are introduced and studied different kinds 
of Poisson stability of motions and their comparability 
by character of recurrence: Bohr/Levitan almost pe-
riodicity, almost automorphy, Bebutov almost recur-
rence, Birkhoff recurrence, pseudo recurrence and 
other types of Poisson stability.

The second chapter is dedicated to the study of 
compact global attractors of dynamical systems (the 
both autonomous and non-autonomous).

The third chapter is dedicated to the study of hol-
omorphic non-autonomous dissipative dynamical 
systems. we prove that a holomorphic dissipative dy-
namical system has the property of uniform positive 
stability on compact subsets. we study the holomor-
phic discrete dynamical systems on the infinite-dimen-
sional spaces. The positive answer for Belitskii-Lyu- 
bich conjecture (for holomorphic discrete dynamical 
systems and flows) is given.

In the fourth chapter we present some new results 
about Bohr/Levitan almost periodic, almost automor-
phic and Poisson stable solutions of linear differen-
tial equations which complement the classical theory 
of Favard. In conclusion, we give conditions which 
guarantee the dissipativity of semi-linear systems of 
differential equations, as is, for example, the condi-
tion which assures the existence of almost periodic 
solutions of semi-linear system with almost periodic 
coefficients in Levinson’s center.

The fifth chapter is dedicated to the study of or-
der-preserving non-autonomous dynamical systems. 
we give some criteria of existence of a fixed point for 
a semi- group of transformations. The problem of ex-
istence of Bohr/Levitan almost periodic, almost au-
tomorphic and Poisson stable solutions for different 
classes of monotone differential equations (first order, 
second order, finite-dimensional equations and also 
for some classes of parabolic equations) is solved.

In the sixth chapter we give the conditions of ex-
istence of Bohr/Levitan almost periodic, almost auto-
morphic Poisson stable solutions of non-autonomous 
perturbed gradient-like autonomous differential 
equations. we present here also the description of the 
Levinson center for gradients and gradient-likes dy-
namical systems with a finite number of fixed points. 
we establish the relation between Levinson center, 
chain recurrent set and Birkhoff center for compact 
dissipative dynamical systems.

4. lYaPunoV sTaBiliTY oF non- 
auTonoMous dYnaMical sYsTeMs

The foundation of the modern theory of stabili-
ty was created in the works of A. Poincaré and A.M. 
Lyapunov.

The theory of the stability of motion has gained 
increasing significance in the last decade as is apparent 
from the large number of publications on the subject. 
A considerable part of these works is concerned with 
practical problems, especially problems from area of 
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controls and servomechanisms, and concrete prob-
lems from engineering where the ones which first gave 
the decisive impetus for the expansion and modern 
development of stability theory.

In the last 30-40 years in the theory of stability of 
non-autonomous systems the substantial progress was 
made thanks to using the ideas and methods devel-
oped in the framework of the abstract dynamical sys-
tems (so-called ”method of limiting equations”).

This book contains a systematic exposition of the 
elements of the asymptotic stability theory of general 
non-autonomous dynamical systems in metric spaces 
with emphasis on the application for different classes 
of non-autonomous evolution equations (Ordinary 
Differential Equations (ODEs), Difference Equations 
(DEs), Functional-Differential Equations (FDEs), 
Semi-Linear Parabolic Equations etc.).

My main results about Lyapunov stability of 
non-autonomous dynamical systems were published 
in the monograph [1].

This monograph consists of four chapters.
In the first chapter we study the problem of asymp-

totic stability for autonomous dynamical systems. The 
different conditions that are equivalent to asymptotic 
stability are given. There are introduced and studied 
different kinds of dissipativity. It is established the re-
lation between different types of attractivity. Criteria 
of point, compact and local dissipativity are provid-
ed. The notion of compact global attractor (Levinson 
center) for compact dissipative system is introduced.

The second chapter is dedicated to the asymptot-
ic stability of non-autonomous dynamical systems.  
we introduce and study a special class of non-auton-
omous dynamical systems (non-autonomous systems 
with convergence). It is shown that a non-autonomous 
dynamical system with convergence admits a compact 
invariant set which is globally uniformly asymptoti-
cally stable. For general non-autonomous dynamical 
systems, we generalize the well-known Barbashin- 
Krasovskii theorem. we give a positive answer for 
two well-known conjectures (Markus-Yamabe and  
g. Sell’s conjectures) for abstract non-autonomous 
dynamical systems and we apply the obtained general 
results for different classes of non-autonomous differ-
ential/difference equations (ODEs in Banach spaces, 
FDEs, DEs, some classes of Partial Differential Equa-
tions (PDEs)).

In the third chapter we study the problem of as-
ymptotic stability for linear non-autonomous dynam-
ical systems (in particular, for almost periodic, almost 
automorphic and recurrent systems). The bounded 
solutions, the relation between different types of sta-
bility and uniform exponential stability for those sys-
tems are studied. we give several applications of the 
obtained results for linear ODEs, PDEs, DEs and FDEs.

The fourth chapter is dedicated to the study of 
absolute asymptotic stability of differential/difference 
equations and inclusions. we establish the relation 
between linear inclusions and non-autonomous dy-
namical systems (cocycles). In the framework of gen-
eral non-autonomous dynamical systems (both linear 
and non-linear) we study the problem of asymptotic 
stability and absolute asymptotic stability for discrete 
linear inclusions. we also study asymptotic stability of 
switched systems. we show that every switched system 
generates a non-autonomous dynamical system (co-
cycle). using this fact, we apply the ideas and methods 
of the theory of non-autonomous dynamical systems 
to the study the problem of asymptotic stability of 
different classes of switched systems (linear systems, 
homogeneous systems, slow switched systems etc.).

In the last few years, I have been dealing with glob-
al attractors of almost periodic Bohr/Levitan solutions 
of monotone non-autonomous dynamical systems. 
The results obtained in this direction are reflected in a 
series of my publications in recent years.
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inTroducere

Compușii care demonstrează un comportament 
optic și/sau magnetic reglabil în funcție de stimuli 
externi (temperatură, lumină, câmpuri electrice sau 
magnetice, presiune etc.) se află în centrul cercetării 
magnetismului molecular modern, deoarece pot fi 
utilizați în electronica moleculară drept comutatori 
moleculari. un grup mare de acești compuși include 
compușii cu crossoverul de spin în care transferul de 
electroni între stările unuia și aceluiași ion sub acți-
unea stimulilor externi duce la tranziția din starea cu 
spin mic la starea cu spin mare. 

Majoritatea cercetărilor în domeniul fenomenu-
lui crossoverului de spin este legată de studiul expe-
rimental și teoretic al compușilor Fe(II) [1]. Tranzi-
ția de spin în aceste sisteme are loc între stările 1A1 
și 5t2, care diferă semnificativ în spin și degenerarea 
orbitală, ceea ce face tranziția mai pronunțată. În 
majoritatea cazurilor, tranziția de spin în sistemele 
Fe(II) nu este însoțită de reorganizare structurală, 
adică de modificare a simetriei cristalului [1]. 

În compușii Co(II) situația este diferită. Diferența 
în spin dintre stările 2E și 4t1, care participă în tran-
ziția de spin, este mult mai mică, iar pentru starea cu 
spin mic efectul Jahn-Teller este relevant. Interacți-
unea stării fundamentale 2E cu modul tetragonal Ja-
hn-Teller duce la o stabilizare suplimentară a acestei 
stări, fapt ce împiedică tranziția de spin. Drept ur-
mare, condițiile de observare a tranzițiilor de spin în 
compușii Co(II) sunt mai rigide în comparație cu cele 
pentru Fe(II). Mai mult decât atât, efectul comun al 
interacțiunilor electron-deformațională și cooperativă  
Jahn-Teller poate dezvălui noi particularități intere-
sante în transformarea spin mic → spin mare. 

În consecință, în ultimii ani problema crossoveru-
lui de spin în compușii Co(II) a atras o atenție deo-
sebită a cercetătorilor și a devenit populară (vezi, de 
exemplu, lucrările recente [2-6]). Printre publicațiile 
importante pe tema tranzițiilor de spin în compușii 
Co(II) ar trebui menționată și lucrarea de sinteză [7]. 
Studiul efectuat în [7] a oferit posibilitatea de a înțele-
ge mai profund principalele mecanisme ale fenome-
nului crosoverului de spin în compușii Co(II).
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temPerature induced sPin transition in co(ii) comPlex
summary. A microscopic theoretical approach for the description of spin transitions in mononuclear Co(II) com-

pounds is suggested. Two types of interionic interactions are taken into account, namely, the electron-deformational in-
teraction and the cooperative Jahn-Teller interaction arising from the coupling of the low-spin state of the Co(II) ion with 
the tetragonal vibrations of the nearest surrounding. The different role of these interactions in the spin transformation 
is demonstrated and discussed. A qualitative and quantitative explanation of the experimental data on the temperature 
dependence of the magnetic susceptibility for the [Co(pyterpy)2](PF6)2 compound is given.

Keywords: cooperative electron-deformational interaction, Jahn-Teller ordering, spin crossover.

rezumat. Este propusă o abordare teoretică microscopică pentru descrierea tranzițiilor de spin în compușii mono-
nucleari Co(II). Sunt luate în considerare două tipuri de interacțiuni interionice, și anume interacțiunea electron-defor-
mațională și interacțiunea cooperativă Jahn-Teller care provine din cuplajul stării cu spin mic a ionului Co(II) cu vibrațiile 
tetragonale ale înconjurării apropiate a ionului dat. Este demonstrat și analizat rolul diferit al acestor interacțiuni în 
transformarea de spin. În cadrul modelului propus este dată explicația calitativă și cantitativă a datelor experimentale 
privind dependența de temperatură a susceptibilității magnetice pentru compusul [Co(pyterpy)2](PF6)2. 

Cuvinte-cheie: interacțiunea cooperativă electron-deformațională, ordonarea Jahn-Teller, crossoverul de spin.
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În această lucrare este prezentat un model 
pentru descrierea tranziției de spin în compușii 
Co(II). Abordarea teoretică include atât fenomenul 
crossoverului de spin, cât și efectul Jahn-Teller. Modelul 
prezentat este aplicat pentru explicația tranziției de 
spin în compusul [Co(pyterpy)2](PF6)2  raportat în [8].

Model

Se examinează un cristal care conține ca element 
structural un ion de Co(II) în înconjurarea apropiată 
octaedrică. Hamiltonianul total al cristalului este:

 h = h0 + hst + hev + hv.                                 (1)
Primul termen în ecuația (1) ține cont de efecte-

le câmpului cristalin care acționează asupra ionului 
Co(II), interacțiunea spin-orbitală în starea cu spin 
mare și interacțiunea Zeeman. Al doilea termen des- 
crie interacțiunea ionilor de Co cu deformația rețe-
lei cristaline care apare din cauza tranziției 2E→4t1. 
Al treilea și al patrulea termeni din ecuația (1) sunt 
Hamiltonienii interacțiunii electron-vibraționale și  
ale vibrațiilor moleculare libere, respectiv. 

Se presupune că mecanismul responsabil pen-
tru tranziția de spin este interacțiunea ionilor de Co 
cu două deformații ale rețelei cristaline care apar în 
timpul tranziției 2E→4t1, și anume cu cea complet si-
metrică (A1) și cea tetragonală (E). Interacțiunea cu 
deformația complet simetrică este semnificativă atât 
pentru configurația cu spin mare, cât și pentru cea 
cu spin mic, în timp ce interacțiunea cu deformația 
cu simetria E este puternică doar pentru configurația 
electronică d7 cu spin mic [9]. 

Pentru starea cu spin mare, efectul deformației E 
este mai puțin vizibil și poate fi neglijat. În plus, da-
tele experimentale demonstrează că deformația struc-
turală a compușilor studiați corespunde compresiei 
de-a lungul axei cubice de ordinul 4 și, prin urmare, 
poate fi descrisă prin componenta u a deformației 
de tip E. În consecință, modelul include interacți-
unea stării cu spin mare a ionilor Co numai cu de-
formația rețelei complet simetrică (notată mai jos ca 
𝜀𝜀�=(𝜀𝜀�� + 𝜀𝜀�� + 𝜀𝜀��)/√3)),  în timp ce pentru sta-
rea cu spin mic interacțiunile atât cu deformația ε1, cât 
și cu cea 𝐸𝐸� = (2𝜀𝜀�� −  𝜀𝜀�� − 𝜀𝜀��)/√6  (notată în 
continuare ca ε2) sunt luate în considerare.

Vibrațiile unui cristal molecular pot fi subdivizate 
în două tipuri: cele moleculare și cele de tip intermo-
lecular. Vibrațiile moleculare interacționează direct cu 
învelișurile electronice ale ionilor de Co și formează 
spectrele energetice ale acestor ioni, în timp ce vibra-
țiile intermoleculare transmit deformațiile locale de-a 
lungul cristalului întreg și sunt responsabile pentru 
cooperativitate. Deci, în considerația ulterioară se face 

o distincție între spațiile intracluster și intercluster și, 
similar cu [10–15], împreună cu deformațiile mole-
culare interne ε1 și ε2 sunt introduse deformațiile co-
respunzătoare externe (volum intermolecular) ε3 și ε4. 
Partea Hamiltonianului care descrie interacțiunea cu 
deformațiile menționate mai sus arată astfel:

𝐇𝐇�� =
1
2
𝑛𝑛𝑛𝑛�Ω�𝜀𝜀�� +

1
2
𝑛𝑛𝑛𝑛�Ω�𝜀𝜀�� +

1
2
𝑛𝑛𝑛𝑛�(Ω − Ω�)𝜀𝜀�� 

+
1
2
𝑛𝑛𝑛𝑛�(Ω − Ω�)𝜀𝜀�� + 𝜀𝜀�𝜐𝜐���𝐼𝐼���

�

+ 𝜀𝜀�𝜐𝜐���𝐼𝐼���

�

 

+𝜀𝜀�𝜐𝜐��𝐼𝐼��

�

.  
 (2)

Aici ci sunt modulele de elasticitate pentru defor-
mațiile corespunzătoare, Ω0 este volumul ocupat de 
ionul Co(II) și cei mai apropiați liganzi, Ω este volu-
mul celulei unitare pe ion Co(II) și k = 1, ..., n enumeră 
ionii de cobalt în cristal. Primii patru termeni din ecu-
ația (2) descriu energia elastică a cristalului deformat, 
în timp ce ultimii trei termeni corespund interacțiunii 
electronilor d ai ionilor Co cu deformațiile ε1 și ε2; υhs 
și υls sunt constantele interacțiunilor ionului cobalt cu 
deformația ε1 în stările cu spin mare și spin mic, respec-
tiv; υ2 este constanta de interacțiune a ionului cobalt cu 
deformația ε2 în starea cu spin mic. 𝐼𝐼��� , 𝐼𝐼���  și 𝐼𝐼�� 

 

 

  sunt 
matricele diagonale. Elementele matricei 𝐼𝐼��� , 𝐼𝐼���  și 𝐼𝐼�� 

 

 

 sunt 1 și 0  
pentru configurațiile cu spin mare și spin mic, res- 
pectiv. Matricea 𝐼𝐼��� , 𝐼𝐼���  și 𝐼𝐼�� 

 

 

 posedă elementele 0 și 1 pentru 
configurațiile cu spin mare și spin mic, respectiv. În 
timp ce elementele matricei 𝐼𝐼��� , 𝐼𝐼���  și 𝐼𝐼�� 

 

 

 sunt 0 pentru configu-
rația cu spin mare, −1 și 1 pentru componentele u și υ 
ale stării cu spin mic, respectiv.

Pentru a găsi pozițiile de echilibru ale nucleelor se 
efectuează minimizarea energiei potențiale a cristalu-
lui după deformațiile ε1 și ε2. Aplicând relațiile aproxi-
mative ε3 ≈ ε1c1/c3 și ε4 ≈ ε2c2/c4 [11-13] se obține:
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(3)

unde B=A1υ1υ3, J1=A1υ1
2, J2=A2υ2

2, A1=c3/
{c1[c3Ω0+c1 (Ω-Ω0)]} și A2 = c4/{c2[c4 Ω0+c2 (Ω-Ω0)]}. 
În această ecuație sunt introduși noi parametri efec-
tivi de cuplare υ1=(υhs- υls)/2 și υ3=(υhs+ υls)/2, τk este 
o matrice diagonală cu elemente de matrice egale cu 
−1 și 1 pentru configurațiile cu spin mic și spin mare, 
respectiv. Primul termen din ecuația (3) re-determină 
fanta energetică dintre stările cu spin mic și spin mare, 
în timp ce al doilea și al treilea termeni reprezintă in-
teracțiunile cu rază infinită între ionii de cobalt care 
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sunt supuși conversiei de spin. Interacțiunile intermo-
leculare obținute corespund interacțiunii prin câmpul 
fononilor acustici cu lungimea mare de undă [16].

Primul termen din ecuația (1) arată astfel:

𝐇𝐇� = −
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(4)
unde primul termen în ecuația (4) reprezintă inter-
acțiunea spin-orbitală în tripletul orbital 4t1 al io-
nului Co(II) cu spin mare [17], λ = −180 cm−1 și κ 
sunt parametrul de inte-racțiune spin-orbitală și 
factorul de reducție orbitală, respectiv. Al doilea ter-
men descrie despicarea dubletului orbital funda-
mental 2E al ionului Co(II) cu spin mic cauzată de 
câmpul cristalin cu simetrie joasă. Al treilea termen 
ține cont de fanta energetică dintre centrele de greu-
tate ale multipletelor cu spin mic și spin mare. Fan-
ta energetică inițială ∆0 este redefinită prin consi-
derația corectă a termenului –2B (vezi ecuația (3)), 
deci în toate calculele ulterioare se utilizează fanta 
energetică efectivă ∆hl =∆0 -

 2B. ultimii doi termeni 
în ecuația (4) descriu interacțiunea Zeeman pentru 
configurațiile cu spin mare și spin mic, respectiv, cu  
S = 3/2, s = 1/2 și µB fiind magnetonul Bohr.

Problema interacțiunilor cooperative care provin 
din cuplarea ionilor de Co cu deformațiile ε1 și ε2 este 
rezolvată prin aproximația câmpului mediu:

𝐻𝐻�� = −(𝐵𝐵 + 𝐽𝐽� 𝜏𝜏̅ ) � 𝜏𝜏�
�

 − 𝐽𝐽�𝐼𝐼�̅  � 𝐼𝐼�
�
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  (5)

unde 𝜏𝜏̅ = Tr(𝜌𝜌𝜏𝜏�), 𝐼𝐼�̅ = Tr�𝜌𝜌𝐼𝐼��� 

 

 

 joacă rolul parame-
trilor de ordine și ρ este operatorul de densitate. Func-
țiile de undă totale ale stărilor cu spin mic și spin mare 
pot fi prezentate ca produse ale părților electronice și 
vibraționale și, prin urmare, funcțiile de partiție pen-
tru aceste stări arată astfel:

   𝑍𝑍�� = 𝑍𝑍����𝑍𝑍����� 

 

                                                      (6)
cu

 
𝑍𝑍����� = �

1
2sinh(ℏ𝜔𝜔��/2𝑘𝑘�𝑇𝑇)

�
�

 

 

(7)

unde is = hs sau ls se referă la spin mare sau spin mic, 
respectiv, n este numărul de moduri normale de vib- 
rații pentru complexul Co(II), kB și t sunt constanta 
Boltzmann și temperatura, respectiv, iar frecvențele 
tuturor modurilor normale sunt înlocuite cu o frec-
vență medie în starea cu spin mic sau mare. Pentru 
complexul studiat compus din ionul Co(II) și 6 atomi 
de azot cei mai apropiați, n este egal cu 15. Pe baza 
calculelor în cadrul teoriei funcționalei de densitate, 

valorile tipice ale frecvențelor medii pentru complec-
șii Co(II) sunt de aproximativ 100 cm−1, cu diferența 
de frecvență dintre stările cu spin mic și spin mare nu 
mai mult de 15 % [7]. Prin urmare, în calculele ulteri-
oare se utilizează ℏ𝜔𝜔��= 95 cm−1 și ℏ𝜔𝜔��= 105 cm−1 

 

.

analiZa daTelor eXPeriMenTale

Începem analiza datelor experimentale cu 
estimarea valorilor parametrilor cheie. Parametrii υhs 
și υls pot fi calculați ca derivate ale potențialului câm-
pului cristalin cubic și sunt υls = 90Dqls/𝜐𝜐�� = 90𝐷𝐷𝐷𝐷��/√3, 𝜐𝜐�� = 40𝐷𝐷𝐷𝐷��/√3  υhs = 40Dqhs/

𝜐𝜐�� = 90𝐷𝐷𝐷𝐷��/√3, 𝜐𝜐�� = 40𝐷𝐷𝐷𝐷��/√3  (pentru detalii vezi [10], unde procedura corespun-
zătoare este prezentată pentru ionii de Fe(II)). Pentru 
parametrii câmpului cristalin Dqls = 1670 cm-1 and 
Dqhs = 1300 cm-1 [18] se obține υ1 = −2,84 × 104 cm-1.  
În compusul studiat, Ω0 este de aproximativ 64 Å3, în 
timp ce volumul celulei unitare pe ion de Co este Ω = 
1112 Å3 [8]. Valorile tipice ale modulelor de elasticita-
te pentru compușii Co(II) cu crossoverul de spin sunt 
c1 =7,68 × 1011 dyn/cm2 și c3 = 1011 dyn/cm2 [19]. Ca 
urmare, se obține valoarea J1 = 24,4 cm-1.

Constanta υ2, care se referă la cuplajul cu defor-
mația ε2 în starea cu spin mic, se calculează cu ajuto-
rul relației υ2= υEuqEu/ε2, unde operatorul υEu(r) posedă 
dimensiunea energiei, caracterizează interacțiunea 
ionului Co(II) cu vibrația Eu a înconjurării apropiate 
și poate fi scrisă ca o derivată a energiei potențiale în 
raport cu vibrația Eu. Procedura de calcul al operato-
rului υEu(r) este prezentată în detaliu în [20]. Potenția-
lul câmpului cristalin este calculat în cadrul modelului 
sarcinilor de schimb al câmpului cristalin [21]. Con-
stanta υEu, care caracterizează interacțiunea unui ion 
de Co(II) cu spin mic cu vibrațiile locale de simetrie 
Eu, este calculată ca element de matrice al operatoru-
lui υEu(r) între stările dubletului orbital fundamental 
al ionului Co(II) cu spin mic. Expresia finală pentru 
constanta υ2 depinde de parametrii câmpului cristalin, 
distanțele cobalt-liganzi, integralele de suprapunere a 
orbitalelor de Co(II) și celor de liganzi și derivații aces-
tora în raport cu distanțele cobalt-liganzi. Prin urmare, 
pentru ionul Co(II) cu spin mic în complexul exami-
nat se obține parametrul vibronic υEu=1042 cm−1. Re-
lația explicită dintre parametrul acesta și parametrul 
υ2, care caracterizează cuplarea cu deformația ε2, este 
𝜐𝜐� = 𝑅𝑅�2𝑓𝑓�/ℏ𝜔𝜔�𝜐𝜐��.  Valoarea tipică a constantei de 
forță fE este de aproximativ 105 dyn/cm, pentru ℏ𝜔𝜔�   
se folosește valoarea medie ℏ𝜔𝜔��  = 105 cm−1. Evalua-
rea constantei de interacțiune cu deformația ε2 are ca 
rezultat υ2 = 6,6×104 cm-1. Cu parametrii Ω = 1112 Å3, 
c2 = 7,68 × 1011 dyn/cm2 și c4 = 1011 dyn/cm2 exact la 
fel ca cei luați mai sus în calculele parametrului J1, se 
obține valoarea J2 = 132 cm−1.
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Comportamentul magnetic al complexului 
[Co(pyterpy)2](PF6)2 este prezentat în figura 1 prin 
simboluri. Se vede că și la temperaturi joase valorile 
experimentale ale momentului magnetic efectiv sunt 
mai mari decât cele așteptate pentru configuraţia cu 
spin mic (1,732 µB). Din aceasta rezultă că există o 
anumită cantitate de ioni de Co care nu participă la 
tranziția de spin și sunt în starea cu spin mare la toate 
temperaturile. Fracția acestor complecși este desem-
nată cu yhs. Comportamentul magnetic teoretic este 
calculat cu utilizarea modelului prezentat mai sus. În 
calculele ulterioare pentru parametrii interacțiunilor 
cooperative au fost luate valorile  J1 = 24,4 cm-1 și J2 = 
132 cm-1 obținute mai sus. Valoarea factorului de re-

ducție orbitală pentru ionul de Co cu spin mare a fost 
fixată la valoarea medie κ = 0,8. Ca urmare, în timpul 
procedurii de ajustare optimă cu datele experimen-
tale există trei parametri de ajustare, și anume: fanta 
energetică efectivă ∆hl, parametrul câmpului cristalin 
cu simetrie joasă ∆ și fracția ionilor de Co care nu 
participă la tranziția de spin yhs. Rezultatul calculelor 
este prezentat în figura 1 prin linia solidă. Valorile pa-
rametrilor utilizați în calcule sunt indicate în legenda 
figurii. Valoarea negativă a parametrului ∆ corespun-
de compresiei axiale a octaedrului local (stabilizarea 
componentei υ a dubletului orbital 2E) ce concordă 
bine cu observațiile experimentale.

Variația de temperatură a fracției cu spin mare și 
cea a parametrului 𝐼𝐼�̅  sunt prezentate în figurile 2 și 3,  
respectiv. Se vede că, odată cu creșterea temperaturii, 
parametrul 𝐼𝐼�̅  care caracterizează distorsiunea Ja-
hn-Teller scade în magnitudine. Cu toate acestea, la 
temperaturi joase de până la 150 K, valoarea parame-
trului 𝐼𝐼�̅  rămâne practic constantă și aproape de 1.  
Distorsiunea puternică cauzată de modul tetragonal 
Jahn-Teller duce la stabilizarea stării cu spin mic și, ca 
urmare, populația stării cu spin mare dispare (cu neg- 
lijarea fracției care nu participă la tranziția de spin). 
Odată cu creșterea temperaturii, ordonarea Ja-
hn-Teller asigurată de cuplarea ionilor de Co(II) 
cu modul tetragonal începe să se distrugă, fapt 
ce se exprimă în scăderea lui 𝐼𝐼�̅ , iar fracția ioni-
lor cu spin mare începe imediat să crească. În ace-
lași timp, chiar și la temperaturi mai mari de 350 
K, valoarea parametrului de ordin    nu dispare, 
dovadă că simetria nu este cubică. Complexul stu-
diat rămâne distorsionat, fapt confirmat de datele  
structurale [8].
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Figura 1. Dependența de temperatură a momentului  
magnetic efectiv pentru compusul [Co(pyterpy)2](PF6)2. 
Cercuri – datele experimentale [8], linia solidă – curba 

teoretică calculată cu parametri ∆hl = 885 cm−1,  
∆ = −300 cm−1, yhs = 20,4%.
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Figura 2. Variația de temperatură a fracției cu spin mare 
calculată cu același set de parametri ca în figura 1.

Figura 3. Variația de temperatură a lui 𝐼𝐼�̅ calculată  
cu același set de parametri ca în figura 1.
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concluZii

Este prezentată o abordare teoretică microscopică 
pentru descrierea tranzițiilor de spin în compușii mo-
nonucleari Co(II). Pentru a descrie comportamentul 
magnetic observat, în modelul dezvoltat împreună cu 
interacțiunea cu deformația complet simetrică a fost 
introdusă și interacțiunea cu deformația tetragonală. 
Aceste două interacțiuni joacă un rol diferit în trans-
formarea de spin în compușii Co(II) și concurează 
una cu alta. Cuplarea cu deformația complet simetrică 
facilitează tranziția de spin, în timp ce interacțiunea 
cu deformația tetragonală crește fanta energetică din-
tre stările care participă la tranziția de spin și, drept 
consecință, împiedică tranziția de spin în compuși 
Co(II). Modelul teoretic dezvoltat explică într-un mod 
convingător comportamentul magnetic observat pen-
tru compusul [Co(pyterpy)2](PF6)2.
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inTroducTion

Power electronic converters are basic workhorses of 
numerous systems of conversion of parameters of elec-
trical power (conversion of alternative voltage to direct 
voltage, conversion of direct voltage to alternative volt-
age, conversion of alternative voltage of one frequency 
to alternative voltage of other frequency, etc.), and are 
widely used in industry, in pump installations, in trans-
port, in renewable energy systems, etc. All topologies 

of power electronic converters are based on semicon-
ductor switches (power transistors and thyristors), and 
principle of modulation of pulse signals (pulsewidth 
modulation (PwM)) is the basic for their control. 

During the last three decades, special attention 
has been given to the development of space-vector-
based schemes and algorithms of pulsewidth modula-
tion, which are ones of the most suitable for converters 
and inverters for adjustable speed electric drives and 
for some other applications [1; 2]. 

meTHodS aNd TeCHNiQueS  
oF SYNCHroNouS muLTi-ZoNe moduLaTioN 

For THe CoNTroL oF poWer eLeCTroNiC 
CoNVerTerS For eLeCTriC TraNSporT  
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summary. This paper presents a short survey of the results of elaboration and investigation of novel methods, 
schemes, and algorithms of synchronous multi-zone space-vector modulation of signals in power electronic converters 
of electrical energy parameters, focused on improvement of operation efficiency of converter-based transport-oriented  
electric drives and of photovoltaic power conversion systems, which were published mainly in the two-year period 
2019–2020. These methods and algorithms of synchronous pulse-width modulation (PWM) allow providing continu-
ous synchronization and symmetries of waveforms of the converters output voltage, with minimization of undesirable 
sub-harmonics in spectra of voltage and current, and also with minimization of undesirable common-mode voltage 
in electric transport systems and in photovoltaic systems, which leads to corresponding loss reduction and efficiency 
increasing of these systems. 

Keywords: voltage source inverter, algorithms of control and modulation, adjustable speed ac drive, induction mo-
tor, transformer-based photovoltaic installation, voltage waveforms, voltage spectra. 

metode şi tehnici de modulare multiZonalĂ sincronĂ Pentru controlul convertoarelor 
electronice de Putere destinate transPortului electric şi sistemelor fotovoltaice
rezumat. Această lucrare reprezintă un succint studiu al rezultatelor elaborării și investigării unor noi metode, sche-

me și algoritmi de modulare multizonală spațial-vectorială sincronă a semnalelor convertoarelor electronice de putere 
ale parametrilor energiei electrice, axată pe îmbunătățirea eficienței funcționării de acționări electrice orientate spre 
transport pe bază de convertoare și de sisteme de conversie ale energiei fotovoltaice, care au fost publicate preponde-
rent în perioada 2019–2020. Aceste metode și algoritmii de modulare sincronă a lățimii impulsurilor asigură sincroniza-
rea continuă și simetria formei de undă a tensiunii de ieșire a convertoarelor, cu reducerea la minimum a subarmonicilor 
nedorite în spectrele de tensiune și curent, de rând cu reducerea la minimum a tensiunii de mod comun, nedorite în 
sistemele electrice de transport și în sistemele fotovoltaice, ceea ce conduce la reducerea corespunzătoare a pierderilor 
și la creșterea eficienței acestor sisteme.

Cuvinte-cheie: invertor, algoritmi de control și modulare, acționari electrice reglabile de curent alternativ, motor 
electric, instalație fotovoltaică bazată pe transformator, forme de undă de tensiune, spectre de tensiune.
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At the same time, classical space-vector modulation 
has a set of disadvantages, and one of the most impor-
tant from them is asynchronous character of processes 
of modulation in systems with algorithms of standard 
space-vector PwM. It leads to non-symmetrical wave-
forms of the output voltage of converters of parameters 
of electrical energy, spectra of which contain subhar-
monics (of the fundamental frequency of systems), 
which are very undesirable in many applications [3]. 

From the other side, alternative (based on new 
approach for determination of the pulse patterns of 
voltage source converters (inverters) and on mul-
ti-zone control strategy) methods of synchronous 
space-vector modulation have been proposed for con-
trol of some topologies of electrical power conversion 
systems, assuring continuous voltage synchronization 
and its improved harmonic spectra during the whole 
adjustment diapason [4; 5]. So, this paper presents 
short overview of recently elaborated and investigat-
ed specialized schemes, techniques, and algorithms of 
synchronous multi-zone modulation, modified and 
disseminated for control of transport-oriented pow-
er converters and electric drives, and for transform-
er-based photovoltaic systems with modulated voltage 
source inverters [6-21]. 

Basic MeThodologY

Novel alternative method of synchronous mul-
ti-zone space-vector modulation for power electronic 
inverters (which provide conversion of direct voltage 
at its input to alternative voltage with controlled fre-
quency at its output) allows continuous voltage syn-
chronization in power conversion systems during the 
whole control range. The method is based on direct 
continuous identification of parameters of the output 
voltage of inverters as a function of its output frequen-
cy and switching frequency during flexible multi-zone 
process of modulation. 

Table I presents basic parameters, indices, and 
control functions of the alternative methodology of 
synchronous multi-zone space-vector-oriented mod-
ulation for scalar control mode of three-phase, five-
phase, and six-phase inverters for drive applications 
[6]. Figure 1 illustrates included in Table I the main 
control and PwM characteristics, and shows (in-
side the 600-clock-cycle) diagrams of switching state 
sequence and the pole and line voltages of two-level 
three-phase inverter controlled by the scheme of syn-
chronous continuous PwM [6].

So, principle of synchronous multi-zone mo-
dulation of voltage source inverters is based on 
continuous determination of intermediate (boun-

table 1
control parameters and functions of drive  

inverters with synchronous multi-zone modulation
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Figure 1. Switching state sequence, phase voltages Va, Vb, 
and line voltage Vab of three-phase inverter with synchro-
nous multi-zone modulation for the 600-clock-cycle [6].
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(as functions of switching sub-cycle τ) on the axis 
of the fundamental frequency f of drive system, 
and in calculation of coefficient of synchronization 

)]/()(1[ 1 iiis FFFFK    , which is component 
of basic functions (see Table 1) for determination of 
PwM pulse patterns of the corresponding scheme of 
synchronous space-vector modulation 

The main properties of this new method of syn-
chronous multi-zone PwM can be summarized as: (a) 
universality of the methodology which can be applied 
to systems with any number of phases and switches 
of converters and drive systems, and is not limited by 
standard three-phase inverters. Also, this method is ap-
plicable for both scalar linear Volts/Hertz control and 
for others non-linear control modes of drive systems; 
(b) Synchronous character of the process of PwM, pro-
viding quarter-wave or half-wave symmetry of the out-
put voltage of inverters (for any (integral or fractional) 
ratio between the switching frequency of inverters and 
fundamental frequency of system), spectra of which do 
not contain even harmonics and subharmonics during 
the whole control range; and (c) High quality linear 
control of the fundamental voltage of systems in the 
zone of the highest fundamental frequencies of systems 
or of the highest modulation indices of inverters of sys-
tems (in the zone of overmodulation).  

resulTs and discussions

dual three-phase transport systems with invert-
ers controlled by synchronous multi-zone modula-
tion [6; 12; 16]

Figure 2 presents structure of electrical vehicle 
drive system on the base of dual three-phase induction 
motor feeding by two standard three-phase inverters, 
controlled by algorithms of synchronous multi-zone 
modulation, and supplied by with two different dc 
sources (battery and fuel cells) [6]. Figures 3-4 pre- 
sent some basic signals (voltage and current, with its 
spectra) of the 10 kw six-phase drive with continu-
ous synchronous PwM (CPwM) with two dc sources 
with unequal voltages, where Vdc1=0.5Vdc2. The switch-
ing and fundamental frequencies of each inverter 
are equal to 1kHz and 40Hz. Figures 4-5 present also 
phase current ixs (and its spectrum) of the drive system 
with synchronous PwM with the 10 kw dual-three-
phase induction machine [6]. The phase voltages have 
quarter-wave symmetry during the whole control 
range, and its spectra do not contain even harmonics 
and subharmonics, which is especially important for 
drive systems with increased power. 

Specific overmodulation control regimes of in-
verters of dual three-phase drive systems have been 
described in [16]. 

Figure 5 presents results of calculation of Total 
Harmonic Distortion factor (tHD) for the phase cur-
rents ias and ixs of the 10 kw dual three-phase drive 
with two separate DC voltage sources (Vdc1=0.5Vdc2). 
The average switching frequency for each inverter is 
equal to 1kHz during standard Volts/Hertz control 
mode in the undermodulation zone. Modulation indi-
ces for the first and the second inverters have to be in 
this case in linear dependence m2=0.5m1. So, the phase 
current ixs of the second inverter with low modulation 
index is characterized by much higher level of distor-
tion, than current ias of the first inverter. In this case, 
if m2<0.6m1, the scheme of continuous synchronous 
PwM (CPwM) provide better spectral composition 
of the phase current ixs of dual three-phase drive sys-
tem in comparison with the schemes of discontinuous 
space-vector modulation (DPwM1 and DPwM3 in 
Figure 5) [12]. 

dual-inverter-based traction drives with two 
stator windings of electrical motor [17-19; 21]

Recently, novel electrical power conversion sys-
tems based on double-delta sourced winding, which 
are perspective for application at high power induc-
tion motor drives based on dual-winding induction 
machine, have been tested at some control modes. Fig-
ure 6 presents structure of double-delta-winding drive 
system [18] with two three-phase (standard) voltage 
source inverters (VSI1 and VSI2), outputs of which 
are specifically (see bold lines in Figure 6) connected 
to the corresponding stator windings of dual-wind-
ing induction machine. For the better understanding, 

Figure 2. Dual-source fed dual three-phase drive  
for electrical vehicle [6].
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the magnetic coupling in this installation between the 
rotor windings and stator windings of dual-winding 
induction machine is depicted in Figure 6 as specif-
ic rotary transformer [18]. Figure 7 shows circuits of 
stator windings of this double-delta-sourced drive sys-
tem [18]. 

At the same time, instantaneous values of winding 
voltages (stator windings) Vw11 – Vw23 (Figure 6) of the 
system are determined as functions of the correspond-
ing pole voltages of two modulated VSIs as (1)-(6) [18-
19]: 

Vw11 = (2Va1 - Vb1 - Vc1)/3 - (Va2 - 2Vb2 + Vc2)/3
                            (1)

Vw12 = (Va1 + Vb1 - 2Vc1)/3 - (-Va2 + 2Vb2 - Vc2)/3
                          (2)

Vw13 = (-Va1 - Vb1 + 2Vc1)/3 - (-2Va2 +Vb2 + Vc2)/3
                         (3)

Vw21 = (Va1  - 2Vb1  + Vc1)/3 – (2Va2 – Vb2  - Vc2)/3
                         (4)

Vw22 = (-Va1  + 2Vb1  - Vc1)/3 – (Va2 + Vb2  - 2Vc2)/3
                        (5)

Figure 3. Pole voltages Va, Vx, phase voltage Vxs  
and its spectrum for system with continuous  

synchronous PwM (Vdc1=0.5Vdc2) [6].

Figure 4. Phase current ixs and its spectrum  
for system with synchronous PwM (Vdc1=0.5Vdc2) [6].

Figure 5. Averaged tHD of the phase current  
versus modulation index m1 [12].

Figure 6. Structure of double-delta winding system  
with two three-phase VSIs [18].

Vw23 = (-2Va1  + Vb1  + Vc1)/3 – (- Va2 – Vb2  + 2Vc2)/3
                      (6)

Rational synchronous adjustment of double-del-
ta-winding system with two modulated VSIs is based 
on the corresponding phase shifts of signals of two 
inverters, including an additional phase shift between 
signals of inverters equal to one half of switching 
sub-cycle [18]. 

Figure 7. Stator windings of double-delta-sourced  
winding drive system [18].
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Results of simulation of processes in the presented 
drive system with two VSIs control by algorithms of 
discontinuous synchronous modulation are presented 
in Figure 8 [18]. It shows basic voltage waveforms of 
double-delta-winding system (relative values of the 
pole and line voltages (Va1, Vb1, Va2, Vb2, and Va1b1), sta-
tor winding voltage Vw11, and also spectra of the Vw11 
voltage), adjusted by and discontinuous (PwMD) 
scheme of synchronous modulation. Operating fre-
quency of system is equal to f=32.5Hz, modulation 
index m=0.65, and average switching frequency of in-
verters is equal to fs=1.05kHz. 

Analysis of harmonic composition of symmetrical 
winding voltage of double-delta-winding system shows, 
that spectra of stator winding voltage of system contain 
only odd (non-triplen) spectral harmonics, and do not 
include even harmonics and undesirable (for systems 
with low switching frequency) subharmonics. 

Figure 9 presents averaged results of determina-
tion of weighted Total Harmonic Distortion factor  

( 


1000

2

2
1111 )/()/1(

1 i
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and Vw11 voltages of double-delta-winding drive sys-
tem with VSIs (as function of coefficient of modulation 
m of two VSIs, under condition of average switching 

frequency of inverters equal to 1.05kHz) controlled by 
the continuous (PwMC) and discontinuous (PwMD) 
schemes of synchronous modulation during scalar 
V/f control mode [18]. The presented results show, 
that at lower modulation indices, when m<0.55, algo-
rithms of the PwMC assure better WtHD of stator 
winding voltage Vw11, and at higher modulation indi-
ces (m>0.55) algorithms of the PwMD insure better 
integral spectral composition of Vw11.

Quad-inverter-based six-phase systems con-
trolled by algorithms of synchronous multi-zone 
PwM [7; 11-13]

Recently, a four-inverter-based topology of six-
phase induction motor drive, perspective for applica-
tion in transport systems, has been proposed and ana-
lyzed, allowing quadrupling the power capability of a 
single inverter with given voltage and current rating 
[7; 11-13]. Figure 10 illustrates this system topology, 
consisting of two sections of two three-phase voltage 
source inverters, supplying open-end windings of 
asymmetrical dual three-phase motor. Induction ma-
chine has in this case two sets of windings spatially 
shifted by 30 el. degrees [12-13]. 

For six-phase drive on the basis of four converters 
with unequal voltages of dc sources, in order to pro-
vide the required power ratio P1/P2 and P3/P4 between 
four power sources of two sections of dual converters, 
it is necessary to provide the corresponding depend-
ences between magnitudes of dc voltages, coefficients 
of modulation of four converters, and the required 
power ratio in accordance with (7) [7]: 
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  (7)

In this case, in accordance with (7), for balancing 
operation of six-phase system it is necessary to allow: 

m1 Vdc1 P2 + m2 Vdc2 P1 = m3 Vdc3 P4 + m4 Vdc4 P3,
                                            (8)

Figure 8. Basic voltages and spectrum of the Vw11 voltage of double-delta-winding system controlled by PwMD [18].

Figure 9. WtHD factor of basic voltages versus  
modulation index m [18].
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where corresponding power of each inverter (and dc 
source) can be described as relative value of the total 
power of system. 

In order to illustrate balanced operation of six-
phase system with required power balancing (unequal 
normalized power distribution) between dc sources 
with unequal dc voltages, diagrams in Figures 11-12 
show basic voltage waveforms (normalized voltages) 
of six-phase drive (Figure 10), together with spectral 
composition of the phase Vas and Vxs voltages (Figure 
12) of the system [12].

The presented diagrams show, that motor phase 
voltages Vas and Vxs of six-phase drives on the base of 
four inverters with synchronous PwM have symmetry 
during the whole control range and for any operating 
conditions, and its spectra do not contain even har-
monics and undesirable subharmonics, which is es-
pecially important for high power systems. Also, neu-
tral-point-clamped inverters with specialized schemes 
of control and synchronous modulation can be used 
successfully in quad-inverter drive systems [13].

Three-inverter-based modular converters con-
trolled by synchronous multi-zone PwM [8; 10]

One of perspective structures of the medium-volt-
age converters for power alternative current drive sys-
tems is transformer-based installation consisting from 
triple converters specifically connected with the cor-
responding windings of 0.33 p.u. output transformer 
([8], Figure 13).

Figure 14 presents results of simulation (under con-
dition of the ideal transformer) of modular converter 
with standard three-phase inverters controlled by algo-
rithms of continuous synchronous PwM (CPwM). It 
shows line voltages Va1b1 and Vab (normalized values), 
together with harmonic spectra of the Vab voltage (fun-
damental frequency f=35Hz (m=0.7 in the case, if the 
maximum fundamental frequency fm=50Hz), and av-
erage switching frequency of inverters is fs=1kHz).

It is necessary to mention, that voltage quality of 
different topologies of modular converters is in big de-
pendence from value of the phase shift between signals 
of separate converters of modular converter. Mainly, it 

Figure 10. Topology of six-phase system on the base of four inverters (the first inverter group inV1+inV2,  
and the second inverter group inV3+ inV4) supplying open-end windings of asymmetrical six-phase  

induction motor with two sets of winding spatially shifted by 30 el. degrees [12].

Figure 11. Basic voltage waveforms of six-phase system 
with synchronous discontinuous PwM (P1=0.23, P2=0.27, 
P3=0.24, P4=0.26, Vdc1=0.75Vdc4, Vdc2=0.9Vdc4, Vdc3=0.8Vdc4, 

Vdc4=1, m1=0.93,m2=0.78,m3=0.87,m4=0.7) [12]. 
Figure 12. Spectra of the phase voltages of the balanced 

six-phase system [12].
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is known, that optional value of this phase shift should 
be determined as a part of sub-cycle τ . And in our 
case (modular converter is based on three voltage 
source inverters) rational duration of this phase shift 
should be equal approximately to 1/3 of the width of 
sub-cycle τ [8]. 

Figure 15 shows results of determination 
of weighted Total Harmonic Distortion factor  
( 
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voltages Va1b1 and Vab versus modulation index m=f/fm 
for triple-inverter installation controlled by continu-
ous (CPwM) and discontinuous (DPwM) versions of 
synchronous multi-zone PwM. Average frequency of 
switching of three-phase inverters is equal to 1.05kHz. 
The presented results show that the using of discon-
tinuous synchronous PwM for control of inverters of 
modular converters is more preferable in comparison 
with continuous PwM. Also, diode-clamped inverters 
with specialized control scheme can be used as basic 
workhorses in this topology of modular converter [10].

Five-phase drive system with inverters con-
trolled by algorithms of synchronous multi-zone 
modulation [6; 9; 12; 16]

Five-phase converters and drives are between per-
spective topologies of multiphase systems, allowing 
providing an improved effectiveness of operation of 
adjustable speed drives for many applications [6]. Last 
years have been marked by intensive investigation of 
dual-inverter-based five-phase systems with open-end 
winding of induction motor [9]. Open-end winding 
topologies of five-phase systems assure providing 
multilevel voltage waveforms with improved spectral 
composition, and are perspective for application in 
such areas, as electrical vehicles/hybrid vehicles, and 
some other transport applications. 

Figure 16 shows basic topology of open-end wind-
ing five- phase system based on dual five-phase con-
verters with two insulated dc links, and presents also 
space vectors of five-phase inverter, which are basic for 
organization of rational schemes and strategies of ad-
justment of modulated dual-five-phase inverters [9].

Regarding the analyzed dual-inverter system, 
synchronous adjustment of voltage of each five-phase 
converter in accordance with basic PwM scheme in-
sures synchronous symmetrical adjustment of voltage 
of five-phase motor with open-end winding. Rational 
phase shift between control and output signals of two 

Figure 13. Topology of modular multilevel converter  
on the base of three inverters feeding  

induction motor M [8].

Figure 14. Line voltages, and spectrum of the Vab voltage, 
of modular converter on the base of standard inverters 

with continuous synchronous PwM  
(CPwM, f=35Hz, m=0.7) [8].

Figure 15. WtHD factor of the line voltages of modular 
converter versus modulation index m [8].



44 |Akademos 4/2021

şTIINţE INGINEREşTI şI TEHNOLOGICE

five-phase converters is equal in this case for this sys-
tem topology to one half of switching sub-cycle τ.

Phase voltages Vas, Vbs, Vcs, Vds, and Ves of five-phase 
dual-inverter installation with isolated dc-links (Fig-
ure 16) are determined by (9)-(11) [9]:

V
0
=1/5(Va10+Va20+Vb10+Vb20+Vc10+Vc20+Vd10+Vd20+

Ve10+Ve20)                                                                              9)
Vas = Va10 + Va20 - V0                                                         (10)
Vbs = Vb10 + Vb20 - V0,                               (11)

where V
a10

, V
a20

, V
b10

, V
b20

, V
c10

, V
c20

, V
d10

, V
d20

, 
V

e10
, V

e20 are pole voltages of dual converters, and V0 is 
common-mode voltage of five-phase system.

Figure 17 present results of simulation of five-
phase system on the basis of dual inverters adjusted by 
modified scheme of synchronous modulation in line-
ar modulation range (its boundary frequency is equal 
to 41.3Hz, if the maximum fundamental frequency 
fm=50Hz [9]), with equal voltages of two dc-links. The 
presented diagrams illustrate basic voltages of five-
phase installation (pole voltages V

a10
, V

a20
, V

b10
, V

b20
, 

common-mode voltage V
0
, and phase voltages V

as
, V

bs
), 

and also present spectrum of the phase voltage of five-
phase system. Operating frequency of dual-inverter in-
stallation is equal to 31Hz, and switching frequency of 
inverters is equal to f

s
=2.3kHz for this control mode.

So, modified schemes of synchronous PwM, 
elaborated for adjustment of five-phase dual-invert-
er system with open-end winding of induction ma-
chine, provide symmetry of the phase voltage dur-
ing the whole control diapason, including the 
zone of overmodulation [9; 16]. Spectra of the 
phase voltage of five-phase systems with schemes 
of synchronous PwM do not contain even harmon-
ic components and subharmonics, which is especial-
ly important for installations with an increased power  
level.

Transformer-based photovoltaic systems with 
dual inverters controlled by algorithms of synchro-
nous multi-zone modulation [14-15; 20]

Recently, novel structure of transformer-based 
grid-connected PV system has been proposed, pre-
sented in Figure 18 [14]. The presented topology uti-
lizes two two-level inverters supplied by two strings 
of photovoltaic panels or directly, or through dc/dc 
sub-block (dashed lines in Figure 18). Outputs of dual 
inverters are connected to the open-end windings of 
three-phase power transformer. 

Dissemination of schemes and algorithms of syn-
chronous multi-zone modulation for control of invert-
ers of transformer-based photovoltaic systems assures 
providing improved spectral composition of voltage 
on inverter-side windings of power transformer. 

As an example of operation of the dual-invert-
er-based PV system, presented in Figure 18, and based 
on two inverters controlled by synchronous PwM, 
Figure 19 presents basic voltage waveforms (period of 
the pole voltages V1H, V1L, line-to-line voltages V1H2H, 
V1L2L of the two inverters, and phase voltage V1 (with 
its spectrum) for systems controlled by algorithms 
of synchronous continuous modulation [14]. Funda-
mental frequency of the system is equal to f=50Hz, 
and average switching frequency of inverters is equal 
to fs = 1.35kHz. 

Figure 16. Topology of dual-inverter-based five-phase 
installation, and its basic voltage vectors [9].

Figure 17. Basic voltage waveforms of five-phase installation, and spectrum of the phase voltage (f=31Hz, V
dc2

=V
dc1

) [9].
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Figure 20 presents the calculation results of Total 

Harmonic Distortion factor ( 
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for the phase voltage V1 of PV system, presented 
in Figure 19, in the function of modulation index 
m=mH=mL of the dual-inverter system with standard 
two-level inverters with equal dc voltages (VH=VL), 
controlled by algorithms of continuous (CPwM) 
and discontinuous (DPwM) synchronous modula-
tion [14]. The fundamental frequency of the system is 
f=50Hz, and the average switching frequency of each 
modulated inverter is fs = 1.35kHz. tHD factor has 
been calculated for two numbers of low-order (i-th) 
voltage harmonics (k=100 and k=200). 

Analysis of the spectrogram, presented in Fig-
ure 19, shows, that spectra of the phase voltage of 
dual-inverter-based PV systems with synchronous 
PwM do not contain even harmonics and sub-har-
monics. The calculation results of tHD factor show 
(Figure 20), that the use of continuous scheme of 
synchronous PwM allows providing better spectral 
composition of the phase voltage of dual-inverter 
PV system in the case of equal voltages of dc-sourc-
es (PV panels. Also, diode-clamped inverters can be 

used in this topology of transformer-based photovol-
taic installation [20].

Transformer-based photovoltaic systems with 
triple inverters controlled by algorithms of synchro-
nous multi-zone modulation [14] 

Other perspective structure of grid-connected 
photovoltaic system can be based on triple-inverter 
configuration of PV installation with multi-wind-

Figure 18. Basic topology of photovoltaic (PV) system with dual two-level inverters [14].

Figure 19. Pole voltages V1H  and V1L, line voltages V1H2H and V1L2L, and phase voltage V1 (with its spectrum)  
of PV system with continuous synchronous PwM (f=50Hz, fs=1.35kHz, VH=VL, mH=mL=0.45) [14].

Figure 20. tHD factor of the phase voltage V1 versus 
modulation index mH=mL. (f=50Hz, fs=1.35kHz, VH=VL) 

[14].
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ing power transformer. So, some results of analysis 
of operation of PV system based on triple inverters 
controlled by algorithms of synchronous multi-zone 
modulation are presented in [14]. 

conclusions

Novel schemes and algorithms of space-vector 
synchronous multi-zone modulation, developed and 
disseminated for control of inverters of three-phase, 
five-phase, and six-phase transport-oriented electrical 
drives, and of dual and triple inverters of photovolta-
ic systems, assure continuous voltage synchronization 
and symmetry of basic voltage waveforms in these sys-
tems during the whole control diapason and for any 
operating conditions. So, spectra of the output volt-
age of the corresponding inverters, and of the phase 
and line voltage of the corresponding systems, do not 
contain sub-harmonics (of the fundamental frequen-
cy) and even-order harmonics, which is especially 
important for the medium-power and high-power 
power conversion installations, contributing to the 
corresponding reduces of loses in systems, and lead-
ing to increasing the efficiency of these installations. 
Therefore: 

Schemes and techniques of synchronous mul-
ti-zone modulation of inverters of transport-oriented 
ac drives and of transformer-based photovoltaic sys-
tems insure symmetry of the basic voltage waveforms 
for any relationship (fractional or integral) between 
the switching frequency of inverters and fundamental 
frequency of systems. 

Schemes, techniques, and algorithms of synchro-
nous multi-zone PwM of inverters of elecic drives 
and of photovoltaic installations assure symmetry of 
the basic voltage waveforms in the case of different 
values of voltages of isolated dc-sources in the case of 
multi-inverter topologies of systems. 

The developed schemes and techniques of syn-
chronous multi-zone modulation can be successfully 
applied for control of both standard two-level three-
phase inverters, and of neutral-point-clamped invert-
ers and of five-phase inverters, allow assuring symme-
try of the phase voltage of the corresponding electric 
drives and photovoltaic systems. 

Specialized schemes, algorithms, and techniques 
of synchronous multi-zone PwM applied for adjust-
ment of inverters of electric drives and photovoltaic 
installations insure also symmetry of the basic voltage 
waveforms in systems in the case of increased values 
of modulation indices of inverters operating in the 
zone of overmodulation. 
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inTroducere

Studierea limbii române vorbite la est de Prut sub 
aspectul variației diatopice a reprezentat o preocupare 
continuă a cercetătorilor Institutului de Filologie de la 
Chișinău încă de la înființarea lui în 1946 (ca Institut 
de Istorie, Limbă și Literatură), când au fost inițiate 
primele anchete de teren [1, pp. 78-79]. După constitu-
irea Sectorului de dialectologie și fonetică experimen-
tală ca subdiviziune a Institutului, în 1956, membrii 
acestuia și-au fixat drept sarcină cercetarea graiurilor 
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digital Processing of dialectal texts Published in chisinau in the years 1969–1987
summary. The dialectal texts published in Chisinau in the years ‘60–‘80 of the past century are of particular impor-

tance for research in different fields of science: linguistics (especially dialectology, the history of the Romanian language, 
stylistics), history, ethnography, folklore studies, sociology, psychology, ethnolinguistics, sociolinguistics, psycholinguis-
tics. Revitalizing them through digital processing and transliteration from the Cyrillic script into the Latin script will 
allow their full exploration. Currently, from the six volumes of the collection Dialectal Texts: Supplement to the Moldavian 
Linguistic Atlas, the first volume has been scanned, recognized, and transliterated resulting in the Latin script text. A set 
of the accompanying items (recognition templates, the user alphabet, and the spelling dictionary) have been prepared 
to automate the process. Based on the established transliteration rules, a converter was developed to convert the recog-
nized text of the Romanian local speech samples from the Cyrillic-based phonetic transcription into the Latin-based one.

Keywords: dialect texts, digital processing, transliteration, Cyrillic script, Latin script.

rezumat. Textele dialectale, publicate la Chișinău în anii ,60–,80 ai secolului trecut, prezintă o importanță deose-
bită pentru cercetările din diferite domenii ale științei: lingvistică (în special dialectologie, istoria limbii, stilistică), isto-
rie, etnografie, folcloristică, sociologie, psihologie, etnolingvistică, sociolingvistică, psiholingvistică. Actualizarea prin 
prelucrare digitală și transliterare din alfabet chirilic în alfabet latin va permite valorificarea lor plenară. În prezent, din 
cele șase volume ale colecției Texte dialectale. Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc, primul volum a fost scanat, 
recunoscut și transliterat, rezultând astfel un text în grafie latină. Un set de elemente de însoțire (șabloane de recunoaș-
tere, alfabetul utilizatorului și dicționarul) a fost pregătit pentru a automatiza procesul. Pe baza regulilor de transliterație 
stabilite, a fost dezvoltat un convertor pentru a converti textul recunoscut al mostrelor de grai românesc din transcrierea 
fonetică bazată pe grafia chirilică în cea bazată pe grafia latină.

Cuvinte-cheie: texte dialectale, prelucrare digitală, transliterare, alfabet chirilic, alfabet latin.

moldovenești de pe întreg teritoriul fostei uniuni So-
vietice, obiectivul major fiind elaborarea unui atlas 
lingvistic care să cuprindă material comparabil cu cel 
din atlasele lingvistice publicate până la acea dată și să 
permită rezolvarea unor probleme importante de ling-
vistică romanică și generală. 

În baza unui plan bine pus la punct și a unor prin-
cipii metodologice minuțios elaborate, în perioada 
1957–1965 a fost colectat material dialectal din 240 
de localități din Basarabia, Transnistria, nordul Ma-
ramureșului (regiunea Transcarpatia) și al Bucovinei,  
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ținutul Herța, sud-estul ucrainei, Caucaz (Abhazia și 
ținutul Krasnodar din Federația Rusă) și partea asiatică 
a ex-uRSS (Kazahstan, Kârgâzstan și ținutul Primorie 
din Extremul Orient Rus). Ținând cont de experien-
ța dialectologilor din România, care au dotat Atlasul 
lingvistic român (ALR) cu un supliment de texte dia-
lectale [2] menit să permită, în mai mare măsură decât 
volumele atlasului, studierea fenomenelor de sintaxă, 
fonetică sintactică și stilistică, dialectologii chișinău-
ieni au decis ca în timpul anchetei să culeagă și texte. 
Răspunsurile obținute la întrebările din chestionarul 
prestabilit au servit la elaborarea celor 8 volume de 
atlas, dintre care 4 cu titlul Atlasul lingvistic moldove-
nesc (ALM) [3] și altele 4 cu titlul Atlasul lingvistic ro-
mân pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, transnis-
tria (ALRR–Bas.), o continuare directă a ALM [4], iar 
aproximativ jumătate din textele înregistrate pe bandă 
de magnetofon au fost publicate între anii 1969–1987 
în 6 volume, care poartă subtitlul Supliment la Atlasul 
lingvistic moldovenesc [5].

Textele constituie o completare prețioasă a datelor 
din atlasele lingvistice, deoarece „permit o mai eficien-
tă apropiere de mecanismele vorbirii, esențială pentru 
studiile de limbă vorbită, abordate de lingvistica mo-
dernă” [6, p. X]. Oferind posibilitatea examinării mul-
tor fenomene fonetice, lexico-semantice, morfologice 
și sintactice în contexte autentice, firești de manifesta-
re, ele sunt deosebit de importante pentru lingvistica 
generală, pentru lingvistica românească și cea roma-
nică, în mod special pentru dialectologia românească, 
sincronică și diacronică, pentru istoria limbii, stilistică, 
pragmatică etc. Deși reprezintă, întâi de toate, docu-
mente de limbă română, textele dialectale furnizează 
totodată informații prețioase privind cultura, mentali-
tatea și psihologia populară, organizarea socială și evo-
luția comunităților din diferite zone geografice, fiind 
utile și pentru cercetările de etnografie, folclor, istorie, 
sociologie, psihologie, pentru cele de etnolingvistică, 
sociolingvistică, psiholingvistică ce au caracter inter-
disciplinar. Ele pot servi, de asemenea, drept material 
didactic necesar pentru ilustrarea noțiunilor teoretice 
studiate la diferite cursuri universitare.

Având în vedere valoarea incontestabilă a texte-
lor dialectale publicate la Chișinău în anii ’60–’80 ai 
secolului trecut, s-a decis readucerea lor în actualitate 
prin intermediul proiectului Valorificarea științifică a 
patrimoniului lingvistic național în contextul integrării 
europene, demarat la Institutul de Filologie Română  
„B. P.-Hasdeu” în 2020. Revitalizarea textelor dialecta-
le ca parte a moștenirii culturale naționale presupune 
utilizarea noilor tehnologii, ceea ce a determinat coop-
tarea în proiect a cercetătorilor de la Institutul de Mate-
matică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”. 

În contextul politicii europene privind conservarea 
digitală a patrimoniului cultural1, prelucrarea digitală 
a textelor dialectale în vederea conservării, protejării 
și valorificării devine o prioritate. Dincolo de acest 
obiectiv strategic, mijloacele informatice oferă un șir 
de avantaje concrete.

aVanTaJe ale ProcesĂrii digiTale  
a TeXTelor dialecTale

una dintre cele mai dificile probleme legate de re-
editarea volumelor respective este cea a transliterării 
materialului pe care îl includ. Se știe că textele dialec-
tale publicate la Chișinău în perioada sovietică sunt 
redate cu ajutorul unui sistem de transcriere foneti-
că (utilizat și pentru elaborarea ALM) [7, pp. 15-17], 
ce are la bază grafia chirilică, oficială la acea vreme,  
cuprinzând, de asemenea, câteva litere latine (j, i, ŋ, h), 
o literă grecească (γ) și semne diacritice. Acest fapt a 
limitat accesul publicului la o sursă valoroasă de lim-
bă română. Date fiind noile realități, datorate revenirii, 
în Republica Moldova, la grafia latină și recunoașterii 
unității limbii vorbite pe ambele maluri ale Prutului, se 
impune transliterarea acestor texte în alfabet latin, mai 
exact, transpunerea lor din vechiul sistem de transcriere 
în cel bazat pe alfabetul latin, folosit în ALR și în atlase-
le lingvistice regionale românești, în volumele de texte 
dialectale editate de dialectologii români, precum și în 
ALRR–Bas. Acesta este sistemul optim de transcriere a 
limbii române vorbite, deoarece a fost conceput pentru 
a reda varietatea fonetică a tuturor dialectelor și sub-
dialectelor ei și permite notarea tuturor nuanțelor de 
rostire, fiind alcătuit din 94 de litere din alfabetul latin, 
6 litere din alfabetul grecesc, 25 de semne diacritice și 
27 de alte semne [8, p. 51]. unele dintre aceste nuanțe 
nu sunt specificate în transcripția fonetică a ALM, în 
același timp inventarul acestui sistem include o serie de 
alografe consonantice cu valoare redundantă, care nici 
nu au fost folosite în practică [8, pp. 55-56]. 

Prin conjugarea eforturilor lingviștilor și informa-
ticienilor poate fi realizată automatizarea procesului 
de transliterare, acțiune ce necesită, pe de o parte, sta-
bilirea cu precizie a corespondenței dintre cele două 
sisteme de notație fonetică, pe de altă parte, efectuarea 
unor operațiuni tehnice. 

Prelucrarea digitală a textelor va asigura o calitate 
mult mai bună a versiunii imprimate. Menționăm, în 
acest context, că prima ediție a fost tipărită în condiții 
tehnice precare, la rotaprint. 

Pe viitor ar putea fi creat un corpus electronic de 
texte dialectale sau texte dialectale care ar putea fi in-
cluse în corpusuri mai ample de texte de diferite tipuri 
1 https://europa.eu/european-union/topics/culture_ro 
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în limba română, ceea ce le-ar face și mai accesibile și 
mai ușor de consultat.

Actualizarea textelor dialectale prin prelucrare 
digitală și transliterare în alfabet latin va permite va-
lorificarea lor plenară. Noua versiune le va introduce 
în circuitul științific general românesc și internațional 
și le va pune la dispoziția unui public cât se poate de 
numeros, transformându-le într-un instrument de  
lucru util pentru cercetători, cadre didactice, studenți, 
masteranzi, doctoranzi și într-o importantă sursă de 
informații pentru toți cei interesați de limba română, 
de cultura și civilizația românească.

Prelucrarea digiTalĂ  
a TeXTelor dialecTale Transcrise 
cu caracTere chirilice

Instrumentarul pentru procesarea digitală a tex-
telor dialectale este utilizat pentru automatizarea 
proceselor de conversie în format electronic și trans-
literare. 

Conversia unui text în format electronic constă 
din mai multe etape: scanarea, post-procesarea resur-
selor scanate, pregătirea pentru OCR2, OCR (recu-
noașterea), verificarea automată și manuală [9]. Aceste 
etape de prelucrare sunt descrise mai jos.

După aceasta, s-a făcut conversia (sau translitera-
rea) în transcrierea latinizată pe bază de IPA3, respec-
tiv varianta românească a transcrierii. Transliterarea 
este descrisă în secțiunea următoare.

În prima etapă, au fost efectuate scanări la o re-
zoluție de până la 600 dpi. În etapa de post-procesare 
a fișierelor obținute s-a folosit programul Scan Tailor 
care efectuează operațiuni precum separarea pagini-
lor, alinierea, adăugarea/eliminarea paginilor, conver-
sia binară, curățarea și alte funcții4. un fragment din 
imaginea paginii pregătite pentru recunoaștere este 
prezentat în figura 1.
2OCR – Optical Character Recognition (engl.), recunoaște-
rea optică a caracterelor. 
3IPA – International Phonetic Alphabet (engl.), alfabetul fo-
netic internațional.
4https://scantailor.org/

Recunoașterea este efectuată de programul 
ABBYY FineReader5. Inițial, este setat alfabetul utili-
zatorului, adică o listă completă a tuturor caracterelor 
care pot fi incluse în textul recunoscut.

Programul ar trebui să funcționeze de ceva timp 
în modul antrenament. În acest mod, sunt create șa-
bloane pentru recunoaștere. Programul evidențiază 
caracter cu caracter din imaginea de text. utilizatorul 
poate corecta manual limitele caracterului selectat și 
rezultatul recunoașterii oferit de program. șabloanele 
create pot fi memorate și încărcate ulterior în prog- 
ram. Se poate completa setul de șabloane încărcându-l 
și continuând în modul antrenament.

Pe lângă alfabet și șabloane, se poate defini, de ase-
menea, un dicționar. Acest lucru nu este obligatoriu, 
dar prezența unui dicționar îmbunătățește calitatea re-
cunoașterii. Dicționarul este utilizat pentru a clarifica 
cuvintele în cazul unei recunoașteri incerte și pentru 
a elimina cratimele la despărțirea cuvintelor. Dicțio-
narul este format separat ca o listă de cuvinte în cod 
uTF-8, câte un cuvânt pe linie.

Textul nostru sursă redă o înregistrare fonetică a 
vorbirii dialectale și de aceea inițial nu există niciun 
dicționar. Dicționarul trebuie să fie completat cu cu-
vinte noi după ce a fost recunoscută o parte a textului. 
Recunoașterea unui fragment de text trebuie deseori 
să fie repetată după completarea dicționarului. 

un alt factor care complică utilizarea dicționaru-
lui este marea variabilitate a limbii vorbite dialectale. 
Chiar și același vorbitor nativ poate pronunța același 
cuvânt în mod diferit, ceea ce atrage variații de text.

Dicționarul a fost creat și este în curs de comple-
tare. O comparație a rezultatelor recunoașterii îna-
inte și după adăugarea dicționarului confirmă efici-
ența corectorului automat, încorporat în programul 
FineReader. Doar 3-5 % din erorile de recunoaștere 
sunt lăsate pentru corecție manuală. Până în pre-
zent a fost finalizată procesarea primului volum al  
cărții [5].

În figura 2 este prezentat un fragment de text re-
cunoscut.

5https://help.abbyy.com/en-us/finereader/14/

Figura 1. Imaginea paginii originale (fragment).
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conVerTor de Transcriere FoneTicĂ 
cu caracTere chirilice 

După recunoaștere, se efectuează o transliterare 
din alfabetul fonetic pe baza grafiei chirilice în cel pe 
baza grafiei latine. Alfabetul chirilic are aproximativ 
80 de litere cu și fără diacritice, 16 diacritice, precum 
și ligaturi și separatori. Astfel, după recunoaștere, re-
zultă aproximativ 100 de caractere pentru translitera-
re. Poziția caracterelor într-un șir de caractere (în linie 
sau în suprapunct) joacă, de asemenea, un rol impor-
tant. Varianta latină este configurată în mod similar. 
Tabelul 1 prezintă unele dintre cele 273 de reguli de 
transliterare elaborate și exemple ale ambelor variante 
de notație fonetică.

Programul de transliterare pune în aplicare aceste 
reguli. Programul este scris în limbajul Python, folo-
sind un set bogat de module gata făcute. Programul 
este pornit din linia de comandă. Fișierele chirilice ori-
ginale sunt produse de FineReader în format DOCX. 
Fișierele transliterate sunt în același format. Fișierele 
în acest format pot fi vizualizate și editate utilizând 
Microsoft word, Libre Office writer și alte programe. 

Parametrii de apelare a programului sunt nume-
le fișierelor transliterate. De asemenea, se poate seta 
numele și tipul fontului pentru rezultat, specifica un 
sufix pentru a genera numele fișierelor rezultante, seta 
moduri de depanare și solicita o sugestie. Pentru fie-
care fișier transliterat programul afișează un mesaj cu 
numele fișierului sursă și al rezultatului, precum și nu-
mărul de paragrafe din text. 

Programul de transliterare a trebuit să ia în consi-
derare o serie de caracteristici, care fac mai complicată 
procesarea textului recunoscut.

De exemplu, atât softul OCR (FineReader), cât și 
persoana care verifică textul după recunoaștere înlo-
cuiesc uneori caracterele chirilice (din setul „BHKM-
Taceopxy”) cu caractere latine identice. Programul de 
transliterare înlocuiește toate caracterele de acest fel 
cu alfabetul chirilic în trecere suplimentară prin text 
înainte de a se efectua transliterarea. Alfabetul latin în 
textul fonetic chirilic este considerat o eroare care tre-
buie corectată.

un fenomen mai complex este reprezentat de am-
biguitatea generării caracterelor atunci când sunt pre-
zente mai multe semne diacritice. De exemplu, un ca-
racter cu două semne diacritice poate fi generat în trei 
moduri (figura  3). Standardul internațional unicode 
prevede o „descompunere canonică” pentru astfel de 
cazuri, adică o ordine strict definită de adăugare a dia-
criticelor (italice în figura 3). 

Figura 2. Text după recunoaștere și editare.

tabelul 1
 exemplu de reguli de transliterare în alfabet latin

regula de transliterare
exemplu de text

alfabet chirilic alfabet latin
у́ → ú пу́ни → púni
ў → u̯ брыў → brîu̯

уoá → u̯o̯á суоа́рили → su̯o̯árili

уы → u̯â доуы → dou̯â
у + vocală → u̯ + vocală уогра́ды → u̯ográdâ

Figura 3. Opțiuni de descompunere pentru un simbol 
compozit.

Caracterele din textul sursă sunt supuse descom-
punerii canonice. Numai varianta prescrisă de stan-
dard este introdusă în tabelul de transliterare. După 
transliterarea în alfabetul latin, se efectuează operația 
inversă („compoziție canonică”).
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zarea procesului de transliterare a acestora în alfabet 
latin a necesitat, pe de o parte, stabilirea exactă a co-
respondenței dintre cele două sisteme de transcriere 
fonetică, pe de altă parte, elaborarea unui program 
care efectuează operațiuni tehnice specificate pentru 
aceasta.

Procesarea digitală a textului va oferi o calitate 
mult mai bună a versiunii imprimate, având în vedere 
că prima ediție a fost tipărită într-o specificație nesi-
gură pe rotaprint.

Din cele 6 volume ale culegerii texte dialectale. 
Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc, primul 
volum a fost recunoscut, a fost pregătit un set de 
șabloane de recunoaștere, un alfabet fonetic persona-
lizat și un dicționar pentru a automatiza verificarea. Pe 
baza regulilor de transliterare stabilite, a fost dezvoltat 
un convertor pentru a reprezenta textul recunoscut 
al mostrelor de grai românesc, redate în transcrierea 
fonetică bazată pe alfabetul chirilic. urmează a fi re-
cunoscute și transliterate și celelalte volume de texte 
dialectale.

În viitor, ar fi posibil să se creeze un corpus 
electronic de texte dialectale sau să se includă textele 
dialectale într-un corpus mai mare de texte de diverse 
tipuri în limba română, ceea ce le-ar face și mai acce-
sibile și mai ușor de vizualizat.

Actualizate prin prelucrare digitală și transliterare 
în alfabet latin, textele dialectale editate de dialecto-
logii chișinăuieni vor intra în circuitul științific gene-
ral românesc și internațional, devenind o importantă 
sursă documentară pentru cercetătorii din diferite 
domenii ale științei (lingvistică, istorie, etnografie, fol-
cloristică, sociologie, psihologie etc.), pentru toți cei 
interesați de limba română, de cultura și civilizația ro-
mânească.
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Figura 4. Tabel de transliterare din alfabet 
chirilic în alfabet latin (fragment).

Figura 5. Fragment de text în transcriere fonetică  
după transliterare.

Descompunerea canonică se realizează într-o tre-
cere separată de text. 

Există și alte probleme similare. Astfel, înainte de 
a înlocui echivalentele chirilice cu cele latine din tabel 
(transliterare), programul efectuează șapte treceri su-
plimentare de text: 

▪ înlocuirea caracterelor care nu se află în tran-
scrierea fonetică; 

▪ înlocuirea caracterelor din fonturile nestandar-
dizate folosite ocazional în transcrierea cu caractere 
chirilice;

▪ înlocuirea caracterelor latine, descompunerea 
canonică și conversia textului în minuscule; 

▪ înlocuirea superscriptului cu majuscule pentru a 
facilita procesarea ulterioară;

▪ înlocuirea apostrofului după o vocală cu accen-
tul ascuțit;

▪ înlocuirea, în funcție de context, a combinațiilor 
care conțin caractere nealfabetice; 

▪ eliminarea spațiilor înainte de diacritice.
Figura 4 prezintă un fragment din tabelul de trans-

literare (limbajul Python). Opțiunile sunt afișate între 
paranteze drepte. De exemplu, litera ы este convertită 
fie în î, fie în â, folosind a patra variantă a condiții-
lor contextuale. Diacriticele sunt prezentate ca punc-
te de cod unicode. De exemplu, \u0301 este accentul  
ascuțit.

un fragment de pagină după transliterare este pre-
zentat în figura 5.

concluZii

Textele dialectale publicate la Chișinău în anii 
’60–’80 ai secolului trecut sunt de o valoare incontes-
tabilă, iar în contextul politicilor privind conservarea 
și valorificarea patrimoniului cultural revitalizarea lor 
cu ajutorul noilor tehnologii devine o necesitate strin-
gentă.

Colaborarea dintre lingviști și specialiștii în infor-
matică a făcut posibilă prelucrarea digitală a textelor 
dialectale transcrise cu caractere chirilice. Automati-
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fundamental contributions to the creation of the database of the natural Protected  areas 
cadastre of moldova
summary. The Institute of Ecology and Geography, responsible for the creation and maintenance of the Natural 

Protected State Areas (NPSA) Cadastre database included in the NPSA Fund, between years  2015–2021), conducted 
complex scientific research, generalized and made the ecological passports of 312 objects and complexes from the 
NPSA Fund,  which resides in the accumulation of data on their current state, valuable elements, the quality of the en-
vironmental components in their territory, with a view to the conservation of biological diversity and the sustainable 
exploitation of natural resources. It has been established that the majority of NPSA corresponds to the category of 
protected area (scientific reserve, natural monument, natural reservation etc.) and in general the protection regime is 
respected. The ecological status of the environmental components is better in NPSA located in the forest fund; in other 
categories of areas the ecological status is satisfactory. For the extension of the NPSA Fund, 10 new representative areas 
with a special natural and ecological potential, with a total area of approx. 1 400 ha, were proposed to the Ministry of En-
vironment, to the Environment Agency for their evaluation in order to include them in the Annexes of Law no. 1538/98.

Keywords: Natural Protected State Areas (NPSA), Emerald site, environmental components, ecosystems, cadastre.

rezumat. Institutul de Ecologie și Geografie, responsabil de crearea și ținerea bazei de date a Cadastrului ANPS in-
cluse în Fondul ANPS (HG nr. 114 din 02.05.2000, în perioada 2015–2021), a efectuat ample cercetări științifice în scopul 
elaborării Pașapoartelor ecologice pentru  312 obiecte și complexe din Fondul ANPS, cercetări care rezidă în acumularea 
datelor despre starea actuală a ANPS, elementele valoroase, calitatea componentelor de mediu din teritoriul lor, în ve-
derea conservării diversității biologice și exploatării durabile a resurselor naturale. S-a stabilit că majoritatea ANPS co-
respund categoriei de arie protejată (rezervație științifică, monument al naturii, rezervație naturală etc.) și în general se 
respectă regimul de protecţie. Starea ecologică a componentelor de mediu este mai bună în ANPS amplasate în fondul 
forestier, în celelalte categorii de arii starea ecologică este satisfăcătoare. Pentru extinderea FANPS au fost cercetate 10 
noi arii reprezentative cu potențial natural și ecologic deosebit, cu suprafața totală de cca 1 400 ha, care au fost propuse 
Ministerului Mediului, Agenției de Mediu pentru evaluare cu scopul includerii acestora în Anexele Legii nr. 1538/98. 

Cuvinte-cheie: Ariile Naturale Protejate de Stat (ANPS), sit Emerald, componente de mediu, ecosisteme, cadastru.
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inTroducere

Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în ciclul 
de lucrări Starea ecologică a componentelor de mediu 
din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat, înaintat 
la concursul pentru decernarea premiilor Academiei 
de științe a Moldovei în anul 2021, au fost obținute în 
cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A: „Evaluarea 
integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor 
reprezentative în scopul conservării și extinderii Ari-
ilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor 
Directivelor uE” (proiect prelungit pentru anul 2019, 
în baza Ordinului MECC nr. 1857 din 17.12.18) și al 
tematicii instituționale pentru anul 2020 ,,Crearea și ți-
nerea băncii de date a registrului sistemului informați-
onal automatizat al fondului Ariilor Naturale Protejate 
de Stat”. Baza de date a Cadastrului FANPS, elaborată de 
Institutul de Ecologie și geografie, însumează și rezul-
tatele proiectelor aplicative: 48.25.04: „Starea ecosiste-
melor naturale reprezentative: argumentarea știinţifică 
a regimului lor de protecţie și de extindere a ariilor na-
turale protejate”, perioada 2004–2008; 11.817.08.05A: 
„Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo- și 
ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în 
scopul perfecţionării managementului resurselor na-
turale și conservării ariilor reprezentative”, perioada 
2011–2014.

Protecția mediului este o problemă de o impor-
tanță globală. Conform vectorului de integrare eu-
ropeană a Republicii Moldova, Strategia Națională 
de Mediu, 2014–2023 (SNM), prevede ca protecția și 
îmbunătățirea calității mediului să devină o priorita-
te națională, iar suprafața ariilor naturale protejate de 
stat (ANPS) să fie extinsă până la 8 % din teritoriul 
țării [1]. Resursele naturale protejate, care reprezintă 
o valoare deosebită pentru menţinerea echilibrului 
ecologic, nu pot fi atrase în procesul de activitate eco-
nomică și sunt predestinate cercetărilor știinţifice sau 
includerii în patrimoniul istoric, cultural sau natural. 

În această ordine de idei, în cadrul Institutului de 
Ecologie și geografie, responsabil de crearea și ținerea 
bazei de date a Cadastrului ANPS incluse în Fondul 
ANPS (Hg nr. 114 din 02.05.2000, modificată prin 
Hg nr. 1143 din 21.11.18, în vigoare din 18.01.19), 
în perioada 2015–2021, s-au efectuat cercetări ști-
ințifice, s-au generalizat cercetările anterioare și au 
fost elaborate Pașapoartele ecologice a 312 obiecte și 
complexe din Fondul ANPS. Studiile respective au fost 
centrate pe acumularea de date privind starea actuală a 
ANPS, elementele valoroase, calitatea componentelor 
de mediu din teritoriul lor, impactul ce le amenință in-
tegritatea în vederea conservării diversității biologice 
și exploatării durabile a resurselor naturale. 

MeTode Și MaTeriale aPlicaTe

Metodologia de cercetare utilizată s-a bazat pe 
analiza în detaliu a situaţiei actuale a componentelor 
de mediu (apă, aer, sol, floră, faună) în ANPS, evalua-
rea impactului antropic asupra acestora și identificarea 
ameninţărilor directe şi a cauzelor ce determină sau 
pot provoca înrăutățirea stării existente. 

Metodele de analiză (în teren) a speciilor de plan-
te și animale au fost raportate la [2]. Inventarierea 
speciilor rare s-a efectuat prin metoda transectelor 
[3]; arealele speciilor valoroase studiate, în Repu-
blica Moldova și în ţările vecine – conform Cărţilor 
Roșii ale Republicii Moldova, ucrainei, Listei Roșii 
Europene și a României; gradul de raritate și starea 
de periclitare a speciilor de floră și faună – potrivit 
Criteriilor uICN 2004 și actelor normative naţionale 
și internaţionale.

Probele de apă s-au recoltat și analizat în confor-
mitate cu SM SR ISO 5667-6:2011 [4]. Probele de sol 
au fost colectate după metoda „satelit”. Proba medie 
s-a obținut prin amestecul a nouă probe separate de 
același volum. Conform recomandărilor metodologi-
ce ale programului ICP Forests [5], probele au fost co-
lectate din stratul de sol de 0-80 cm adâncime, pentru 
fiecare 10 cm.

Pașapoartele ecologice ale ANPS, incluse în baza 
de date, au fost structurate în conformitate cu mode-
lul pașaportului ariei protejate [6]. Pe lângă informația 
esențială despre aria protejată, cercetările realizate au 
permis includerea unei informații suplimentare refe-
ritoare la calitatea componentelor de mediu, precum 
și fotografii ale componentelor valoroase protejate în 
ariile cercetate. Considerăm că această informație este 
utilă în vederea organizării unui management durabil, 
științific argumentat al ANPS. 

După cum denotă analiza efectuată privind situația 
actuală în legislația de mediu a republicii, cadrul poli-
tic este, într-o anumită măsură, adecvat obiectivelor ce 
ţin de conservarea biodiversităţii și utilizarea durabilă 
a resurselor naturale. Cadrul legislativ-normativ [7-9; 
10; 11] asigură parţial realizarea strategiilor și planu-
rilor în domeniul conservării diversităţii biologice și 
necesită o perfecţionare în vederea ajustării la cerinţe-
le actelor internaţionale, cum ar fi sporirea responsa-
bilităţilor și a mecanismelor de stimulare, perfectarea 
regulamentelor normative privind utilizarea durabilă 
a resurselor biologice și aplicarea legislaţiei adoptate. 

Cu toate că planificarea sistemică a Fondului de 
arii naturale protejate de stat este asigurată suficient 
din punct de vedere politic, juridic și instituţional, le-
gislaţia de mediu nu se implementează adecvat în re-
publică, principalele impedimente în acest sens fiind:
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▪ pasivitatea unor organe responsabile (în special, 
APL) de realizarea activităţilor respective și ignora-
rea cerinţelor privind regimul de protecţie a acestor  
arii; 

▪ nivelul scăzut al planificării și lipsa unui control 
riguros asupra procesului de realizare a activităţilor; 

▪ insuficienţa resurselor financiare pentru manage-
mentul ANPS;

▪ nivelul limitat al cunoștinţelor populaţiei în do-
meniul dat. 

Capitolul „Mediu” din Acordul de Asociere pre-
vede angajamente și activități care urmează să fie rea-
lizate la nivel național pentru alinierea la cel puțin 25 
de Directive de mediu ale uE, printre care: „Natura 
2000” – Directiva 92/43 Habitate; Directiva 79/409 
„Păsări” ș.a. Planul de acțiuni privind implementarea 
SNM, direcțiile de acțiune 1 și 5, include activități con-
crete pentru optimizarea managementului în ANPS, 
în Zonele-nucleu ale Rețelei Ecologice Naționale și ale 
Rețelei EMERALD [12-14]. 

reZulTaTe Și discuȚii

Banca de Date a Cadastrului FANPS, elaborată 
de către colaboratorii Institutului de Ecologie și ge-
ografie și înglobată în patru volume, în format tipărit, 
include pașapoartele ecologice a 312 ANPS reevalua-
te. Aceasta a fost transmisă, conform Hg nr. 114 din 
02.05.2000, Agenției de Mediu. S-a stabilit că majo-
ritatea ANPS corespund categoriei de arie protejată 
(rezervație științifică, monument al naturii, rezervație 
naturală etc.), iar regimul de protecţie se respectă în 
linii generale. Totodată, cercetările anterioare ale auto-
rilor [15-18] demonstrează necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni eficiente în scopul conservării, protejării 
și restabilirii ecosistemelor și, în special, a speciilor de 
plante și animale periclitate și rare. 

În vederea extinderii fondului ANPS, colaborato-
rii institutului au iniţiat și realizat cercetări științifice 
și în alte ecosisteme reprezentative pentru estimarea 
potenţialului natural al acestora și evaluarea stării ac-
tuale a componentelor lor (aer, sol, ape, biota). Astfel, 
realizându-se un șir de activităţi specifice de cercetare 
aprofundată, precum: a) studiul speciilor de floră și 
faună cu statut naţional și internaţional de protecţie; 
b) înregistrarea speciilor rare și a bioindicatoarelor 
calităţii mediului; c) stabilirea particularităţilor florei 
și faunei prin determinarea indicelui de abundenţă şi 
a statutului de protecție conform Convențiilor și Pro-
tocoalelor de Mediu; d) identificarea spectrului geog- 
rafic al florei amenințate și aflate la limita geografică 
a arealului de distribuţie; e) determinarea stării eco-
logice a componentei edafice, a biotei și stării de să-

nătate a arborilor; f) evaluarea Indicilor de defoliere, 
decolorare și vătămare a arborilor; g) evaluarea stării 
avifaunei (abundența); h) evaluarea diversității și stării 
ecologice a speciilor rare de nevertebrate și vertebrate 
au fost elaborate Pașapoartele ecologice pentru 10 arii 
reprezentative noi, cu suprafața totală de aproximativ 
1 400 ha și înaintate Ministerului Mediului, Agenți-
ei de Mediu pentru evaluarea lor cu scopul include-
rii acestora în Anexele Legii nr. 1538/98 – extinderea 
Fondului ANPS. 

Până nu demult la nivel național s-a explorat mai 
puțin Rețeaua Emerald, care reprezintă un instrument 
specific pentru protecția mediului natural al Europei și 
parte a Rețelei ecologice paneuropene și Natura 2000, 
în special Planuri de management pentru siturile exis-
tente. În acest context, în anii 2018–2019 în Republica 
Moldova a fost dezvoltată baza de date pentru siturile, 
speciile și habitatele rețelei Emerald, protejate de Con-
venția privind conservarea vieții sălbatice și a habitate-
lor naturale din Europa [1; 19]. Rețeaua Emerald din 
Republica Moldova include astăzi 61 de situri cu o su-
prafață de 325,2 mii ha (8 %), care adăpostesc 154 de 
specii de plante și animale și 30 de habitate protejate la 
nivel european (figira 1). 

Studiile realizate de către cercetătorii Labora-
torului „Ecosisteme naturale și antropizate” în re-

Figura 1. Siturile Rețelei Emerald, Republica Moldova.  
Sursa: [1].
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zervația naturală ,,Cărbuna”, sit Emerald cu codul  
MD 00000022, au permis elaborarea primului Plan 
de management al unui sit Emerald [18], un model 
de gestiune menit să contribuie la dezvoltarea dura-
bilă a comunităților umane și conservarea speciilor și 
habitatelor, a diversității biologice și a celorlalte va-
lori ale mediului natural din aria naturală protejată 
prin prisma cercetărilor științifice. Planul de mana-
gement elaborat urmărește integrarea obiectivelor de 
conservare și protecție a speciilor și habitatelor de in-
teres național și local, educația, informarea și impli-
carea publicului în gestionarea patrimoniului ariilor 
protejate prin utilizarea ca fundament a cercetarilor  
științifice. 

Impactul activităților economice și cotidiene afec-
tează procesele de mediu ce decurg în mod natural, in-
clusiv în teritoriul ANPS. Ciclul de lucrări Starea eco-
logică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor 
Naturale Protejate de Stat, înaintat la concursul pentru 
decernarea premiilor Academiei de științe a Moldo-
vei în anul 2021 include și articole științifice privind 
starea de calitate a apelor de suprafață și subterane, 
ale căror evaluare periodică este obligatorie, deoarece 
poluarea lor cu diferite substanțe, în special compuși 
ai azotului, produce un impact semnificativ prin di-
minuarea efectivului speciilor, scăderea biodiversității 
lor, eutrofizarea apelor și reducerea utilizării resurselor  
de apă. 

Ionii de amoniu și azotiții sunt foarte toxici pen-
tru biota acvatică, motiv ce confirmă necesitatea eva-
luării conținutului ionilor de amoniu/amoniacului în 
studiul procesului de nitrificare în apele de suprafață 
și eutrofizarea lor. Analiza apelor subterane și de sup- 
rafață din ANPS studiate confirmă prezența amoni-
acului neionizat în apele cercetate și impactul aces-
tuia asupra biotei acvatice [15-17], însă conţinutul 
lui nu se monitorizează oficial în republică. Studiile 
realizate au condus la elaborarea standardului națio-
nal de determinare a NH3 în ape: „SM 353:2020. ca-
litatea apei. Determinarea conținutului amoniacului. 
Metodă de calcul” și aprobarea lui de către Institutul 
de Standardizare din Republica Moldova [20]. Acest 
standard național de determinare a NH3 în ape (SM 
353:2020) are o importanță deosebită, în special, pen-
tru piscicultură, deoarece oferă o tehnică de lucru uti-
lă în evaluarea cauzelor mortalității în acvacultura/
piscicultura, din republică.

Pentru caracteristica stării de calitate a apelor, 
în special ale celor de suprafață, s-au calculat indicii 
de nitrificare și de troficitate care caracterizează po-
tențialul natural al apelor de a se depolua, autoepu-
ra și aprecia încărcătura cu nutrienți (azot, fosfor) ce  
contribuie la eutrofizarea apei. Valorile acestor indici 

permit aplicarea măsurilor necesare pentru soluțio-
narea situațiilor de criză atestate în bazinele acvatice, 
precum dezechilibrul în procesul de autoepurare prin 
stoparea procesului de nitrificare și stimularea proce-
sului de eutrofizare. Aplicarea acestor indici, cumu-
lativ, precum și a altor indici permite desfășurarea 
cercetării științifice a proceselor naturale din apă și 
identificarea celor mai raționale și moderne metode 
de soluționare a problemelor existente de poluare cu 
compușii azotului. 

Drept consecință, rezultatele cercetărilor obţinute 
incluse în ciclul de lucrări Starea ecologică a compo-
nentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Pro-
tejate de Stat, înaintat la concursul pentru decernarea 
premiilor Academiei de științe a Moldovei în anul 
2021, vor fi aplicate prin implementarea: Planului de 
acțiuni a Strategiei Naționale de Mediu; prevederilor 
planurilor de dezvoltare durabilă conform cerințe-
lor Directivelor uE, Convențiilor și Protocoalelor de 
Mediu: Rapoartelor Naționale de Inventariere – Con-
venția-cadru a ONu cu privire la schimbările climati-
ce; rezultatelor cercetărilor științifice privind diverse 
procese chimice și biochimice care au loc în ecosis-
temele acvatice din ariile protejate și zonele limitrofe 
ale acestora și pot servi drept repere științifice pentru 
autoritățile centrale și locale de mediu în organizarea 
managementului eficient al ANPS. 

De asemenea, rezultatele acestor cercetări pot fi 
puse la dispoziția deținătorilor de Arii Naturale Pro-
tejate pentru gestionarea lor corectă și sustenabilă; 
folosite la elaborarea Rapoartelor Naționale anuale și 
bianuale privind emisiile gazelor cu efect de seră, in-
clusiv transferul noxelor la distanțe lungi; utilizate la 
aprecierea stării de sănătate a ecosistemelor naturale și 
la dezvoltarea turismului durabil.

concluZii

1. Pentru toate cele 312 obiecte și complexe din 
FANPS studiate au fost elaborate Pașapoarte ecologi-
ce, care conțin cele mai importante informații despre 
calitatea componentelor de mediu ale acestora.

2. A fost sistematizată/ajustată/verificată/tipărită 
Banca de Date a Cadastrului FANPS pentru ANPS 
din bazinele hidrografice ale râului Prut și fluviului 
Nistru, în format print și electronic word în 4 volume  
(1160 p.). Banca de Date, conform Hg nr. 114 din 
02.05.2000, a fost transmisă Agenției de Mediu pentru 
ținerea Registrului sistemului informațional automa-
tizat al FANPS. 

3. Au fost elaborate Pașapoartele ecologice pen-
tru 10 arii reprezentative noi, aproximativ 1 400 ha 
și propuse Ministerului Mediului, Agenției de Me-
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diu pentru evaluarea lor în scopul includerii acestora 
în Anexele Legii nr. 1538/98 – extinderea Fondului  
ANPS. 

4. S-a stabilit că majoritatea ANPS corespund ca-
tegoriei de arie protejată (rezervație științifică, mo-
nument al naturii, rezervație naturală etc.) și în linii 
generale  se respectă regimul de protecţie. Starea eco-
logică a componentelor de mediu este mai bună în 
ANPS amplasate în fondul forestier, în celelalte cate-
gorii de arii starea ecologică este satisfăcătoare.

5. Pentru stoparea declinului biodiversităţii prin 
conservarea celor mai valoroase și periclitate specii și 
habitate a fost constituită Rețeaua Emerald. Rețeaua 
Emerald din Republica Moldova include: 61 de situri 
cu o suprafață de 325,2 mii ha, care adăpostesc 154 
de specii de plante și animale și 30 de habitate prote-
jate la nivel European. Siturile Rețelei Emerald de pe 
teritoriul Republicii Moldova nu dispun de planuri 
de management. Studiile realizate de către colectivul 
de autori în Rezervația Naturală „Cărbuna”, sit Eme-
rald au permis elaborarea și editarea primului Plan 
de Management al unui sit EMERALD, care include 
o analiză complexă a stării ecologice a componentelor 
de mediu din teritoriul zonei, iar Planul de acțiuni al 
acestuia cuprinde modalităţile de folosință durabilă în 
scopul conservării biodiversităţii și protecţiei habita-
telor din zonă. 

6. Studiile realizate de autori privind componenţa 
chimică a apelor de suprafaţă, gradul de poluare a lor 
și procesele naturale (autoepurarea, nitrificarea, po-
luarea) din ape au condus la elaborarea și aprobarea 
Standardului național „Calitatea apei. Determinarea 
conţinutului amoniacului. Metodă de calcul”.

7. Ariile protejate sunt înfiinţate în scopul ocroti-
rii unor valori excepţionale sau rare împotriva ame-
ninţărilor, însă doar înființarea ariei nu este suficientă 
pentru a asigura păstrarea valorilor naturale și cultu-
rale respective, ci este nevoie de un management ac-
tiv pentru a se evita fenomenul „parcurilor pe hârtie”. 
Analiza varietăţii de sarcini pe care le are în vedere 
managementul ariilor protejate, precum și marea di-
versitate de ameninţări posibile demonstrează, că:

▪ managerul unei arii protejate are nevoie de un 
șir de aptitudini și abilităţi personale pentru a o pu-
tea gestiona. În afară de cunoștinţele de bază privind 
bunurile naturale, culturale și de altă natură ale ariei 
protejate, managerul trebuie să aibă o înţelegere mult 
mai profundă și complexă a peisajului, a proceselor 
ecologice, sociale și economice care influenţează o arie 
protejată. 

▪ managerul unei arii protejate trebuie să fie în ace-
lași timp ecolog, istoric, sociolog, negociator și un bun 
expert.

8. Exploatarea necontrolată a ANPS are drept 
consecinţă apariţia unor dezechilibre ecologice în cea 
mai mare parte a ariilor studiate, afectând speciile ce 
își au habitatele în aceste zone. O presiune importan-
tă asupra componentelor de mediu din ANPS este 
cauzată de insuficiența măsurilor privind colectarea 
și tratarea corespunzătoare a deșeurilor și a apelor 
uzate, care traversează aceste teritorii și care au efec-
te negative considerabile, atât asupra biodiversităţii, 
aerului, apelor, solului, cât și asupra calităţii vieţii  
locuitorilor.

BiBliograFie

1. Lozan A., Josu V., gbedemah Ch., Cotofană I. Repu-
blica Moldova, al VI-lea Raport Național cu privire la diver-
sitatea biologică. Tipogr. „Bons Offices”. 2019. 92 p.

2. Ivan D., Doniţă N. Metode practice pentru studiul 
ecologic și fitogeografic al vegetației. universitatea din Bu-
curești. Facultatea Biologie, Bukarest, 1975.

3. gomoiu M.T., Skolka M. Ecologie: metodologii pen-
tru studii ecologice. universitatea „Ovidius”, Constanța, 
2001.

4. Catalogul standardelor naționale ale Republicii Mol-
dova: în 2 vol. Inst. Naț. de Standardizare (INS). Publica-
ție oficială: Institutul Național de Standardizare, Chișinău, 
2014, vol. 1. 920 p. 

5. Forest condition in Europe. Technical Report of ICP 
Forests. Thunen Institute for world Forestry, 2012.

6. Postolache gh., Teleuţă Al., Căldăruș V. Pașaportul 
ariei protejate. În: Mediul Ambiant, 2004, nr. 5(16), pp. 18-20.

7. Hg Nr. 274 din 18.05.2015, cu privire la aprobarea 
Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldo-
va pentru anii 2015–2020. În: Monitorul Oficial, nr. 131-
138, art. 321, din 29.05.2015.

8. Hg Nr. 301din 24.04.2014 cu privire la aprobarea 
Strategiei naționale de mediu pentru anii 2014–2023 și a 
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. În: Mo-
nitorul Oficial, nr. 104-109, art. nr : 328, din 06.05.2014.

9. Hg Nr. 803, din 19-06-2002 pentru aprobarea Re-
gulamentului privind procedura de instituire a regimului 
de arie naturală protejată. În: Monitorul Oficial, nr. 95,  
art. 935, din 01.07.2002.

10. Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat. Parlamentul Republicii Moldova. 
În: Monitorul Oficial, nr. 66-68, 1998.

11. Legea nr. 94 din 05/04.2007 cu privire la reţeaua 
ecologică. În: Monitorul Oficial, nr. 90-93, art. 395, din 
29.06.2007.

1 2 . [on- l ine]http : / /o ld .me diu.gov.md/ index .
php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-emer-
ald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-par-
te-componenta-a-retelei-%20eco-national-and-is-a-part-full-
of-network-environment-pan-European (vizitat la 12.12.2021).

13. [on-line] https://www.coe.int/en/web/bern conven-
tion/emerald network (vizitat la 07.12.21).



Akademos 4/2021| 59

14. [on-line] https://www.iucn.org/regions/eastern-eu-
rope-and-central-asia/projects/completed-projects/ecolo-
gical-network-moldova (vizitat la 07.12.21).

15. Lozan R., Tărîţă A. ș.a. Aspecte privind parametrii 
de calitate a apei izvoarelor și cișmelelor din raioanele Criu-
leni și Călărași. Conferinţa știinţifică internaţională consa-
crată aniversării a 65-a a uSM, 21–22 septembrie 2011. Re-
zumate și comunicări. știinţe ale naturii și exacte, Chișinău, 
2011, Vol. II, pp. 70-72.

16. Tarita A., Sandu M., Lozan R. (ș.a.). The wetland of 
International importance „unguri Holosnita”: actual state. 
П’ятнадцята Міжнародна науково-практична конфе-
ренція 26–27 травня 2016 р., м. Львів. /Проблеми охо-
рони та раціонального використання/Збірник науко-
вих статей. м. Львів, 2016, pp. 63-66.

17. Tărîţă A., Sandu M., Moșanu E., Cozari T., Lozan R. 
Evaluarea componenţei fizico-chimice și indicii de calitate 
a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raio-
nul Anenii Noi. „Instruire prin cercetare pentru o societate 
prosperă”, conferinţă știinţifico-practică, 21–22 martie 2020.  
Vol. 1: Biologie. Chișinău: S. n., 2020, pp. 143-154. 

18. Tărîță A., Nedealcov M., Moșanu E. ș.a. Planul de 
Management al Rezervației naturale „Cărbuna” – sit EME-
RALD. Chișinău: Impressum, 2020, 66 p.

19. [on-line] https://emerald.eea.europa.eu/ (vizitat la 
07.12.2021).

20. Standardul național de determinare a NH3 în ape: SM 
353:2020. Calitatea apei. Determinarea conținutului amonia- 
cului. Metodă de calcul. [on-line] https://standard.md/wp-con-
tent/uploads/2021/01/Hotararea-nr.-226-din-30.12.2020.pdf 
(vizitat la 05.12.2021).

Iraida Ciobanu. floare albastră, 2015, u. p., 80 × 80 cm.



şTIINţE BIologIcE

60 |Akademos 4/2021

inTroducere

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una 
dintre culturile strategice din ţara noastră, reprezen-
tând principala sursă de ulei vegetal atât pentru suplini-
rea consumului intern, cât și pentru export, Republica 
Moldova plasându-se pe locul 15 printre cei mai mari 
producătorii mondiali. Preţul înalt al uleiului și cere-
rea sporită a pieţei pentru seminţele de floarea-soarelui 
contribuie la creșterea continuă a suprafeţelor cultiva-
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management of sunflower croP in moldovan agricultural households
summary. In the Republic of Moldova, the oilseed crop sunflower (Helianthus annuus L.) occupies consistent culti-

vation areas (about 25 % of arable land), which is constantly growing. Trends in agricultural systems from recent decades 
(intensification and specialization of production), associated with intensive use of agrochemicals (pesticides and fertili- 
zers), irrational land use, non-compliance with crop rotations etc. have led to declining soil quality, biodiversity loss, a 
significant increase in the incidence of diseases and pests and the vulnerability of agricultural ecosystems to climate 
change. In order to address the principles of sustainable and ecological agriculture, it is interesting to know in depth the 
current situation of biotechnologies for sunflower cultivation and the incidence and severity of pathogen attack. This 
paper reflects the results of analyzes conducted based on farmers’ opinion survey, focused mainly on parameters such as 
areas cultivated with sunflower, types of cultivated hybrids, geographical distribution of sunflower-specific pathogens, 
applied agricultural practices etc.

Keywords: sunflower, survey, productivity, rotation, pathogens.

rezumat. În Republica Moldova planta oleaginoasă floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) ocupă suprafeţe consis-
tente de cultivare (cca 25 % din terenurile arabile), care se află în continuă creștere. Tendinţele din sistemele agricole din 
ultimele decenii (intensificarea și specializarea producţiei), asociate cu utilizarea intensivă a produselor agrochimice (pes-
ticide și fertilizanţi), exploatarea iraţională a terenurilor, nerespectarea asolamentelor etc. au determinat scăderea calităţii 
solului, pierderi de biodiversitate, creșterea esenţială a incidenţei bolilor și dăunătorilor și a vulnerabilităţii ecosistemelor 
agricole faţă de schimbările climatice. În vederea abordării unor principii de agricultură durabilă și ecologică prezintă 
importanță cunoașterea în profunzime a situaţiei actuale a biotehnologiilor de cultivare a florii-soarelui în ecosistemele 
agricole, a incidenţei și severităţii atacului cu patogeni. Prezenta lucrare reflectă rezultatele analizelor efectuate în baza 
sondajelor de opinie a fermierilor, focusate, în special, pe parametri precum suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, tipu-
rile de hibrizi cultivaţi, distribuţia geografică a patogenilor specifici florii-soarelui, practicile agricole aplicate etc.

Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, sondaj, productivitate, rotaţie, patogeni. 

te cu această cultură (cca 25% din terenurile arabile),  
depășind în ultimii 10-12 ani aproape de 2,5 ori nor-
mele știinţific recomandate. Extinderea excesivă a 
ariilor cultivate duce la utilizarea iraţională a soluri-
lor și la dereglarea rotaţiei și succesiunii culturilor în 
asolament, ceea ce, în îmbinare cu actualele schimbări 
climatice care favorizează apariţia și dezvoltarea pato-
genilor, contribuie la acumularea diferitor paraziţi și 
extinderea acestora spre noi zone geografice [1]. Toate 
acestea, în final, pot duce la epifitotii ale unor boli și 
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dăunători, precum și la consecinţe grave pentru o agri-
cultură durabilă, impunându-se reevaluarea urgentă a 
metodelor de control și elaborarea unor programe de 
gestionare integrată a paraziţilor [2].  

Printre principalii factori biotici ce limitează pro-
ductivitatea culturii de floarea-soarelui se numără un 
șir de fungi fitopatogeni, precum Plasmopara halstedii, 
Sclerotinia sclerotiorum, Puccinia helianthi, Alternaria 
alternata, Phoma sp., Phomopsis sp. și angiosperma 
holoparazită Orobanche cumana (lupoaia). Evitarea 
infestării culturilor și limitarea daunelor (pierderilor 
de producţie și calitatea acesteia) se realizează prin 
aplicarea a trei strategii de control posibile: 

1. Prevenirea riscului (metode profilactice); 
2. Reducerea contaminării; 
3. Atenuarea efectului negativ și a pierderilor de 

productivitate post-infectare [3]. 
Pentru protecţia plantațiilor de floarea-soarelui 

fermierii utilizează preferenţial hibrizi ce posedă gene 
de rezistenţă la diferiţi patogeni. Însă adesea rezistența 
genetică este depășită de evoluţia rapidă a paraziţilor și 
apariţia unor patotipuri mai virulente. Concomitent se 
aplică și controlul chimic, fiind utilizate în special erbi-
cide în bază de imidazolinone, cu condiţia că hibrizii 
cultivaţi conţin gene de rezistenţă la acestea (sistemul 
Clearfield). De remarcat însă că în acord cu tendinţe-
le actuale ale agriculturii ecologice la nivel european, 
se recomandă aplicarea unor metode de protecţie cât 
mai prietenoase mediului și reducerea treptată, până în 
2025, a consumului de pesticide cu până la 50 % [4]. 

Astfel, sub aspectul asigurării protecţiei mediului 
ambiant și a sănătăţii publice, dar și menţinerii suste-
nabilităţii rezistenţei florii-soarelui, ar trebui să capete 
amploare controlul agronomic, fiind necesară acumula-
rea de cunoștinţe complexe privind rezistenţa genetică 
a florii-soarelui și a factorilor care o influenţează, tipul 
hibrizilor cultivaţi, diversitatea genetică, distribuţia, vi-
rulenţa și agresivitatea patogenilor, estimarea efectelor 
practicilor agricole asupra incidenţei și gravităţii infes-
tării, luându-se în calcul inclusiv interacţiunea dintre 
mediu și specificitatea sistemului gazdă-parazit etc. Pri-
vite per ansamblu, aspectele menționate ar putea con-
tribui la dezvoltarea sustenabilă a ramurii și la elabo-
rarea unor recomandări utile în activitatea fermierilor.

În contextul celor expuse, un interes deosebit 
prezintă cunoașterea situaţiei din teren, cu accent pe 
planta gazdă, patogeni și practici agricole. Astfel, luc- 
rarea în cauză reflectă rezultatele analizelor efectuate 
în baza sondajelor de opinie a fermierilor, focusate, 
în special, pe parametri precum suprafeţele cultivate 
cu floarea-soarelui, tipurile de hibrizi cultivaţi, distri-
buţia geografică a patogenilor specifici florii-soarelui, 
practicile agricole aplicate etc.

MeTodologia cerceTĂrii

Analiza statutului actual al culturii de floarea-soa-
relui pe câmpurile agricole ale Republicii Moldova 
s-a realizat în perioada iulie–august 2020, incluzând 
evaluări în baza sondajelor de opinie a producătorilor 
individuali din 49 de gospodării (figura 1), care repre-
zintă 19 raioane din diferite zone ale ţării, după cum 
urmează: 

▪ regiunea Nord – 5 raioane, cu 16 gospodării din 
15 localităţi; 

▪ regiunea Centru – 8 centre raionale și municipiul 
Chișinău, cu 25 de gospodării din 20 de localităţi, co-
respunzător; 

▪ regiunea Sud – 6 raioane cu 8 gospodării agricole 
din 7 localităţi. 

Dacă e să ne raportăm la tipul gospodăriilor, 19,7 %  
din respondenţi reprezentau gospodării mici (până la 
10 ha), 8,6 % – gospodării medii (până la 100 ha) și  
71, 7 % – gospodării mari (mai mult de 100 ha). 

Sondajele de opinie au inclus 30 de itemi de eva-
luare a stării câmpurilor de floarea-soarelui, care s-au 
referit, în special, la indicatori precum suprafaţa to-
tală de pământ arabil din gospodărie (ha), cultura 
majoră cultivată de gospodărie, suprafaţa cultivată cu 
floarea-soarelui anul curent, dar și la indicatori tra-
diționali – recolta medie de floarea-soarelui (t/ha), 
tipul hibridului cultivat, data semănatului florii-soa-
relui, respectarea asolamentului culturilor (succesi-
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unea culturilor și perioada de revenire a florii-soa-
relui pe același teren), modalitatea de gestionare a 
reziduurilor vegetale, tipul îngrășămintelor aplicate 
și al metodelor chimice de protecţie și prevenţie a 
îmbolnăvirii, principalii factori care afectează cultu-
ra. un șir de indicatori au vizat incidenţa lupoaiei în 
câmpurile cultivate cu floarea-soarelui.

reZulTaTe Și discuţii

Deși la nivel mondial s-au efectuat destule studii 
de analiză a impactului diferitor patogeni asupra cul-
turii de floarea-soarelui, factorii care determină in-
cidenţa și nivelul infecţiei rămân a fi, în mare parte, 
necunoscuţi, iar datele obţinute de cercetători diferă 
mult. În acest sens sunt necesare studii integrative ce 
ar include analiza fitocenozelor de floarea-soarelui 
din diverse zone geografice, cu accent pe asolament, 
practici agricole, hibrizi de Helianthus annuus L., 
gradul de infectare cu Orobanche cumana wallr. și 
alţi patogeni specifici culturii, în condiţii naturale de 
câmp. 

În Republica Moldova un studiu de acest gen, cu 
accent plasat, în special, pe stabilirea distribuţiei para-
zitului lupoaia, a fost realizat în anul 2014, în analiză 
fiind incluse cca 80 de localităţi din 27 de raioane ale 
Moldovei [5]. Fișele de evaluare în câmp au cuprins 
date privind prezenţa/lipsa infestării cu lupoaie în 
câmpurile de floarea-soarelui, intensitatea, frecven-
ţa și gradul de atac, sondajele de opinie a fermierilor 
incluzând itemi privind tipul hibridului cultivat, rota-
ţia temporală a culturilor (perioada de revenire a flo-
rii-soarelui pe același teren), succesiunea culturilor în 
asolament. 

În studiile recente cercetările au fost axate pe ana-
liza a noi localităţi din diferite regiuni ale ţării, precum 
și colectarea inclusiv de date cu referire la suprafeţele 
cultivate cu floarea-soarelui, practicile agricole aplica-
te (îngrășămintele folosite, data semănatului, metode-
le de combatere a patogenilor etc.). 

suprafeţe cultivate cu floarea-soarelui și recolta. 
Per total, în anul 2020, au fost analizate 30 567 ha,  
inclusiv 11 350 ha din raioanele de nord ale ţării și 
14 228 ha, respectiv, 4 989 ha, din partea centrală 
și de sud. Dintre acestea, în 2020, floarea-soarelui a 
fost cultivată pe 7 470,5 ha, ceea ce constituie 24,4 %  
din suprafeţele incluse în studiu, cea mai mare pon-
dere a suprafeţelor acoperite cu floarea-soarelui fiind 
în partea de sud a ţării (35,6 % din totalul de supra-
feţe). Reieșind din datele furnizate de către fermieri, 
suprafeţele ocupate cu floarea-soarelui în gospodări-
ile evaluate au depășit suprafeţele cultivate de regulă 
cu această cultură în medie cu cca 13 %. 

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, su-
prafeţele cultivate cu floarea-soarelui, la nivel de ţară, 
au crescut semnificativ în ultimele două decenii, con-
stituind în medie 259,2 și 327,1 mii ha în perioada 
2001–2010, respectiv, 2011–2019, comparativ cu 133,5 
și, respectiv, 168,8 mii ha, în perioada 1981–1990 și 
1991–2000. Totodată, valoarea medie a recoltei, calcu-
lată per deceniu, a variat de la 1,9 t/ha în 1981–1990 
la 1,2 t/ha în 1991–2000 și 2001–2010 până la 1,8 t/ha 
în 2011–2019, fiind mai joasă faţă de cotele relevate în 
perioada sovietică, când terenurile agricole erau gestio-
nate centralizat, la nivel de stat.

Dacă e să ne referim la recolta medie de floarea-soa-
relui înregistrată de către fermierii intervievaţi, acest 
indice a variat între 1,1 și 3,9 t/ha, majoritatea pro-
ducătorilor menţionând valori reduse ale recoltei, în 
special, în anul 2020, determinate de seceta severă din 
acest an. În majoritatea gospodăriilor analizate recol-
ta medie stabilită variază de obicei între 2,0-3,0 t/ha,  
cu o valoare medie de 2,5 t/ha. Cele mai înalte va-
lori ale recoltei (≥ 3,0 t/ha) au fost raportate în lo-
calităţile Coada Iazului (Sângerei), ustia, Dușmani, 
Danu, Fundurii Noi și Balatina (glodeni), Bulăiești 
(Orhei), Tohatin (mun. Chișinău), Rădeni (Strășeni), 
Alcedar (șoldănești), Cazangic (Leova) și Selemet 
(Cimișlia). De menţionat că indici înalţi ai recoltei 
au fost înregistrați preponderent în partea de nord a 
ţării (în 8 din totalul de 14 localităţi analizate). Valo-
rile minime ale recoltei cuprinse între 1,1-1,9 t/ha au 
fost relevate în localitatea Ţaul (Dondușeni), Peciște 
(Rezina), Balabanu și Tvardiţa (Taraclia), fermierii 
menţionând că aceste date sunt o excepţie specifică 
anului în curs, din cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile.

Tipul hibrizilor cultivaţi. Măsurile actuale de 
control al patogenilor se rezumă, în mare parte, la utili-
zarea culturilor rezistente [6], aplicarea erbicidelor [7] 
și implementarea unor practici agronomice adecvate 
[8]. Deși controlul genetic este cea mai fezabilă metodă 
de protecţie faţă de paraziţii specifici ai florii-soarelui, 
precum O. cumana, P. halstedii, introducerea continuă 
a hibrizilor rezistenţi determină evoluţia asociată a 
parazitului și apariţia rapidă a noi patotipuri mai vi-
rulente, care depășesc genele de rezistenţă specifice, 
iar imunitatea hibrizilor de floarea-soarelui în câmp 
nu se exprimă în măsură deplină [1; 9; 10]. Conform 
unor autori [11; 12], rezistenţa orizontală a culturilor 
la patogeni este puternic influenţată de condiţiile de 
mediu. Astfel, de exemplu, s-a raportat efectul esen-
ţial al mediului asupra expresiei rezistenţei hibrizilor 
de floarea-soarelui la lupoaia din rasa F, interacţiunea 
plantă-gazdă – parazit caracterizându-se prin severi-
tate redusă și incidenţă intermediară la genotipurile 
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rezistente, ambii parametri manifestându-se diferit în 
funcţie de condiţiile de cultivare a hibrizilor. Creșterea 
productivităţii florii-soarelui la hibrizii rezistenţi a fost 
mai pronunţată în cazul cultivării în condiţii de secetă 
și infestare puternică cu lupoaie în câmp [10].

În cadrul studiilor curente s-a constatat că prin-
tre hibrizii de floarea-soarelui cultivaţi pe teritoriul 
Republicii Moldova, se relevă P64LE25, P64LE99, 
P64LE136, P64LE130 (originator Pioneer Overseas 
Corporation, SuA), Fausto ST (Strube gmbH & Co., 
germania), PARAISO 102 CL (SAATEN uNION, 
România), grandis (Î.M. „AgroS-Sem” SRL, mun. 
Bălţi, Moldova), SY Diamantis, Sumiko, SY Neostar 
CLP, NK Neoma, SY Baracrdi CLP, Subaro, Talen-
to (Syngenta Crop Protection, Elveţia), Luceafărul 
(Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Câmp „Selecţia”, mun. Bălţi, Republica 
Moldova), ES Janis (Euralis semences, Franţa), ma-
joritatea dintre aceștia având ca originatori companii 
străine, precum Syngenta și Pioneer. De remarcat că 
hibrizii Diamantis, Neostar, Neoma și Bacardi, cre-
aţi de compania Syngenta, hibridul Paraiso 102 CL 
produs de SAATEN uNION și hibridul ES Janis care 
are ca originator compania Euralis semences pose-
dă gene de rezistenţă la erbicidul PuLSAR40®, cu 
spectru larg de acţiune, fiind bazaţi pe sistemul de 
producţie Clearfield propus de compania BASF. Alţi 
doi hibrizi – Sumiko și Subaro de la Syngenta, sunt 
toleranţi la erbicidul Express, tehnologia ExpressSun 
propusă de compania DuPont și Pioneer fiind una 
dintre cele mai inovatoare metode de sporire a pro-
ductivităţii florii-soarelui.

Preferenţial pe teritoriul Republicii Moldova se 
cultivă hibrizii P64LE25 și P64LE99 produși de com-
pania Pioneer (din anul 2019 – filială a companiei 
Corteva Agriscience), aceștia fiind menţionaţi ca ma-
terial semincer de bază în 29 și, respectiv, 16 % dintre 
gospodăriile analizate (figura 2). 

Ambii hibrizi sunt semitimpurii, cu un înalt po-
tenţial de producţie, toleranţă la secetă și arșiţă, rezis-
tenţi la erbicidul Express®, rezistenţi la rasa E și tole-
ranţi până la rasa g de lupoaie, toleranţi la Phomopsis 
și Sclerotinia și la rasele de mană cunoscute.

următorii în ordinea preferinţelor fermierilor 
autohtoni sunt hibrizii Sumiko, Neoma și Diamantis, 
creaţi de compania elveţiană Syngenta, și hibridul Pa-
raiso care are ca originator compania SAATEN uNI-
ON din România, aceștia fiind remarcaţi de 7, 6, 5 și, 
respectiv, 4 dintre fermieri chestionaţi. Din totalul de 
hibrizi de floarea-soarelui remarcaţi pe teritoriile ana-
lizate, doar doi – Luceafărul și grandis –, sunt creaţi 
de companiile și instituţiile publice din ţară, și anume 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Se-
lecţia” și, respectiv, Î.M. „AgroS-Sem” SRL.

rotaţia culturii. Importanţa rotaţiei culturilor 
este bine cunoscută graţie mai multor aspecte benefice, 
precum: ameliorarea proprietăţilor fizice ale solului și 
îmbogăţirea cu substanţe minerale, întreruperea ciclu-
lui vital al multor organisme dăunătoare ale culturilor 
agricole, buruienilor etc. [13]. De obicei, se recomandă 
rotaţii lungi cu includerea a 1-2 culturi non-gazdă pen-
tru un anumit fitopatogen. Astfel, datorită răspândirii 
rapide a unor patogeni specifici ai culturii, în special, 
a lupoaiei, care își păstrează capacitatea de germinare 
în sol timp îndelungat, se sugerează organizarea unor 
succesiuni de culturi ce nu servesc drept gazdă pentru 
paraziţi [14] și revenirea florii-soarelui în teren cu o 
periodicitate de minim 6-7 ani, dar, în genere, durata 
recomandabilă este de peste 9 ani [5; 15].

Rotaţiile scurte contribuie la acumularea reziduu-
rilor vegetale contaminate, a seminţelor, sporilor sau 
miceliului (în cazul fungilor), sporind esenţial riscul de 
infectare a culturii de floarea-soarelui cu diferiţi pato-
geni (Orobanche cumana, Plasmopara halstedii, Sclero-
tinia sclerotiorum, Phoma sp., Phomopsis sp). În cazul 
sclerotiniei, se consideră că este necesară o rotaţie de 

Figura 2. Tipurile de hibrizi de floarea-soarelui cultivaţi.
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minim 5 ani care să nu includă culturi susceptibile la 
patogen, cum ar fi rapiţa, mazărea sau soia [16]. În ceea 
ce ţine de infectarea cu Phomopsis și Phoma, disemina-
rea la distanţe lungi a ascosporilor produși de acestea 
compromite efectul perioadei de revenire a culturii de 
floarea-soarelui. Astfel, deși este respectată succesiunea 
culturilor în rotaţie, resturile infectate de floarea-soare-
lui rămân la suprafaţa solului dispersându-se ușor spre 
loturile din apropiere. un nivel semnificativ de atac cu 
Phoma a fost observat în anul 2010 în Franţa, în cazul 
când cultura revenea pe același teren minim peste 3 ani 
[17]. un sondaj efectuat pe 225 de câmpuri monitori-
zate între 2007 și 2008 în sud-vestul Franţei a relevat un 
efect semnificativ al duratei rotaţiei culturilor asupra 
frecvenţei atacului cu mană și potenţialului infecţios al 
câmpului, aceste efecte fiind strâns asociate cu tipul de 
sol. Astfel, riscul a fost mai mare în solurile argiloase 
calcaroase în cazul unor rotaţii scurte (floarea-soarelui 
revenea pe același câmp o dată la doi ani), comparativ 
cu rotaţiile în care floarea-soarelui a revenit nu mai de-
vreme decât peste trei ani [18]. 

Sondajele aplicate în chestionarea fermierilor din 
Republica Moldova au relevat faptul că durata reco-
mandată a rotaţiei culturii a fost respectată doar în 6% 
din gospodăriile analizate (figura 3), această rată fiind 
mai mică comparativ cu cea de 11 % stabilită în studiile 
din anul 2014 [5]. De remarcat, în special, gospodăriile 
din Scorţeni (Telenești), Tohatin și Lipceni (Rezina), 
unde perioada de revenire a culturii de floarea-soarelui 
pe același teren constituie 6-7 ani. În majoritatea cazu-
rilor însă perioada dată constituie 3 (în 35 % din totalul 
de gospodării) și 4 ani (29 %). O rotaţie a culturii de 
doar doi și chiar un an, s-a relevat în cinci și, respectiv, 
una dintre gospodăriilor studiate. Astfel, în timp ce în 
2014 floarea-soarelui a revenit pe aceleași teren după 5 
sau mai mulţi ani în 37 % din gospodăriile chestionate, 
în 2020 acest procent a scăzut la 23 %. 

Analiza modului de organizare a rotaţiei culturi-
lor separat per tip de gospodărie (mică, medie, mare) 
pune în evidenţă faptul că în gospodăriile mari floa-
rea-soarelui a revenit pe același teren după 4 sau mai 
mulţi ani în 67 % din cazuri, în timp ce în gospodări-
ile mici și mijlocii această rată a fost de 44 % și, res- 
pectiv, 18,2 %. Se constată că dimensiunile mici ale 
terenurilor aflate în gestiune și natura dezagregată a 
parcelelor limitează posibilitatea de a respecta rotaţia 
corectă a culturilor. Astfel, conform datelor obţinute 
în gospodăriile mici și mijlocii, floarea-soarelui adesea 
este cultivată pe același teren după 1-3 ani (în 66 % și 
81,8 % cazuri).

O strategie  dintre cele mai promiţătoare de redu-
cere a rezervelor de seminţe de lupoaie (unul dintre cei 
mai agresivi patogeni ai culturii de floarea-soarelui) 
din sol este încorporarea în rotaţie a culturilor „capca-
ne”. utilizarea acestora determină stimularea germină-
rii seminţelor de lupoaie, dar nu permite dezvoltarea 
ulterioară a structurilor plantelor parazite, conducând 
la moartea seminţelor germinate. M.I. Rodríguez-Oje-
da și colaboratorii [19] au raportat că porumbul, sor-
gul, bumbacul, orezul, vinetele și conopida, în ordine 
descrescătoare, au stimulat germinarea seminţelor de  
O. cumana. Astfel, s-a stabilit că includerea porumbu-
lui în rotaţia culturilor drept predecesor al florii-soare-
lui induce germinarea a cca 40 % de seminţe de lupoa-
ie, reducând semnificativ rata de infestare și, respectiv, 
daunele provocate culturii de către patogen [20]. 

De obicei, floarea-soarelui se cultivă în rotaţii de 
5-6 ani, după grâu și porumb sau în asolamente ce in-
clud leguminoase ca pre-premergători [21]. În cadrul 
unor studii similare desfășurate pe teritoriul Republi-
cii Moldova în anul 2014 [5] s-a constatat că în calita-
te de premergători și pre-premergători ai culturii de 
H. annuus au servit, în special, grâul sau porumbul, 
ceea ce corespunde cerinţelor unui asolament corect. 

Figura 3. Perioada de revenire a culturii  
de floarea-soarelui pe același teren.

Figura 4. gama de premergători ai florii-soarelui 
în asolament.
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Similar, în cadrul analizelor curente s-a stabilit că pre-
ponderent în calitate de premergători ai florii-soare-
lui sunt folosite culturile de porumb și grâu (în 88 % 
din totalul de gospodării analizate), în două cazuri 
s-a relevat soia ca premergător și în câte o localitate –  
sfecla de zahăr, mazărea, rapiţa sau floarea-soarelui 
(figura 4). În conformitate cu recomandările prezen-
tate de B. Boincean în vederea reducerii impactului 
negativ provocat de fungi, bacterii și viruși, intervalul 
de timp dintre semănăturile de floarea-soarelui și alte 
culturi tehnice, precum soia sau rapiţa nu trebuie să 
fie mai mic de 4-5 ani. De asemenea, nu se recomandă 
cultivarea pe același câmp, la un interval mai mic de 
doi ani, a culturilor cu sistem radicular adânc precum 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Acest fapt este mo-
tivat de cerinţele similare faţă de umiditate, în special 
consumul de umiditate din straturile adânci ale solu-
lui, ceea ce, în condiţii de secetă bi- sau trianuală, nu 
permite restabilirea rezervelor de apă în straturile mai 
adânci ale solului [15]. 

De menţionat că, în baza datelor prezentate de 
fermierii care drept premergători au utilizat soia și ra-
piţa (3 gospodării), unii au accentuat că periodic se 
confruntă cu prezenţa în câmp a patogenilor precum 
mana, putregaiul alb și rugina, deși impactul nega-
tiv al acestora asupra productivităţii nu a fost esen-
ţial. Totodată, menționăm că în primele două cazuri 
producătorii au cultivat hibridul Paraiso caracterizat 
prin toleranţă bună la secetă și la principalele boli ale 
florii-soarelui, inclusiv toate rasele de lupoaie, reco-
mandat pentru cultivare prin aplicarea tehnologiei 
Clearfield®. În cel de-al doilea caz a fost cultivat hibri-
dul Bacardi creat de compania Syngenta, care prezintă 
rezistenţă la atacul de Plasmopara helianthi, Puccinia 
helianthi și toleranţă la atacul cu lupoaie. 

În calitate de pre-premergători au fost relevaţi, în 
special, grâul, porumbul, orzul, cu mici excepţii când 
în calitate de predecesori au fost menţionaţi mazărea, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui sau varza.

data semănatului. Experienţele din câmp au pus 
în evidenţă dependenţa dintre incidenţa patogenilor 
și data semănatului plantei gazdă, datele fiind însă 
foarte contradictorii. Astfel, M. Castejón-Muńoz și 
coautorii [22] au observat niveluri scăzute de infestare 
cu Orobanche în cazul însămânţării timpurii a cultu-
rii de floarea-soarelui, pe când alţi autori au sugerat 
că însămânţarea timpurie a favorizat atât incidenţa  
O. cumana, cât și gradul de atac [23]. Modificarea da-
tei de însămânţare a plantei gazdă determină plasarea 
parazitului, absolut dependent de aceasta, în condiţii 
diferite, fapt ce afectează rata de germinare a semin-
ţelor de lupoaie care înainte de a deveni receptive la 
stimulatorii de germinare au nevoie de o perioadă de 

precondiţionare în medii umede și calde, toate aces-
tea, finalmente, influenţând dezvoltarea și atașarea lu-
poaiei la nivelul sistemului radicular al gazdei [24; 25]. 

În conformitate cu recomandările lui B. Boincean 
[15], pentru zona de nord termenul optim de semănat 
al florii-soarelui este cea de-a (II)-a – a (III)-a decadă 
a lunii aprilie, iar la sud – (I) – a (II)-a decadă a lunii 
aprilie, cerinţele date fiind dictate de faptul că în ca-
zul semănatului tardiv sporește pericolul de pierdere a 
umidităţii din sol, iar perioada de înflorire va coincide 
cu perioadele caracterizate prin temperaturi ridicate 
din lunile iunie și iulie, conducând la avortarea florilor.

Reieșind din datele colectate de la fermieri, în ma-
joritatea gospodăriilor (26 din 49 analizate), atât din 
regiunile de Nord, Sud sau Centru, perioada semăna-
tului a revenit primei decade a lunii aprilie. În rest, în 
12 și 11 gospodării, floarea-soarelui a fost semănată în 
a II-a și, respectiv, a III-a decadă a lunii aprilie. 

utilizarea îngrășămintelor. un factor limitativ în 
dezvoltarea unor patogeni sunt macronutrienţii (fos- 
for, carbon, azot sub diferite forme) din sol. Or, fer-
tilizarea cu azot și irigarea pot determina varierea 
frecvenţei de infectare a genotipurilor susceptibile de 
floarea-soarelui, cultivate în sol, ce conţin cantităţi si-
milare de inocul fungic (Plasmopara halstedii, Sclero-
tinia sclerotiorum, Phoma sp., Phomopsis sp.) în limita 
de la 0 la 100 [26]. De asemenea, se cunoaște că în-
grășămintele N- și P-componente influenţează negativ 
asupra sintezei stimulatorilor de germinare a lupoaiei, 
fiind constatată, respectiv, și o rata redusă a seminţelor 
germinate ale holoparazitului și a numărului de atașa-
mente per plantă [27]. Conform unor studii, ionii de 
amoniu sunt implicaţi direct în inhibarea procesului 
de elongare a radicelei [28]. 

Se cunoaște, de asemenea, că deficienţa de azot, 
fosfor și potasiu sunt factorii cei mai limitativi pentru 
creșterea florii-soarelui, acumularea de substanţă us-
cată și producţia de seminţe [29; 30]. În același timp, 
utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor anor-
ganice dăunează solului, generează o cantitate mare de 
emisii de gaze cu efect de seră și conduce la poluarea 
substanţială a mediului [31]. Pentru a face faţă acestor 
provocări, este nevoie de noi soluţii axate pe protecţia 
mediului și raţionalizarea cantităţii de îngrășăminte. 
O astfel de soluţie este substituirea îngrășămintelor 
minerale cu materie organică în complex cu diferite 
microorganisme (biofertilizare). Acestea pot spori dis-
ponibilitatea nutrienţilor din sol și optimiza utilizarea 
elementelor minerale, reducând în același timp can-
titatea de îngrășăminte, precum și ameliorând crește-
rea plantelor și randamentul culturii [32; 33]. Recent, 
uE a adoptat noi reguli pentru introducerea pe piaţă a 
produselor fertilizante și a stabilit unele limite pentru 
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o serie de contaminanţi ce se conţin în îngrășămintele 
minerale [34]. Pentru a realiza o dezvoltare agricolă 
durabilă, soluţii similare și punerea în aplicare a noilor 
politici sunt necesare inclusiv în Republica Moldova. 

În conformitate cu datele sondajelor, fermierii, la 
semănat, administrează diverse îngrășăminte azot-
componente sau fertilizanți ce conţin azot-fosfor-po-
tasiu (NPK). De regulă, se folosește NPK în cantităţi 
care variază între 120-250 kg/h, uree, azotat de amoniu 
(100-200 kg/h), amofos (100-250 kg/ha) și sulfamofos 
(150-250 kg/ha), individual sau în diferite combinaţii. 
În plus, sunt folosite diferite îngrășăminte aplicate fo-
liar, cum ar fi Biohumus, Naturamin și îngrășăminte 
produse de Intermag.

situaţia fitosanitară în câmpurile de floarea-soa-
relui. În baza rezultatelor colectate s-a constatat că în 
gospodăriile analizate fermierii periodic se confrun-
tă cu problema apariţiei la cultura de floarea-soarelui 
a diferitor boli provocate de fungi miceliali, precum 
Plasmopara halstedii, Pucinia helianthi, Phomopsis sp., 
Sclerotinia sclerotiorum, Septoria helianthi, Alternaria 
helianthi, impactul negativ al acestora asupra crește-
rii și dezvoltării culturii evitându-se destul de eficient 
prin cultivarea hibrizilor rezistenţi, folosirea materia-
lului semincer prelucrat cu diverse fungicide și aplica-
rea fungicidelor, la necesitate, pe parcursul dezvoltă-
rii florii-soarelui. Cel mai răspândit dintre patogenii 
menţionaţi este mana florii-soarelui, provocată de 

agentul patogen P. halstedii, prezenţa acestuia fiind re-
marcată, mai ales în anii ploioși, în 15 gospodării ana-
lizate: 5 dintre care amplasate în partea de nord a ţării – 
raionul Soroca, Dondușeni, Sângerei și glodeni; 8 în 
partea centrală – raioanele ungheni, Rezina, Strășeni 
și 2 în Taraclia și Cimișlia, din partea de sud (figura 5). 

următorul cel mai răspândit patogen este rugina 
(P. helianthi), acesta fiind relevat în 13 gospodării, în 
special amplasate în partea centrală a Moldovei – rai- 
onul Orhei, Telenești, mun. Chișinău, Rezina și Stră-
șeni. În partea de nord patogenul a fost menţionat de 
5 fermieri din Dondușeni, Sângerei și glodeni. un alt 
patogen observat în 3 gospodării din raioanele Edi-
neţ, Telenești și Florești din partea de nord și câte o 
localitate din partea centrală și de sud, din Strășeni și 
Cimișlia, respectiv, este fomopsisul. Sporadic, în 2 sau 
3 gospodării, preponderent din partea de nord, au fost 
raportaţi putregaiul alb, septorioza și alternarioza.

Dacă e să ne referim la angiosperma parazită lu-
poaia, aceasta a fost raportată de 5 fermieri, în special 
din partea centrală a ţării (Peciște, Rezina; Vorniceni și 
3 gospodării din Pănășești, Strășeni) și o localitate din 
nord (Fundurii Noi, glodeni). Conform informaţiei 
oferite, un semnal de alertă constituie prezenţa lupoai-
ei în Vorniceni, Strășeni, parazitul find relevat acolo în 
premieră cu 4 ani în urmă, iar, actualmente, întâlnin-
du-se destul de des. Spre deosebire de datele colectate 
în timpul expediţiilor efectuate în 2014, când O. cuma-
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na a fost detectată în 63 % din localităţile analizate din 
sud, 47 % și 18 % din localităţile din regiunile centrale 
și nordice (figura 6), respectiv [5], conform evaluării 
din 2020, lupoaia a fost menţionată doar de 10 % din 
fermieri, în principal în partea centrală a ţării. 

Prezenţa patogenilor a fost raportată în special de 
fermierii care reprezintă fermele mici (33,3 %) și mijlo-
cii (44,4 %), ceea ce se datorează, probabil, atât faptului 
că în gospodăriile de dimensiuni mari preferenţial se 
respectă rotaţia culturilor, floarea-soarelui revenind pe 
același teren după o perioadă mai îndelungată, cât și 
posibilităţilor financiare și tehnice mai înalte ce permit 
asigurarea eficienţei culturilor și diminuarea riscurilor 
de infectare (cultivarea hibrizilor rezistenţi, aplicarea 
unor metode mai eficiente de protecţie).

De remarcat că cca 40 % din fermieri au indi-
cat drept o problemă importantă la cultura de floa-
rea-soarelui prezenţa afidelor, evidentă, în special, în 
anul curent. Acestea se hrănesc cu seva plantelor, afec-
tează creșterea și dezvoltarea, totodată contribuind la 
răspândirea bolilor.

Măsuri de protecţie aplicate. În calitate de me-
tode de control al patogenilor și protecţie a culturii 
de floarea-soarelui, 67 % și, respectiv, 49 % de res-
pondenţi au menţionat ca măsuri de bază cultivarea 
hibrizilor rezistenţi și respectarea rotaţiei culturilor 
în asolament. Din totalul de fermieri chestionaţi, 28 
au menţionat că aplică erbicide, cel mai utilizat fiind 
Expres (remarcat de 10 producători), urmat de Pulsar 
și un șir de alte erbicide, precum Total, Pantera 4 EC, 
Novastar, granstar. utilizarea ocazională, în funcţie 
de necesitate, a insecticidelor și fungicidelor au fost 
menţionate în 13 și, respectiv, 12 cazuri.

concluZii

În baza unei abordări complexe au fost acumu-
late un șir de date noi privind statutul actual al flo-
rii-soarelui în sistemul agricol din Republica Moldova 
(suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, gradul de 
respectare a asolamentelor, tipul hibrizilor cultivaţi, 
îngrășămintele și măsurile de control aplicate etc.) pe 
modelul a cca 50 de gospodării agricole din 19 raioane 
ale ţării. S-a constatat cultivarea preferenţială a hibri-
zilor de origine străină cu gene de rezistenţă la diferite 
boli și aplicarea frecventă a erbicidelor și, după caz, a 
fungicidelor și insecticidelor în vederea combaterii și 
controlului buruienilor, patogenilor și dăunătorilor la 
floarea-soarelui. 

S-a stabilit că în majoritatea cazurilor (64 %) floa-
rea-soarelui este cultivată în rotaţii scurte de 3-4 ani, 
ceea ce contravine recomandărilor și contribuie la 
acumularea patogenilor. 

Referitor la situaţia fitosanitară, în agrofitocenoze-
le de floarea-soarelui s-a relevat prezenţa unui șir de 
fungi miceliali, precum Plasmopara halstedii, Pucinia 
helianthi, Phomopsis sp., Sclerotinia sclerotiorum, Sep-
toria helianthi, Alternaria helianthi, cei mai răspân-
diţi fiind mana și rugina, urmaţi de alternaria. Planta 
parazită lupoaia a fost remarcată în șase localităţi din 
partea centrală și de nord a ţării. Datele obţinute pre-
zintă interes pentru elaborarea unor recomandări utile 
în activitatea fermierilor.
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inTroducere 

Procesele redox joacă un rol important în natură, 
fiind strâns legate de procesele peroxidazice, de foto-
sinteză, respirație, transformare a poluanților, formare 
a calității apei și a produselor alimentare etc. [1]. To-
tuși, înțelegerea proceselor redox este controversată 
și insuficientă din cauza unei abordări științifice frag-
mentare, fapt valabil mai ales în privința apelor natu-
rale, care reprezintă un sistem cinetic deschis neechili-
brat cu o varietate de procese redox ce implică oxidanți 
naturali, oxigen și peroxid de hidrogen, complecși de 
metale tranziționale și un set de intermediari.

Autorii propun tehnici îmbunătățite de măsura-
re a proceselor redox. Teoria redox deschide noi căi 
de cercetare pentru chimia ecologică, oferă soluții 
eficiente și inovații pentru pronosticarea și evaluare 
calității apei, determinarea valorii biologice a habita-
tului, elaborarea surselor alternative de energie bazate 
pe fotosinteză, producerea unor alimente de calitate, 
tratarea cancerului ș.a. Rezultatele științifice obținute 
oferă argumente suficiente pentru abordarea comple-
xă și inedită a proceselor redox, care combină tradiția 
științifică și modernitatea.

o NouĂ ViZiuNe aSupra 
proCeSeLor redox ÎN SiSTemeLe aCVaTiCe
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a new view on redox Processes in aquatic systems
summary. In the present paper, the redox processes in the aquatic environment were studied, by conducting fun-

damental research and the mechanisms of chemical reactions with the participation of natural oxidizing agents in the 
presence of transition metals. It is a synthesis of scientific results including a new vision regarding the chemical reactions 
with one or two electrons transfer, which explains how the free radicals and complex compounds with partial charge 
transfer are formed. This view includes an explanation for the phenomenon of aggressive free radical generation that 
“kills” biota, rather than destroying pollutants, and why the intermediate particles resulting from chemical and biochem-
ical processes act much softer.
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rezumat. Lucrarea elucidează procesele redox din mediu acvatic prin prisma cercetărilor fundamentale și a meca-
nismelor reacțiilor chimice cu participarea agenților oxidanți naturali în prezența metalelor de tranziție. Este o sinteza 
care oferă o nouă viziune asupra reacțiilor chimice cu transfer de unul sau de doi electroni, aceasta venind să explice 
modul în care se formează radicalii liberi și complexele de transfer parțial de sarcină. Viziunea dată cuprinde explicația 
fenomenului de generare agresivă a radicalilor liberi care „ucid” biota mai degrabă decât o fac poluanții și de ce particu-
lele intermediare care rezultă din procesele chimice și biochimice acționează mult mai moale.

Cuvinte-cheie: cinetica și cataliza, procese redox, transfer de electroni, chimia ecologică. 

MoTiVe PragMaTice Și onTologice 
de deZVolTare a cerceTĂrilor  
În doMeniul TransFerului  
de elecTroni

Rezultatele cercetărilor teoretice și experimentale 
ale proceselor redox au demonstrat rolul cheie al aces-
tora în mediul acvatic natural [2]. Totodată, în ultimii 
treizeci de ani nu s-au efectuat cercetări privind cine-
tica și mecanismele reacțiilor redox în faza lichidă. Pe-
rioada dată se  caracterizează printr-o scădere drastică 
a interesului față de aspectele fundamentale ale fizicii 
chimice în general și reacțiile cu transfer de electroni 
în special. 

În opinia noastră, schimbarea atitudinii față de 
cercetarea proceselor redox se datorează coincidenței 
motivelor pragmatice și ontologice. Aspectul pragma-
tic este asociat cu nevoile societății în aplicațiile știin-
ței chimice pentru rezolvarea problemelor ecologice, 
biologice și mai ales medicale. Nu este întâmplător, 
de exemplu, faptul că un furnizor de echipamente de 
laborator precum Perkin-Elmer, atât de cunoscut pe 
timpuri, și-a reorientat producția de instrumente spec-
troscopice spre domeniile de diagnosticare. În cele din 
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urmă, în 1999, o companie a achiziționat afacerea de 
instrumente analitice a Perkin-Elmer, preschimbân-
du-i numele în PerkinElmer, Inc. Noua companie s-a 
axat pe consolidarea în continuare a poziției sale de li-
der în științele sănătății, oferind suport clinicienilor în 
obținerea unor date mai detaliate și mai precise despre 
starea de sănătate a pacienților [3].

Pentru elucidarea mecanismelor proceselor redox, 
Rudolph Marcus a propus o abordare revoluționară – 
teoria reacțiilor de transfer cu electroni în sfera ex-
terioară, în care cele două specii chimice își schimbă 
sarcina fără a suferi modificări structurale majore [4]. 
În discursul său cu prilejul conferirii Premiului Nobel 
(1992), prof. Marcus a subliniat că de la sfârșitul anilor 
1940 domeniul proceselor de transfer cu electroni s-a 
modificat enorm, atât în   chimie, cât și în biologie. Te-
oria lui Marcus a fost extinsă ulterior asupra reacțiilor 
cu transfer de electroni din sfera interioară, în care se 
ia în considerare modificarea distanțelor și a geome-
triei în învelișurile de solvatare sau de coordonare ale 
celor două specii chimice [5]. Dezvoltarea experimen-
tală și teoretică a domeniului dat, precum și relația 
acestuia cu cercetarea altor tipuri de reacții chimice 
reprezintă o istorie aparte, una impresionantă.

Au fost elaborate și alte abordări, ca, de exemplu, 
principiul Franck-Condon [6; 7], pentru a explica re-
zultatele experimentale, și anume, de ce unele reacții 
ce implică transferul de electroni între perechi de ca-
tioni mici în soluție apoasă sunt relativ lente, în timp 
ce transferurile de electroni cu implicarea ionilor mai 
mari sunt relativ rapide. Acest principiu a fost utilizat 
pe scară largă în domeniul spectroscopiei pentru inter-
pretarea spectrelor de excitare ale stărilor cuantice elec-
tronice-vibraționale moleculare. Aplicarea principiului 
în cauză la vitezele de reacție chimică s-a dovedit a fi pe 
atunci o noutate. Ideea principală a unei astfel de abor-
dări a fost că sistemele cu reacții redox ar putea fi tratate 
ca fiind formate din două subsisteme: rapid, inclusiv 
mișcarea electronilor, și lent, care cuprinde mișcarea 
nucleelor   și rearanjarea dipolilor din jur ai mediului 
polar. Evident, etapa de limitare a vitezei procesului ge-
neral depinde de mișcarea lentă a subsistemului greu.

Energia potențială a întregului sistem – reactanții 
plus solventul –, este o funcție a sutelor de coordona-
te relevante ale sistemului. Aceste coordonate includ, 
printre altele, poziția și orientarea moleculelor indi-
viduale de solvent (și, prin urmare, a momentelor lor 
dipolare, de exemplu) și coordonatele vibraționale ale 
reactanților, în special cele din orice înveliș de coor-
donare interioară a ionilor de reacție. Omițând detali-
ile, menționăm rezultatul final: s-a obținut o formulă 
compactă și eficientă care a permis calcularea energiei 
de activare a transferului de electroni din sfera exteri-

oară, în funcție de mărimile reactivilor și de potenția-
lele redox. În plus, seria de corelare a relațiilor liniare 
de energii libere a fost obținută pentru sute de procese 
redox elementare.

Aceste lucrări au fost publicate la mijlocul anilor 
1950 și au fost urmate de un răspuns entuziast în do-
meniul investigației experimentale. Astfel, tehnicile 
experimentale, în special pentru detectarea fluxului 
rapid al reacțiilor – stop-flow [8] – au oferit posibilita-
tea înregistrării directe și a urmăririi reacțiilor cu vite-
ze mari, ceea ce a extins suficient aria de interes știin-
țific către explicarea mecanismelor proceselor redox. 
De remarcat faptul că aprofundarea teoretică, în urma 
lucrărilor lui Marcus, a calculului constantelor de vite-
ză ale reacțiilor redox din sfera exterioară [9; 10], s-a 
soldat cu un număr mare de detalii cuantico-chimice 
care erau excesiv de complexe din punctul de vedere 
al unui experimentator convențional. Ținând cont de 
gradul de adiabaticitate și integritate de suprapunere 
a orbitalilor cu electroni ai donorului și acceptorului, 
aceste modificări au provocat o variație a pre-expo-
nentului care nu prea diferă de împrăștierea obișnuită 
în seria relațiilor liniare de energie liberă. Aceste stu-
dii, fără îndoială interesante în sine, au rămas la nivel 
de teorie, fără a genera un flux adecvat de lucrări expe-
rimentale care să le confirme.

energia de reorganiZare  
a Mediului de reacȚie

În același timp, s-a constatat o dezvoltare rapidă a 
metodei RES (Rezonanța Electronică de Spin) și de-
tectarea pe scară largă a radicalilor liberi. Ca urmare, 
s-a demonstrat predominarea reacțiilor cu transferul 
unui electron în reacțiile redox. Într-adevăr, energia λ 
de reorganizare a mediului este proporțională cu pă-
tratul numărului de electroni transferați:
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Energia liberă de activare (ΔG#) și constanta reac-
ției (k) sunt prezentate prin ecuațiile:
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În mod normal, pentru transferul unui electron în 
mediul apos λ≈170 kJ/M recalcularea directă în cazul 
tranziției cu doi electroni dă valoarea de aproximativ 
670 kJ/M, cu mult mai mare decât energia legăturii 
chimice. Niciun cuplu redox nu depășește însă dife-
rența de potențial de 2-3 volți (100-150 kJ/M), insufi-
cientă pentru a confrunta interdicția Franck-Condon. 
De aceea, aceste formule sunt ca un semafor roșu pe 
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traseele cu transfer sincronic multielectron. Pentru 
referință: oxidanții cu un potențial peste 2 volți des-
compun apa.

Henry Taube a lansat o altă idee progresistă în 
domeniul dat. Lucrarea sa inițială, publicată în „Che-
mical Reviews”, avea o vechime de 30 de ani în mo-
mentul când i s-a acordat Premiul Nobel (1983), dar 
descrierea sa a corelației dintre rata de înlocuire a li-
ganzilor și configurația electronică pentru compușii 
complecși ai metalelor de tranziție a câștigat competi-
ția cu timpul [11]. Cercetările inițiale ale lui Taube de 
la universitatea Cornwall, Marea Britanie s-au centrat 
pe agenții de oxidare care conțin oxigen și halogeni în 
reacțiile redox care reprezintă aceste specii. În 1952, 
el a publicat în „Chemical Reviews” o lucrare cheie 
referitoare la legătura dintre viteza reacțiilor chimi-
ce și structura electronică a compușilor chimici [12]. 
Această cercetare a fost prima în care s-a recunoscut 
corelația dintre rata de substituție a ligandului și con-
figurația d-electronului din atomul metalului. Taube a 
fost primul care a introdus în practica cinetică terme-
nii „labil” și „inert” în loc de „instabil” și „stabil” și 
a explicat diferența principală dintre aceste concepte.

Presupunerea sa esențială a fost că liganzii for-
mează o „punte chimică” pentru transportul elec-
tronilor în interiorul cuplului redox, între donorul și 
acceptorul de electroni, mai degrabă decât o simplă 
legătură de coordonare, așa cum se credea anterior. 
Într-un  asemenea caz, reacția din sfera interioară este 
protejată de energia de reorganizare Franck-Condon 
și transformările multielectronice pot avea loc simul-
tan. Oricum, rata generală a reacției nu poate fi mai 
mare decât labilitatea sferei de coordonare. 

În pofida caracterului revoluționar al acestui con-
cept, Taube a observat atitudinea destul de reticentă 
a unor studenți în a persevera în segmentul cercetă-
rii reacțiilor de transfer cu electroni, ei preferând să 
lucreze la proiecte mai „spectaculoase”, concentrate 
pe o cinetică mai complicată. Taube însuși credea că a 
comis din start o eroare descriind corelația între confi-
gurația electronică și constanta de viteză a substituției 
ligandului în termeni de legătură „donor-acceptor”, 
deoarece teoria câmpului cristalin nu a fost bine sta-
bilită în acel moment.

reacȚiile redoX În Mediul acVaTic

grupul de cercetători de la Institutul de Chimie, 
în care au participat activ prof. Iu. Scurlatov și prof.  
S. Travin din Rusia [13; 14], pornind de la ideile tran-
sferului de sarcină în sfera interioară, a efectuat cer-
cetări în domeniul elucidării mecanismelor non-ra-
dicalice de activare a dioxigenului și a peroxidului 

de hidrogen prin formarea complecșilor labili ai me-
talelor de tranziție. una dintre lucrări se referă la un 
sistem cunoscut [EDTA-Fe (II)], EDTA fiind acidul 
etilendiaminotetraacetic [15]. Reacția s-a desfășurat 
cu aplicarea tehnicii „stop-flow”, pe atunci, în lipsa în-
registrării digitale care ar putea oferi informații despre 
întreaga curbă cinetică, drept parametru măsurabil fi-
ind folosit doar timpul de semitransformare. 

Studiul cineticii chimice s-a încheiat la scurt timp 
după ce Taube a primit, în 1983, Premiul Nobel „pen-
tru cercetările mecanismelor reacțiilor cu transfer 
deelectroni, în special în complecși coordinativi ai 
metalelor”. Revizuirea retrospectivă atestă diminuarea 
treptată a interesului față de studiul mecanismului re-
acțiilor cu transfer de electroni.

În contextul poluării mediului devenită o proble-
mă globală, constatăm că diversitatea și volumul po-
luanților provoacă efecte imprevizibile asupra stării 
biosferei și calității vieții, cele mai afectate de poluanți 
fiind resursele de apă [16; 17; 18]. Datele experimen-
tale acumulate până în prezent au demonstrat că apele 
reprezintă un sistem cinetic deschis neechilibrat cu o 
varietate de procese redox ce implică poluanți, agenți 
oxidanți, ioni metalici și complecșii acestora [19-21]. 

În ultimii ani a devenit clar că din punct de ve-
dere teoretic este imposibil să se elaboreze necesarul 
de concluzii/recomandări privind curățarea apelor 
naturale de sute de milioane de tone de poluanți an-
tropici. Singura speranță este activarea mecanismelor 
intrinseci de auto-purificare, folosind sursa inepuiza-
bilă a principalului oxidant natural – oxigenul mole-
cular (O2). un șir de substanțe de natură oxidativă și 
reducătoare din sistemele acvatice, ce se produc și se 
transformă continuu, demonstrează că procesele re-
dox sunt în echilibru dinamic sub aspectul compoziți-
ei biotice și abiotice.

Pentru estimarea adecvată a stării ecologice a ape-
lor naturale s-au utilizat diverse metode de cercetare, 
inclusiv studiul proceselor fizice, chimice și biologice 
care au loc în ecosistemele acvatice, tratate ca sisteme 
„deschise”, dinamice. S-a demonstrat [22] că procesele 
chimice din mediul acvatic, legate de oxidarea unor 
substanțe sau de reducerea altora, se desfășoară cata-
litic, sub influența iradierii solare sau pe ambele căi. 

coMPuȘi cu TransFer ParȚial  
de sarcinĂ

Cei mai importanți oxidanți naturali constituie 
O2, H2O2 și radicalii lor liberi (superoxid și hidroxil). 
Aceste specii sunt investigate timp de mai mulți ani, 
dar deocamdată rămân neclare mecanismele detaliate 
ale generării lor primare și comportamentului ulterior 
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în prezența ionilor metalici labili, fapt ce ar putea con-
stitui temelia unei modelări cantitative. urmează să 
fie cercetate în profunzime legăturile între schimbarea 
nefavorabilă a energiei libere într-un transfer de 
electroni (cu formarea unor specii foarte reactive cu 
număr impar de electroni), energia de activare nefa-
vorabilă, conform principiului lui Franck-Condon și 
energia de reorganizare, conform teoriei lui Marcus 
privind transferul de doi electroni (cu formarea mo-
leculelor stabile cu electroni egali). În raport cu miile 
de constante ale vitezei de reacție din sfera exterioară 
care sunt măsurate și argumentate, tranzacțiile din sfe-
ra interioară nu beneficiază de cunoștințe suficiente.

Situația se complică prin faptul că în apa naturală, 
spre deosebire de experimentele de laborator, purita-
tea reactivilor nu numai că nu se observă, ci dimpotri-
vă, este perturbată de amestecul metalelor de tranziție. 
În plus, trebuie luată în seamă influența diferitor pro-
cese care se intersectează în timp.

Conceptul nostru pornește de la premisa că pro-
cesele redox cu participarea O2 și H2O2 în prezența 
ionilor metalici cu valență variabilă la etapele iniția-
le întotdeauna se desfășoară cu formarea de compuși 
complecși, cum ar fi CTPS (compuși cu transfer parțial 
de sarcină) [13; 17; 21]. și doar pe parcurs ele pot im-
pulsiona apariția diferitelor tipuri de radicali liberi și/
sau a diferitelor forme intermediare de substanțe chi-
mice. Ne-am pus scopul să elaborăm o abordare nouă 
unificată privind procesele redox în mediul acvatic, 
prin efectuarea cercetării fundamentale a mecanisme-
lor reacțiilor chimice cu participarea agenților oxida-
tivi naturali în prezența metalelor de tranziție. Astfel, 
au fost efectuate studii detaliate ”multi-task” ale meca-
nismelor reacțiilor chimice care implicau oxidanți na-
turali, inclusiv studii cinetice ale sistemelor, modelarea 
matematică și rezolvarea problemelor inverse, precum 
și determinarea experimentală a particulelor interme-
diare prezente în concentrații detectabile.

Cercetările au fost axate pe studierea mecanisme-
lor proceselor chimice neradicalice de oxidare-redu-
cere ale activării oxigenului și peroxidului de hidrogen 
de către ionii metalici în stare redusă, precum și a pro-
ceselor redox cu formarea radicalilor liberi, compuși-
lor cu transfer parțial de sarcină în raport cu anumite 
tipuri de poluanți.

Pentru a explica specificul reactivității selective a 
speciilor oxidante intermediare a fost propusă urmă-
toarea ipoteză. În prima etapă a activării O2 sau H2O2, 
se formează complecșii de transfer parțial de sarcină 
CTPS în locul produșilor finali de transfer complet al 
unui electron (radicali superoxid și hidroxil). CTPS 
intermediar, format prin interacțiunea ionului metalic 
cu partenerii redox, reprezintă un compus coordinativ.

aPele naTurale – un sisTeM deschis 
neechiliBraT

În publicațiile anterioare [23-25] am arătat că 
apele naturale sunt cele mai vulnerabile la modifică-
rile minore ale concentrațiilor compușilor redox și 
reprezintă un sistem deschis neechilibrat care include 
numeroase procese cu participarea compușilor de co-
ordonare, substraturilor organice și a unei varietăți de 
intermediari. S-a demonstrat, de asemenea, că astfel 
de sisteme există  în multiple stări staționare, regimuri 
instabile și dinamici aleatorii imprevizibile [26; 17].  
A fost utilizată o abordare interdisciplinară în studi-
erea mecanismelor proceselor redox și reactivitatea 
intermediarilor formați, fiind lărgite și îmbunătățite 
teoriile existente referitoare la actul elementar al tran-
sferului de electroni [27]. În acest scop s-a folosit o 
combinație de tehnici care a cuprins metode experi-
mentale cinetice și de modelare matematică [28] a re-
acțiilor redox în prezența complecșilor metalici [17].

S-a ajuns la o nouă etapă prin studiile noastre avan-
sate în domeniul chimiei ecologice a mediului acvatic, 
în care s-a dezvăluit rolul substanțelor cu proprietăți 
oxidante și reducătoare [3; 6], precum și al unui sir de 
elemente chimice [21; 24] determinate prin metoda de 
activare a neutronilor. Acest ciclu semnificativ de lucrări 
s-a întemeiat pe abordări total noi cu atragerea altor dis-
cipline. Pe baza acestor lucrări s-a completat teoria pro-
ceselor redox cu viziuni și idei argumentate [1; 17; 21].

Pentru a investiga mai profund și a înțelege rolul 
proceselor redox în mediul acvatic ambiant ne-am 
combinat eforturile cu experiența partenerilor din 
Academiile de științe din Rusia, România, Kazahstan, 
ucraina, Austria ș.a. Rezultatele cercetării proceselor 
redox cu participarea compușilor de coordonare, a 
ionilor de metale, radicalilor liberi [14; 18; 19] sunt 
deosebit de importante pentru știința fundamentală, 
deoarece datele teoretice au elucidat mecanismele re-
acțiilor de transfer cu electroni în modele și în mediul 
acvatic real [3], servind drept indicatori noi în vederea 
pronosticării calității și stării apelor naturale [29].

În articolele științifice publicate de echipa noastră 
în anii 2019–1920, pentru prima dată a fost arătat că 
formarea calității apelor naturale drept habitat pentru 
organismele acvatice presupune prezența unor fluxuri 
continue de substanțe oxidante și reducătoare [17-19]. 
Echilibrul dintre aceste fluxuri caracterizează starea 
redox a apei. Starea oxidată a apelor naturale este de-
terminată de prezența peroxidului de hidrogen [21], 
în timp ce starea reducătoare – de prezența substanțe-
lor care pot fi ușor oxidate cu H2O2, precum substanțe-
le enodiolice și tiolice care intră în compoziția apei în 
urma transformării hidrobionților [25]. Echivalenții 
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oxidanți joacă rolul principal în formarea stării ecolo-
gice adecvate valorii biologice a habitatului. Fluxul de 
echivalenți reducători, cum ar fi enedioli și tioli, impli-
cați în multe procese din natură, a constituit un obiect 
de studiu deosebit de important  [17; 25].

concluZii: aPlicarea Proceselor 
redoX În sisTeMele Tehnologice, 
ViTale Și de Mediu

Rezultatele cercetării proceselor redox din siste-
mele acvatice cu participarea oxidanților și a redu-
cătorilor naturali s-au utilizat la elaborarea mecanis-
melor de oxidare și reducere în industria alimentară 
[30; 31] și la tratarea apelor reziduale [32; 33]. Au fost  
studiate procesele de formare a stării mediului acvatic 
ambiant adecvat valorii biologice de abitare în baza 
analizei elementelor chimice în sol, atmosferă, ape na-
turale, fructe s.a. [34; 35; 36; 37]. Modelele matemati-
ce ale reacțiilor redox au fost integrate în sistemul de 
ecuații diferențiale comune ale cineticii chimice pe o 
rețea bidimensională sau tridimensională, care a spo-
rit substanțial capacitatea de calcul [38]. 

Rezultatele cercetării au justificat un set de indica-
tori noi [22] în vederea evaluării și pronosticării calită-
ții apei naturale pe baza stării sale redox, a capacității 
de autoepurare și de inhibare a generării radicalilor 
liberi pentru ajustarea și monitorizarea mediului ac-
vatic natural, care au fost propuși în Republica Mol-
dova în scopul evaluării calității apelor de suprafată. 
În acest ciclu de lucrări mai sunt abordate problemele 
managementului în știință [39-40] și ale prognozei 
infecțiilor COVID-19 în baza unei noi viziuni asupra 
cineticii proceselor chimice, este elucidată dezvolta-
rea strategiei prelucrării statistice a infecțiilor virale.  
O atentie speciala a fost acordată impactului schimbă-
rilor climatice asupra apelor naturale [41], cercetării 
substanțelor cu proprietăți biologic active care pot fi 
potentiali oxidanți sau antioxidanți [42]. 

Rezultatele științifice obținute [40-42] au demon-
strat potențialul autorilor de a efectua studii inovatoa-
re, valorificând o experiența științifică amplă și capa-
citatea de a desfășura cu succes proiectele de cercetare 
naționale și internaționale în domeniul studiului reac-
țiilor de oxidare și reducere în sistemele acvatice.
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inTroducere

Calitatea apei este una dintre provocările princi-
pale cu care se confruntă societatea contemporană.  
Apa de o calitate proastă pune în pericol sănătatea 
umană, are repercusiuni nefaste asupra producerii ali-
mentelor, degradează ecosistemele acvatice și frânează 
creșterea economică [1]. Organizația Mondială a Să-
nătății raportează că în fiecare an circa de 3-4 milioane 

apLiCarea  meTodei WQi ÎN STudiuL 
CaLiTĂții apeLor SuBTeraNe  

 diN raioNuL CĂuȘeNi
CZu: 543.3:628.1.036

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.09
Cercetător științific Tatiana MiTina 
E-mail: mitina_tatiana@mail.ru
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0116-7860
Cercetător științific nadejda Bondarenco
E-mail: nbond@rambler.ru
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7644-0449
Cercetător științific diana grigoraȘ
E-mail: grigorasdiana@mail.ru
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0334-5675
Academician Tudor luPaȘcu 
E-mail: lupascut@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5913-7691
Institutul de Chimie  

aPPlication of the wqi method in the study of the quality of groundwater in the district 
of causeni
summary. There has been investigated the chemical composition of groundwater from a series of wells from Cau-

seni district, Republic of Moldova. Using the Water Quality Index (WQI), the quality of the analyzed water has been clas-
sified. It was emphasized that the water from artesian wells does not meet the state standards for the drinking water. 
The quality indexes – the content of ammonia and ammonium ions, hydrogen sulfide and soluble sulfides, as well as 
the content of sodium and fluorine ions. exceed the maximum permissible concentrations (MPC), while the total hard-
ness is under the MPC parameters. In groundwaters, the exceeding of the maximum permitted concentrations for the 
content of nitrates, nitrites, ammonium ions, calcium and magnesium salts, sodium ions, sulphates, etc. was registered 
most frequently. Using the WQI method, it was shown that none of the analyzed water samples from artesian wells were 
classified as “excellent” or “good”. Only two water samples from wells entered the ”good” category.

Keywords: groundwater, drinking water, chemical composition of water, WQI water quality indices. 

rezumat. A fost studiată compoziţia chimică a apelor subterane într-un șir de fântâni ale raionului Căușeni, Repub- 
lica Moldova. Utilizând metodologia „Indicele de calitate a apei” (Water Quality Index – WQI), a fost clasificată calitatea 
apelor analizate. S-a scos în evidență faptul că apa din sondele arteziene nu corespunde standardelor de stat pentru apa 
potabilă. Indicii de calitate – conținutul de amoniac și ioni de amoniu, hidrogen sulfurat și sulfuri solubile, precum și con-
ținutul de sodiu și ionii de fluor depășesc concentrația maximă admisibilă (CMA), iar duritatea totală este sub limita CMA. 
În apa din fântânile freatice cel mai frecvent s-a înregistrat depășirea concentrațiilor maxime admise pentru conținutul 
de nitrați, nitriți, ioni de amoniu, săruri de calciu și magneziu, ioni de sodiu, sulfați etc. Prin metoda WQI s-a demonstrat 
că niciuna dintre probele de apă analizate din sondele arteziene nu se încadrează în clasa „excelentă” și „bună”. Doar 
două mostre de apă din fântânile freatice se încadrează în clasa „bună”.

Cuvinte-cheie: ape subterane, apă potabilă, compoziția chimică a apei, Indicele de calitate a apei (WQI).

de oameni mor din cauza bolilor provocate de calita-
tea proastă a apei [2]. 

Securitatea asigurării cu apă presupune ca toți oa-
menii să aibă acces fizic și economic la o sursă adecvată 
de apă de calitate înaltă, care să le satisfacă necesitățile 
esențiale. Resursele de apă dulce pe Pământ sunt dis-
tribuite neuniform, accesul la ele devenind astăzi tot 
mai limitat în multe regiuni în urma creșterii popula-
ției, dezvoltării intensive a industriei și agriculturii ș.a. 
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În condițiile reducerii accesului public la apa dul-
ce de suprafață, pentru a satisface necesitățile de apă 
potabilă sunt utilizate pe scară largă apele subterane, 
calitatea acestora depinzând de o serie de factori ge-
ologici și antropici. Factorii antropici afectează într-o 
măsură mai mare compoziția chimică a apelor freatice 
decât a apelor din sondele arteziene din cauza faptului 
că ultimele se află la o adâncime mare. Nivelul apei 
în fântânile freatice se modifică semnificativ în funcție 
de anotimp: se ridică după ploi abundente și topirea 
zăpezii și scade în perioadele secetoase. Actualmente, 
poluarea apelor freatice este o problemă majoră, care 
reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană și 
pentru mediul ambiant.

În Republica Moldova în calitate de sursă de apă 
potabilă, în proporţie de 35 % se utilizează apele de 
suprafaţă: din fluviul Nistru (prizele de apă din ora-
șele Soroca, Bălți, Rezina, Chișinău, Vadul lui Vodă) 
și din râul Prut (orașele glodeni, ungheni, Leova, 
Cantemir, Cahul), din lacul Racovăţ (orașele Edineţ 
și Cupcini)  [3], precum și cele subterane, în propor-
ţie de 65 % − ape arteziene, freatice, captate din peste  
7 800 de sonde arteziene și circa 125 de mii de fântâni 
freatice. Este necesar de menționat faptul că în multe 
cazuri apa folosită pentru alimentație nu corespunde 
standardului de stat (STAS) în domeniu. 

În lume se utilizează diverse metode pentru eva-
luarea calității apei, inclusiv metode statistice multi-
variate, tehnici de modelare și metode bazate pe indici 
multivariate. Indicele calității apei (wqI) a fost elabo-
rat de Horton și Brown [4] și a devenit un instrument 
frecvent folosit în vederea evaluării calității apelor de 
suprafață și subterane, unificând multitudinea de in-
dici ai calității apei într-o valoare unică. Deși sunt dis-
ponibile diverse formule pentru calcularea wqI, toate 
convertesc în mod eficient într-un șir de parametri fi-
zici și chimici într-o valoare unică, care reflectă nivelul 
calității apei. Metoda wqI este utilizată pe scară largă 
pentru a evalua calitatea apelor de suprafață, precum 
și ale celor subterane.

Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu al 
calității apelor dintr-un șir de sonde arteziene și  fân-
tâni freatice din raionul Căușeni, Republica Moldova, 
studiul fiind relevant pentru regiunea de sud-est a țării 
noastre. Menționăm că raionul Căușeni are suprafața de 
11 185,16 km2 și populația de 81 185 de persoane.

MaTeriale Și MeTode

colectarea și analiza probelor. În primăvara anu-
lui 2021, din raionul Căușeni au fost prelevate 13 pro-
be de apă din sondele arteziene ale localităților Căr-
nățeni, Căușeni, Plop știubei, Săiți, Zaim, Fârlădeni, 

Copanca, ursoaia, Chircăiești și 9 probe din fântânile  
freatice ale localităților Cărnățeni, Căușeni, Plop știu-
bei, Săiți, Zaim, Fârlădeni, ursoia, toate aceste surse 
fiind utilizate pentru aprovizionare cu apă potabilă. 

Probele au fost prelevate în vase de plastic de 1,5 
litri din sisteme de alimentare cu apă după scurgeri 
suficiente pentru omogenizarea calității acesteia. Apa 
a fost introdusă în camera frigorifică și transportată în 
maxim 5 ore în laborator pentru analize. Au fost stabi-
lite concentrațiile parametrilor chimici, și anume: hi-
drogenul sulfurat și sulfurile solubile, ionii de amoniu 
și amoniacul, nitriții, nitrații, duritatea totală, ionii de 
sodiu, ionii de fier, fluorurile, sulfații, clorurile, oxida-
bilitatea permanganatului, solizii dizolvați total (TDS). 
Indicatorii menționați au fost determinați folosindu-se 
metode standard: hidrogenul sulfurat și sulfurile dizol-
vate – prin metodă iodometrică [5]; amoniacul și ionii 
de amoniu – prin metodă spectrometrică folosind re-
activul Nessler [6]; nitriții – prin metodă spectrometri-
că folosind reactivul griss [7]; nitrații – prin metodă 
spectrometrică utilizând sarea acidă a salicilatului de 
sodiu [8]; duritatea totală – prin metodă titrimetrică 
aplicând EDTA [9]. Concentrația ionului de sodiu s-a 
stabilit prin spectrometrie de emisie cu flacără [10]; io-
nii de fier – prin metoda spectrometrică folosind 1,10 
fenantrolina [11]; fluorurile – prin metoda spectrome-
trică utilizând alizarin complexon [12]; sulfații – prin  
metodă turbidimetrică [13]; clorurile – prin metoda de 
titrare volumetrica Mohrs [14]; oxidabilitatea perman-
ganatului (OP) sau indicele de permanganat – prin 
metoda titrimetrică [15]; solizii dizolvați total – prin 
metoda gravimetrică [16].

Metoda indicelui calității apei (wQi) pentru 
apele subterane. wqI a fost calculat pentru 11 indi-
catori chimici, ale căror concentrații maxime admi-
sibile sunt stabilite în legislația Republicii Moldova  
[17].

Calculul wqI a inclus patru etape.
Etapa I a constat în atribuirea unei ponderi (wi) 

fiecărui indicator, în funcție de impactul asupra să-
nătății umane. Cu cât indicatorul are un impact 
mai negativ asupra sănătății umane, cu atât i se atri-
buie o pondre mai mare. Ponderea alocată variază  
între 1-5.

În etapă a II-a a fost calculată ponderea relativă 
(Wi) folosind formula:

Wi= 𝒘𝒘𝒊𝒊
∑ 𝒘𝒘𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊�𝟏𝟏

 

 unde wi indică ponderea individuală a parametrului și 
n reprezintă numărul de parametri ai apei subterane.

În etapa a III-a a fost estimată scara de evaluare a 
calității (qi) fiecărui parametru folosind ecuația:
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qi=𝑪𝑪𝒊𝒊𝑺𝑺𝒊𝒊*100 

 
unde ci este concentrația fiecărui parametru în mg/L, 
Si – valoarea standard admisă pentru parametrul i în 
mg/L.

În etapa a III-a fost calculat wqI folosind ecuația:
 wQi= * qi

Pe baza valorii wqI, apa este clasificată în cinci 
categorii: excelentă (wqI <25), bună (25 <wqI <50), 
proastă (50 <wqI <100), foarte proastă (100 <wqI 
<150) și nepotabilă (wqI> 150) [18].

reZulTaTe Și discuȚii

1. Proprietățile fizico-chimice ale apelor din 
sondele arteziene ale raionului căușeni. Rezulta-
tele studiului caracteristicilor fizico-chimice ale ape-
lor din sondele arteziene din raionul Căușeni sunt 
prezentate în tabelul 1. Statisticile parametrilor fizi-
co-chimici (min., max., medie, abatere standard –  
SD) pentru probele de ape analizate sunt prezentate în 
tabelul 2, care include, de asemenea, indici privind li-
mitele calității apei potabile (Si) și procentul probelor 
care au depășit limita admisă.

tabelul 1
 caracteristicile fizico-chimice ale apelor din sondele arteziene, raionul căușeni

cod duritate 
totală nh4

+ no3
- no2

- na+ Fe 
(total) cl- so4

2- F- Tds  oP h2s

°germ mg/l
1. 1,54 1,50 <0,5 0,005 342,5 <0,10 71,8 52,7 1,81 809,2 5,36 0,81

2. 2,10 2,10 <0,5 0,007 402,5 <0,10 95,7 31,7 2,12 957,2 8,56 1,51

3. 2,34 1,23 <0,5 <0,003 285,5 <0,10 62,1 72,9 2,26 712,8 3,76 0,46

4. 2,38 1,21 <0,5 0,005 285,2 0,17 60,3 76,3 2,30 670,4 4,24 0,53

5. 2,38 1,11 <0,5 0,006 260,0 <0,10 62,1 79,0 1,90 654,4 2,64 0,26

6. 2,80 1,11 <0,5 <0,003 277,0 <0,10 63,8 82,1 2,92 699,6 3,68 0,11

7. 3,64 1,21 <0,5 0,010 277,0 0,17 88,7 85,1 2,37 759,2 4,56 0,32

8. 1,40 1,42 <0,5 <0,003 255,4 <0,10 51,4 62,5 1,50 663,6 2,80 0,38

9. 1,54 1,44 <0,5 <0,003 243,8 <0,10 67,4 65,7 1,34 716,0 2,32 0,64

10. 1,40 0,91 <0,5 0,031 255,1 0,15 49,6 69,5 1,21 657,2 2,08 0,11

11. 4,20 1,15 <0,5 <0,003 221,5 <0,10 60,3 76,1 1,34 676,8 1,52 0,81

12. 2,24 2,54 <0,5 <0,003 352,5 0,12 60,3 41,0 1,37 967,0 12,0 1,90

13. 1,40 1,29 <0,5 <0,003 280,0 0,17 39,0 93,5 1,44 700,1 2,88 0,59

tabelul 2
statistica parametrilor fizico-chimici ale apelor din sondele arteziene, raionul căușeni

Parametru
duritate 

totală nh4
+ no3

- no2
- na+ Fe 

(total) cl- so4
2+ F- Tds oP h2s

°germ mg/l

Medie 2,26 1,40 0 0,005 287,9 0,05 64,0 68,3 1,84 741,8 4,34 0,65

Minimă 1,40 0,91 0 0 221,5 0 39,0 31,7 1,21 654,4 1,52 0,11

Maximă 4,20 2,54 0 0,031 402,5 0,17 95,7 93,5 2,95 967,0 12,0 1,90

SD 0,88 0,45 0 0,009 49,8 0,09 15,1 17,6 0,52 106,9 2,93 0,53

Si min. 5 max. 
0,5

max. 
50

max. 
0,5

max. 
200,0

max. 
0,2

max. 
250

max. 
250

max. 
1,5

max. 
1500

max. 
5

max. 
0,1

 Probe ce au depășit 
limita admisă, %

100 100 0 0 100 0 0 0 53,8 0 15,4 100
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Datele din tabelul 2 arată că duritatea totală, con-
ținutul de amoniac și ioni de amoniu, hidrogenul sul-
furat și sulfurile solubile, precum și conținutul de ioni 
de sodiu depășesc concentrațiile maxim admisibile 
în 100 % din probe. În raport cu duritatea minimă, 
care trebuie să fie de cel puțin 5 °germ, în probele stu-

diate această valoare variază între 1,40-4,20 °germ.  
Conținutul maxim admis de amoniac și ioni de 
amoniu este de 0,5 mg/L. În probele  testate concen-
trația acestor indici variază între 0,91 la 2,54 mg/L.  
Concentrația hidrogenului sulfurat și a sulfurilor di-
zolvate au înregistrat valori cuprinse în limitele de 
0,11-1,90 mg/L, pe când concentrația maximă admi-
să este de 0,1 mg/L. Conținutul de ioni de sodium a 
constituit 221,5-402,5 mg/L, concentrația maximă ad-
misă fiind de 200 mg/L. Concentrația ionilor de fluor 
în 53,8 % din probe a depășit valorile CMA. Oxida-
bilitatea permanganatului a fost mai mare (5,0 mg/L) 
în 15,4 % din mostrele de apă și a variat de la 1,52 la  
12,0 mg O2/L. Conținutul ionilor de nitrați, nitriți, clo-
ruri, sulfați și fier total nu a depășit concentrația maxi-
mă admisă în nicio probă de apă studiată.

Ponderea (wi) și ponderea relativă (Wi) a fiecărui 
parametru utilizat pentru determinarea wqI pentru 
apa din sondele arteziene sunt prezentate în tabelul 3.  
Scara de evaluare a calității (qi) fiecărui parametru 
este prezentată în tabelul 4. După cum arată valorile 
indicelui de calitate a apei în sondele arteziene și cla-
sificarea ei pe baza (wqI), 15,4 % din probele de apă 
din sondele arteziene se referă la categoria „proas-
tă”, 53,8 % – la categoria „foarte proastă”, iar 30,8 %  
se clasifică în categoria „nepotabilă”. Nicio probă de apă 
nu se încadrează în categoria „excelentă” sau „bună”.

2. Proprietăţile fizico-chimice ale apei din fân-
tânile freatice ale raionului căușeni. Caracteristicile 

tabelul 3  
Ponderea (wi) și ponderea relativă (Wi) a fiecărui 

parametru utilizat pentru determinarea wQi

Parametru Pondere (wi) Pondere relativă 
(Wi)

Duritatea totală 4 0,090

NH4
+ 5 0,113

NO2
- 5 0,113

Na+ 3 0,068

Fe(tot) 3 0,068

Cl- 3 0,068

SO4
2- 4 0,091

F- 5 0,113

TDS 4 0,090

Oxidabilitatea  
permanganatului 3 0,068

H2S 5 0,113

Total 44

Tabelul 4
 Scara de evaluare a calității (qi) fiecărui parametru

Mostră duritate 
totală nh4

+ no2
- na+ Fe

(total) cl- so4
2- F- Tds oP h2s

1. 30,8 300,0 1,0 171,3 0 28,7 21,1 120,7 53,9 107,2 81

2. 42,0 420,0 1,4 201,3 0 38,3 12,7 141,3 63,8 171,2 1510

3. 46,8 246,0 0 142,8 0 24,8 29,2 150,7 47,5 75,2 460

4. 47,6 242,0 1,0 142,6 85 24,1 30,5 153,3 44,7 84,8 530

5. 47,6 222,0 1,2 130,0 0 24,8 31,6 126,7 43,6 52,8 260

6. 56,0 222,0 0 138,5 0 25,5 32,8 194,7 46,6 73,6 110

7. 72,8 242,0 2 138,5 85 35,5 34,0 158,0 50,6 91,2 320

8. 28,0 284,0 0 127,7 0 20,6 25,0 100,0 44,2 56,0 380

9. 30,8 288,0 0 121,9 0 27,0 26,3 89,3 47,7 46,4 640

10. 28,0 182,0 6,2 127,6 0 19,8 27,8 80,7 43,8 41,6 110

11. 84,0 230,0 0 110,8 0 24,1 30,4 89,3 45,1 30,4 810

12. 44,8 508,0 0 176,3 60 24,1 16,4 91,3 64,4 240,0 1900

13. 28,0 258,0 0 142,5 85 15,6 37,4 96,0 46,7 57,6 590
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fizico-chimice ale apei din fântânile freatice ale raio-
nului Căușeni sunt prezentate în tabelul 5. Statistica 
parametrilor fizico-chimici pentru probele analizate 
din fântânile freatice ale raionului Căușeni sunt pre-
zentate în tabelul 6. Dat fiind faptul că valoarea ma-
ximă admisă a durității totale nu este stabilită în do-
cumentele de reglementare naționale, s-a luat drept 
reper valoarea maximă admisibilă a durității totale 
de 7 mol/m3, valabilă în Republica Moldova până în  
anul 2007.

Analiza rezultatelor prezentate în tabelul 6 arată că 
cele mai multe abateri de la cerințele privind calitatea 
apei potabile din fântânile freatice s-au referit la conți-
nutul de nitrați și sodiu – 77,8 %. În 66,7 % din probe 

duritatea totală a depășit norma de 7 mol/m3. Conținu-
tul de sulfați și solizi dizolvați total a depășit valoarea 
CMA în 55,6 % din probe, iar conținutul de cloruri și 
fluoruri – în 22,2 % și, respectiv, 11,1 % din probe.

În același timp, nu au fost detectate concentraţii 
ridicate de amoniac, ioni de amoniu și nitriți. Conți-
nutul de ioni de fier și oxidabilitatea permanganatului 
nu a depășit concentrația maximă admisibilă.

Cu o abordare similară apelor din sondele artezie-
ne, a fost evaluată calitatea apelor din fântânile freati-
ce. Astfel, s-a calculat ponderea relativă a fiecărui pa-
rametru utilizat pentru determinarea wqI (tabelul 7).  
Scara de evaluare a calității (qi) fiecărui parametru 
este prezentată în tabelul 8.

tabelul 5 
caracteristicile fizico-chimice ale apei din fântânile freatice, raionul căușeni

Mostră
duritate 

totală
nh4

+ no3
- no2

- na+ Fe  
(total) cl- so4

2- F- Tds oP h2s

mol/m3 mg/l

1. 11,6 0,06 264,6 0,007 305,7 <0,1 141,8 162,5 0,91 1459,6 1,44 <0,1

2. 16,6 <0,05 221,2 <0,003 194,7 <0,1 170,2 360,6 0,27 1614,0 1,52 <0,1

3. 19,6 <0,05 275,4 0,01 255 0,15 177,3 521,1 0,61 2144,8 3,92 <0,1

4. 6,4 <0,05 52,2 <0,003 171,9 <0,1 85,1 133,2 0,58 826,4 1,44 <0,1

5. 7,2 <0,05 224,2 <0,003 387,5 <0,1 127,7 256,8 0,91 1734,8 1,76 <0,1

6. 14 <0,05 19,6 0,087 243,8 <0,1 283,5 548,8 0,17 1730,0 3,04 <0,1

7. 12,6 <0,05 490,9 <0,003 595,9 <0,1 3546 198,6 0,71 3012,0 3,04 <0,1

8. 12,6 <0,05 201,8 <0,003 297,5 <0,1 177,3 431,7 0,24 1734,0 2,48 <0,1

9. 4,4 <0,05 11,2 <0,003 210,6 <0,1 70,9 97,4 1,79 745,0 1,12 <0,1

tabelul 6  
statistica parametrilor fizico-chimici pentru probele de apă din fântânile freatice, raionul căușeni

Parametru 
statistic

duri-
tatea 
totală

nh4
+ no3

- no2
- na+ Fe  

(total) cl- so4
2- F- Tds oP

Mediu 16,1 0,005 167,8 0,0096 249,6 0,014 436,7 251,9 1,66 1369,2 1,80

min 4,4 <Lq 11,2 <Lq 171,9 <Lq 70,9 97,4 0,17 745,0 1,12

max 19,6 0,06 490,9 0,087 595,9 0,15 3546,0 548,8 1,79 3012,0 3,92

SD 4,9 0,02 152,2 0,029 130,3 0,05 1132,3 170,2 0,50 675,7 0,96

Si
max  

7 mоl/m3
max 
0,5

max 
50

max
0,5

max 
200,0

max 
0,2

max 
250

max 
250

max 
1,5

max
1500

max  
5

% probelor 
care au de-
pășit limita 

admisă

66,7 0 77,8 0 77,8 0 22,2 55,6 11,1 55,6 0
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Valorile indicelui de calitate a apei (wqI) din fân-
tânile freatice ale raionului Căușeni au scos în evidență 
faptul că 66,7 % din probe sunt clasificate drept „foar-
te proastă”, 11%  – drept  „proastă” și 22 % –„bună”. 
În a 4-a probă, care aparține clasei „bună”, există un 
ușor exces în conținutul de nitrați (52,2 mg/L), iar în 
a 9-a probă – un ușor exces în conținutul de ioni de 
sodiu (210 mg/L) și fluoruri (1,79 mg/L). Prin urmare, 
metoda wqI s-a dovedit a fi eficientă pentru evalu-
area contaminării și face posibilă luarea deciziilor cu 
privire la conformitatea probelor de apă analizate cu 
calitatea apei potabile.

 concluZii

1. Rezultatele cercetărilor reflectate în prezenta 
lucrare arată că apa din sondele arteziene și din fân-
tânile freatice din raionul Căușeni, Republica Mol-
dova, diferă semnificativ sub aspectul compoziției  
chimice.

2. Apele din sondele arteziene se caracterizea-
ză prin conținut sporit de amoniac și ioni de amoniu, 
hidrogen sulfurat și sulfuri solubile, ioni de sodiu și 
fluoruri. În același timp, conținutul de săruri, care de-
termina duritatea (săruri de calciu și magneziu), este 
mai mic decât valoarea minimă admisă pentru toate  
probele.

3. În probele de apă din fântânile freatice, nivelu-
rile ridicate de nitrați, săruri de duritate, ioni de sodiu, 
sulfați și solizi total dizolvați sunt cele mai frecvente.

4. Folosind metoda wqI, s-a demonstrat că niciu-
na dintre probele de apă din fântânile freatice analiza-
te nu a fost clasificată ca „excelentă” sau „foarte bună”,  
și doar două mostre de apă din fântâni freatice au in-
trat în categoria „bună”.

5. Acest studiu a scos în evidență o problemă 
stringentă în ceea ce privește accesul populației din 
raionul Căușeni la apă potabilă de înaltă calitate. S-a 
demonstrat necesitatea utilizării tehnologiilor moder-
ne de potabilizare a apei pentru soluţionarea proble-
mei legate de asigurarea populației cu apă potabilă de 
calitate înaltă. 

6. Rezultatele obținute în cadrul studiului apelor 
arteziene și freatice din raionul Căușeni scoate în evi-
dența necesitatea efectuării unor cercetări similare, cu 
folosirea metodei wqI, în diverse localități ale Repu-
blicii Moldova în vederea determinării indicilor de ca-
litate ale apelor subterane utilizate în scopuri potabile.

tabelul 8  
scara de evaluare a calității (qi) fiecărui parametru

codul
mostrei

duritate
totală nh4

+ no3
- no2

- na+ Fe 
(tot) cl- so4

2- F- Tds oP

1. 165,7 12 529,2 1,4 152,9 0 56,7 65,0 60,7 97,3 28,8

2. 237,1 0 442,4 0 97,4 0 68,1 144,2 18,0 107,6 30,4

3. 280,0 0 550,8 2,0 127,5 75 70,9 208,4 40,7 143,0 78,4

4. 91,4 0 104,4 0 86,0 0 34,0 53,3 38,7 55,1 28,8

5. 102,9 0 448,4 0 193,8 0 51,1 102,7 60,7 115,7 35,2

6. 200,0 0 39,2 17,4 121,9 0 113,4 219,5 11,3 115,3 60,8

7. 180,0 0 981,8 0 298,0 0 1418,4 79,4 47,3 200,8 60,8

8. 180,0 0 403,6 0 148,8 0 70,9 172,7 16,0 115,6 49,6

9. 62,9 0 22,4 0 105,3 0 28,4 39,0 119,3 49,7 22,4

tabelul 7 
Ponderea (wi) și ponderea relativă (Wi) a fiecă-

rui parametru utilizat pentru determinarea wQi

Parametru Pondere (wi) Pondere relativă 
(Wi)

Hardness 4 0,091

NH4
+ 5 0,113

NO2
- 5 0,114

NO3
- 5 0,114

Na+ 3 0,068

Fe (tot) 3 0,068

Cl- 3 0,068

SO4
2- 4 0,091

F- 5 0,114

TDS 4 0,091

OP 3 0,068

Total 44
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inTroducere

În cazul când rezervele de hrană în familie sunt 
insuficiente, albinele se hrănesc cu înlocuitori ai 
mierii, și anume cu sirop de zahăr de 50 % (1:1) [1,  
pp. 192-200]. În căutarea stimulentelor, cercetătorii 
acordă o atenție tot mai mare bioregulatorilor naturali.

chitosanul este un biopolimer în bază de chitină –   
polizaharidă ce se obține din carapacele crustaceelor și 
cuticulele insectelor. Biopolimerii carbohidrați dintr-o 

HrĂNirea STimuLaToare a aLBiNeLor 
Cu CHiToSaN NaTuraL poLidiSperS

CZu: 638.124.4
DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.10

Doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar nicolae ereMia1

E-mail: eremia.nicolae@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4917-7440
Cercetător științific ivan caTaraga1

E-mail: ivan.cataraga@gmail.com; apisoffice@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-244-6578
Cercetător științific olga coȘeleVa1 
E-mail: kok-22@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1261-4953
Doctor în științe chimice, conf. cercetător serghei PogreBnoi2

E-mail: richserg@gmail.com; serghei.pogrebnoi@ichem.md 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2827-505X
Doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător Fliur MacaeV2

E-mail: flmacaev@gmail.com  fliur.macaev@ichem.md
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3094-1990 
1universitatea Agrară de Stat din Moldova
2Institutul de Chimie 

stimulating bee feed with natural PolydisPerse chitosan
summary. The research paper presents the results of the study on a stimulatory feeding of bees using natural chi-

tosan polydisperse. It was found that the optimal dose of the natural chitosan polydisperse use is 2.0 ml of 3 % sugar 
syrup solution/L in bee feed. The use of the chitosan polydisperse in the stimulator feed during the autumn period on 
replenishment of reserves ensures an increase in immunity and winter hardiness by 15.09 %. During the spring period it 
increases bee family strength by 59,2 % and honey production by 97,8 % in the absence of a maintenance honey crop, 
which is more than the control group, or with 12.1 % and 19.2 % respectively – standard.

Keywords: bee families, stimulatory feed, morphoproductive indices, sugar syrup, chitosan natural polydisperse.

rezumat. În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea chi-
tosanului natural polidispers. S-a relevat că doza optimă de utilizare a chitosanului polidispers în hrana albinelor este 
de 2,0 ml soluție 3 %/L sirop de zahăr. Utilizarea chitosanului polidispers diacetilat ca supliment în hrana stimulatoare 
în perioada de toamnă pentru completarea rezervelor asigură sporirea imunității și rezistenței la iernare cu 15,09 %, în 
perioada de primăvară în lipsa unui cules melifer de întreținere – a puterii familiilor de albine cu 59,2 % și a producției de 
miere cu 97,8 % în raport cu lotul martor sau, respectiv, cu 12,1 % și 19,2 % cu lotul standard.

Cuvinte-cheie: familii de albine, hrană stimulatoare, indici morfoproductivi, sirop de zahăr, chitosanul natural  
polidispers.  

celulă vie îndeplinesc rolul de material structural (ce-
luloză, chitină) și rezervă de energie (amidon, glico-
gen), având, de asemenea, numeroase funcții biologice 
cu specificitate ridicată [2, pp. 463-481]. Beneficiile 
oferite de chitosan se datorează toxicității sale scăzute 
în raport cu organismele vii, disponibilității materiilor 
prime și prezenței activității biologice [3, pp. 317-368].  

Printre preparatele ecologice sigure cu un spec-
tru larg de acțiuni preventive se numără antioxi-
dantul etalon dihidroquercetina, obținut din porțiu-
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nea de but de cherestea de zada daurică și siberiană.  
Dihidroquercetina în concentrații mici are un impact 
biologic ridicat: crește imunitatea, prezintă efecte an-
tiinflamatorii, prebiotice, antioxidante, imunomodu-
latoare și radioprotectoare, stabilizează procesele me-
tabolice [4].

Hrănirea cu fitoaditiv de conifere cu glicerină in-
fluențează pozitiv activitatea familiilor de albine, mai 
ales alimentarea cu preparatul în doze de 20 și 10 ml 
la 1 kg de amestec cu miere-zahăr [5, pp. 10-11]. Hra-
na stimulatoare contribuie la creșterea unor familii de 
albine puternice în stupină. Datorită acesteia indivi-
zii se maturizează fiziologic mult mai devreme, for-
mându-se un număr mare de albine zburătoare care 
în consecință produc o cantitate mai mare de mie-
re [6, pp. 10-11]. În această ordine de idei, lărgirea 
sortimentului de substanțe biologic active prezintă 
interes științific și practic.

Cercetările au scopul de a determina influența uti-
lizării unuia dintre bioregulatorii naturali de genera-
ție nouă – chitostanul – în hrana stimulatoare asupra 
imunității și rezistenței la iernare, dezvoltării timpurii 
și productivității familiilor de albine.

MaTeriale Și MeTode

Chitosanul natural (masa moleculară medie 11 500 
Da) a fost procurat de la firma Aldrich. La suspensia for-
mată din 4 g de chitosan în 150 ml apă distilată, agitată 
continuu, s-au adăugat 2,6 ml acid clorhidric de 36 %  
și amestecul a fost refluxat timp de 5 ore. Amestecul 
este apoi supus răcirii, se filtrează, volumul soluției se 
completează cu apă până la 200 ml, se amestecă bine și 
se obține o soluție de 2 % de chitosan polidispers. 

Ca obiect al investigațiilor au servit familiile de al-
bine de rasa Carpatică de la stupina din satul Seliște, 
raionul Nisporeni, care au fost întreținute în stupi cu 
două corpuri câte 10 faguri fiecare cu dimensiunile ra-
melor de 435x300 cm, iar la culesul melifer s-a utilizat 
și al treilea corp (figura 1).

Pentru efectuarea experienței la completarea re-
zervelor de hrană pentru repausul de iarnă (29 august 
2020) au fost formate cinci loturi de familii de albi-
ne, câte trei în fiecare. Familiilor de albine din lotul I  
li s-a administrat câte 3,0 L de amestec de sirop de za-
har, de două ori câte 1,5 L, în concentrație de 1,5:1 cu 
2,0 ml soluție 3 %/L de chitosan polidispers, din lotul 
II – cu 3,0 ml soluție 3 %/L, din lotul III – 4,0 ml soluție 
3 %/L; din lotul IV (standard) – cu aditivul nutrițional 
Stimulcom 10 g/3,0 g L de sirop, din lotul V (martor) – 
sirop de zahăr pur. Siropul de zahăr a fost administrat în 
hrănitorul amplasat de asupra cuibului.

În perioada de primăvară, în lipsa culesului meli-
fer de întreținere, familiilor de albine li s-a administrat 

corespunzător câte 1 L de amestec de sirop de zahăr 
cu concentrația de 1:1 cu chitosan polidispers: din  
lotul I – cu 2,0 ml soluție 3 %/L, din  lotul II – cu 3,0 ml  
soluție 3 %/L, din lotul III – cu 4,0 ml soluție 3 %/L; din 
lotul IV (standard) – cu aditivul nutrițional Stimul-
com 10 g/3 L de sirop; din lotul V (martor) – sirop de 
zahăr pur. În perioada de primăvară, în lipsa culesului 
melifer de întreținere din luna aprilie până la începu-
tul culesului principal, albinelor li s-a administrat câte  
1 L de suplimente corespinzătoare la o familie de albi-
ne, o dată la 7 zile. 

Pe parcursul sezonului activ a fost efectuat con-
trolul deplin al familiilor de albine, în urma căruia s-a 
înregistrat numărul fagurilor, puterea, ponta mătcilor, 
numărul puietului căpăcit, rezerva de miere în cuib. 
Rezistența la iernare s-a evaluat după diferența de date 
ale reviziilor de toamnă și de primăvară.

Studiul caracterelor morfoproductive ale familii-
lor de albine s-a efectuat conform indicațiilor meto-
dice ale savanților din domeniul apiculturii [7, p. 455;  
8, p. 156]. Datele obținute au fost prelucrate prin me-
toda variațiilor statistice [9, p. 312], cu ajutorul pro-
gramelor de calculator Microsoft Office.

reZulTaTe Și discuȚii

Chitosanul este o polizaharidă obținută prin reac-
ția deacetilării chitinei și constă din resturi de D-glu-
cozamină (componentul principal) și N-acetil-D-glu-
cozamină (componentul minor), unite prin legături 
glicozidice β- (1 → 4). Chitosanul are o gamă largă de 
utilizări practice [3, pp. 317-368; 10, p. 593].

 Totodată, chitosanul polidispers reprezintă o so-
luție apoasă cu fracția de masă 3 % a substanței obți-
nute prin depolimerizarea chitosanului natural dispo-
nibil comercial (figura 2). 

Înainte de hrănire, pe data de 29 august 2020, s-a 
relevat că în cuibul familiilor de albine se numărau în 
medie câte 9,7-10,0 faguri, puterea 8,7-9,0, spații din-
tre fagurii populați cu albine, numărul de puiet căpăcit 
30,3-35,0 de sute celule și rezerva de miere 19,5-20,8 kg  
(tabelul 1).

Figura 1. Stupina din satul Seliște. 
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Prima hrănire s-a efectuat pe data de 29 august 
2020: câte 1,5 L sirop de zahăr cu chitosan polidispers. 
A doua hrănire s-a efectuat pe data de 13 septembrie 
2020: câte 1,5 L sirop de zahăr cu concentrația de 1,5:1 
(zahăr : apă). În total albinelor li s-au administrat câte 
3 L de sirop de zahăr cu chitosan polidispers.

La revizia de toamnă, pe data de 2 noiembrie 2020, 
s-a constatat că numărul fagurilor a constituit în medie 
6,67-8,0 bucăți, puterea 5,67-7,0 spații dintre fagurii 
populați cu albine și rezerva de miere 16,53-17,9 kg.

Cea mai bună rezistență la iernare au manifestat 
familiile de albine din loturile experimentale I și II, că-
rora li s-a administrat un amestec de sirop cu chitosan 
polidispers în doze de 1,5-3,0 ml soluție 3 %/L, aces-
te familii având rezistența la iernare de 95,24 % sau 
cu 15,09 % mai mare față de lotul V (martor). Odată 
cu majorarea dozei, rezistența la iernare s-a redus și a 
constituit la lotul III – 85,71 % (tabelul 2).

Ceea mai mică cantitate de miere pe parcursul ier-
nii au consumat-o familiile de albine din lotul II, în doze 
de 3,0 ml/L, și anume 4,17 kg de miere sau cu 2,26 kg  
mai puțin față de lotul IV (standard) și cu 1,86 kg 
mai puțin față de lotul V (martor), iar la un spațiu din-
tre fagurii populați cu albine – 0,667 kg la lotul I sau 

cu 0,403 kg mai puțin față de lotul IV standard și cu  
0,466 kg – față de lotul V martor. 

Majorarea dozei de chitosan polidispers în hra-
na albinelor în perioada de toamnă (lotul III) a dus 
la creșterea consumului de miere pe parcursul iernii 
până la 5,25 kg la o familie de albine sau 0,875 kg la un 
spațiu dintre fagurii populați cu albine.  

 Hrănirea în perioada de primăvară, în lipsa cu-
lesului melifer în luna aprilie, a dus la creșterea și 
dezvoltarea familiilor de albine. În urma controlului 
familiilor de albine efectuat la 19 aprilie 2021 s-a de-
terminat că, în medie, în cuib se numărau 7,3-8,0 fa-
guri, care aveau puterea de 6,3-6,7 spații dintre fagurii 
populați cu albine și rezerva de miere 11,83-12,27 kg.

La efectuarea controlului familiilor de albine îna-
intea înfloririi salcâmului alb s-a constatat că în cuib 
se numărau în medie 10,0 faguri, aveau puterea de 9,0 
spații dintre fagurii populați cu albine (tabelul 3). S-a 
relevat că familiile de albine din loturile experimentale 
I, II și III au crescut în medie câte 147,0-162,7 sute 
de celule, sau cu 3,0-18,7 sute de celule (2,08-12,99 %) 
mai mult decât în lotul V martor. Ponta mătcilor în 
această perioadă a constituit 1 225-1 356 ouă în 24 de 
ore, iar la cele din lotul V (martor) – 1 200 de ouă.  

Hrănirea albinelor cu utilizarea chitosan polidis-
pers, câte 1,5-4,0 ml soluție 3 %/L de sirop, a sporit 
ponta mătcilor cu 2,08-13,0 % față de lotul V (martor). 
Rezerva de miere în familiile de albine a variat în me-
die între 5,3-6,5 kg.

După culesul melifer de la salcâmul alb în ziua de 
26 iunie 2021, s-a conchis că cel mai bine s-au dezvol-
tat familiile de albine din loturile I și II, care aveau în 
medie 26,3-26,7 faguri, au crescut câte 13,3-15,7 faguri 

tabelul 1 

indicii morfoproductivi ai familiilor de albine înainte de hrănire, 29 august 2020

lotul remediul administrat  
la 1 l de sirop de zahăr indicii nr. faguri-

lor, bucăți

Puterea f/a, spații 
dintre fagurii  

populați cu albine

nr. puietului 
căpăcit, sute 

de celule

rezerva  
de miere, kg

I Chitosan polidispers,  
2,0 ml soluție 3 %/L X ± xS

10,0±0,00 9,0±0,00 30,3±0,882 20,7±0,731

v,% 0,00 0,00 23,48 6,13
II Chitosan polidispers,  

3,0 ml soluție 3 %/L X ± xS
9,7±0,333 8,7±0,333 35,0±8,145 19,5±0,371

v,% 5,97 6,66 40,30 3,29
III Chitosan polidispers,  

4,0 ml soluție 3%/L X ± xS
10,0±0,00 9,0±0,00 31,0±7,371 20,8±1,053

v,% 0,00 0,00 41,18 8,75
IV Stimulcom, 10 g/3,0 L  

(standard ) X ± xS
10,0±0,00 9,0±0,00 34,3±3,180 19,8±1,167

v,% 0,00 0,00 16,04 10,22
V Sirop  de zahăr pur  

(martor) X ± xS
10,0±0,00 9,0±0,00 30,7±6,386 20,5±1,501

v,% 0,00 0,00 36,07 12,68

O

NH2

OH

HO

O
O

NH2

OH

HO

n

Figura 2. Formula chimică a chitosanului polidispers 
diacetilat.



şTIINţE chImIcE

Akademos 4/2021| 85

artificiali, puterea 25,0-25,7 spații dintre fagurii popu-
lați cu albine, sau cu 59,2-63,7 % mai mult decât în 
lotul martor și cu 12,1-15,2 % decât în lotul standard 
(tabelul 4). Două familii din lotul II au roit, fapt ce a 
avut drept consecință reducerea producției de miere.

Familii de albine din lotul I, care au fost stimula-
te cu amestec de sirop de zahăr chitosan polidispers,  
2,0 ml soluție 3 %/L, au depozitat în medie de la salcâ-
mul alb câte 25,92 kg de miere, sau cu 97,86 % mai mult 
față de lotul V martor și cu 19,2 % mai mult față de lotul 
IV standard. 

tabelul 2
 rezistența la iernare și consumul de miere al familiilor de albine

lotul remediul administrat  
la 1 l de sirop de zahăr indicii rezistența la 

iernare, %

consumul de 
miere pe parcur-

sul iernii, kg

consumul de miere, la 
un spațiu dintre fagurii 
populați cu albine, kg

I Chitosan polidispers,  
2,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 95,24 ± 4,763 4,53 ± 1,049 0,667 ± 0,130

v, % 8,66 40,09 33,72
II Chitosan polidispers,  

3,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 95,24 ± 4,763 4,17± 0,448 0,783 ± 0,027

V, % 8,66 18,64 6,03
III Chitosan polidispers,  

4,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 85,71±0,00 5,25 ± 0,550 0,875 ± 0,095

V, % 0,00 14,82 15,35
IV Stimulcom,  

10 g/3,0 L (standard) X ± xS 95,24±4,763 6,43±0,441 1,07±0,074

V, % 8,66 11,87 11,93
V Sirop  de zahăr pur (martor) X ± xS 80,15 ± 4,42 6,03 ± 0,240 1,133 ± 0,029

V, % 9,55 6,90 4,44

tabelul 3
indicii morfoproductivi ai familiilor de albine înainte de hrănirea de primăvară, 19 aprilie 2021

lotul remediul administrat  
la 1 l de sirop de zahăr indicii nr. faguri-

lor, bucăți

Puterea faguru-
lui, spații dintre 
fagurii populați 

cu albine

nr. puietului 
căpăcit, sute  

de celule

rezerva de 
miere, kg

I Chitosan polidispers,  
2,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 10,0±0,00 9,0±0,00 147,0±22,368 6,3±0,667

v,% 0,00 0,00 26,35 18,23
II Chitosan polidispers,  

3,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 10,0±0,00 9,0±0,00 162,7±2,848 6,5±0,764
v,% 0,00 0,00 3,03 20,35

III Chitosan polidispers,  
4,0 ml soluție 3 %/L X ± xS 10,0±0,00 9,0±0,00 152,0±30,665 5,5±0,289

v,% 0,00 0,00 34,94 9,09
IV Stimulcom,  

10 g/3,0 L (standard) X ± xS 10,0±0,00 9,0±0,00 153,3±31,57 5,5±0,289
v,% 0,00 0,00 35,65 9,09

V Sirop de zahăr pur (martor) X ± xS 10,0±0,00 9,0±0,00 144,0±26,35 5,3±0,333
v,% 0,00 0,00 31,69 10,82

Rezultatele obținute confirmă opinia unor savanți 
[11, p. 20] potrivit căreia hrănirea albinelor toamna și 
primăvara cu un amestec de sirop de zahăr și 0,01 % 
de chitosan contribuie la creșterea imunității și rezis-
tenței la iernare a albinelor, a puterii familiilor, pontei 
mătcilor și a producției de miere.

Hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr 
cu concentrația de 1,5:1 și chitosan polidispers, 2,0 ml  
soluție 3 %/L, în cantitate de 3,0 L la o familie de al-
bine toamna, asigură sporirea imunității și rezistenței 
la iernare cu 15,09 %, iar în perioada de primăvară,  
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cu sirop de 1:1 și în cantitate de 1,0 L de amestec la o 
familie de albine peste fiecare 7 zile, începând cu luna 
aprilie până la culesul principal, crește puterea fami-
liilor de albine cu 59,2 % și a producției de miere cu  
97,8 % față de lotul martor sau, respectiv, cu 12,1 % și 
19,2 % – standard.

concluZii

1. S-a relevat că doza optimă de utilizare a chito-
sanului polidispers în hrana albinelor este de 2,0 ml 
soluție 3 %/L de sirop de zahăr.

2. utilizarea chitosanului polidispers, 2,0 ml so-
luție 3 %/L sirop de zahăr în hrana stimulatoare în 
perioada de toamnă la completarea rezervelor asigură 
sporirea imunității și rezistenței la iernare cu 15,09 %, 
în perioada de primăvară în lipsa unui cules melifer de 
întreținere – a puterii familiilor de albine cu 59,2 % și 
a producției de miere cu 97,8% mai mult față de lotul 
martor sau, respectiv, cu 12,1 % și 19,2 % în raport cu 
lotul standard.
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the urinary lithiasis – a challenge of contemPorary medicine, under the sign of scientific 
achievements
summary. The efficacy of various diagnostic imaging methods in determining the morphofunctional features of 

the affected kidney, the characteristics of kidney stones and its complications, as well as the sensitivity and specificity of 
conventional imaging methods (ultrasonography, simple KUB radiography, intravenous urography), functional (isoto-
pic renography and dynamic renal scintigraphy) and complex (computed tomography and densitometric tomography 
associated with infrared spectroscopy) were assessed. Comparison of imaging data with the results of macroscopic eval-
uation of affected kidneys by stones during surgery allowed to specify the diagnostic contribution of each method with 
determining its influence on the selection of any applied treatment method. The article assesses an analysis of the main 
aspects related to diagnosis, the selection criteria for medical-surgical treatment, but especially the surgical techniques, 
selected from case to case, individualized with the introduction and implementation of numerous diagnostic procedures, 
treatments, prophylaxis, and metaphylaxis, during the years 2010–2021. The current study of kidney stone disease is 
complex scientific research, with a multilateral character, which is determined by the multitude of the examined aspects.

Keywords: complicated renal lithiasis, risk factors, imaging, treatment, litotripsy, open and laparoscopic (nephro)py-
elo-lithotomy, percutaneous nephrolithotomy, chronic pyelonephritis, immunopathy, oxidative stress and antioxidant 
system, recurrence prevention.

rezumat. A fost apreciată eficacitatea diferitor metode imagistice de diagnostic în determinarea particularităţilor 
morfofuncţionale ale rinichiului afectat, caracteristicilor litiazei renale și complicaţiilor ei, precum și sensibilităţii și specifi-
cităţii metodelor imagistice convenţionale (ultrasonografia, radiografia renovezicală simplă, urografia intravenoasă), func-
ționale (renografia izotopică și scintigrafia renală dinamică) și complexe (tomografia computerizată și densitometrică aso-
ciată cu spectroscopia cu raze infraroșii). Compararea datelor imagistice cu rezultatele evaluării macroscopice ale rinichilor 
afectaţi de litiază renală în timpul intervențiilor chirurgicale a permis precizarea contribuţiei diagnostice a fiecărei metode 
cu determinarea influenței acesteia asupra selectării eventualei tactici de tratament aplicate. Lucrarea realizează analiza 
principalelor aspecte legate de diagnostic, de criteriile de selecție a tratamentului medico-chirurgical, dar, în special, a teh-
nicilor chirurgicale, adaptate de la caz la caz, individualizate cu introducerea și implementarea numeroaselor procedee de 
diagnostic, tratament, profilaxie și metafilaxie, în perioada 2010–2021. Studiul actual al litiazei renale reprezintă o cercetare 
științifică complexă, cu un caracter multilateral, care este determinat de multitudinea aspectelor examinate.

Cuvinte-cheie: litiază renală complicată, factori de risc, evaluare imagistică, tratament, litotriţie cu unde de șoc, 
(nefro)pielolitotomie deschisă și laparascopică, nefropielolitotomie percutană, pielonefrită cronică, insuficienţă renală, 
imunopatie, stres oxidativ și starea sistemului antioxidant, prevenirea recurenței.
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inTroducere

Litiaza urinară ocupă un loc important în struc-
tura maladiilor urologice, cu o pondere de 10-40 %, 
cedând doar în raport cu infecţia urinară și patologia 
prostatei care înregistrează rata de 59,6 % din totalita-
tea patologiilor renale [1]. Nefrolitiaza are o frecvenţă 
estimată între 1,0 % și 12,0 % din populaţia generală, 
condiţionând o invalidizare înaltă (aproximativ 11 % 
din bolnavii cu litiază renală) [2; 3]. Rata înaltă de in-
validizare plasează litiaza renală pe locul trei printre 
patologiile urologice – după neoplazii și infecţiile uri-
nare [4; 5].

Actualmente, și în Republica Moldova se atestă 
creșterea incidenţei și prevalenţei urolitiazei, care 
din anul 2005 și până în prezent se află pe primul 
loc în structura maladiilor din clinicile urologice, lă-
sând în urmă patologiile inflamatorii și adenomul de 
prostată [6; 7]. Prevalenţa urolitiazei constituie circa  
10 % în populaţia ţării [6; 7]. Este bine cunoscut fap-
tul că urolitiaza afectează preponderent persoanele 
de vârstă productivă, fiind foarte rară la bătrâni și 
copii, având o frecvenţă de peste 70 % la pacienţii 
între 20-50 de ani, fapt care duce la pierderea capa-
cității de muncă [4; 6; 7]. Potrivit unor autori [9], pe 
parcursul vieţii, 8,9 % din bărbaţi și 3,2 % din femei 
dezvoltă urolitiaza. Incidenţa litiazei urinare este de 
trei ori mai mare la bărbaţi decât la femei, iar proba-
bilitatea ca un bărbat să dezvolte boala litiazică până 
la vârsta de 70 ani este de 1 la 3. unii autori con-
stată însă cifre mult mai ridicate la sexul masculin 
din cauza abuzului alimentar, programului intens de 
muncă, afecţiunilor uretro-prostatice și a altor fac-
tori [7; 8].

În Republica Moldova raportul se schimbă în det- 
rimentul femeilor, aceasta explicându-se prin prezen-
ţa litiazelor infecţioase și ponderea celor metabolice 
[5; 6]. 92 % din cazurile de calculi în rinichi (100 %  
în litiaza coraliformă) decurg pe un fundal permanent 
de infecție și atacuri de pielonefrită [7; 9], iar 28,4 % 
din nefrectomii sunt cauzate de litiaza renală com-
plicată, care, dacă este bilaterală, se poate agrava cu 
complicații obstructive și insuficienţă renală acută sau 
cronică [6; 7; 9].

Tratamentul litiazei reno-urinare și a complicați-
ilor acesteia este atât medicamentos, cât și chirurgi-
cal. Literatura recentă pare să susțină metodele chi-
rurgicale în defavoarea tratamentului medicamentos. 
În prezent, conform studiilor din domeniu, crește 
numărul intervențiilor chirurgicale atât în formele 
necomplicate, cât și în cele complicate, utilizându-se 
metode endoscopice ca alternativă la chirurgia clasică 
deschisă [5; 6; 7; 9]. În prezent, opinia medicală, susţi-

nută de argumente știinţifice, se pronunţă clar pentru 
o abordare activă față de pacienţii cu litiază renală [6; 
9]. Ţinând cont de numărul relativ mare de trialuri, 
care testează eficacitatea diagnostică a diferitor meto-
de imagistice, și de reușita practică a chirurgiei nefro-
litiazei, poate fi găsită o recomandare generală pentru 
fiecare pacient. 

La etapa actuală, următorii pași ai medicinei 
moderne sunt optimizarea și individualizarea trata-
mentului litiazei renale. Problema dată solicită o cu-
noaștere mai profundă a metodelor de diagnosticare 
și tratament, cu evidenţierea punctelor forte și slabe, 
indicarea factorilor de risc și elaborarea algoritmelor 
de prevenire a complicaţiilor nefrolitiazei [5; 6; 7; 10]. 
Aceasta se explică prin faptul că atât în formele ne-
complicate, cât și în cazul complicațiilor inflamatorii, 
hemoragiilor etc., simptomatologia litiazei urinare la 
mulți pacienți este nespecifică sau chiar asimptoma-
tică. Ca urmare, litiaza reno-urinară rămâne o cauză 
importantă de morbiditate, cu multiple complicații, 
recidive de dezvoltare a Bolii Renale Cronice și chiar 
mortalitate [6]. 

Implementarea medicinei individualizate în ma-
nagementul nefrolitiazei trebuie să fie realizată pe câ-
teva niveluri: profilactic, diagnostic și curativ [6; 11]. 
Profilaxia complicaţiilor litiazei se face prin preveni-
rea sau reducerea acţiunii factorilor etiologici și pato-
genetici ai acestei maladii [12]. Efectul lor negativ se 
manifestă prin mai multe procese patologice: infecţia 
urinară, inflamarea ţesutului tubulointerstiţial, susţi-
nută de dereglările sistemului antioxidant al organis-
mului sub influenţa stresului oxidativ sporit, precum 
și prin disfuncţia renală progresivă [5; 6; 7; 12]. Astfel, 
ţintele terapeutice principale nonmetabolice în trata-
mentul litiazei sunt: pielonefrita, inflamaţia noninfec-
ţioasă și insuficienţa renală [5].

În lucrare sunt analizate principalele aspecte lega-
te de diagnostic și criteriile de selectare a tratamentu-
lui medico-chirurgical, în special, a tehnicilor chirur-
gicale, adaptate de la caz la caz, în funcție de forma și 
complexitatea litiazei în condițiile Republicii Moldo-
va. Caracterul intervenției medico-chirurgicale pare 
să fi pus la îndoială metodele de tratament în litiaza 
reno-urinară, ceea ce necesită evaluări suplimentare, 
introducerea metodelor de ultima oră de diagnostic, 
tratament, profilaxie și metafilaxie.

În acest sens, de-a lungul anilor, au fost sistema-
tizate date cu referire la chirurgia litiazei reno-uri-
nare, tehnicile de diagnostic, inclusiv bioumorale, 
imagistice, precum și la impactul deciziilor chirur-
gicale în evoluția clinică a pacienților operați. A fost 
stabilită importanța deosebită a screening-ului ca 
măsură de prevenție, menit să elucideze factorii de 
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risc ce determină apariția afecțiunii respective și a 
complicațiilor ei. 

un spectru larg de metode diagnostice, accesibile 
în evaluarea litiazei renale, creează o bază bine fun-
damentată pentru realizarea diagnosticului pozitiv și 
diferenţiat al diferitor forme de litiază renală [6; 7]. În 
același timp, aplicarea optimă a arsenalului imagistic 
existent, în special în condiții de realizare a raportului 
maxim cost-beneficiu, solicită precizarea indicațiilor 
de aplicare a diverselor metode de diagnosticare [6].  
O importanţă deosebită are atât determinarea facto-
rilor care provoacă erori diagnostice, cât și influența 
rezultatelor studiului imagistic asupra selectării me-
todei concrete de tratament [6; 7; 13].

Pentru moment, metodele chirurgicale sunt 
capabile să rezolve marea majoritate a cazurilor 
de litiază renală [1; 2; 3; 4; 13]. În astfel de condi-
ții, selectarea metodei optime de tratament poate fi 
o problemă dificilă în conduita complexă a pacien-
tului cu nefrolitiază. Pentru realizarea beneficiului 
maxim al pacientului este necesar de ales procede-
ul chirurgical care să se asocieze cu o probabilitate 
înaltă a reușitei clinice, precum și cu reducerea ratei 
complicaţiilor postoperatorii [6; 14]. De asemenea, 
tratamentul aplicat trebuie să fie orientat la minimi-
zarea efectelor nedorite ale complicaţiilor propriu-zi-
se ale nefrolitiazei [7; 14]. Deoarece diferite variante 
ale litiazei renale pot fi tratate cu ajutorul metodelor 
chirurgicale deschise, de nefrolitotomie, miniinva-
zive, endoscopice și prin litotriţie extracorporală cu 
unde de șoc, este important de evaluat riscurile ce 
le comportă fiecare metodă și de elaborat o tactică 
de reducere a complicaţiilor litiazei renale, inclusiv a 
recidivării acestei patologii [7].

Reieșind din cele menționate, obiectivul cercetă-
rii constituie ameliorarea rezultatelor tratamentului 
multimodal al nefrolitiazei complicate și asigurarea 
eficacității maxime în managementul complicațiilor 
acestuia prin utilizarea metodelor complexe de exa-
minare și elaborare a conduitei optime medico-chi-
rurgicale de tratament. 

MaTeriale Și MeTode

Caracterul multidimensional al studiului rec- 
lamă cercetarea diferitor loturi de pacienţi, având 
drept scop confirmarea ipotezelor de studiu. Cer-
cetările au fost efectuate în diferite instituții cli-
nice. În total, s-au acumulat informaţii despre  
1 031 de pacienţi care au suferit de nefrolitiază [7; 9;  
15; 16]. 

Datele obținute privind evoluţia clinică a litiazei 
la acești pacienţi constituie probe concludente pen-

tru studierea eficacităţii tratamentului chirurgical 
deschis al urolitiazei (pielolitotomie, nefrolitotomie, 
pielonefrolitotomie, nefrectomie) [7; 9] și a eficaci-
tăţii implementării litotriţiei extracorporale (ESwL) 
[14; 16]. De asemenea, acești pacienţi au servit drept 
bază pentru determinarea particularităţilor imple-
mentării metodelor imagistice de diagnosticare a 
litiazei renale, cu stratificarea ulterioară a lor pentru 
diferite modalităţi de tratament chirurgical. Aceas-
tă grupă de pacienţi include și sublotul bolnavilor 
care au dezvoltat insuficienţă renală acută și cronică 
terminală, solicitând implementarea metodelor de 
substituţie artificială a funcţiei renale. O parte dintre 
pacienţi au fost examinați suplimentar pentru a de-
termina particularităţile evolutive și de tratament ale 
pielonefritei cronice secundare [5]. De asemenea, la 
pacienţii respectivi s-a efectuat studiul particulari-
tăţilor procesului inflamator și al stresului oxidativ 
[17; 18; 19; 20].

Pentru facilitarea evaluării aportului diferitor 
metode imagistice în procesul diagnostic complex 
al litiazei renale s-a propus o schemă specială bis-
tadială cu aprecierea eficacității lor în determinarea 
modificărilor renale morfo-funcționale și trăsături-
lor caracteristice ale litiazei renale. Analiza statistică 
a permis evidenţierea unor factori de risc care sunt 
asociaţi cu riscul dezvoltării complicaţiilor intra- și 
postoperatorii în diferite modalităţi de rezolvare a li-
tiazei renale: calculii de dimensiuni mai mari, vârsta, 
durata îndelungată a persistenţei calculului, sindro-
mul infecţios clinic semnificativ, formele particulare 
de nefrolitiază (litiază coraliformă), prezenţa și se-
veritatea insuficienţei renale, numărul de recidive și 
caracterul operaţiilor precedente [21]. Datele furni-
zate de analiza statistică a eficacității diferitor meto-
de imagistice și de tratament au fost direct raportate 
la astfel de factori decisivi în orientarea curativă ul-
terioară ca: gradul de afectare a funcției rinichiului 
litiazic, prezența și severitatea complicațiilor locale, 
localizarea, structura chimică a calculului, analiza 
spectrală a calculului, eventual și dimensiunile cal-
culului renal, densitatea tomografică Haunsfield a 
acestora, fapt ce a permis elaborarea setului de reco-
mandări de management al litiazei renale complica-
te [7; 9; 16].

Au fost studiate surse din literatura internaţi-
onală și naţională, inclusiv articole, monografii și 
ghiduri consacrate conduitei și tratamentului litiazei 
reno-ureterale complicate. O atenție deosebită s-a 
acordat cercetărilor proprii în care s-au elucidat re-
zultatele privind tratamentul multimodal al acestei 
afecțiuni în decursul ultimilor 10 ani.



şTIINţE MEdIcalE

90 |Akademos 4/2021

reZulTaTe Și discuţii 

litotriţia cu unde de șoc în tratamentul litiazei 
renale

Rezultatele tratamentului prin litotriție extracor-
porală cu unde de șoc (ESwL) sunt determinate de 
cunoașterea, până la procedură, a densității în unități 
Haunsfield (uH) apreciată prin tomografie compute-
rizată a litiazei renoureterale. Datorită sensibilității și 
specificității diagnostice extrem de înalte, tomografia 
computerizată (TC), în cazul litiazei renoureterale, de-
vine actualmente și o metodă de elecție în stabilirea 
tacticii de tratament a litiazei renoureterale. În litera-
tura de specialitate de ultimă oră este descris concep-
tul de fragilitate și compoziție chimică a calculului, cu 
impact major în evaluarea eficacității acestei metode 
de tratament [1; 6; 7; 16; 22]. 

În studiul de referința am evaluat rolul tomografiei 
computerizate, cu variantele ei, în stabilirea densității 
calculilor la pacienții cu litiază renoureterală, tratați 
prin litotritie extracorporală cu unde de șoc, pentru a 
îmbunătăți diagnosticul patologiei, a crește eficacitatea 
tratamentului și a ratelor de „stone-free”. S-a studiat 
detaliat tratamentul litiazei renoureterale prin litotriție 
extracorporală cu unde de șoc; s-a evaluat tomografia 
computerizată și a fazelor ei pentru îmbunătățirea dia-
gnosticului pacienților cu calculi renoureterali; s-a de-
terminat eficiența diagnosticului și a indicațiilor către 
tratamentul calculilor renali și ureterali prin ESwL; s-a 
aplicat densimetria prin TC în evaluarea rezultatelor 
densității calculilor la pacienții cu litiază renouretera-
lă; s-au determinat indicațiile către ESwL în funcție de 
densitatea calculilor renoureterali; s-au studiat factorii 
pre- și post-ESwL ce influențează rezultatele trata-
mentului aplicat, cu creșterea ratei de ,,stone-free”, la 
pacienții cu urolitiază prin implementarea densimetri-
ei tomografice a calculului [6; 16; 22]. 

Aprecierea densiometriei CT a litiazei renourete-
rale a sporit succesul tratamentului prin ESwL, aces-
ta fiind direct proporțional cu creșterea ratei de ”sto-
ne-free” și prevenirea sau diminuarea complicațiilor 
după ESwL [6; 16].

A fost reflectată pe larg analiza metodelor eficiente 
de diagnostic și de tratament al LRu prin litotripsie 
extracorporală cu unde de șoc, inclusiv estimarea prin 
comparație a datelor obținute în urma chestionării pa-
cienților. Loturile de studiu au fost create după criterii 
de includere similare și matchingul subiecților luați în 
studiu a fost respectiv similar ca vârstă, metodele de 
investigație și procedurile de tratament.

Majoritatea pacienților supuși tratamentului prin 
litotritie extracorporală cu unde de șoc au fost tra-
tați ambulatoriu. Doar bolnavii cu dificultate au fost 

spitalizați în staționar, și anume subiecții cu rinichi 
unic congenital sau chirurgical. grupul de pacienți 
incluși în studiu au prezentat litiază renoureterală cu 
diferită localizare sau cu fragmente restante după alte 
proceduri minim invazive. Totodată, pentru indicarea 
tratamentului litiazei renoureterale prin ESwL este 
foarte important de a investiga pacientul prin metode 
clinice și paraclinice, cu aprecierea densității tomo-
grafice a calculului, cu informații privind funcția re-
nală, starea morfofuncțională a parenchimului renal. 
Până la procedura de ESwL subiecții incluși în stu-
diu au fost investigați fie prin urografie intravenoasă, 
fie prin tomografie computerizată, cu determinarea 
densității calculului. Aceste investigații radiologice au 
fost indispensabile pentru a diminua riscul de apari-
ție a complicațiilor, dar și pentru siguranța efectuării 
tratamentului prin ESwL ambulatoriu. Tuturor paci-
enților incluși în cercetare li s-au administrat în scop 
analgezic preparate din grupa antiinflamatoare neste-
roidiene. Administrarea analgezicelor a fost efectuată 
pe cale intravenoasă. Procedura de litotriție extracor-
porală s-a efectuat în condiții de ambulatoriu, pentru 
majoritatea pacienților înrolați în cercetare. Pacienții 
care au avut nevoie de spitalizare pentru supraveghere, 
în vederea diminuării sau prevenirii dezvoltării com-
plicațiilor după procedură au fost spitalizați în secțiile 
de profil urologie [22].

Criteriile de analiză a rezultatelor au fost: rata 
succesului, numărul de eșecuri, timpul de rezolva-
re a calculilor, complicaţiile și modul de rezolvare a 
lor [16]. Rata de succes, „stone-free” (fragmentarea și 
eliminarea completă a calcului) s-a dedus în funcție 
de litotriptorul utilizat. În lotul I pentru dezintegra-
rea calculilor la 126 de pacienţi s-au efectuat 156 de 
ședinţe de ESwL, în 22 (17,5 %) de cazuri a fost ne-
cesară repetarea procedurii, în 4 (3,2 %) cazuri a fost 
necesară a treia ședinţă. În lotul II la 144 de pacienţi 
s-au efectuat 175 de ședinţe ESwL, în 29 (20,1 %) de 
cazuri ESwL a fost repetată, și numai la 1 pacient  
(0,7 %) au fost necesare trei proceduri de ESwL. Eva-
luarea comparativă a ambilor loturi de pacienţi a de-
monstrat că în lotul II s-a dublat numărul de bolnavi 
trataţi în condiţii de ambulatoriu (61,1 % vs. 28,6 %), 
ceea ce este legat atât de avansarea tehnologică, cât și 
de optimizarea logistică a tratamentului prin ESwL 
(p<0,01).

Studiul analitic al materialului acumulat a demon-
strat că ESwL reprezintă actualmente metoda de tra-
tament de primă elecţie la pacienţii cu litiază renală 
cu dimensiunile sub 20 mm. În cazul calculilor cu 
dimensiunile de 20-25 mm prognosticul privind reu-
șita litotriţiei cu unde de şoc este mai rezervat, totuși 
această metodă de tratament fiind recomandabilă. 
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Aparatajul performant, de ultimă generaţie, meri-
tă investiţii suplimentare, deoarece permite efectuarea 
tratamentului în regim ambulatoriu, reduce necesita-
tea în analgezice și permite zdrobirea calculilor mai 
mari și mai denși, în același timp micșorându-se rata 
complicaţiilor posibile. Succesul efectuării litotriţiei în 
condiţii de ambulatoriu este direct proporițional cu 
organizarea logistică a pregătirii pacientului pentru 
procedeul curativ. Rata complicaţiilor și a eşecului de 
tratament la pacienţii trataţi cu ESwL depinde nemij-
locit de vârsta pacienţilor, gradul de lezare a funcţi-
ei rinichiului afectat (clinic precizată prin nivelul de 
creatinină și gradul de anemie), localizarea calculilor 
la nivelul calicelor inferiori, prezenţa dereglărilor uro-
dinamicii [6; 7; 16].

Combinarea metodei de litotriție extracorpora-
lă cu aprecierea densității calculului prin tomografie 
computerizată se consideră actualmente, potrivit da-
telor din literatura de specialitate, metoda cea mai efi-
cientă, minim invazivă, cu indicații de aplicabilitate de 
primă linie pentru tratamentul litiazei reno-ureterale.

Componenta principală și decisivă a studiului cli-
nic a fost determinarea densității calculilor prin to-
mografie computerizată în unități Hounsfield. TC cu 
densometrie este criteriul de bază care a servit la de-
finitivarea loturilor de studiu. Astfel, pentru lotul de 
cercetare au fost stabilite patru grupe de densitate a 
calculilor cu pasul de 300 uH. Cea mai mare pondere 
îi revine densității 600-900 uH – 22 de cazuri (36,7 %,  
ÎI 95 % [24,5-48,9]), celelalte grupe de densitate fiind 
distribuite relativ uniform. Analizând valorile absolu-
te ale densității, au fost obținute următoarele rezultate: 
densitatea minimă – 199 uH, densitatea maximă –  
1200 uH, valoarea medie – 657 uH±39,49 [6; 7;  
14; 16].

La cei 130 de pacienți incluși în studiu a fost cer-
cetată și varietatea de factori care, direct sau indirect, 
influențează rezultatul aplicării ESwL. Există dife-
rențe privind rata de ”stone-free” după procedură în 
funcție de comorbiditate și vârsta pacientului, vechi-
mea bolii, antecedentele eredocolaterale, prezența sau 
absența infecției urinare; poziționarea, dimensiunile 
și structura chimică a calculului. Totodată, cea mai 
mare rată de ”stone free” este raportată la pacienții ti-
neri. Antecedentele de litiază renoureterală, ședințele 
de litotritie în anamneză, prezența infecției urinare 
sunt factori ce scad semnificativ rata de ”stone free”. La 
toți pacienții incluși în cercetare rata de fragmentare 
a calculilor după prima ședință de ESwL a constituit  
67 %. După prima ședință a fost posibil de rezolvat 
majoritatea calculilor. La 23 % de pacienți au fost 
necesare două ședințe de litotritie, cu creșterea ratei 
de ”stone free” până la 86 %, iar la 10 % – trei șe-

dințe, care au majorat această rată până la 95 % [23;  
24; 25].

Litotriţia extracorporeală cu unde de șoc s-a afir-
mat în întreaga lume ca o metodă de primă intenţie 
pentru tratamentul calculilor urinari, fiind cea mai 
puţin invazivă (dar nu lipsită de complicaţii) ce acope-
ră 80-90 % din indicaţiile de tratament pentru litiaza 
renoureterală [7; 14; 16; 23; 24].

Pielolitotomia deschisă
Pielolitotomia deschisă a constituit procedeul 

chirurgical de bază în tratamentul litiazei renale în 
decadele trecute. Actualmente această metodă se în-
locuiește cu metodele urologice endoscopice și mini-
invazive. În studiul efectuat au fost incluși 420 de pa-
cienţi având calculi cu dimensiunile peste 2,5 cm, care 
în majoritatea cazurilor nu pot fi zdrobiți eficient prin 
intermediul ESwL. Vârsta medie a pacienţilor supuși 
pielolitotomiei a fost de 49,31±0,62 de ani [6; 7].

Cu toate că rolul pielolitotomiei deschise în tra-
tamentul nefrolitiazei se diminuează continuu, aceas-
tă opţiune încă se aplică relativ larg în caz de calculi 
renali mai mari, în litiază coraliformă sau când im-
plementarea metodelor urologice mai puţin invazive 
este imposibil de efectuat, inclusiv în litiază renală 
recidivantă sau în anomaliile renale. Conform date-
lor acumulate de autorii studiului, dezvoltarea com-
plicaţiilor postoperatorii după pielolitotomie deschisă 
a fost influenţată de insuficienţa renală, manifestată 
prin valorile sporite ale creatininei serice și redu-
se – a hemoglobinei, de sindromul infecţios evident, 
manifestat prin leucocitoză, durata mai îndelungată 
a maladiei, dimensiunile mai mari ale calculului, de 
hidronefroză și de vârsta înaintată a pacienților ope-
rați. Numărul de complicații postoperatorii a fost în 
special influențat de insuficiență renală preexisten-
tă, durata maladiei și vârsta pacienților. Pielolitoto-
mia deschisă este aplicată în calculii mai mari de  
20 mm, obstructivi, infecţioși și tendinţa spre asociere 
a complicaţiilor postoperatorii (IRA, IRC, hemoragii, 
sepsis). Rata ”stone free” în aplicarea pielolitotomiilor 
deschise este de 93,6 %, pe când nefrolitotomia des-
chisă este o intervenţie chirurgicală vitală, radicală în 
tratamentul litiazei renale complicate coraliforme ma-
sive, multiple, infectate și recidivante. Această metodă 
permite înlăturarea masei calculoase intraoperator în 
formele grave și complicate de nefrolitiază, cu o rată 
de succes în 94,2 % cazuri [5; 6; 7].

nefrolitotomie deschisă
A fost fundamentată ştiinţific selectarea variantei 

optime de nefrolitotomie deschisă la pacienţii cu litia-
ză coraliformă. Studiul știinţific actual a demonstrat 
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rolul diferitor complicaţii locale și generale ale litiazei 
coraliforme în selectarea metodei de tratament chi-
rurgical deschis [7; 9]. De asemenea, a fost precizat 
rolul unui număr mare de factori proinflamatorii, pre-
cum și a dereglărilor de echilibru oxidativ-antioxidant 
la pacienţii cu litiază coraliformă. Tratamentul prin 
nefrolitotomie a fost mai eficient în ce privește redu-
cerea nivelului factorilor inflamatori și antioxidanţi în 
comparaţie cu alte variante de intervenţii chirurgicale 
deschise. Evaluarea dinamică a modificărilor morfo-
funcţionale ale rinichiului operat a contribuit la op-
timizarea selectării tratamentului chirurgical deschis 
prin diferite variante de nefrolitotomie la pacienţii cu 
litiază coraliformă. A fost demonstrat faptul că nefroli-
totomia fără aplicarea pensei vasculare cu oprirea flu-
xului sanguin și aplicarea suturilor etajate ameliorează 
funcţia la distanţă, afectează puţin morfologia renală 
și în același timp se asociază cu cel mai mic număr 
de complicaţii postoperatorii. Pacienţii (n=120) tra-
taţi prin nefrolitotomie deschisă au fost operați prin 
următoarele metode chirurgicale: nefrolitotomie bi-
valvă în 28 (23,3 %) de cazuri, nefrolitotomie anatro-
fică cu refrigerare în 8 (6,7 %) cazuri, nefrolitotomie 
radiară în 35 (29,5 %) de cazuri, calicolitotomia în 6 
(5,0 %) cazuri și pielonefrolitotomie 43 (35,8 %) de  
cazuri [7; 9].

În situația când parenchimul renal deasupra cal-
culului este păstrat, crește riscul unor hemoragii sem-
nificative în timpul efectuării inciziei nefrotomice. 
Pentru a reduce un asemenea risc, s-a recurs la un șir 
de metode: clamparea arterei renale cu refrigerarea ri-
nichiului a fost aplicată în 8 (6,7 %) cazuri; clamparea 
pediculului vascular (artera+vena) în 49 (40,8 %) de 
cazuri; clamparea digitală a pediculului vascular în 19 
(15,8 %) cazuri. Durata ischemiei renale a variat de la 
7 la 35 min, timpul mediu de ischemie a constituit 13,9 
± 7,06 min. Fără clamparea pedicolului vascular s-a 
operat în doar 44 (36,7%) cazuri. 

În studiu este precizată ponderea diferitor factori 
clinici și evolutivi, precum și a rezultatelor investiga-
ţiilor imagistice în selectarea tacticii chirurgicale des-
chise la pacienţii cu litiază coraliformă. Din punct de 
vedere teoretic, a fost propusă o abordare metodologi-
că ce permite evaluarea dinamică morfo-funcţională a 
rinichilor operaţi prin diferite variante de nefrolitoto-
mie [7; 9; 26].

S-a recomandat utilizarea nefrolitotomiei deschi-
se în caz de inaccesibilitate fizică sau imposibilitate 
tehnică de implementare a metodelor urologice mini-
invazive vizavi de alte metode chirurgicale deschise. 
Din variantele studiate ale nefrolitotomiei (cu/fără 
clamparea pediculului vascular; cu aplicarea suturilor 
etajate/anatomice) se recomandă alegerea variantei 

fără clampare a pediculului vascular și cu aplicarea su-
turilor etajate.

Problema știinţifică soluţionată în studiul nefro-
litiomiei a permis de a stabili pentru practica și ști-
inţa medicală ameliorarea rezultatelor tratamentului 
litiazei renale prin concremente coraliforme, în urma 
implementării, perfecţionării, aplicării comparative a 
tehnicilor chirurgicale deschise. Aprofundarea și dez-
voltarea direcției de cercetare oferă perspectiva indi-
caţiilor extinse a nefrolitotomiei în tratamentul calcu-
lilor coraliformi [7; 9].

nefrectomia în urolitiază
Nefrectomia reprezintă o opţiune de tratament 

chirurgical paliativă la pacienţii cu litiază renală com-
plicată cu lipsa de funcţie a rinichiului afectat sau în 
caz de complicaţii purulente altfel necorijabile în ri-
nichiul litiazic. Rezolvarea completă a cazului este 
influenţată de prezenţa/absenţa sindromului anemic, 
durata maladiei, nivelul de leucocitoză preoperatorie 
și dimensiunile calculilor operaţi [6; 7].

Nefrectomia a fost efectuată la 68 de pacienţi cu 
litiază renală, în baza următoarelor indicaţii: lipsa 
funcţiei renale asociată cu complicaţiile extrarenale pe-
riculoase (ex. HTA rezistentă) sau care afectează sem-
nificativ calitatea vieţii (ex. sindromul algic continuu, 
care a solicitat un tratament analgezic cronic) – în total 
50 (73,5 %) de cazuri și complicaţii infecţioase locale 
(ex. pielonefrită cronică cu evoluţie recidivantă, abces 
renal – 12 (17,6 %) pacienţi) sau generale (ex. sepsis 
uronefrogen – 6 (8,8 %) cazuri) atunci când se constată 
funcţia semnificativ redusă a rinichiului afectat [6: 7]. 

Nefrectomia în litiaza renală complicată este reco-
mandată ca metodă paliativă în cazul calculilor care 
au afectat sever funcţia renală, asociată cu apariţia 
complicaţiilor purulente și extinderea lor până la sep-
ticemie, prezentând un pericol pentru viaţa pacientu-
lui [6; 7].

nefrolitotomia percutană 
Nefrolitotomia percutană (NLP) este mai pu-

ţin invazivă în comparaţie cu metodele chirurgicale 
clasice de tratament al litiazei renale, fapt ce reduce 
timpul de spitalizare, necesitatea în transfuzii de sân-
ge și complicaţiile purulente. În același timp, rata de 
„stone free” este puţin mai mică. un avantaj al acestei 
metode reprezintă posibilitatea implementării ei repe-
tate. Nefrolitotomia percutanată este tratamentul mi-
nim-invaziv, de elecție, pentru calculii renali mai mari 
(>2 cm) incluzând calculi coraliformi, litiaza caliceală 
inferioară, calculi de consistență dură (oxalat de cal-
ciu monohidrat sau cistină) și litiază la nivelul unui 
rinichi malformat [21].
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Studiul descriptiv transversal a fost realizat pe un 
lot de 43 de pacienți cu urolitiază, supuși tratamentu-
lui prin NLP [27]. Vârsta medie a pacienților cu uro-
litiază tratați prin NLP a fost de 55±7 ani, 29 (67,5 %) 
fiind femei și 14 (32,5 %) bărbați. Distribuția anatomi-
că a nefrolitiazei a fost: rinichiul drept – 21 (48,9 %)  
de pacienți, rinichiul stâng 22 (51,1 %) de pacienți. Pe-
rioada post-operatorie în majoritatea cazurilor a con-
stituit cinci zile. Majoritatea calculilor operați au avut 
următoarele dimensiuni: 2-2,5 cm la 18 (41,86 %) pa-
cienți, 2,6-4 cm la 16 (37,2 %) pacienți și peste 4,5 cm  
la 9 (20,93 %) pacienți. Complicațiile postoperatorii au 
fost depistate și repartizate după scara Clavien-Dindo 
(CDS). Majoritatea complicațiilor depistate s-au dove-
dit a fi minore: CDS gradul 1 la 31 (72 %) de paci-
enți, CDS 2 la 7 (14 %) pacienți și CDS 3b la 6 (14 %)  
pacienți. Pacienți cu complicații de CDS gradul 4 și 5 
nu au fost detectați. La 3 (7 %) pacienți procedeul a 
fost de tip „tube-less” și la 1 (2,3 %) pacient cu canal 
dublu punctat.

Succesul intervenției NLP depinde de multipli fac-
tori, printre care compoziția și dimensiunea calculului, 
localizarea în tractul urinar, indicele masei corporale 
a pacientului, precum și anatomia sistemului colector. 
NLP este o procedură sigură și eficientă cu o rată de 
„stone-free” de 90-100 % și complicații minore [27].

Probabilitatea succesului eliminării complete ale 
concrementului operat depinde direct de dimensiu-
nile lui, fiind într-o măsură mai mică determinată de 
valorile indicelui masei corporale și scorul ASA. Rata 
maximă de pacienţi fără complicaţii intra- și posto-
peratorii, precum și „stone free” a fost maximă dacă 
suprafaţa calculului este sub 400 mm2.

Nefrolitotomia percutană este o metodă modernă 
minim invazivă cu o rată mai mică a complicaţiilor 
survenite (17,6 %) și posibilitatea intervenţiilor repe-
tate până la trei-patru. Eficacitatea la astfel de inter-
venţie este maximă (86,8 %) dacă nu survin compli-
caţii intra- și postoperatorii la o suprafaţă a calculului 
sub 400 mm2.

Datele obținute demonstrează că nefrolitotomia 
percutană este eficientă în tratamentul litiazei rena-
le, cu un index de eficientă comparabil. Tratamentul 
chirurgical prin NLP oferă o rată mare „stone free” și 
realizează așa obiective ca înlăturarea completă a cal-
culilor și conservarea parenchimului renal. Însă anali-
zând rezultatele metodei prin prisma complicațiilor și 
a duratei de recuperare postoperatorii, comparativ cu 
parametrii similari obținuți în cazul practicării chirur-
giei deschise, constatăm că indicațiile pentru chirur-
gia deschisă a nefrolitiazei s-au diminuat semnificativ 
și, actualmente, se practică într-un număr limitat de 
cazuri [6; 7; 27].

NLP a înlocuit chirurgia deschisă pentru calcu-
lii mari și complecși, inclusiv la copii. Deși NLP este 
considerată o tehnică relativ invazivă în comparație 
cu alte tehnici minim invazive, disponibile în pre-
zent, evidențele arată că utilizarea ei, în ultimii ani, 
este în creștere [6; 7; 27]. Printre factorii care impul-
sionează introducerea în practică a NLP sunt inciden-
ța sporită a nefrolitiazei, gradul înalt de securitate și 
eficientă metodei. Argumentul este valabil, mai ales, 
pentru calculii mai mari de 2 cm, calculii coralifor-
mi, care sunt rezistenți la fragmentare și calculii din 
rinichii cu anatomie patologică [6; 7; 27]. Datorită 
cercetărilor efectuate de autorii acestui articol, meto-
dă respectivă este implementată pe larg în Republica  
Moldova.

infecţie urinară și pielonefrită cronică în cadrul 
litiazei renale complicate

În lucrare au fost studiați factorii de risc pentru 
apariţia complicaţiilor funcţionale, infecţioase și infla-
matorii ale nefrolitiazei, și anume: afectarea de litiază a 
unicului rinichi funcţional sau chirurgical, durata înde-
lungată a maladiei, dimensiunile mari ale calculilor re-
nali. A fost demonstrat faptul că litiaza renală, mai ales 
cea complicată, recidivantă și infectată este asociată cu 
dereglări semnificative în sistemul imun, în nivelul sub-
stanţelor biologic active proinflamatorii și în raportul 
forţelor pro- și antioxidante în organismul bolnavului 
cu litiază renală [5; 6; 7; 17].

În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că în 
etiologia procesului infecţios-inflamatoriu al sistemu-
lui renoureteral la pacienţii cu pielonefrită cronică cal-
culoasă predomină agenţii patogeni Escherichia coli, 
Proteus spp. și Klebsiella. În faza activă a procesului 
inflamator s-au constatat dereglări hemostatice, cu ac-
tivarea hemostazei vasculo-trombocitare, cu scăderea 
locală a vascularizării și afectarea parenchimului renal 
(figura 1). 

Rata complicaţiilor infecţioase a fost în concor-
danţă cu durata cunoscută a maladiei, dimensiunile 
calculului, formele speciale de litiază (ex. litiază cora-
liformă), complicațiile manifestându-se prin modifi-
cărea concentrației substanțelor biologic active proin-
flamatorii. Litiaza renală este asociată cu un proces 
inflamator generalizat, ceea ce se confirmă prin dereg- 
lările imunității celulare și umorale, activarea imunită-
ții nespecifice [7; 17; 28; 29; 30; 31].

stresul oxidativ și starea sistemului antioxidant 
la pacienţii cu litiază renală complicată

Au fost determinați factorii de risc pentru dezvol-
tarea complicaţiilor infecţioase, inflamatorii și funcţi-
onale, ceea ce a permis evidenţierea pacienţilor care 
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necesită un tratament mai tranșant al litiazei renale, și 
anume: pacienţi cu pielonefrită cronică asociată, cu un 
rinichi, cu insuficienţă renală generală, cu dereglări de 
imunitate celulară, umorală, nespecifică, tulburări în 
activitatea sistemului antioxidant, cu un nivel sporit 
de substanţe biologic active proinflamatorii [28; 29; 
30; 31; 32]. Astfel de pacienţi solicită indicaţii medi-
camentoase suplimentare având drept scop corecţia 
dereglărilor complexe depistate.

Dereglările imunologice se confirmă prin de-
zechilibrul între substanţele pro- și antiinflamatorii, 
precum și prin tulburările funcţionale între factorii 
prooxidanţi și activitatea sistemului antioxidant [17; 
18; 19; 20; 33].

Nivelul sporit al substanţelor proinflamatorii, 
suprafaţa calculului și vârsta reprezintă factorii prin-
cipali în concentraţia iniţială a substanţelor pro- și 
antioxidante la pacienţii cu urolitiază. Concentraţia 
substanţelor proinflamatorii după tratament determi-
nă schimbările în sistemul pro- și antioxidant al orga-
nismului. Ponderea suprafeţei calculului și a vârstei ca 
factori independenţi este relativ mai mare în ce priveș-
te valorile iniţiale ale substanţelor pro- și antioxidante. 
Necroza tumorală α reprezintă factorul cel mai impor-
tant în determinarea nivelului enzimelor legate de re-
acţii cu glutation şi influenţează esenţial nivelul iniţial 
al superoxiddismutazei, catalazei, PPOA și cerulo-
plasminei, modificările superoxiddismutazei, gST, 
glutation reductazei și SH-grupelor proteinelor serice 

după tratament. Printre interleucinele studiate anume 
interleucina 6 influenţează maxim atât valorile iniţi-
ale, cât și modificările lor după tratament la pacienţii 
cu urolitiază. După cum a arătat analiza complexă, cu 
excepţia metabolismului glutationului și SH-grupelor 
proteinelor serice, restul substanţelor pro- și antioxi-
dante sunt influenţate de mai mulţi factori studiaţi. 
Modificările patologice sus-menţionate sunt ilustrate 
de figurile 2-7.

Întrucât severitatea complicaţiilor, precum și 
caracterul evoluţiei postoperatorii sunt influenţate 
de schimbările semnificative ale imunităţii celulare, 
umorale și nespecifice se recomandă determinarea în 
sânge a substanţelor biologic active precum: factorul 
necrozei tumorale α, interleucina-1β, interleucina-6 și 
interleucina-10, inclusiv a parametrilor pro- și antio-
xidanţi (ex. superoxidismutaza, catalaza, PPOA și ce-
ruloplasmina, modificările superoxiddismutazei, gST, 
glutation reductaza și SH-grupele proteinelor serice) 
[17; 18; 19; 20; 33; 34].

Pentru determinarea eficienței tratamentului indi-
cat se recomandă efectuarea examenului clinico-bio-
logic și imagistic la distanţă de 1 și 6 luni după opera-
ție [10; 17; 18; 19; 20; 33; 34].

componența chimică a calculilor reno-ureterali
Analiza componenței chimice a calculilor urinari 

constituie un aspect important în managementul paci-
enților cu urolitiază. Sunt cunoscute mai multe meto-

Figura 1. Ponderea microflorei depistate în urină pacienților cu litiază urinară.

Figura 2. Modificările evolutive ale nivelului DAM seric 
la pacienţii cu litiază renală înainte și după tratament.

Figura 3. Modificările evolutive ale nivelului NO seric  
la pacienţii cu litiază renală înainte și după tratament.
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de de determinare a componenței chimice a calculilor 
urinari. A fost propusă metoda prin chimia umedă și 
spectroscopie în infraroșu cu transformata [8]. 

În studiul efectuat, a fost demonstrată predomina-
rea majoră a urolitiazei la pacienți în grupul de vârsta 
între 30 și 60 de ani (67,3 %), ceea ce confirmă datele 
obţinute de alţi autori [1-4; 7; 8; 35; 36; 37], și anume 
că urolitiaza afectează în 93,75 % de cazuri pacienții 
cu vârsta de la 20 până la 65 de ani, grupul de vârsta 
profesional activ. 

Au fost analizați 110 calculi renali și ureterali obți-
nuţi după intervenții chirurgicale la pacienți cu uroli-
tiază. Datele clinice ale pacienților cu urolitiază au fost 
colectate conform chestionarului standardizat, struc-
turat în format electronic. Toți participanții la studiu 
și-au dat consimţământul informat în scris [8].

Calculii urinari au fost spălaţi cu apă distilată pen-
tru înlăturarea detritului și a rămășițelor de sânge, ul-
terior fiind complet uscaţi cu hârtie de filtru. Calculii 
au fost tăiaţi și zdrobiţi până la pulbere fină și supuși  
analizei chimice. Pentru aprecierea componenței chi-
mice a calculilor s-a aplicat metoda Spectroscopie în 
infraroșu cu transformata Fourier (în colaborare cu 
Institutul de Chimie al AșM) [7; 8; 15; 35; 36; 37].

Pacienţilor incluși în studiu li s-au aplicat diferi-
te metode de tratament. Majoritatea pacienţilor a fost 
tratată prin pielolitotomie – 46 (41,8 %). Restul inter-
venţiilor a inclus: ESwL – 42 (38,2 %) de  pacienţi, 
ureteroscopie – 22 (20,0 %) de pacienţi.

Anomalii ale sistemului urinar (bazinet și/sau 
ureter dublat, sindrom Froley etc.) au fost depista-
te la 14 (12,7 %) pacienți cu urolitază. Doi pacienți  
(1,8 %) aveau rinichi unic [8]. Cel mai frecvent au 
fost determinați calculi din oxalat de calciu – în 43  
(39,1 %) de cazuri, formaţi din oxalat de calciu mono-
hidrat (whewellite) în 27 (24,6 %) de cazuri și oxalat de 
calciu dihidrat (weddelite) în 16 (14,5 %) cazuri. Calculi 
din acid uric au fost depistați în 28 (25,5 %) de cazuri. 
Calculi fosfați au fost identificați în 23 (20,9 %) de ca-
zuri, fiind formaţi din hidroxilapatită în 9 (8,2%) cazuri, 
din magneziu amoniac fosfat (struvită) în 13 (11,8 %)  
cazuri, brushite – 1 (0,9 %) caz [8; 15; 35; 36; 37]. 

În 16 (14,5 %) cazuri au fost depistați calculi de 
compoziție mixtă, care au conținut whewellite și carbo-
nat apatită – 3 (2,7 %) cazuri, whitlockite și proteină –  
5 (4,5 %) cazuri, whewellite și acid uric – 4 (3,6 %) 
cazuri. Alte tipuri de calculi micști s-au întâlnit rar [8; 
15; 35; 36; 37].

Analiza chimică a calculilor urinari trebuie efec-
tuată obligatoriu. O cunoaștere mai bună a compozi-
ției chimice a calculilor urinari și a etiologiei lor va 
contribui la îmbunătățirea rezultatelor managemen-
tului urolitiazei. Corectarea dietei și educația pacien-
ților, utilizând această informație, poate îmbunătăți 
evident rezultatele măsurilor de profilaxie primară și 
de prevenire a recurenței urolitiazei. Informația obți-
nută despre componența chimică a calculilor urinari, 
cu identificarea factorilor de risc caracteristici pentru 

Figura 4. Corelaţie simplă între factorul necrozei  
tumorale și activitatea glutation reductazei  

la pacienţii cu litiază renală. 

Figura 5. Corelaţie simplă între modificările factorului 
necrozei tumorale și modificările activităţii glutation 

reductazei la pacienţii cu litiază renală.

Figura 6. Influenţa diferitor factori asupra concentraţiei 
aldehidei malonice în ser înainte de tratament. 

Figura 7. Influenţa diferitor factori asupra concentraţiei 
superoxiddismutazei în ser înainte de tratament. 
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Republica Moldova, poate fi utilizată și de către spe-
cialiștii din domeniul sănătății în planificarea măsu-
rilor de profilaxie pentru a reduce incidența crescută 
a urolitiazei în această regiune și pentru elaborarea 
recomandărilor mai certe în scopul prevenirii recu-
renței patologiei la pacienții cu urolitază recidivantă 
[8; 15; 35; 36; 37].

Metafilaxia litiazei reno-ureterale 
În premieră pentru Republica Moldova s-a 

realizat un studiu clinic multilateral axat pe profilaxia 
şi metafilaxia urolitiazei recidivante [12; 15]. În baza 
cercetărilor efectuate au fost identificați factorii ce fa-
vorizează apariția recurențelor de urolitiază: modul de 
viață, sexul și vârsta pacienților, componența chimică 
a calculilor, localizarea calculului reno-ureteral, dere-
glările urodinamice și inflamatorii [38; 39; 40; 41; 42]. 
S-a demonstrat că boală litiazică dezvoltă mai frecvent 
pacienții cu indici ridicați ai stresului oxidativ, cu de-
clinul sistemului antioxidant și cei cu imunodeficien-
țe. În manieră inedită, folosind spectrometria în in-
fraroșu cu transformata Fourier, au fost determinate 
particularitățile componenței chimice a calculilor uri-
nari la pacienții cu urolitiază recidivantă din Republi-
ca Moldova. Prin metoda Kaplan-Meier s-a prognozat 
timpul de apariție a recidivei litiazei urinare la pacien-
ții incluși în studiu. În baza investigațiilor clinico-pa-
raclinice și de laborator complexe au fost identificate 
dereglările metabolice particulare la pacienții cu litia-
ză urinară recidivantă și s-a argumentat eficacitatea 
tratamentului metafilactic în această patologie [12; 15; 
35; 43; 44; 45; 46]. 

În premieră națională a fost modelat „patternul 
generalizat” care a demonstrat valoarea metafilaxiei 
în anticiparea recidivelor, inclusiv prin stabilizarea ni-
velului de creatinină și reglarea funcției rinichilor la 
pacienții cu litiaza recidivantă. Au fost argumentate 
o serie de criterii de conduită post tratament medi-
co-chirurgical al pacienţilor cu urolitiază recidivantă 
și s-a elaborat un algoritm de recomandări și măsuri 
eficiente de metafilaxie generală și individuală a litia-
zei urinare recurente [12; 15; 35; 43; 44; 45; 46]. 

Problema științifică soluționată de studiu constă 
în identificarea factorilor ce condiționează dezvoltarea 
recidivelor de litiază urinară și elaborarea în temeiul 
acestor evidențe a unui algoritm de conduită diagnos-
tică și tratament medico-comportamental metafilac-
tic, aplicat pacienților cu urolitiază recidivantă, inova-
ție care a permis diminuarea recurențelor bolii [12; 15; 
35; 43; 44; 45; 46].

A fost demonstrată valoarea evaluării clinico-pa-
raclinice complexe a pacienților în vederea prognoză-
rii recidivei urolitiazei și a selectării metodei metafi-
lactice adecvate. În temeiul bilanțului metabolic și al 
modificărilor imunologice, prin studierea stresului 
oxidativ și a stării sistemului antioxidant, prin cerce-
tarea componenței chimice a calculilor la pacienţii cu 
litiază urinară recidivantă a fost argumentată eficacita-
tea tratamentului metafilactic al urolitiazei recurente.

Frecvența recidivelor, urmărită perseverent la pa-
cienții din loturile de studiu, s-a considerat drept ca-
merton de eficiență a curelor de prevenție antirecidi-
vă, deoarece recidivele denotă, de regulă, ineficacitatea 
metafilaxiei efectuate. Cu cât mai relevant este nivelul 
recidivelor, cu atât mai inferior se cotează efectul me-
tafilaxiei [12; 15; 35; 43; 44; 45; 46].

Pe parcursul a 36 de luni de supraveghere a pa-
cienţilor cu urolitiază recidivantă din cele trei loturi 
(160 de pacienţi) incluse în studiu, 42 au produs recu-
rențe ale bolii (tabelul 1). Distribuția statistică a rate-
lor de recidive ale urolitiazei în loturile cercetate a fost 
semnificativ neomogenă (χ2(2)=14,2; p=0,0008). 

Cea mai joasă rată de recurențe urolitiazice s-a 
constatat la pacienţii din lotul I – 12,1 % (7 din 58 de pa-
cienți). Recidive de urolitiază au produs și 13 (25,0 %)  
pacienți din lotul II, dar cea mai importantă rată de 
recidive au produs pacienții din lotul III – 44,0 % 
(22 din 50 de pacienți). Riscul relativ al apariției re-
curenței urolitiazei la pacienții care, după evaluarea 
metabolică, au respectat recomandările metafilactice 
specializate (lotul I) a fost de RR=0,22 (CI 95 % 0,09-
0,51; χ2(2)=13,9; p=0,0001). Astfel, riscul de recurențe 
la pacienții din lotul I este de 4,55 ori mai jos decât 
în lotul III (p=0,0001). Riscul relativ al recurenței 

tabelul 1 
rata de recidive ale urolitiazei în loturile de cercetare

lot cercetat
recidivă non-recidivă

Total χ2 P
n (%) n (%)

Lotul I 7 (12,1 %) 51 (87,9 %) 58
14,2 0,0008Lotul II 13 (25,0 %) 39 (75,0 %) 52

Lotul III 22 (44,0 %) 28 (56,0 %) 50
Total 42 (26,3 %) 118 (73,7 %) 160
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de urolitiază la pacienții care au urmat recomandă-
rile metafilactice generale (lotul II) a fost RR=0,495  
(CI 95 % 0,24-0,98; χ2(2)=4,08; p=0,044). În baza re-
zultatelor obținute, s-a determinat că riscul recidivă-
rii  la pacienții din acest lot (lotul II) este de 2,02 ori 
mai jos decât riscul  pacienţilor din lotul III (p=0,044). 
Deși nesemnificativ, riscul relativ al dezvoltării reci-
divelor a fost mai mare la pacienţii din lotul II com-
parativ cu pacienţii care au îndeplinit recomandările 
metafilactice specializate, fapt ce justifică eficacitatea 
antirecidivantă a acestor măsuri. 

utilizând curbele Kaplan-Meier, s-a comparat 
timpul până la apariţia recidivelor de calculi urinari în 
loturile de cercetare și cel de control, determinându-se 

diferenţe în funcție de metodele de tratament metafi-
lactic aplicat (figura 8). În loturile cercetate se atestă 
diferențe semnificative statistic pentru intervalul de 
timp până la recurență, fapt semnalat și de testul log-
rank (tabelul 2). Efectuând comparații pe perechi (ta-
belul 3) între lotul cu metafilaxie specializată (lotul I)  
și cel cu metafilaxie generală (lotul II), s-a determinat 
că diferenţele pentru intervalul liber de recidivă a uro-
litiazei sunt nesemnificative (p>0,05).

Pentru a estima probabilitatea beneficiului tra-
tamentelor metafilactice generale și specializate, s-a 
calculat numărul de pacienţi ce urmează a fi tratați 
de această manieră (NNT) pentru a preveni recidiva 
urolitiazei, acesta fiind definit ca echivalentul reduce-
rii absolute a riscului de dezvoltare a recurenţei litiazei 
urinare. 

Astfel, în lotul de control riscul absolut de recidivă 
a urolitiazei pe parcursul a trei ani s-a estimat a fi de  
44 %, pe când în lotul care a beneficiat de tratament me-
tafilactic specializat valoarea riscului absolut a consti-
tuit 12,07 %. Rezultă că reducerea riscului, definită ca 
diferenţa absolută între rata de recidivă a urolitiazei la 
pacienţii supuși tratamentului metafilactic specializat 
și rata recidivelor în lotul de control, este de 31,93 % (in-
terval de încredere (CI 95 %) – 15,82 până la 48,04 %).  
S-a dedus o valoare a acestuia egală cu 4, ceea ce în-
seamnă că 1 din 4 pacienţi va beneficia de pe urma 
tratamentului metafilactic specializat, evitând recu-
rența litiazei urinare. Intervalul de încredere (CI 95 %) 
pentru numărul necesar de tratat (NNT) a constituit 
2,1-6,3.

Figura 8. Curbele Kaplan-Meier pentru timpul  
de apariție a recurenței urolitiazei în loturile cercetate.

tabelul 2 
Timpul mediu până la recidivă 

loturile  
cercetate

Media
(luni)

devierea  
standard

95 % încredere Testul  
log-rank

(Mantel-cox)
Plimita  

inferioară
limita  

superioară

Lotul I 34,379 0,648 33,110 35,649

15,067 0,0001Lotul II 31,846 1,145 29,602 34,090

Lotul III 27,860 1,538 24,845 30,875

Total 31,519 0,685 30,176 32,862

Notă: testul log-rank (Mantel-Cox) pentru comparații de ansamblu.

tabelul 3 
rata de recurențe produse în loturile de studiu 

comparații pe perechi
χ2

lotul i lotul ii lotul iii
P χ2 P χ2 P

Testul log- 
rank

(Mantel-Cox)

Lotul I     3,261 0,071 14,965 0,000
Lotul II 3,261 0,071     4,261 0,039
Lotul III 14,965 0,000 4,261 0,039    
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tament există și factori de risc aparte, precum dimensi-
unile mari ale calculului renal și localizarea acestuia  la 
nivelul calicelor inferioare, obezitatea și scorul SAS –  
pentru metodele deschise și endoscopice.

Rata complicaţiilor infecţioase a fost în concor-
danţă cu durata cunoscută a maladiei, dimensiunile 
calculului, formele speciale de litiază (ex. litiază cora-
liformă), complicațiile manifestându-se prin modifi-
cărea concentraţiei substanţelor biologic active proin-
flamatorii. Litiaza renală este asociată cu un proces 
inflamator generalizat, ceea ce se confirmă prin dereg- 
lările imunității celulare și umorale, activarea imuni-
tății nespecifice. Dereglările imunologice se confir-
mă prin dezechilibrul între substanțele pro- și anti-
inflamatorii, precum și tulburările funcționale între 
factorii pro-oxidanți și activitatea sistemului antio-
xidant. 

Dereglările clinic semnificative ale funcţiei renale 
sunt asociate cu durata maladiei, unicul rinichi, litiaza 
coraliformă, componenţa chimică (struvită, oxalaţi, 
uraţi). Intervenţia chirurgicală timpurie permite re-
zolvarea insuficienţei renale acute în marea majoritate 
a cazurilor de litiază renală, inclusiv cea complicată.

Pentru pacienţii cu asociere a insuficienţei renale 
și nefrolitiazei este caracteristică rata sporită a dezvol-
tării complicaţiilor infecţioase.

Tratamentul antibacterian și intervenţional con-
form indicaţiilor cunoscute ameliorează evoluţia și 
previne exacerbările pielonefritei cronice la pacienţii 
cu litiază renală complicată.
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concluZii

Studiul analitic efectuat a confirmat că metodele 
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Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu 
un șir de provocări de ordin economic, ecologic și so-
cial. Printre ele menționăm: dependența excesivă de 
sursele energetice neregenerabile și derivatele acesto-
ra în condițiile scumpirii lor necontenite; degradarea 
și poluarea resurselor naturale, în special a solurilor 
și apelor; reducerea biodiversității în partea aeriană și 
subterană a solurilor; manifestarea tot mai frecventă a 
secetelor drept consecință a aridizării climei în contex-
tul încălzirii globale; dezintegrarea comunităților rura-
le; răspândirea bolilor netransmisibile în societate ș.a.
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croP rotation and soil fertility – limiting factors in ensuring the sustainable develoP-
ment of agriculture in the rePublic of moldova 
summary. The article comprises experimental data obtained from long-term tests in crop rotations and permanent 

crops carried out at ”Selectia” Research Institute of Field Crops.They confirm the possibility of significantly reducing the 
dependence of agriculture on the use of mineral fertilizers and pesticides for diseases,pests and weeds control,irrigation 
water etc.The effect of fertilization  is considerably higher in the permanent crop and at the incorrect alternation of the 
crops after the predecessors,compared to the effect of crop rotation.The efficiency of using nitrogen from mineral fertil-
izers is relatively low which increases the risk of global warming by emission of nitrogen oxides in the atmosphere.The 
share of soil fertility in the formation of yields for most crops is dominant due to the relatively small share of nitrogen 
from mineral fertilizers in the total nitrogen extract.The sustainable and resilient management of soil organic matter is 
crucial in order to ensure a viable development of agricultural sector in the Republic of Moldova.Agriculture can provide 
both the country”s food security and its energy security.

Keywords: crop rotation, monoculture, soil fertility, nitrogen use efficiency, sustainable agriculture.

rezumat. Articolul include date experimentale obținute în experiențe de câmp de lungă durată în asolament și în 
culturi permanente realizate în cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”. Ele confirmă posibi-
litatea reducerii semnificative a dependenței agriculturii de folosirea îngrășămintelor minerale și a pesticidelor în com-
baterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor, de apa irigațională etc. Efectul fertilizării este considerabil mai înalt în cultura 
permanentă și în asolament la amplasarea incorectă a culturilor după premergători, comparativ cu efectul asolamentului. 
Eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale este relativ mică, cea ce sporește pericolul emanării oxizilor de 
azot care provoacă încălzirea globală. Ponderea fertilității solului în formarea producției pentru majoritatea culturilor este 
dominantă din cauza ponderii relativ mici a azotului din îngrășăminte minerale în extrasul total de azot. Managementul 
durabil și rezilient al materiei organice a solului este decisiv în vederea asigurării dezvoltării durabile a sectorului agrar în 
Republica Moldova. Agricultura poate asigura atât securitatea alimentară a țării, cât și securitatea energetică.

Cuvinte-cheie: asolament, cultură permanentă, fertilitate, sol, eficacitatea folosirii azotului și a apei, agricultură  
durabilă.

Agricultura este marcată de o criză sistemică cau-
zată de modelul industrial de intensificare a producției 
agricole, care nu asigură pe moment și nu va asigura 
nici pe viitor o dezvoltare durabilă. Dominarea inte-
reselor economice în detrimentul respectării legități-
lor agronomice și ecologice în ultimii 25-30 de ani au 
agravat situația în sectorul agrar și în comunitățile ru-
rale. Iată de ce este cazul să concepem și să promovăm 
un nou model de intensificare a agriculturii, capabil să 
răspundă la provocările enumerate mai sus și apărute 
din dorința nesăbuită a omului de a domina natura, din  
neglijența sa față de principiile fundamentale de func-
ționare durabilă a ecosistemelor naturale [4-5].
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Problema cheie în agricultura modernă este canti-
tatea insuficientă de materie organică introdusă în sol 
și prevalarea proceselor de descompunere asupra pro-
ceselor de sinteză a materiei organice a solului, urmare 
a mai multor factori:

▪ suprasaturarea structurii suprafețelor de însămân-
țare cu culturi prășitoare, îndeosebi cu culturi tehnice, 
și folosirea excesivă a arăturii cu plug cu cormană;

▪ înlocuirea vegetației perene care a format solurile 
de cernoziom cu vegetație anuală;

▪ lipsa îngrășămintelor organice și folosirea pre-
ponderentă a îngrășămintelor minerale, în special a 
celor de azot, care intensifică procesele de mineraliza-
re a materiei organice a solului;

▪ folosirea mijloacelor chimice de combatere a bo-
lilor, dăunătorilor și buruienilor, care afectează activi-
tatea biotei solului [1-3].

În consecință, a scăzut considerabil sănătatea (ca-
litatea) solului, s-a accentuat degradarea lui, vulnera-
bilitatea la schimbările climatice, s-a înrăutățit starea 
fitosanitară a semănăturilor. Nivelul înalt de atac cu 
boli, dăunători și buruieni este o consecință a greșeli-
lor admise în managementul materiei organice a solu-
lui și a productivității culturilor.

Regula de bază trebuie să fie astăzi preîntâmpi-
narea, și nu „lupta” cu consecințele nefaste. Sistemul 
de agricultură și asigurarea cu produse alimentare ur-
mează să fie regândit. Schimbările încep cu solul, care 
este baza existenței vieții pe Pământ. Acumularea car-
bonului în sol este primul pas în asigurarea securității 
alimentare și reducerii încălzirii globale.

Nutriția plantelor necesită a fi înlocuită cu nutriția 
solului, acesta urmând să asigure astfel populația cres-
cândă a Terrei cu produse alimentare fără consecințe 
negative asupra mediului ambiant și sănătății oame-
nilor. Datele experimentale obținute într-o serie de 
experimente de câmp de lungă durată, inclusiv în aso-
lamente și în culturi permanente, din cadrul Institutu-
lui de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” 
(mun. Bălți) confirmă posibilitatea reducerii conside-
rabile a dependenței gospodăriilor agricole de sursele 
energetice neregenerabile și derivatele lor cu ulterioa-
ra ameliorare a stării mediului ambiant.

condiȚiile Și MeTodele  
de cerceTare

Cercetările au fost efectuate într-o experiență de 
câmp de lungă durată cu studierea a 8 asolamente, fi-
ecare a câte 10 câmpuri cu diferit grad de saturare cu 
culturi prășitoare (de la 40 până la 70 %), inclusiv: 10-
30 % sfeclă de zahăr; 10-20 % floarea-soarelui; 20-40 %  
porumb boabe. grâul de toamnă ocupă 30 % în struc-
tura asolamentelor, dar este amplasat după diferiți pre-

mergători: un câmp după premergători cu termen de 
recoltare timpuriu, alt câmp după porumb la siloz, iar 
altul după porumb boabe. Sfecla de zahăr este însă-
mânțată după grâul de toamnă amplasat după diferiți 
premergători în diferite verigi ale asolamentului.

Sistemul de lucrare și fertilizare a solului este dife-
rențiat pe culturi și asolamente, fiind descris în lucră-
rile noastre precedente [1-3]. Asolamentul 7 servește 
ca martor nefertilizat. Asolamentul 3 este fertilizat și 
include aceeași componență și alternanță a culturilor 
ca în asolamentul 7. Concomitent, cercetările sunt re-
alizate în cultura permanentă a grâului de toamnă, po-
rumbului boabe, florii-soarelui, sfeclei de zahăr ș.a. pe 
fond fertilizat și nefertilizat. Suprafața parcelei experi-
mentale constituie în asolament 283 m2 în trei repetiții, 
iar în cultura permanentă 450 m2, fără repetiții. Expe-
rimentele în asolamente au fost inițiate în 1962, iar cu 
culturi permanente în 1965. Practicile agricole folosite 
la cultivarea culturilor sunt tipice pentru regiunea de 
nord a Republicii Moldova, iar soiurile și hibrizii folo-
siți sunt incluși în Registrul soiurilor de plante admise 
pentru cultivare. Solurile câmpului experimental sunt 
reprezentate de Cernoziom Tipic cu un conținut de 
materie organică de 4,8-5,0 % (după metoda Tiurin).

reZulTaTe Și discuȚii

Efectele asolamentului și fertilizării solului pen-
tru diferite culturi sunt prezentate în tabelul 1. Efec-
tul asolamentului este diferența (sporul) de pro-
ducție obținută în asolament comparativ cu cultura 
permanentă pe fond fertilizat și nefertilizat, iar efec-
tul fertilizării este diferența (sporul) producției ob-
ținute în urma fertilizării în asolament și în cultu-
ra permanentă. Sporul de producție la amplasarea 
grâului de toamnă după borceag de primăvară în 
asolament a constituit pe fond nefertilizat 2,53 t/ha  
(131,1 %), iar pe fond fertilizat 2,09 t/ha (70,6 %).

Efectul asolamentului la amplasarea grâului de 
toamnă după premergători timpurii a fost considera-
bil mai mare comparativ cu efectul fertilizării, consti-
tuind 0,59 t/ha (13,2 %). Situația se schimbă radical 
la amplasarea grâului de toamnă după premergători 
târzii (porumb boabe). Efectul asolamentului consti-
tuie aici pe fond nefertilizat 0,63 t/ha (32,6 %), iar pe 
fond fertilizat 0,64 t/ha (21,6 %), ceea ce este conside-
rabil mai mic decât efectul fertilizării, care a constituit  
1,04 t/ha (40,6 %).

Efectul fertilizării crește și mai mult în cultura 
permanentă a grâului de toamnă, constituind 1,03 t/ha 
(53,4 %). Astfel, efectul fertilizării crește semnificativ 
la amplasarea grâului de toamnă după premergători 
târzii comparativ cu premergătorii timpurii în asola-
ment. Scăderea efectului asolamentului la amplasarea 
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grâului de toamnă după premergători târzii și, în spe-
cial, în cultura permanentă, este însoțită de creșterea 
eficacității fertilizării minerale, această creștere fiind 
totuși cu mult mai mică decât efectul asolamentului la 
amplasarea grâului de toamnă după premergători tim-
purii. În condițiile creșterii considerabile a prețurilor 
la îngrășămintele minerale este cu mult mai avantajoa-
să respectarea asolamentelor cu amplasarea corectă a 
grâului de toamnă după premergători timpurii, decât 
compensarea lipsei lor cu exces de îngrășăminte mi-
nerale de azot și mijloace chimice pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor și buruienilor.

Pentru porumb boabe efectul asolamentului pe 
fond nefertilizat a constituit 1,50 t/ha (41,6 %), iar pe 
fond fertilizat – 0,35 t/ha (6,6 %) (tabelul 2). Efectul 
fertilizării în asolament a constituit 0,51 t/ha (3,9 %), 
iar efectul fertilizării în cultura permanentă – 1,66 t/ha  
(46,0 %). Creșterea considerabilă a eficacității ferti-
lizanților în cultura permanentă este provocată de 
schimbarea raportului dintre ciuperci și bacterii în 
microflora solului cu predominarea ciupercilor pato-
gene în cultura permanentă. Sistemul radicular în cul-
tura permanentă nu este capabil să folosească eficient 
apa și nutriția, având un grad mai înalt de atac cu boli. 
În cultura permanentă scade competitivitatea plante-
lor contra buruienilor, dar și contra patogenilor din 
partea aeriană a plantelor.

Efectul asolamentului pentru orzul de toamnă a 
constituit pe fond nefertilizat 1,16 t/ha (68,6 %), iar 
pe fond fertilizat – 0,69 t/ha (19,8 %). Efectul fertiliză-
rii în asolament a constituit 1,32 t/ha (46,3 %), iar în 
cultura permanentă – 1,79 t/ha (105,9 %) (tabelul 3).  
Efectul asolamentului pentru floarea-soarelui a consti-
tuit pe fond nefertilizat 0,58 t/ha (41,1 %), iar pe fond 
fertilizat – 0,56 t/ha (34,8 %) (tabelul 4). Efectul ferti-
lizării în asolament s-a redus considerabil, cu 0,18 t/ha  
(9,0 %), rămânând la același nivel și în cultura perma-
nentă – de 0,20 t/ha (14,2 %).

Pentru sfecla de zahăr efectul asolamentului a 
constituit pe fond nefertilizat 20,64 t/ha (288,3 %), 
iar pe fond fertilizat – 22,52 t/ha (156,6 %) (tabelul 
5). Efectul fertilizării în asolament a fost de 9,1 t/ha  
(32,7 %), iar în cultura permanentă – de 7,22 t/ha 
(100,8 %). Se observă deci o legitate comună pentru 
toate culturile, dar și diferențiată pe culturi – fertiliza-
rea reduce efectul asolamentului, iar respectarea aso-
lamentului reduce efectul fertilizării. Aceasta a servit 
drept motiv pentru majorarea dozelor de îngrășămin-
te minerale în condițiile specializării și concentrării 
agriculturii odată cu simplificarea, ba chiar cu negli-
jarea asolamentelor. În realitate, îngrășămintele mine-
rale reduc, dar nu exclud efectul asolamentului, fapt 
recunoscut și de Libih [6]. 

Rolul asolamentelor crește în condițiile scumpirii 
prețurilor la pesticide și la îngrășămintele minerale, cu 
atât mai mult că cele din urmă sunt și mai puțin solicita-
te din cauza eficienței scăzute. Noi am calculat eficacita-
tea folosirii azotului din îngrășămintele minerale la cul-
tivarea culturilor în asolament și în cultura permanentă, 
de rând cu determinarea ponderii fertilității solului în 
formarea nivelului de producție (tabelele 6-10). Astfel, 
eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele mine-
rale la cultivarea grâului de toamnă după borceag de 
primăvară constituie 21,7 %, iar după porumb boabe –  
38,1 %, rămânând la același nivel în cultura permanen-
tă – 37,8 % (tabelul 6). Ponderea fertilității solului în 
formarea nivelului de producție a grâului de toamnă a 
constituit  88,3 %, 71,1 % și 65,2 %, corespunzător. 

Porumbul boabe în asolament formează produc-
ția preponderent datorită fertilității solului – 91,0 %  
(tabelul 7). În cultura permanentă a porumbului crește 
rolul azotului din îngrășămintele minerale cu scăderea 
concomitentă a ponderii fertilității solului până la 
68,5%. Aceste date corelează cu cele relatate anterior 
privind producția porumbului în cultura permanentă.

Orzul de toamnă este amplasat după porumb boa-
be în asolament, de aceea folosește mai eficient azotul 
din îngrășămintele minerale – 39,5 %, iar ponderea 
fertilității solului în formarea nivelului de producție 
în asolament constituie 68,4 % (tabelul 8). Orzul de 
toamnă folosește mult mai eficient azotul din îngră-
șămintele minerale în cultura permanentă (80,5 %) și, 
corespunzător, acoperă aproximativ jumătate din ex-
portul de azot cu producția (48,6 %).

Floarea-soarelui folosește azotul în aceeași măsu-
ră din îngrășămintele minerale, indiferent de metoda 
de cultivare (24,0-26,7 %). Corespunzător, ponderea 
fertilității solului în formarea producției în cultura 
permanentă și în asolament constituie 87,6 și 91,7 % 
(tabelul 9). 

Sfecla de zahăr este o cultură cu consum înalt de 
elemente nutritive, inclusiv de azot. Eficacitatea folosi-
rii azotului din îngrășămintele minerale în asolament 
a constituit 60,7 %, iar în cultura permanentă – 50,3 %.  
Ponderea fertilității solului în formarea producției sfec- 
lei de zahăr a constituit în asolament 75,3 %, iar în cul-
tura permanentă – 49,7 %.

Din cauza dominării proceselor de mineralizare a 
materiei organice asupra proceselor de sinteză, pe toate 
variantele studiate se observă o reducere a rezervelor de 
materie organică a solului comparativ cu rezervele ini-
țiale (la fondarea experienței) (tabelul 11), cu excepția 
parcelelor cu pârloagă. Cele mai mari pierderi în urma 
mineralizării materiei organice a solului se constată în 
ogorul negru – 410 kg C/ha. Respectarea asolamentu-
lui cu includerea a 30 % lucernă, în asolament cu 40 % 
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tabelul 1 
efectul asolamentului și fertilizării (%) pentru grâul de toamnă după diferiți premergători,  

media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metode de cultivare Premergători
Fond de fertilizare spor de pro-

ducție de la 
fertilizare, t/ha

efectul 
fertilizării, 

%nefertilizat fertilizat

Asolament
Borceag de primăvară 4,46 5,05 +0,59 13,2

Porumb boabe 2,56 3,60 +1,04 40,6
Cultura permanentă 1,93 2,96 +1,03 53,4

Spor de la asolament

După borceag  
de primăvară

t/ha +2,53 +2,09
% 131,1 70,6

După porumb 
boabe

t/ha +0,63 +0,64
% 32,6 21,6

tabelul 2  
efectul asolamentului și fertilizării (%) pentru porumb boabe,  

media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metode de cultivare
Fond de fertilizare spor de produc-

ție de la fertili-
zare, t/ha

efectul  
fertilizării,  

%nefertilizat fertilizat

Asolament 5,11 5,62 +0,51 9,9
Cultura permanentă 3,61 5,27 +1,66 46,0

Spor de producție de la asolament, t/ha +1,50 +0,35
Efectul asolamentului, % 41,6 6,6

culturi prășitoare, și aplicarea a 4 t/ha de gunoi de grajd 
în asolament nu compensează pierderile anuale de ma-
terie organică a solului, care constituie 270,0 kg C/ha. 
Aplicarea a 12 t/ha de gunoi de grajd în asolament, cu 
60 % culturi prășitoare, inclusiv trei câmpuri de sfe-
clă de zahăr, nu este suficientă pentru compensarea 
pierderilor de elemente minerale anuale în volum de  
150 kg C/ha. Pentru o evaluare mai obiectivă a acestor 
pierderi este necesar de analizat schimbările care au loc 
pe întreg profilul solului de 0-100 cm.

Cultivarea culturilor în asolament contribuie la 
folosirea mai rațională a apei pentru formarea fiecărei 
unități de producție de bază (tabelul 12). Spre exemplu, 
la amplasarea grâului de toamnă după premergători 
timpurii (borceag de primăvară) consumul de apă pen-
tru formarea unei tone de boabe a constituit 341,4 tone, 
iar după porumb boabe 447,3 tone, ceea ce aproape că 
s-a echivalat cu consumul de apă pentru obținerea unei 
tone de boabe în cultura permanentă – 491,5 tone.

Nu mai puțin importantă în condiții de stepă, cu 
secete frecvente, reprezintă și capacitatea de acumu-
lare a apei în sol în perioada de toamnă–primăvară. 
Drept exemplu s-a folosit porumbul boabe cultivat în 
cultura permanentă și în asolamente cu diferit grad de 
saturare cu culturi prășitoare, comparativ cu parcelele 
de ogor negru și pârloagă (tabelul 13).

Cea mai mică capacitate de acumulare a apei 
din precipitațiile atmosferice în sol, în medie pentru  
10 ani, se constată pe parcelele de ogor negru –  
28,8 mm și 50,0 mm, pentru straturile de sol 0-100 și 
0-200 cm, corespunzător. Cea mai mare capacitate de 
acumulare a apei în sol, în medie pentru 10 ani, se re-
levă pentru pârloagă – 118,0 și 166,4 mm pentru stra-
turile de sol 0-100 și 0-200 cm, corespunzător.

După capacitatea de acumulare a apei din precipi-
tații în perioada de toamnă–primăvară asolamentele 
cu diferit grad de saturare cu culturi prășitoare depă-
șesc cu mult cultura permanentă a porumbului boabe 
în ambele straturi de sol, în medie pentru 10 ani. Pre-
zența permanentă a vegetației pe câmp este principială 
atât sub aspect ecologic, cât și agronomic.

În anul secetos 2015 a fost evident avantajul asola-
mentului cu ierburi perene (lucerna) după cantitatea de 
apă acumulată în ambele straturi de sol, dar îndeosebi 
în al doilea metru de sol (100-200 cm). Acest avantaj se 
exprimă prin obținerea celui mai înalt nivel de producție 
a porumbului în asolamentul cu ierburi perene, în anul 
secetos, comparativ cu asolamentele fără ierburi perene 
(tabelul 14). În același timp, porumbul în cultura perma-
nentă a fost cu totul compromis. Avantajele asolamentu-
lui, în special la amplasarea culturilor după premergă-
tori favorabili, se relevă și la cultura grâului de toamnă în 
asolament comparativ cu cultura permanentă.
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tabelul 3  
efectul asolamentului și fertilizării (%) pentru orzul de toamnă,  

media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metoda de cultivare
Fond de fertilizare spor de produc-

ție de la fertili-
zare, t/ha

efectul  
fertilizării,  

%nefertilizat fertilizat

Asolament 2,85 4,17 +1,32 46,3
Cultura permanentă 1,69 3,48 +1,79 105,9

Spor de producție de la asolament, t/ha +1,16 +0,69
Efectul asolamentului, % 68,6 19,8

tabelul 4  
efectul asolamentului și fertilizării (%) pentru floarea-soarelui,  

media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția”

Metoda de cultivare
Fond de fertilizare spor de produc-

ție de la fertili-
zare, t/ha

efectul  
fertilizării,  

%nefertilizat fertilizat

Asolament 1,99 2,17 +0,18 9,0
Cultura permanentă 1,41 1,61 +0,20 14,2

Spor de producție de la asolament, t/ha 0,58 0,56
Efectul asolamentului, % 41,1 34,8

tabelul 5 
efectul asolamentului și fertilizării (%) pentru sfecla de zahăr,  

media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metoda de cultivare
Fond de fertilizare spor de pro-

ducție de la 
fertilizare, t/ha

efectul  
fertilizării,  

%nefertilizat fertilizat

Asolament 27,80 36,90 9,10 32,7
Cultura permanentă 7,16 14,38 7,22 100,8

Spor de producție de la asolament, t/ha 20,64 22,52
Efectul asolamentului, % 288,3 156,6

tabelul 6 
eficacitatea folosirii azotului din îngrășăminte de grâul de toamnă cultivat în asolament, după diferiți 

premergători, și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Premergători
spor  

de producție,  
t/ha

azot extras 
cu sporul de 
producție, 

kg/ha

cantitatea 
totală de azot 

extrasă cu 
producția, 

kg/ha

azot 
introdus cu 
îngrășămin-

tele minerale, 
kg/ha

eficacitatea 
folosirii 

azotului din 
îngrășămin-

tele minerale, 
%

Ponderea 
fertilității 
solului în 
formarea 

producției,  
%

asolament
Borceag de primăvară 0,59 19,5 167,0 90 21,7 88,3

Porumb boabe 1,04 34,3 118,8 90 38,1 71,1
cultura permanentă

grâu de toamnă 1,03 34,0 97,7 90 37,8 65,2
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tabelul 7  
eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale de porumbul boabe  

în asolament și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metoda  
de cultivare

spor  
de producție,  

t/ha

azot extras 
cu sporul de 
producție,  

kg/ha

cantitatea 
totală de azot 

extrasă cu 
producția,  

kg/ha

azot introdus 
cu îngră-
șămintele 
minerale,  

kg/ha

eficacita-
tea folosirii 
azotului din 

îngrășăminte-
le minerale, %

Ponderea fer-
tilității solului 

în formarea 
producției,  

%
Asolament 0,51 11,7 129,3 0* 91,0

Cultura  
permanentă 1,66 38,2 121,2 60 63,7 68,5

NOTă: Îngrăşămintele minerale nu se introduc nemijlocit în asolament sub porumb boabe.

tabelul 8  
eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale de orzul de toamnă  

în asolament și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția”

Metoda  
de cultivare

spor  
de producție,  

t/ha

azot extras cu 
sporul  

de producție,  
kg/ha

cantitatea 
totală de azot 

extrasă  
cu producția,  

kg/ha

azot introdus 
cu îngră-
șămintele 
minerale,  

kg/ha

eficacita-
tea folosirii 
azotului din 

îngrășăminte-
le minerale, %

Ponderea fer-
tilității solului 

în formarea 
producției,  

%
Asolament +1,32 35,6 112,6 90 39,5 68,4

Cultura  
permanentă +1,79 48,3 94,0 60 80,5 48,6

tabelul 9 
eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale de floarea soarelui  

în asolament și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția” 

Metoda de 
cultivare

spor  
de producție,  

t/ha

azot extras 
cu sporul de 
producție,  

kg/ha

cantitatea 
totală de azot 

extrasă cu 
producția,  

kg/ha

azot introdus 
cu îngră-
șămintele 
minerale,  

kg/ha

eficacita-
tea folosirii 
azotului din 

îngrășăminte-
le minerale, %

Ponderea fer-
tilității solului 

în formarea 
producției,  

%
Asolament +0,18 7,2 86,8 30 24,0 91,7

Cultura  
permanentă +0,20 8,0 64,4 30 26,7 87,6

tabelul 10 
eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele minerale de sfecla de zahăr  

în asolament și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2020, iccc „selecția”

Metoda de 
cultivare

spor  
de producție,  

t/ha

azot extras 
cu sporul de 
producție,  

kg/ha

cantitatea 
totală de azot 

extrasă cu 
producția,  

kg/ha

azot întrodus 
cu îngră-
șămintele 
minerale,  

kg/ha

eficacita-
tea folosirii 
azotului din 

îngrășăminte-
le minerale, %

Ponderea fer-
tilității solului 

în formarea 
producției,  

%

Asolament 9,10 36,4 147,6 60 60,7 75,3

Cultura  
permanentă 7,22 28,9 57,5 60 50,3 49,7
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tabelul 11 
schimbări în rezervele de materie organică a solului (după carbon) în perioada 1962–2015,  

experiență de câmp de lungă durată a iccc „selecția” în asolamente 
 și în culturi permanente, stratul de sol 0-20 cm, t/ha

indicatori

re
ze

rv
e i

ni
ția

le
  

de
 ca

rb
on

, 1
96

2
Variante

Pârloagă ogor 
negru

culturi permanente asolamente

grâu de toamnă Porumb boabe culturi prășitoare, 
%

neferti-
lizat

Fertili-
zat

neferti-
lizat

Fertili-
zat

40 + 30% 
lucerna

60  
(+12 t/ha 

gunoi  
de grajd)

Rezervele  
de carbon 78,7 79,4 56,9 59,3 71,5 55,9 62,4 64,3 71,0

Schimbarea 
rezervelor  

de carbon, t/ha
- +0,7 -21,8 -19,4 -7,2 -22,8 -16,3 -14,4 -7,7

Schimbarea 
rezervelor  

de carbon, %
- +0,19 -27,7 -24,7 -9,2 -29,0 -20,7 -18,3 -9,8

Pierderile anu-
ale de carbon, 

kg/ha
- +40,0 -410,0 -370,0 -140,0 -430,0 -310,0 -270,0 -150,0

tabelul 12  
eficacitatea folosirii apei din sol la amplasarea grâului de toamnă după diferiți premergători  

în asolament și în cultura permanentă, media pentru anii 1994–2019, iccc „selecția”

Premergători

rezervele de apă  
în sol primăvara, 

mm

rezervele de apă 
în sol la recoltare, 

mm

consumul de apă 
din sol,  

mm

Po
nd

er
ea

 st
ra

tu
lu

i 
0-

10
0 

cm
 în

 co
ns

u-
m

ul
 d

e a
pă

, %

Produc-
ția, t/ha

efi
ca

ci
ta

te
a 

fo
lo

si
-

ri
i a

pe
i d

in
 so

l, 
 

t a
pă

/t
  b

oa
be

0-100 
cm

0-200 
cm

0-100 
cm

0-200 
cm

0-100 
cm

0-200 
cm

asolament
Borceag  

de primăvară 169,2 348,2 76,1 166,6 93,1 181,6 51,3 5,32 341,4

Porumb boabe 165,3 339,1 73,3 158,4 92,0 180,7 50,9 4,04 447,3
cultura permanentă

grâu de toamnă 169,0 364,2 81,3 195,6 87,7 168,6 52,0 3,43 491,5
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Din cele relatate anterior pot fi formulate un șir 
de principii agroecologice importante pentru mana-
gementul durabil și rezilient al solului analogic ecosis-
temelor naturale:

▪ prezența permanentă a rădăcinilor vii în sol;
▪ acoperirea permanentă a solului cu resturi vege-

tale;
▪ reducerea (excluderea) disturbanței mecanice și 

chimice a solului pentru asigurarea unui circuit efici-
ent de apă și nutrienți;

▪ o diversitate mai mare de culturi principale și 
succesive în asolament la nivel de fiecare câmp în par-
te și landșaft;

▪ integrarea animalelor în agroecosisteme.
Regula de bază trebuie să fie asigurarea unui bi-

lanț nedeficitar de materie organică în cadrul fiecărui 
asolament.

Solul poate servi atât în calitate de sursă de ema-
nare a gazelor cu efect de seră, cât și ca mijloc de 
reducere a încălzirii globale prin fixarea (sechestrarea) 
dioxidului de carbon din atmosferă și acumularea lui 

în sol în formă de materie organică a solului. Există o 
legătură strânsă pe întreg lanțul trofic dintre sănătatea 
solului – sănătatea plantelor – sănătatea animalelor – 
sănătatea omului – sănătatea Planetei.

Subvenții vor fi alocate doar fermierilor care respec-
tă întregul sistem de agricultură și dispun de un plan de 
organizare a gospodăriei ținând cont de particularitățile 
landșaftului. Planul de organizare rațională a gospodă-
riei la nivel de landșaft, indiferent de forma de propri-
etate asupra pământului și dimensiunile ei, va include:

▪ plantarea fășiilor de păduri în conformitate cu 
particularitățile landșaftului;

▪ formarea unor rețele de rezervoare cu apă (iazuri) 
în partea inferioară a landșaftului;

▪ respectarea asolamentului cu o diversitate mai 
mare de culturi de bază și succesive prin amplasarea 
lor diferențiată pe elementele de relief;

▪ reducerea, ba chiar excluderea arăturii cu plug cu 
cormană;

▪ îmbinarea ramurii fitotehniei și zootehniei, care 
prevede reîntoarcerea culturilor perene în asolament, 

tabelul 13  
acumularea apei în sol (mm) sub porumbul boabe cultivat în asolament  

și în cultura permanentă în perioada de toamnă–primăvară comparativ cu ogorul negru și pârloagă,  
media pentru 10 ani, iccc „selecția”

stratul de sol, 
cm

asolament, % culturi prășitoare

cultura  
permanentă ogor negru Pârloagă

70
60 (+12 t/ha 

 gunoi  
de grajd)

40 + 30% 
lucernă  

(+4 t/ha gunoi  
de grajd)

0-100 61,1 / 49,6% 77,4 / 67,8% 76,9 / 55,1% 53,9 / 51,0 28,8 / 57,6 118,0 / 70,9
0-200 123,2 114,1 139,5 105,6 50,0 166,4

an secetos 2015
0-100 118,5 / 66,1% 115 / 73,7% 139,9 / 55,8% 66,1 / 62,5% 38,3 / 79,8% 87,7 / 47,3
0-200 179,3 156,0 250,5 105,7 48,0 185,4

tabelul 14  
Producția grâului de toamnă și porumbului boabe în asolament și în cultura permanentă,  

media pentru 10 ani, inclusiv în ani secetoși, iccc „selecția”

culturi

asolament, % culturi prășitoare
cultura  

permanentă70 60 (+12 t/ha gunoi 
de grajd)

40 + 30% lucernă 
(+4 t/ha gunoi  

de grajd)
grâu de toamnă 4,58 4,85 4,81 2,60
Porumb boabe 5,64 5,83 6,14 5,20

an secetos 2015
grâu de toamnă 3,29 4,27 4,54 1,58
Porumb boabe 2,92 3,91 4,50 0
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inclusiv a ierburilor perene (amestec de culturi 
leguminoase și graminee) și folosirea gunoiului de 
grajd în formă compostată;

▪ reducerea sau excluderea folosirii îngrășăminte-
lor minerale, în special de azot, precum și a pestici-
delor în combaterea bolilor, dăunătorilor și buruie- 
nilor;

▪ reducerea folosirii apei irigaționale prin amelio-
rarea structurii solului, a capacității de reținere și acu-
mulare a apei din precipitațiile atmosferice.

Respectarea cerințelor față de managementul dura-
bil și rezilient al solului va face posibilă acordarea ser-
viciilor ecosistemice și sociale benefice pentru întreaga 
societate prin ameliorarea calității solului, și anume:

▪ apă potabilă de calitate înaltă;
▪ reducerea efectului de încălzire globală prin se-

chestrarea carbonului în sol;
▪ menținerea biodiversității la suprafața solului și 

în sol, pe întreg lanțul trofic din sol;
▪ obținerea produselor alimentare de calitate înaltă 

pentru creșterea imunității organismului uman și ani-
mal;

▪ menținerea polenizatorilor etc.
Necesită modernizare nu doar segmentul de pro-

ducere a produselor alimentare, ci și întregul sistem 
de aprovizionare a populației cu produse alimentare 
de origine autohtonă – de la producător până la con-
sumator. De aceea, va fi acordată susținere agenților 
economici responsabili de aprovizionarea populației 
cu produse alimentare de calitate înaltă pe întreg lan-
țul trofic, inclusiv și preferențial producătorilor mici 
asociați în cooperative agricole, care pot contribui 
la revitalizarea comunităților rurale. La organizarea 
tenderelor pentru asigurarea instituțiilor publice cu 
produse alimentare se va acorda prioritate produselor 
ecologice de origine locală.

Prin extinderea întregului sistem de agricultură, și 
nu doar a tehnologiilor de cultivare a culturilor, pro-
ducătorii agricoli vor răspunde la provocările actuale 
ale agriculturii prin:

▪ majorarea competitivității produselor agricole 
pe piața internă, regională și internațională;

▪ ameliorarea calității mediului ambiant, inclusiv 
reducerea încălzirii globale;

▪ revitalizarea comunităților rurale.
Republica Moldova se confruntă cu o situație para-

doxală de la proclamarea independenței încoace – exis-
tă proprietar asupra pământului, dar lipsește stăpânul. 
Stăpân este statul, obligat să stabilească regulile jocu-
lui pentru a asigura o dezvoltare durabilă sectorului  
agrar.

Actualmente lipsește un organ de stat interdepar-
tamental responsabil de monitorizarea stării calității 

solului. Nimeni nu cunoaște în ce stare au fost trans-
mise solurile în proprietate și în ce stare se află ele la 
momentul actual. Arenda terenurilor pe o perioadă 
scurtă de timp, mai scurtă decât durata rotației cultu-
rilor în asolament, și fără responsabilități de menține-
re a fertilității solului, duce la degradarea intensivă a 
calității solurilor. Datele experimentale și concluziile 
din acest articol ar putea servi drept bază pentru alo-
carea subvențiilor în agricultură.

Calitatea solului este strâns legată de securitatea 
alimentară a țării, precum și de cea energetică. Agri-
cultura poate servi nu doar mijloc de producere a pro-
duselor alimentare, ci și a energiei.

În contextul Summit-ului privind schimbările 
climatice COP 26, care a avut loc la glasgow, Marea 
Britanie, în noiembrie 2021, o măsură sigură de ate-
nuare (limitare) a încălzirii globale este producerea bi-
ogazului prin metanizarea masei verzi de lucernă. Di-
gestatul de pe urma procesului de metanizare a masei 
verzi de lucernă poate fi folosit în calitate de îngrășă-
mânt organic. Reîntoarcerea lucernei în asolament ar  
permite:

▪ reducerea suprafețelor cu culturi prășitoare și 
ameliorarea amplasării culturilor după premergători, 
în special, pentru culturile cerealiere de toamnă;

▪ acumularea azotului biologic din atmosferă;
▪ reducerea deficitului de carbon în sol;
▪ reducerea emanării directe a gazelor cu efect de 

seră (oxizi de azot) ca rezultat al folosirii ineficiente a 
azotului din îngrășămintele minerale;

▪ ameliorarea proprietăților agrofizice ale solului 
cu consecințe benefice cunoscute.

În prezent nu există piață pentru masa verde de 
lucernă din cauza reducerii drastice a șeptelului de bo-
vine. Restabilirea ramurii vităritului va dura și va fi un 
proces anevoios, dar prin instalarea biogeneratoarelor 
de energie electrică acest proces va fi accelerat.

Necesitatea Republicii Moldova în electricitate 
constituie 1,6 miliarde kw anual. O instalație (unitate) 
pentru producerea de biogaz generează 500 kw elec-
tricitate. Numărul de instalații indispensabile pen-
tru satisfacerea necesității în electricitate constituie  
3 200 de unități. Costul unei unități este de 2 milioane 
de dolari, iar a 3 200 de unități – 6,4 miliarde de dolari.

Republica Moldova poate deveni autonomă sub 
aspectul aprovizionării atât cu azot biologic (exclu-
zând azotul din îngrășăminte minerale), cât și cu surse 
energetice regenerabile (excluzând importul surselor 
energetice neregenerabile din străinătate). Dintre toa-
te acțiunile menite să atenueze consecințele nefaste ale 
schimbărilor climatice asupra agriculturii produce-
rea locală a biogazului este capabilă să aducă cele mai 
mari beneficii. 
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concluZii

1. Republica Moldova are nevoie de un nou con-
cept (paradigmă) de intensificare a agriculturii, ca-
pabil să răspundă la provocările cu care se confruntă 
agricultura pe moment și pe viitor.

2. Respectarea asolamentului contribuie la redu-
cerea folosirii îngrășămintelor minerale (în special, 
ale celor de azot) și a pesticidelor pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor și buruienilor, la utilizarea mai 
rațională a apei din sol. Amplasarea incorectă a cultu-
rilor după premergători și, îndeosebi, în cultura per-
manentă, crește dependența de îngrășăminte minerale 
și pesticide, scade reziliența plantelor la secetă.

3. Eficacitatea folosirii azotului din îngrășămintele 
minerale diferă în funcție de cultură, dar este relativ 
mică, de rând cu ponderea mică în extrasul total de 
azot, ceea ce sporește pericolul intensificării încălzirii 
globale prin emanarea oxizilor de azot în atmosferă.

4. Ponderea fertilității solului în formarea nivelului 
de producție este dominantă și constituie 75,0-88,0 %  
pentru grâul de toamnă și sfecla de zahăr, până la 90,0-
91,0 % pentru porumb boabe și floarea-soarelui.

5. Managementul durabil și rezilient al materiei or-
ganice a solului contribuie la ameliorarea calității solu-
lui, pentru ca acesta să fie capabil să acorde servicii eco-
sistemice și sociale benefice pentru întreaga societate.

6. Republica Moldova nu dispune de un organ de 
stat interdepartamental responsabil de respectarea în-

tregului sistem inovativ (agroecologic) de agricultu-
ră de către fiecare gospodărie agricolă, indiferent de 
forma de proprietate și dimensiuni, precum și de mo-
nitorizarea calității solului. Anume aceste informații 
urmează să stea la baza alocării subvențiilor în agri-
cultură pentru fiecare unitate de teren.

7. Agricultura poate servi un mijloc de asigurare 
atât a securității alimentare, cât și a securității energe-
tice a țării.
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inTroducere

Producerea vinurilor roșii tinere seci este una de 
amploare în spațiul statelor uE, în Marea Britanie, 
SuA și China. Aceste vinuri au un gust moale, armo-
nios și arome variate bine exprimate. Costul lor de 
producere este de două ori mai mic comparativ cu vi-
nurile maturizate 1-2 ani.

Conceptul formulat la inițierea cercetărilor constă 
în limitarea difuziei substanțelor fenolice din semințe 
de struguri în procesul macerării-fermentării mustu-
ielii din varietățile roșii: Merlot, Cabernet-Sauvignon, 
Pinot Noir, Feteasca Neagră, Rara Neagră, Shiraz și al. 
Compușii fenolici ai vinului roșu sec, îndeosebi fracția 
parvenită prin difuzia din semințe, comunică vinului 
o astringență în exces, lucru ce creează o dizarmonie 
în gust. Este necesar de exclus neajunsul dat în vinu-
rile tinere roșii seci, care nu se supun maturizării cu 
transformările compușilor fenolici spre un gust echi-
librat. Această categorie de vinuri, devenită populară 
în consumul mondial cotidian, se caracterizează prin 
armonie și echilibru în gust, inclusiv cu o picantă și 
ușoară astringență.

Însă în condițiile pedoclimatice ale Republicii 
Moldova (ani ploioși și răcoroși, precum 2015, 2018 
și 2021) în sucul bobițelor varietăților roșii se relevă 
o concentrație sporită a acidului malic, component 
biochimic natural care acordă vinului o prospețime 
(aciditate) în exces, nedorită. De aceea, în majoritatea 
cazurilor există necesitatea diminuării difuziei com-
pușilor fenolici din semințe în vinul tânăr, precum și 
a conținutului în acid malic, care în ansamblu permit 
obținerea vinurilor tipice, ronde, suple corespunză-
toare exigențelor piețelor internaționale, precum și ale 
consumatorilor autohtoni [7, p. 65; 1, p. 408].

Scopul cercetărilor constă în elaborarea proce-
deelor tehnologice de diminuare a conținutului de 
compuși fenolici, dar concomitent și a acidului malic, 
pentru a asigura exigențele formulate față de vinurile 
tinere roșii seci, al căror gust se cere a fi rond, echi-
librat, suplu. Pentru a atinge aceste prerogative s-a 
formulat conceptul a cărui esență constă în elimina-
rea din vinul în fermentare a sursei de îmbogățire a 
vinului cu substanțele fenolice provenite din semințe 
de struguri. Este binecunoscut faptul că aceste sub-
stanțe au gust astringent, care în prezența alcoolului 
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summary. The aim of the research was to improve the organoleptic qualities of young red wines ”Primeur” and 

”Virgin” based on optimizing the content of phenolic substances and malic acid. The technological process consists in 
the elimination of approximately 80% of the total seeds contained in wine in alcoholic and malolactic fermentation. Lim-
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rezumat. Scopul cercetărilor efectuate este de a ameliora calitățile organoleptice ale vinurilor roșii tinere „Primeur” 
și „Virgin” în baza optimizării conținutului substanțelor fenolice și al acidului malic. Procedeul tehnologic constă în înlă-
turarea a cca 80 % din totalul de semințe ce se conțin în vinul aflat în fermentația alcoolică și cea malolactică. Limitarea 
diviziei compușilor fenolici în vinul tânăr roșu sec a contribuit la diminuarea senzației de astringență în exces cu obți-
nerea unui gust rond, velurat și tipic acestei categorii de vinuri. Realizarea concomitentă a fermentațiilor alcoolice și 
malolactice a permis scăderea conținutului acidului malic, responsabil de astringență în vinurile tinere roșii seci.

Cuvinte-cheie: semințe de viță-de-vie, separare, fermentații alcoolice și malolactice, vinuri tinere roșii, levuri, bacterii.
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etilic îi conferă vinului un dezechilibru [6, p. 236; 2]. 
În investigațiile realizate s-a urmărit și diminuarea 
conținutului acidului malic din vin prin realizarea 
concomitentă a două tipuri de fermentații: alcoolică și  
malolactică.

MaTeriale Și MeTode 

Cercetările vitivinicole au fost realizate în perioada 
2015–2019 în Laboratorul de control al calității pro-
ducției vitivinicole C.V. „Cricova” S.A. și în Laborato-
rul de chimie oenologică al universității Bordeaux-II. 
Strugurii pentru procesare a varietăților Merlot, Ca-
bernet-Sauvignon, Pinot Noir, Feteasca Neagră, Rara 
Neagră și Shiraz (Syrah) au fost recoltaţi în stadiu de 
deplină maturitate la 220-240 g/dm³ conținut în gluci-
de. Vinurile roșii tinere seci au fost obținute din recolta 
plaiurilor Lucești și gavanoasa din sudul Moldovei, la 
întreprinderea de prelucrare a strugurilor din orașul 
Cahul, comuna Moscovei și la C.V. „Cricova” S.A. (Chi-
șinău).

Analiza indicatorilor fizico-chimici și organolep-
tici ai mustului și vinurilor a fost realizată prin metode 
standard pentru determinarea indicilor fizico-chimici 
și organoleptici ai vinului [4, p. 25] și în conformitate 
cu recomandările Organizației Internaționale a Viei și 
Vinului [5, p. 2]

Conținutul substanțelor fenolice a fost determinat 
prin metoda spectrofotometrică la lungimea de undă 
λ20 nm.

Acizii organici din vinuri au fost determinați 
prin metoda nouă de cromatografie lichidă de înaltă 
performanță, lichid Shimadzu LC-20AD cu detector 
spectrofotometric SPD-20AV, la unda de 210 n/hm  
lungime. Determinările au fost efectuate pe faza sta-

ționară Nucleodur C18 Pyramid-250 x 4 mm în regi-
murile: 35° C temperatura pe coloană, 0,5 ml/min – 
debitul de eluent, 0,2% H₃PO4, ca eluent. Condițiile de 
obținere a cromatogramelor au constituit: o coloană 
Niclo-dur C18 Pyramid-250x4mm, temperatura pe 
coloana termostatului de 35 °C, debit 0,5 ml/mm și 
delectare la lungimea de undă 210 n/hm [3, p. 217]. 

În scopul diminuării concentrației acidului malic 
din vinul tânăr roșu sec au fost administrate tulpini 
de bacterii ale fermentației malolactice din selecția 
Facultății de Oenologie a universității Bordeaux-IÍ1 
și produse de firmă “Rapidaz” – (Franța): Leuconostoc 
oenos, Pedicocus și Lactobacillus plantarum. 

reZulTaTe Și discuȚii

Investigațiile au fost efectuate în condiții de labo-
rator și în condiții de producere vinicolă cu înlătura-
rea graduală a semințelor din vinul la începutul fer-
mentației mixte (concomitente) – alcoolică cu levuri 
și malolactice (cu bacterii).

Modalitatea de separare a semințelor constă în agi-
tarea (amestecarea) mustuielii sau a vinului timp de 24 
de ore cu un interval de 6 ore; drept rezultat semințele 
se depun pe fundul bioreactorului vertical, care este în-
zestrat cu pompa pentru preluarea semințelor.

La stadiile inițiale ale studiului realizat a fost de-
terminată rezerva tehnologică în suma compușilor 
fenolici și a antocienilor în sucul bacelor (bobițelor) 
la varietățile incluse în cercetare. Evaluările respective 
s-au efectuat timp de 5 ani consecutivi (2015–2019), 
cu eliminarea semințelor în vederea diminuării astrin-
genței în vinul roșu sec tânăr „Primeur” (tabelul 1).
1Aducem mulțumiri prof. Alain Bertrand pentru suportul 
logistic acordat.

tabelul 1
 rezerva compușilor fenolici și a antocienilor în sucul bacelor varietăților roșii  

în plaiurile lucești, gavanoasa și cricova

soiul de 
struguri

rezerva compușilor,  
mg/dm³

concentrația în masă,  
g/dm³

Ph

conținutul,
mg/dm³

antocieni Fenolici Zaharuri aciditatea 
titrabilă

Proantoci-
anidine 

resveratroli

Cabernet- 
Sauvignon

541±0,431 2256±0,1423 266±0,212 8,7±0,3 3,31±0,22 94±0,149 5,2±0,3

Merlot 523±0,217 1980±0,2434 255±0,138 8,6±0,2 3,47±0,19 866±0,217 4,4±0,2
Shiraz 508±0,193 1843±0,1391 262±0,312 8,3±0,4 3,32±0,29 829±0,199 4,5±0,1

Pinot Noir 412±0,214 1409±0,2139 251±0,241 7,1±0,3 3,36±0,30 969±0,128 3,9±0,2
Fetească 
Neagră

534±0,317 2194±0,1138 249±0,241 8,3±0,2 3,39±0,22 904±0,216 5,1±0,3

Rara neagră 547±0,229 2097±0,2241 210±0,329 8,0±0,4 3,31±0,29 898±0,199 4,0±0,2
Sursa: rezultate proprii.
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După cum arată rezultatele studiului rezervei 
compușilor fenolici și a antocianidinei, dar și a altor 
constituenți importanți ai sucului bacelor varietăților 
negre de viță-de-vie din genul „Vitis”, conținutul de 
substanțe fenolice și compuși antocianici este înalt, 
fapt care se manifestă în astringența gustativă a vinului 
obținut ulterior. La fel se constată o aciditate titrabilă 
sporită pentru sucul varietăților roșii (7,1 ÷ 8,7 g/dm³),  
chiar la stadiul de maturizare perfectă a strugurilor, 
când concentrația în masă a glucidelor este relevantă, 
de 210 ÷ 266 g/dm³. Este importantă prezența în sucul 
bacelor a resveratrolilor (3,9 ÷ 5,2 g/dm³) și a proan-
tocianidinelor (829 ÷ 969 g/dm³), importanți captori 
(neutralizatori) ai radicalilor liberi periculoși organis-
mului uman [7, p. 66; 4. p. 24] 

Procedeul tehnologic elaborat de diminuare a as-
tringenței în vinul roșu sec tânăr constă în eliminarea 
precoce a unei părți (cantități) de semințe din mustul 
(vinul) în fermentațiile sale active alcoolice și malo-
lactice (concomitente), fiind evitată astfel difuzia sub-
stanțelor fenolice astringente în vin (tabelul 2).

Indicii fizico-chimici și notele organoleptice ale 
vinurilor, obținute cu un diferit procentaj de elimi-
nare a semințelor din struguri în procesul fermenta-
țiilor alcoolice și malolactice (40, 60 și 80 %), atestă 
o diminuare semnificativă a conținutului de compuși 
fenolici astringenți în gust (de cca 700 mg/dm³ la vi-
nul din Cabernet-Sauvignon, de exemplu) și o ameli-
orare a gustului vinului roșu sec tânăr „Primeur” de 
la 7 puncte în cel cu 40 % semințe eliminate și până la 
10 puncte în vinul obţinut prin eliminarea a 80 % din 
totalul de seminţe în vinul tânăr.

În aceste condiții tehnologice nuanța culorii 
vinurilor tinere a variat de la 0,47±0,2 la Caber-

tabelul 2 
efectul eliminării semințelor din mustuială (vin) asupra conținutului substanțelor fenolice  

și a gustului vinului roșu sec tânăr „Primeur”

Vin  
în stadiul  

de fermentație
 din varietățile

Procentul semințelor eliminate  
din mustuială (vin)

nuanța culorii intensitatea 
culorii

aprecieri, 
max. 10 p.

40 60 80
unități

40 60 80

conținutul substanțelor fenolice, mg/dm3

Cabernet – 
Sauvignon

2194±0,2147 1840±0,3196 1502±0,2732 047±0,2 23,3±0,3 7 8 10

Merlot 1903±0,1437 1704±0,2399 1428±0,1399 0,50±0,2 21,9±0,3 8 9 10
Shiraz 1792±0,2439 1598±0,1437 1388±0,3329 0,51±0,2 22,4±0,2 6 7 9

Pinot Noir 1389±0,1397 1129±0,3277 987±0,294 0,38±0,2 17,9±0,3 8 8 10
Feteasca 
Neagră

2088±0,1993 1800±0,3887 1570±0,2943 0,52±0,2 24,8±0,3 7 8 10

Rara  Neagră 1970±0,3295 1721±0,2937 1533±0,4321 0,49±0,2 22,9±0,3 7 9 10
Sursa: rezultate proprii.

net-Sauvignon până la 0,52±0,2 în cel din soiul Fe-
teasca Neagră. Intensitatea culorii vinurilor roșii 
seci tinere a fost în intervalele tipice pentru această 
categorie de vinuri și a variat de la 17,9±0,3 pentru 
vinul Pinot Noir până la 24,8±0,3 în vinul din soiul 
Feteasca Neagră.

Este important de menționat că procedeul de eli-
minare a semințelor din vinul în timpul fermentației 
alcoolice și malolactice nu a influențat practic asupra 
conținutului de proantocianidine și resveratroli al vi-
nului tânăr, el fiind de doar 10-15 % din cel inițial. 
Anterior, un studiu realizat de noi a demonstrat im-
portanța degradării acidului malic din vinul tânăr 
pe calea fermentației alcoolice (levuri) și malolactice 
(bacterii) în scopul ameliorării calităților organolepti-
ce (a gustului în deosebi) [2].

În calitate de exemplu prezentăm rezultatele 
investigațiilor din sezonul de vinificație al anului 2017, 
realizat în regiunea de centru a Republicii Moldova la 
C.V. „Cricova” S.A. Tulpinile de bacterii malolactice 
ne-au fost oferite de Facultatea de Oenologie a uni-
versității Bordeaux-II de către prof. Alain Bertrand 
din cunoscuta colecție a prof. Suzanne Lafon-Lafour-
cade (întemeietorul colecției mondiale). Din colecție 
au fost selectate bacterii malolactice care activează în 
simbioză cu levurile Saccharomyces, având proprieta-
tea de factor Killer (produse și comercializate de „Bi-
oferment” – Franța.

Din cele trei tulpini de bacterii ale fermentației 
malolactice incluse în studiul oenologic practic (Leu-
conostoc oenos, Pedicocus și Lactobacillus), o degrada-
re eficientă a acidului malic a fost atestată în variantele 
tehnologice unde a fost utilizată tulpina Leuconostoc 
oenos (tabelul 3)



şTIINţE AGRICOLE

114 |Akademos 4/2021

În urma declanșării procesului de metabolizare a 
acidului malic în cel lactic de către bacteriile Leuconos-
toc oenus, degradarea acidului malic a atins valori de 
la 2,535 g/dm³ (inițială) până la 1,042 g/dm³ în vinul 
„Primeur”, iar în vinul „Virgin” – de la 2,783 g/dm³  
până la 0,684 g/dm³. Această scădere a acidității a fost 
optimă și suficientă pentru a atinge scopul formulat la 
inițierea cercetărilor oenologice practice.

Aprecierile organoleptice ale experților autorizaţi 
din Republica Moldova au constatat că realizarea deg- 
radării acidului malic din vinurile tinere, dar și înlătu-
rarea din mustuială (vin în fermentare tumultoasă) a 
cca 80 % din seminţe au permis ameliorarea simţitoa-
re a indicilor organoleptici ai vinurilor obținute: gust 
echilibrat, rond, structurat, arome bogate de varietăți, 
precum și ai celor proveniți din metabolismul levuri-
lor și bacteriilor malolactice selectate.

În urma studiilor multianuale a fost demonstra-
tă viabilitatea conceptului potrivit căruia eliminarea 
seminţelor și degradarea acidului malic a contribuit 
la ameliorarea substanţială a vinurilor roșii seci tinere 
„Primeur” și „Virgin” la C.V. „Cricova” S.A. Actual-
mente aceste vinuri sunt produse și comercializate pe 
pieţele interne și externe ale țării noastre.

 concluZii 

1. Pentru vinurile roșii seci tinere înlăturarea a cca 
80 % din seminţele mustului (а vinului în fermenta-
ţie) contribuie la diminuarea astringenței în exces din 
gustul lor.

2. Reducerea biologică a conţinutului de acid 
malic, cu metabolizarea lui în acidul lactic, realizată 
cu ajutorul bacteriilor fermentaţiei malolactice (tul-
pina Leuconostoc oenos) a asigurat obținerea vinurilor 

tabelul 3
 efectul degradării acidului malic din vinul roșu sec tânăr de către bacteriile malolactice (2017)

acizi organici, g/dm³
„Premium” „Virgin”

FMl absentă FMl realizată FMl absentă FMl realizată
Tartric 2,672±0,031 2,439±0,052 2,901±0,049 2,807±0,055
Malic 2,535±0,021 1,042±0,039 2,773±0,038 0,684±0,043
Citric 0,532±0,018 0,498±0,018 0,493±0,021 0,407±0,019

Succinic 0,273±0,022 0,211±0,023 0,198±0,023 0,173±0,028
Acetic 0,150±0,018 0,167±0,013 0,103±0,019 0,121±0,011

Sursa: rezultate proprii.

tinere fără un exces de prospețime sau aciditate „ver-
de”, o premisă deosebit de importantă pentru un gust 
armonios și echilibrat. 

3. La producerea pe scara largă la C.V. „Cricova” 
S.A. a vinurilor roșii seci tinere „Primeur” și „Virgin” 
s-a realizat proiectul de transfer tehnologic elaborat în 
baza conceptului formulat în stadiile incipiente ale cer-
cetărilor, și anume că prin eliminarea unei părți consi-
derabile a semințelor din mustuială şi a degradării aci-
dului malic se asigură producerea și comercializarea 
vinurilor de calitate superioară roșii seci tinere.
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inTroducere

Antreprenoriatul este un domeniu complex, a că-
rui cercetare a constituit de-a lungul mai multor dece-
nii o preocupare constantă, generând o multitudine de 
teorii cu privire la conceptele, factorii ce influențează 
antreprenoriatul și indicatorii statistici pentru măsu-
rarea activității antreprenoriale. În ultimele decenii, 
odată cu confirmarea rolului antreprenoriatului drept 
forță motrice a creșterii economice, problematica eva-
luării acestuia a început să capete un rol tot mai în-
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a framework for the analysis of the sme sector in the rePublic of moldova in the context 
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summary. Recognizing that entrepreneurship is an important driver of economic growth, employment, innovation 

and productivity, increasingly arouses the interest of theorists and practitioners in identifying both the entrepreneurial 
level and the premises and conditions that would ”measure” the complexity of entrepreneurship. In this context, the 
objective of this research is to review the literature on the evaluation of entrepreneurship and the development of a 
conventional ”framework”  for the analysis of the small and medium enterprises (SME) sector in the Republic of Moldova 
in the context of entrepreneurship development. The following methods and techniques were used in the research 
process: desk research, critical analysis and generalization of specialized literature, analytical materials, rankings and 
international databases. The research resulted in the development of a ”framework”  for the analysis of the SME sector in 
the Republic of Moldova in the context of the entrepreneurship development, based on foreign experience in the field 
and the main sources of documentation on SME and entrepreneurship policies, such as: a series of statistical data and 
information on the activity of SMEs produced by the public authorities of the Republic of Moldova, reports and studies 
in the field of entrepreneurship, prepared by international organizations (World Bank, World Economic Forum etc.)
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rezumat. Recunoașterea faptului că antreprenoriatul reprezintă un important factor de catalizare a creșterii econo-
mice, ocupării forței de muncă, inovării și productivității suscită tot mai frecvent interesul teoreticienilor și al practicieni-
lor privind identificarea atât a nivelului antreprenorial, cât și a premiselor și condițiilor care ar „măsura” complexitatea an-
treprenoriatului. În acest context, obiectivul cercetării este reprezentat de trecerea în revistă a literaturii de specialitate 
cu privire la evaluarea antreprenoriatului și elaborarea unei scheme cadru convenționale pentru analiza sectorului ÎMM 
din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului. În procesul efectuării investigațiilor au fost utilizate 
următoarele metode și tehnici: cercetarea de birou, analiza critică și generalizarea literaturii de specialitate, materialelor 
analitice, clasamentelor și bazelor de date internaționale. Cercetarea s-a soldat cu elaborarea unei scheme cadru pentru 
analiza sectorului ÎMM din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului, având la bază experiența stră-
ină în domeniu și principalele surse de documentare referitoare la politicile pentru ÎMM și antreprenoriat, cum ar fi: un 
șir de date statistice și informații privind activitatea ÎMM-urilor preluate de la autoritățile publice de profil din Republica 
Moldova, rapoarte și studii din domeniul antreprenoriatului elaborate de organizații internaționale (Banca Mondială, 
Forumul Economic Mondial etc.)

Cuvinte-cheie: antreprenoriat, întreprinderi mici și mijlocii, indicatori de antreprenoriat.

semnat atât la nivelul statelor, organizațiilor interna-
ționale (OCDE, Comisia Europeană, Banca Mondială 
etc.), cât și la nivelul mediului academic. 

În urma unor fenomene globale, cum ar fi criza 
economică globală, există o necesitate acută de a avea 
acces la indicatori actualizați necesari decidenților de 
politici publice pentru a analiza impactul unor ast-
fel de fenomene asupra antreprenoriatului. Deciziile 
eficiente și elaborarea de politici solide necesită date 
și informații clare, cuprinzătoare și fiabile. Din acest 
motiv, tot mai multe țări au elaborat sisteme ample de 
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indicatori naționali pentru a-și măsura stadiul actual 
și progresul în diverse domenii. Au fost elaborate mai 
multe studii cu privire la analiza antreprenoriatului, 
care au contribuit la identificarea factorilor determi-
nanți și a barierelor ce împiedică dezvoltarea antrepre-
noriatului, oferind instrumente utile pentru formula-
rea și evaluarea politicilor antreprenoriale.

MeTodele aPlicaTe

Suportul informațional al lucrării se bazează pe 
principalele surse de documentare referitoare la po-
liticile pentru ÎMM-uri și antreprenoriat, precum: o 
serie de date statistice și informații privind activita-
tea ÎMM-urilor preluate de la autoritățile publice de 
profil din Republica Moldova, rapoarte și studii din 
domeniul antreprenoriatului, elaborate de organizații 
internaționale (Banca Mondială, Forumul Economic 
Mondial etc). În lucrare au fost utilizate următoarele 
metode: cercetarea de birou, analiza critică, generali-
zarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice 
cu privire la factorii de influență și indicatorii statistici 
pentru evaluarea activității antreprenoriale; sinteza 
principalelor colecții internaționale de date privind 
„măsurarea antreprenoriatului”.

eXPerienȚa sTrĂinĂ PriVind  
sTaTisTicile În doMeniul  
anTrePrenoriaTului 

La nivelul uniunii Europene, oficiul de statistică 
Eurostat prezintă date statistice comparabile între țări 
și regiuni în diverse domenii, inclusiv în domeniul an-
treprenoriatului. Eurostat este responsabil de conso-
lidarea datelor colectate de autoritățile naționale și le 
armonizează pentru a garanta ca fiecare indicator să 
fie calculat la fel în toate statele membre. Categoriile 
de indicatori statistici ai antreprenoriatului produși de 
Eurostat se divizează în: indicatori structurali anuali 
privind afacerile și indicatori demografici ai întreprin-
derilor. 

Indicatorii structurali anuali privind afacerile 
cu o divizare după dimensiunea întreprinderii sunt 
principala sursă de date pentru analiza ÎMM-urilor. 
un număr de mai mulți indicatori (număr de între-
prinderi, cifră de afaceri, persoane angajate, valoare 
adăugată, cifra de afaceri per salariat, productivitatea 
aparentă, numărul de salariați per întreprindere etc.) 
este disponibil până la nivelul de 3 cifre (grup) al cla-
sificării activităților economice pe baza criteriilor care 
se referă la numărul de persoane angajate în fiecare 
întreprindere. 

Totodată, pe lângă statistica structurală anuală a 
întreprinderilor, Eurostat acordă o atenție specială sta-

tisticii privind demografia businessului (business de-
mography), care se referă la cercetarea evenimentelor 
de înființare și de lichidare a întreprinderilor, evoluţia 
în dinamică a întreprinderilor nou înființate și a re-
surselor umane antrenate în aceste evenimente. Baza 
de date Eurostat prezintă un șir de indicatori ai de-
mografiei întreprinderilor repartizate după dimensiu-
nea întreprinderilor (pe genuri de activitate) și forma 
organizațional-juridică (pe genuri de activitate). Iată 
doar câțiva indicatori privind demografia întreprin-
derilor: numărul întreprinderilor active, întreprinderi 
nou create, întreprinderi desființate, numărul de an-
gajați ai întreprinderilor active, numărul de angajați ai 
întreprinderilor nou create etc. Totodată, e de menți-
onat că statistica uE acordă o atenție specială indica-
torilor privind întreprinderile cu creștere mare. E vor-
ba de două categorii de indicatori: indicatori privind 
întreprinderile cu creștere economică1 (o creștere mai 
mare de 10 %) și ocuparea forței de muncă aferen-
te și indicatori privind întreprinderile cu creștere de 
20 % și mai mult (pe genuri de activitate, forme or-
ganizațional-juridice, mărimea întreprinderii după 
numărul de angajați: de la 5 la 9,5 și mai mult, 9 și 
mai mult) [1].

În ultimii ani au fost elaborați mai mulți indici şi 
indicatori pentru evaluarea comparativă a antrepreno-
riatului în diverse ţări, abordând diferite aspecte ale 
fenomenului de antreprenoriat. Pe lângă baza de date 
a Eurostat-ului și a oficiilor naționale de statistică, unii 
indicatori de antreprenoriat sunt produși de consor-
ții private (de exemplu, global Entrepreneuship Mo-
nitor), organizații internaționale (de exemplu, Banca 
Mondială, Comisia Europeană, Eurostat) și cercetă-
torii din mediul academic (de exemplu, Compendia). 
Datele oferite în aceste clasamente și studii se deose-
besc în funcție de obiectivele setate, aria de acoperire 
și metodologia utilizată.

Tabelul 1 prezintă o sinteză a principalilor indi-
catori și colecții de date privind diferite aspecte ale 
antreprenoriatului și disponibilitatea acestora pentru 
Republica Moldova.

Colecțiile de date prezentate în tabelul 1, inclu-
zând serii de indicatori pentru evaluarea comparativă 
a antreprenoriatului în diferite state, oferă perspective 
cu grade diferite de exhaustivitate asupra fenomenului 
investigat. Poziția unei țări în clasamentele interna-
ționale, precum și evoluția poziției acesteia în raport 
cu anii anteriori, oferă o multitudine de informații 
valoroase pentru analiza situației în domeniul antre-
1Întreprinderile cu creștere economică susținută sunt acele 
întreprinderi care au o creștere medie anuală a numărului 
de salariați mai mare de 10 %, pe o perioadă de trei ani și 
care au cel puțin 10 salariați în anul trei.
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tabelul 1
sinteza unor colecții internaționale de date privind indicatorii de antreprenoriat

colecții de date scopul
disponibilitatea 

pentru republica 
Moldova

global entrepreneurship  
Monitor

Studiu coordonat de global Entrepreneurship Research 
Association, evaluează  antreprenoriatul în peste 100 de țări. 

Abordarea global Entrepreneurship Monitor are la bază evalu-
area atitudinilor, aspirațiilor și percepțiilor indivizilor privind 
inițierea, deținerea sau gestionarea unei afaceri, precum și opi-
nia experților asupra factorilor care au un impact semnificativ 

asupra antreprenoriatului [2].

Lipsește

Banca Mondială

▪ Doing Business  
(189 de ţări)

▪ Enterprise Surveys   
(135 de ţări) 

Indicatori și baze de date ale Băncii Mondiale, conținând date 
referitor la dezvoltarea afacerilor și a mediului de afaceri, în 

general, precum și a antreprenoriatului. Chestionarea privind 
cadrul legal, reglementările și cerințele administrative interne 
efectuate de echipe naționale de experți. Informațiile colectate 
se referă la reglementarea afacerilor în domeniile considerate 
relevante pentru începerea unei afaceri, administrarea și lichi-

darea unei afaceri.

Disponibil

indicele global al antrepreno-
riatului, gedi (global entre-
preneurship and development 

index) 

Indice compozit complex elaborat de global Entrepreneurship 
and Development Institute, evaluează atitudinile, abilităţile și 
aspiraţiile antreprenoriale, individuale și instituţionale în cca 
120 de state. Starea ecosistemului antreprenorial este evaluată 
în baza a 14 piloni: percepţia oportunităţilor, abilităţi de start-
up, acceptarea riscului, network – abilitatea de a lucra în reţele, 

suport cultural, oportunităţi pentru start-up-uri, absorbţie 
de tehnologie, capital uman, concurenţa, inovarea de produs, 
inovarea de proces, internaţionalizarea, capitalul de risc [3].

Disponibil

indicele regional al antrepre-
noriatului, redi (regional 

entrepreneurship and develop-
ment index) 

Indice compozit elaborat la solicitarea Comisiei Europene, 
evaluează dezvoltarea antreprenoriatului pe regiuni în ţările 

membre ale uE. Metodologia de calcul este similară Indicelui 
global al Antreprenoriatului [4].

Lipsește

indicele antreprenoriatului  
Feminin 

Indice compozit, dezvoltat de către Institutul de Antreprenori-
at global și Dezvoltare. Acesta cuantifică ecosistemul mediului 

antreprenorial și aspirațiile individuale din 77 de ţări,  
pe o scară de la 0 la 100 [5].

Lipsește

studiul eurobarometru privind 
antreprenoriatul (eurobarome-
ter survey on entrepreneurship)

Proiect coordonat de Comisia Europeană, analizează dezvolta-
rea mentalităţii și spiritului antreprenorial, motivația, alegerile, 

experiențele și obstacolele privind antreprenoriatul  
în 40 de ţări ale uE și non-uE [6].

Lipsește

Programul indicatorilor în an-
treprenoriat (oecd-eurostat)

Sistem de indicatori, dezvoltat de OECD-Eurostat în anul 2007, 
care evaluează factorii determinanți ai antreprenoriatului  

și performanțele antreprenoriatului [7].
Lipsește

Sursa: elaborat de autor în baza [4; 3; 6; 7; 2; 5].

prenoriatului. Unul dintre avantajele utilizării acestor 
colecții de date internaționale constă în posibilitatea 
unei evaluări cantitative comparative a fenomenului 
investigat. Există însă și limitări în utilizarea ratingu-
rilor internaționale, având în vedere faptul că poziția 
unei țări în clasament depinde nu numai de acțiunile 
întreprinse de guvernul unei anumite țări, ci și de rit-
mul reformelor din alte țări.

Având în vedere multitudinea de aspecte pe care 
la presupune antreprenoriatul și factorii de influen-
ță a antreprenoriatului, a apărut necesitatea stabilirii 
unui set de indicatori care ar „măsura” complexita-
tea antreprenoriatului, cu accent pe comparabilitatea 
datelor.  Astfel, urmare a cooperării dintre EUROS-
TAT și OCDE, în anul 2007 a fost creat Programul 
Indicatorilor pentru Antreprenoriat. Sistemul de in-



şTIINţE EcoNomIcE

118 |Akademos 4/2021

dicatori dezvoltat de OCDE-Eurostat prin Programul 
Indicatorilor pentru Antreprenoriat conține trei cate-
gorii mari de indicatori, separate, dar interconectate,  
care permit „măsurarea” antreprenoriatului nu doar 
din punctul de vedere al manifestării acestuia, dar și 
prin prisma principalilor factori de influență (factori 
determinanți) a antreprenoriatului și a cercetării im-
pactului antreprenoriatului asupra creării locurilor 
de muncă, creșterii economice și reducerii sărăcii  
(figura 1).

i. Factorii determinanți 
Factorii determinanți sunt acei factori cheie care 

au un impact direct sau indirect asupra performan-
țelor antreprenoriale. Potrivit Programului Indica-
torilor pentru Antreprenoriat acești factori au fost 
grupați în șase categorii care conțin o serie de com-
ponente ce influențează dezvoltarea antreprenoriatu-
lui: 1) cadrul de reglementare; 2) condițiile de pia-
ță; 3) Accesul la finanțare; 4) crearea şi disemenarea 
cunoştințelor; 5) Abilități antreprenoriale; 6) cultura 
antreprenorială.

ii. indicatorii performanței antreprenoriale 
Indicatorii performanței antreprenoriale stabiliți 

de program se referă la aspectele de bază ce vizează 
firme, locuri de muncă, cifra de afaceri și exporturile. 
Luând în considerare natura complexă a antrerpenori-
atului, Programul Indicatorilor pentru Antreprenoriat 
a declarat că niciun indicator nu poate captura vreo-
dată aspectele diferite ale antreprenoriatului. 

iii. impactul antreprenoriatului 
Indicatorii de impact ai antreprenoriatului au fost 

grupați în trei categorii și se măsoară prin indicatori 
precum: crearea de locuri de muncă; creşterea econo-
mică; Reducerea sărăciei. Furnizarea datelor statistice 
pentru indicatorii sistemului Programului indicato-
rilor pentru Antreprenoriat se face din surse diferite, 
cuprinzând în general oficiile naționale de statistică, 
dar și alte organizații sau metode, precum anchete/
sondaje.

siTuaȚia În rePuBlica MoldoVa  
PriVind indicaTorii  
În anTrePrenoriaT

 Actualmente, în Republica Moldova principalii 
indicatori ai activităţii întreprinderilor se elaborează 
de Biroul Național de Statistică, în baza următoarelor 
surse de date disponibile:

1) surse de date administrative – Raportul finan-
ciar anual;

2) surse de date statistice – Ancheta Structurală 
Anuală.

Raportul financiar anual este colectat și prelucrat de 
către Serviciul informaţional al rapoartelor financiare 
pe lângă BNS și constituie o sursă de date administra-
tivă cu cea mai mare acoperire a întreprinderilor (cca 
50 de mii de întreprinderi anual) de care dispune BNS.

Ancheta Structurală Anuală reprezintă o cerceta-
re statistică anuală organizată prin metoda sondajului 
(prin eșantion), care are cel mai mare cerc de acope-
rire al întreprinderilor din toate cercetările statistice 
(cca 14-15 mii de întreprinderi anual) [9] (tabelul 2).

În prezent, Biroul Național de Statistică oferă date 
privind activitatea întreprinderilor, după cum urmează:

▪  Activitatea și poziția financiară a agenților eco-
nomici după mărime și activități economice (dezagre-
gat la nivelul a 2 cifre conform CAEM, rev. 2); 

▪ Activitatea și poziția financiară a agenților econo-
mici după mărime, în profil teritorial;

▪ Activitatea și poziția financiară a agenților eco-
nomici după activități economice, în profil teritorial 
pentru următorii indicatori: Numărul de întreprinderi; 
Numărul mediu de personal; Venituri din vânzări, mi-
lioane lei; Rezultatul financiar până la impozitare, mi-
lioane lei; Numărul de întreprinderi care au primit pro-
fit; Numărul de întreprinderi care au suferit pierderi; 
Rezultatul financiar al întreprinderilor care au suferit 
pierderi, milioane lei; Profit net (pierdere neta) al pe-
rioadei de gestiune, milioane lei; imobilizări necorpo-

Factori determinanți indicatori ai perfor-
manței antreprenoriale

impact

▪ Cadrul de reglementare 
▪ Condițiile de piață 
▪ Accesul la finanțare 
▪ Crearea și diseminarea 

cunostințelor 
▪ Abilități antreprenoriale
▪ Cultura antreprenorială 

▪ Firme 
▪ Locuri de muncă 
▪ Bunăstare

▪ Crearea de locuri  
de muncă

▪ Creștere economică 
▪ Reducerea sărăciei 

Figura 1. Structura sistemului de indicatori ai Programului Indicatorilor pentru Antreprenoriat
Sursa: [7].
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rale, milioane lei; imobilizări corporale, milioane lei; 
investiții financiare pe termen lung, milioane lei; Active 
imobilizate – total, milioane lei; Stocuri, milioane lei; 
Numerar şi documente bănești, milioane lei; investiții 
financiare curente, milioane lei; Active circulante – to-
tal, milioane lei; total active (totalul bilanțului), mi-
lioane lei; Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) în 
capitalul propriu, milioane lei; total capital propriu, 
milioane lei; Datorii pe termen lung, milioane lei.

Totodată, recent BNS a introdus cercetări statistice 
noi cu privire la activitatea întreprinderilor, și anume:

▪ Cercetarea statistică „Inovarea în industrie și ser-
vicii”, care conține informaţii referitoare la activităţile 
inovative ale întreprinderilor (informația este oferită o 
dată la doi ani, începând cu anul 2017);

▪ Indicatorii privind demografia întreprinderilor, 
care presupune studiul evenimentelor de creare și des-
ființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprin-
derilor nou create (informația este oferită începând cu 
anul 2016). Indicatorii privind demografia întreprin-
derilor prezentați de BNS se referă la: Numărul între-
prinderilor active; Rata întreprinderilor active; Rata de 
creare; Rata de desființare; Rata de supraviețuire 1 an; 
Rata de supraviețuire 2 ani. Acești indicatori sunt pre-
zentați pe genuri de activitate și forme de proprieta-
te. Spre deosebire de statistica oferită de Eurostat cu 
privire la demografia afacerilor, BNS nu prezintă date 
privind numărul de angajați ai întreprinderilor acti-

ve, numărul de angajați ai întreprinderilor nou create, 
etc., precum și indicatori privind întreprinderile cu 
creștere mare (mai mare de 10 %).

Pe lângă datele oferite de BNS cu privire la activi-
tatea întreprinderilor, alte instituții naționale (Agen-
ția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat) prezintă 
unele date privind activitatea agenților economici, și 
anume: numărul întreprinderilor înregistrate și radia-
te din Registrul de stat; numărul agenților economici 
declarați în stare de insolvabilitate; numărul deținăto-
rilor de patente.

Din perspectiva factorilor determinanți, adoptați 
de OCDE și Eurostat prin Programul Indicatorilor pen-
tru Antreprenoriat și având la bază principalele surse 
de documentare referitoare la politicile pentru ÎMM și 
antreprenoriat, cum ar fi: o  serie de date statistice și 
informații privind activitatea ÎMM-urilor preluate de 
la autoritățile publice de profil din Republica Moldova, 
rapoarte și studii din domeniul antreprenoriatului, ela-
borate de organizații internaționale (Banca Mondială, 
Forumul Economic Mondial etc.), propunem o Schemă 
cadru convențională pentru analiza sectorului ÎMM din 
Republica Moldova în contextul dezvoltării antrepreno-
riatului (figura 1).

În tabelele 3 și 4 sunt detaliați indicatorii din 
grupul factorii determinanți și indicatorii de mani-
festare antreprneorială disponibili pentru Republica 
Moldova, cu indicarea sursei.

tabelul 2 
caracteristicile de bază ale principalelor surse de date utilizate de Bns în scopul elaborării  

indicatorilor de antreprenoriat

raportul financiar anual ancheta structurală anuală

cercul  
de cuprindere

Prezintă toate entităţile care ţin evidenţa 
conform sistemului contabil simplificat 

sau complet în partidă dublă  
(peste 50 de mii de întreprinderi)

▪ Întreprinderile peste 20 de salariați se cercetează 
exhaustiv;

▪ Întreprinderile până la 20 de salariați se cercetea-
ză prin sondaj (prin eșantion). 

În total, 14-15 mii întreprinderi anual
cercul  

de acoperire
Toate entităţile care au activitate econo-
mică indiferent de forma de proprietate 

şi forma organizatorico-juridică

Toate entităţile care au activitate economică, cu excepţia 
instituţiilor şi organizaţiilor financiare, instituţiilor buge-

tare şi publice, gospodăriilor țărănești (de fermieri)
Modul  

de cercetare
Exhaustiv prin sondaj (prin eșantion).

unitatea  
respondentă

Întreprinderea, care prezintă date sta-
tistice pentru toată activitatea sa, fără 

dezagregarea datelor în profil teritorial

Întreprinderea, care prezintă date statistice pentru toată 
activitatea sa. Pentru un cerc îngust de indicatori şi anu-

me: cifra de afaceri, numărul mediu de salariaţi, remune-
rarea muncii, întreprinderea prezintă date dezagregate pe 
subdiviziunile sale structurale, aflate la altă adresă decât 

sediul central al întreprinderii.
nivelul  

de reprezen-
tativitate

Nivel naţional Nivel naţional

Sursa: elaborat în baza [9].
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tabelul 3 
Factorii determinanți ai antreprenoriatului disponibili pentru republica Moldova și sursele de accesare

Factorii determinanți ai antreprenoriatului
sursa

cadrul de reglementare

Bariere administrative 
Povara reglementărilor guvernamentale; 

Costuri pentru inițierea unei afaceri; Numărul de zile 
pentru inițierea unei afaceri;

Capital minim pentru inițierea unei afaceri; Numărul de 
proceduri pentru inițierea unei afaceri; Obținerea autori-

zațiilor de construcții;  Înregistrarea proprietății;  
Timp necesar pentru plata taxelor

world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (indicatorul 1.10; 11.01; 11.02), https://www3.

weforum.org/docs/wEF_TheglobalCompetitivenessRe-
port2019.pdf 

Banca Mondială, Raportul Doing Business*, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business 

*În septembrie 2021, conducerea grupului Băncii Mondiale a de-
cis să întrerupă elaborarea raportului Doing Business. Cu toate acestea,  
rapoartele existente Doing Business continuă să fie disponibile public. 

Reglementări privind falimentul
Cost – Costul mediu pentru procedurile de faliment;  

Timp – Durata media a procedurilor de faliment;
 Rata de recuperare; Cadrul de reglementare a insolvenței 

Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business

world Economic Forum, Raportul global al Competiti-
vității (11.03; 11.04), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

Factorii determinanți ai antreprenoriatului 

Cadrul de reglementare 

Condiții de piața 

Accesul la finanțe 

Crearea și diseminarea 
cunoștințelor 

Abilități antreprenoriale și 
capitalul uman 

Cultura antreprenorială 

Bariere administrative 

Acces pe piața externă 

Reglementări privind 
falimentul 

Sistemul de proprietate 
intelectuală 

Cererea privată 

Acces la împrumut 

Acces la capital venture 
vventure 

Activitatea de C-D 

Transfer de cunoștințe 

Disponibilitatea TIC 

Educația antreprenorială și 
capital uman 

Indicatori de manifestare antreprenorială 

Structura și performanța întreprinderilor 

Dinamica afacerilor 

 

A. Crearea întreprinderilor 

B.  Desființarea întreprinderilor 

C. Supraviețuirea întreprinderilor 

Performanța firmelor inovatoare 

 

Întreprinderi cu creștere mare 

 

Exportul IMM 

 

Figura 2. Schema cadru pentru analiza sectorului ÎMM în contextul dezvoltării
antreprenoriatului

Notă: indicatori nedisponibili
Sursa: elaborat de autor în baza [7; 8].
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Sistemul de proprietate intelectuală
Protecția proprietății intelectuale; Dreptul de proprietate

world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (1.15; 1.14) https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

condițiile de piață

Accesul pe piața externă
Comerț extern

Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business

cererea privată
Sofisticarea cumpărătorului

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (12.09), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 

accesul la finanțe

Acces la împrumut
Credit intern către sectorul privat; Finanțarea ÎMM-urilor;  
Capacitatea indicelui drepturilor legale (Strength of legal 

right index)

Banca Mondială. Baza de date, http://databank.world-
bank.org/data

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (9.02), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 
Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-

tabank.worldbank.org/source/doing-business 

Acces la capital venture, alte
Disponibilitatea capitalului de risc;  

Protecția investitorilor

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (9.03), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 
Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-

tabank.worldbank.org/source/doing-business

crearea și disiminarea cunoștințelor

Activitatea  de cercetare-dezvoltare
Cheltuieli brute pentru C-D; Cheltuieli brute pentru C-D 

finanțate de business; Cheltuieli brute pentru C-D efectua-
te de business

uNESCO, http://data.uis.unesco.org 
AgEPI, baza de date,  http://agepi.gov.md/ro/statisti-

ca/m%C4%83rci-statistica

transfer de cunoştințe
Cereri de brevete depuse de sectorul de cercetare și uni-

versitar; Colaborarea dintre universitate/industrie privind 
activitățile de cercetare-dezvoltare

AgEPI, baza de date,  http://agepi.gov.md/ro/statisti-
ca/m%C4%83rci-statistica 

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (5.2.1), https://www.wipo.int/global_in-

novation_index/en/ 

Disponibilitatea tic
Accesul la TIC; utilizarea TIC;

Persoane juridice care dispun de computere personale;  
de pagini web

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (3.1.1; 3.1.2), https://www.wipo.int/

global_innovation_index/en/ 
Banca de date a BNS, https://statbank.statistica.md/
pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/ 

abilități antreprenoriale și capitalul uman

Educația antrerpenorială şi capitalul uman
Înscrierea terțiară; Absolvenți în știință și inginerie, %; 

Angajaţi în serviciile intensive în cunoştinţe, % din total 
angajaţi; Firme care oferă instruire formală, % din totalul 
firmelor; Competența absolvenților; gradul de pregătire  

a personalului

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (2.2.1; 2.2.2; 5.1.1; 5.1.2), https://www.

wipo.int/global_innovation_index/en/ 
world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (6.04; 6.02), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf  

cultura antreprenorială

Atitudinea față de riscul antreprenorial; Disponibilitatea 
de a delega; Creșterea companiilor inovatoare; Companii 

care îmbrățișează idei perturbatoare

world Economic Forum, Raportul global al Competiti-
vității (11.05-11.08), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

Sursa: elaborat de autor în baza [10; 11; 12; 13; 14].
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În statistica uE, o atenție deosebită se acordă 
analizei întreprinderilor cu creștere mare și indi-
catorilor privind exportul ÎMM-urilor. Pentru Re-
publica Moldova, acești indicatori deocamdată nu 
sunt disponibili. Necesitatea examinării firmelor cu 
creștere mare constă în faptul că acestea sunt con-
tribuitori importanți la crearea de locuri de mun- 
că și de bunăstare. un grup mic de întreprinderi cu 
creștere ridicată determină o cantitate disproporțio-
nată importantă de creare a locurilor de muncă.

Relevanța analizei statisticii privind exportul 
ÎMM-urilor rezidă în faptul că diferențele de par-
ticipare la comerț pe clase de mărime pot evidenția 
obstacole importante în calea participării la comer-
țul internațional, în special pentru firmele mai mici 
și, la rândul său, subliniază importanța examinării 
canalelor indirecte de integrare în lanțurile de valori  
globale.

concluZii

Datele și informaţiile analizate permit formularea 
unui șir de concluzii pentru îmbunătăţirea analizei 
sectorului ÎMM în contextul antreprenoriatului din 
Republica Moldova:

 tabelul 4 
indicatorii de manifestare antreprenorială disponibili pentru republica Moldova

indicatorii de manifestare antreprenorială sursa
Structura şi performanța întreprinderilor: numărul de întreprinderi, numărul 
mediu de personal, densitatea ÎMM-urilor, valoarea adăugată brută pe genuri 
de activitate în sectorul ÎMM, productivitatea muncii, venituri din vânzări per 

salariat (pe clase de mărime, genuri de activitate, profil teritorial)

Banca de date a BNS, http://stat-
bank.statistica.md/Pxweb/pxweb/
ro/40%20Statistica%20economica/  

dinamica afacerilor
crearea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor active,  

Rata întreprinderilor active, Rata de creare
BNS, Demografia întreprinderilor, 
https://statistica.gov.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=7230 
Desființarea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor desființate,  
Rata de desființare, Numărul agenților economici declarați în stare  

de insolvabilitate

BNS, Demografia întreprinderilor, 
https://statistica.gov.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=7230 
Serviciul Fiscal de Stat, https://sfs.
md/ro/catalogul-datelor-deschi-

se/x-insolvabilitate 
Supraviețuirea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor care au supraviețuit, 

Rata de supraviețuire, Ponderea întreprinderilor tinere (de 1 an și 2 ani) în 
numărul total de întreprinderi

BNS, Demografia întreprinderilor

Performanța întreprinderilor inovatoare după dimensiunea firmei (pe tipuri 
de inovare): Numărul întreprinderilor inovatoare în funcție de tipologia 
inovațiilor, pe domenii de activitate și pe clase de mărime, după apartenența 
teritorială, Inovări de produse și procese după modalitatea dezvoltării, 
după tipul de cooperare, Cifra de afaceri din activitatea de inovare aferentă 
produselor noi pe activități economice, pe clase de mărime, Cheltuielile 
aferente inovărilor pe tipuri de cheltuieli și activități economice

BNS, Cercetarea statistică privind 
activitatea de inovare în industrie  
și servicii, https://statbank.statistica.
md/pxweb/pxweb/ro/40%20
Statistica%20economica 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS.
Fundamentarea de politici solide pentru susți-

nerea sectorului ÎMM necesită evaluări periodice pe 
baza unor indicatori relevanți de măsurare. Din acest 
motiv, din ce în ce mai multe țări au construit sisteme 
mari de indicatori naționali pentru a-și măsura stadiul 
actual și progresul în diverse domenii. 

Antreprenoriatul este un domeniu complex, cer-
cetarea acestuia pe parcursul mai multor decenii a 
constituit o preocupare permanentă, generând o mul-
titudine de opinii teoretice cu privire la conceptele, 
factorii de influență și indicatorii statistici pentru eva-
luarea activității antreprenoriale.

Disponibilitatea unor date mai complexe cu pri-
vire la demografia afacerilor, cum ar fi: numărul de 
angajați ai întreprinderilor active, numărul de angajați 
ai întreprinderilor nou create etc., indicatori privind 
întreprinderile cu creștere mare (mai mare de 10 %), 
ar permite o fundamentare mai temeinică a politicilor 
economice orientate spre dezvoltarea și susținerea an-
treprenoriatului. Totodată, disponibilitatea indicato-
rilor privind exportul ÎMM-urilor poate contribui la 
identificarea diferențelor de participare la comerț pe 
clase de mărime și evidențierea obstacolelor impor-
tante în calea participării la comerțul internațional, în 
special pentru firmele mai mici.
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inTroducere

Este larg acceptat faptul că economiile occiden-
tale se bazează din ce în ce mai mult pe cunoaștere, 
informație și comunicare (mai degrabă decât pe forță 
fizică), fapt ce s-a soldat cu inventarea termenului de 
„economie a cunoașterii”. globalizarea economică, re-
voluția digitală și trecerea la producția bazată pe servi-
cii sunt toate componente ale noii economii.

Studiile realizate cu precădere în ultimele două 
decenii privind alegerile de carieră ale absolvenților 
de universități relevă câteva aspecte importante de luat 
în calcul. Indiferent de motive, alegerile profesionale 
pe care le fac studenții sugerează cu tărie că nu există 
o legătură semnificativă dintre studiile universitare și 
carieră [1, p. 232].

În susținerea tezei date un șir de cercetări relevă 
impactul schimbărilor de pe piața muncii și situația 
din învățământul superior care au contribuit la această 

stare de fapt. Din 1899, odată cu fondarea învățămân-
tului superior în România, până în prezent, au avut loc 
schimbări majore în domeniul respectiv. Astfel, dacă 
în 1899 reveneau 11 studenți la 10 000 de locuitori, 
în 2009 numărul acestora a crescut la 432 de studenți 
la 10 000 locuitori [2]. Prin urmare, în decurs de un 
secol, gradul de înmatriculare al studenților în învă-
țământul superior raportat la numărul populației s-a 
majorat de aproape patruzeci de ori, ceea ce ne deter-
mină să constatăm că învățământul superior a făcut 
trecerea de la un învățământ destinat elitelor la unul 
accesibil maselor. Această creștere și extindere a înma-
triculării a ridicat îngrijorări cu privire la faptul dacă 
cererea de pe piața muncii a ținut pasul cu oferta sau 
dacă numărul tot mai mare de absolvenți ocupă locuri 
de muncă care nu necesită neapărat studii superioare 
și pentru care ar putea fi supracalificați [3].

Potrivit lui A. Chevalier [4], populația cu studii 
superioare se poate confrunta cu o serie de consecințe: 
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rezumat. Studiul reprezintă o trecere în revistă a literaturii privind noua generație de angajați. Ultima generație 
care a intrat pe piața muncii sau care urmează să intre are un profil diferit de generațiile anterioare. Acest lucru se da-
torează mediului în care s-au dezvoltat și vizează schimbări majore în plan tehnologic, comunicare, acces la informație, 
învățământ, stil de educație etc. Astfel, studiul oferă o analiză a tendințelor actuale pe piața muncii, o scurtă trecere în 
revistă a cadrului teoretic privind cariera, așteptările de carieră și conceptualizarea capacității de angajare a tinerilor din 
generația millennials. În concluzie, instabilitatea este caracteristica definitorie atât a pieței muncii actuale, cât și a mile-
narilor, iar un efort conjugat al diverșilor actori este imperios necesar pentru a facilita inserția acestora pe piața muncii.
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„actualizarea posturilor de muncă” pentru care anteri-
or nu se cereau studii superioare în posturi destinate 
absolvenților de învățământ superior, absolvenți de 
universități recrutați pentru munci necalificate sau an-
gajatori care cresc cerințele de calificare. În plus, oda-
tă ce mai mulți tineri intră în învățământul superior, 
numărul de absolvenți de școli profesionale și tehnice 
se diminuează, ceea ce determină ca unii angajatori să 
recruteze absolvenți de învățământ superior pentru 
locuri de muncă care anterior erau ocupate de tineri 
fără pregătire specială.

Supracalificarea este definită în câteva moduri. 
Potrivit lui P. Dolton și A. Vignoles, acest termen de-
semnează „ocuparea de către un absolvent a unui loc 
de muncă care nu necesită calificări superioare (sau 
nu necesită deloc calificări)”[5, p. 180]. A. Chevalier și 
J. Lindley [6] evaluează supracalificarea din perspec-
tiva satisfacției auto-raportate luând în calcul nivelul 
de potrivire dintre ocupație și calificări. E. Keep și  
S. James [7] susțin că piața muncii are o „politică neo- 
liberală” care a condus la supracalificare pe o piață a 
muncii caracterizată de un număr mare de „bad jobs” 
cu abilități scăzute, pe care le ocupă tot mai mulți 
absolvenți. Astfel, având în vedere diferitele definiții 
care sunt folosite, nu este surprinzător faptul că esti-
mările ar putea să varieze. În 2011, 13 % din popu-
laţia ocupată din România era supracalificată pentru 
jobul pe care îl avea. Anual, peste 130 000 de tineri 
ies de pe băncile facultăţilor, dar o mare parte dintre 
aceștia devin operatori de call center sau ospătari, 
„sar” dintr-un internship în altul în speranţa că se vor 
angaja undeva, iar în cel mai rău caz ajung casieri la  
hipermarket [8].

De asemenea, schimbarea caracterului relațiilor 
dintre angajat și angajator a condus la reamplasarea 
accentelor în ceea ce privește responsabilitatea privind 
cariera. Astfel, în a doua jumătate a secolului al XX-lea,  
relația angajator-angajat era bazată pe principiul reci-
procității, ceea ce presupunea că loialitatea angajatu-
lui era recompensată de către angajator prin formare 
profesională continuă, oportunități de dezvoltare a 
carierei și stabilitatea locului de muncă [9]. Acest mo-
del al relațiilor de muncă a sprijinit mediul de lucru și 
structurile societății de atunci – bărbații erau cei care 
întrețineau familia, familia era nucleară și locurile de 
muncă reușeau să ofere stabilitate pe tot parcursul vie-
ții. O atare situație nu mai este valabilă actualmente.

Schimbările globale, economice și tehnologice, au 
condus la formarea de noi concepte de carieră care să 
se adapteze reducerii stabilității și securității locurilor 
de muncă. Reflectând natura schimbătoare a relațiilor 
angajator-angajat, S.E. Sullivan și I. Baruch sunt de pă-
rere că o mare parte din literatura de astăzi privind ca-

riera este influențată de conceptul de carieră protean 
și modelul de carieră fără limite al lui M.B. Arthur 
și D.M. Rousseau [10]. Se sugerează că angajații care 
manifestă o atitudine de carieră proteană sunt capabili 
să-și „reseteze abilitățile pentru a se potrivi mediului 
de lucru în schimbare pentru a rămâne rentabili” [9, p. 
1545]. Sunt descriși ca „actori ai carierei” care își apre-
ciază libertatea și ale căror trăsături includ flexibilitate 
și o tendință de învățare continuă [11]. Se afirmă că 
responsabilitatea pentru managementul carierei revi-
ne angajatului, deși acest lucru poate fi sprijinit și fa-
cilitat de angajator, iar carieristul protean este condus 
de valori, realizările sale fiind măsurate prin satisfacție 
psihologică mai degrabă decât recompense externe. 
Complementar conceptului protean, dar separat este 
modelul de carieră fără limite care recunoaște că anga-
jații se pot deplasa liber în diverse organizații și, prin 
urmare, nu sunt dependenți de un singur angajator 
pentru realizarea propriei cariere [10].

Competențele individuale, reziliența și adaptabi-
litatea au devenit mai importante decât angajamentul 
organizațional pe măsură ce securitatea locului de 
muncă a scăzut [9, p. 1563].

design MeTodologic

Este important să se dezvolte o mai bună cunoaș-
tere a noii generații de angajați, deoarece caracteristi-
cile acesteia necesită adaptarea abordărilor și instru-
mentelor pedagogice și manageriale. Este obiectivul 
urmărit de studiul de revistă al literaturii prezentat 
în acest articol. Mai exact, studiul își propune să pre-
zinte un portret al noilor generații de angajați și se 
axează, cu precădere, pe absolvenții STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică). Alegerea acestui 
segment a survenit ca urmare a interesului manifestat 
de câțiva angajatori din domeniul industriei mecanice 
din România.

unul dintre criteriile de selectare a lucrărilor a fost 
identificarea celor mai recente studii care investighează 
noua generație de angajați, numiți milenarii, generația 
Y sau cea mai recentă generație atribuită în unele surse 
persoanelor născute după anul 2000 – generația Z.

S-a recurs la identificarea studiilor științifice din 
ultimul deceniu pornind de la cuvintele-cheie: „aș-
teptări de carieră ale milenarilor”, „angajați din gene-
rația millennials”, „absolvenți de inginerie”. O atenție 
deosebită s-a acordat secțiunilor care au concordat 
obiectivelor studiului. Această selecție a lăsat în anali-
ză 31 de articole, două manuale și patru surse on-line 
relevante pentru interesul de cunoaștere privind noua 
generație de angajați și care a servit drept reper pentru 
modelarea discursului științific.



şTIINţE EcoNomIcE

126 |Akademos 4/2021

Obiectivul principal al lucrării a fost de a analiza 
studiile recente care vizează așteptările de carieră ale 
tinerilor, țintind în special pe cele care au ca subiecți 
de cercetare absolvenți de inginerie, raportate la con-
textul actual de angajare și muncă. De asemenea, s-a 
recurs la studierea cadrului teoretic care să releve în ce 
măsură motivațiile și valorile studenților sunt predic-
tibile pentru persistența în domeniul ales.

Căutând să se înțeleagă mai bine particularitățile 
noii generații de angajați, obiectivele de lucru au fost 
de a examina:

▪ contextul actual al pieței muncii;
▪ caracteristicile noii generații de angajați;
▪ parcursul de carieră al noii generații în mediul 

muncii complex de astăzi;
▪ interacțiunea dintre procesul decizional în carie-

ră și contextul în care sunt luate deciziile.
▪ relația dintre oportunitățile de angajare și strate-

giile utilizate în construirea carierei.

1. repere teoretice privind cariera
Pentru a-și elabora reperele teoretice care explo-

rează realitățile educației pentru ocuparea forței de 
muncă și dezvoltarea carierei, M. Buber, în lucrarea 
sa i and Thou (Ich und Du) (2004, publicată pentru 
prima dată în 1925) explorează modul în care expe-
rimentăm lumea în termenii a două forme de relații: 
relațiile ‘i-Thou’ și ‘i-it’. Relația ‘i-Thou’ este despre 
existența reciprocă și holistică a două ființe – o întâl-
nire  între egali care se recunosc și dialoghează între 
ei. Prin ‘Thou’, întâlnirea noastră cu celălalt, devenim 
noi înșine, ‘i’ [12]. Când se descrie relația ‘i-Thou’, cu-
vinte precum dialog, întâlnire, mutualitate și schimb 
sunt frecvent utilizate”. Potrivit lui Olsen [13, p. 567], 
relația inter-umană ‘i-Thou’ este despre mutualitate, 
atunci când perspectiva noastră despre ‘i’ este deschi-
să ontologic și recunoaște ‘Thou’-ul celorlalți ca fiind 
independentă de prejudecata noastră despre ‘i’. Spre 
deosebire de deschiderea ontologică a relației ‘i-Thou’, 
în relația interumană ‘i-it’ există o notabilă absență a 
dialogului. În loc să fie recunoscuți ca egali, celelalte 
ființe sunt considerate resurse care trebuie manipu-
late, utilizate și exploatate pentru a satisface propriile 
nevoi.

Teoria autoeficacității a apărut recent ca un obiec-
tiv important de înțelegere a experiențelor studenților 
de la inginerie. Teoria sociocognitivă a lui Bandura de-
finește autoeficacitatea drept evaluarea propriei capa-
cități de a îndeplini o sarcină într-un anumit domeniu. 
Autoeficacitatea este o parte importantă a înțelegerii 
implicării elevilor în școală, deoarece este asociată cu 
tipurile de activități la care aleg să participe, nivelul 
de efort pe care îl depun, gradul de persistență, nive-

lul de performanță și interesul lor. Sursele de sporire a 
autoeficacității sunt: experimentarea succesului (expe-
riență în depășirea unor obstacole prin efort și perse-
verență; vizualizarea scenariilor în care obțin rezultate 
încununate cu succes), exemple oferite de modelele 
sociale (succesul sau eșecul celorlalți similari), persu-
asiunea socială (întărirea verbală sporește credința în 
autoeficiență), emoțiile și stările resimțite în situațiile 
dificile (tensiunea e interpretată ca un semn de vulne-
rabilitate, iar starea dispozițională pozitivă crește cre-
dința în autoeficacitate) [14, p. 321].

Spre deosebire de teoria autoeficacității, teoria 
expectanței-valorii nu a fost atât de des aplicată în 
studiile asupra studenților de la inginerie, deși mai 
multe cercetări arată rezultate promițătoare. Potrivit 
teoriei expectanței-valorii, componentele cheie ale 
așteptărilor și alegerilor în carieră sunt influențate de 
abilități, așteptări privind succesul, valoarea atribuită 
de subiect sarcinii și influența socializării. Abilitatea 
include atât abilitatea relativă, cât și din cea absolută. 
Abilitatea relativă se referă la utilizarea standardelor 
sau criteriilor comparative în capacitatea de a jude-
ca, cum ar fi performanța obținută de persoanele si-
milare sau poziția unui student în grupul de colegi. 
În timp ce capacitatea absolută se referă la utiliza-
rea unui standard absolut (de exemplu, standardele 
curriculare) în evaluarea competenței unui student. 
În concordanță cu conceptul de „avantaj relativ sau 
comparativ” propus de economiști și sociologi, abi-
litatea absolută și abilitatea relativă influențează în 
egală măsură procesul decizional al studenților pri-
vind cariera. Așteptările privind succesul sunt defi-
nite ca fiind încrederea unui student despre cât de 
bine se va descurca într-o sarcină viitoare. Valoarea 
atribuită de subiect sarcinii este multidimensională, 
alcătuită din valoarea intrinsecă (satisfacție), valoa-
rea utilității (valoarea instrumentală a sarcinii care 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor personale), 
valoarea realizării (importanța de a face bine o sarci-
nă dată) și costul. Componenta socializării constă în 
influențele culturale și contextuale asupra dezvoltării 
convingerilor, a interesului și a valorilor personale 
(de exemplu, influențele familiei, colegilor și profe-
sorilor).

Teoria identificării academice este definită ca mă-
sura în care un individ își definește sinele printr-un rol 
sau performanță în mediul academic. Formarea iden-
tificării academice este procesul prin care indivizii: (1) 
câștigă o înțelegere mai exactă a competențelor lor; (2) 
dezvoltă o mai bună înțelegere a valorilor; (3) își ba-
zează stima de sine pe aceste valori. Astfel, pe lângă 
convingerile de competență, valorile joacă un rol critic 
în dezvoltarea identificării universitare [14, p. 322]. 
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2. caracteristici ale noii generații de angajați
O generație este circumscrisă în funcție de vâr-

stă, adică grupează toate persoanele născute într-o 
anumită perioadă, dar și de evenimente cheie care 
vor modela, până la un anumit punct, caracteristicile 
distinctive ale unui grup de populație. Conceptul de 
generație se bazează pe ideea că unul sau mai multe 
evenimente istorice au marcat copilăria și adolescența 
acestor oameni și le determină „memoria colectivă”. 
Fiecare generație este determinată de un context eco-
nomic specific, de evoluțiile tehnologice și de peisajul  
cultural. 

Cercetătorii disting cinci generații [15, p. 4]:
1. generația de tradiționaliști, cei născuți între 

1922 și 1945;
2. generația de baby boomers, cei născuți între 

1946 și 1964;
3. generația X, cei născuți între 1965 și 1979;
4. generația Y, cei născuți între 1980 și 2000;
5. generația Z, cei născuți între 1995 și 2010.
Denumirea fiecărei generații poate fi explicată, 

astfel:
▪ generația tradiționaliștilor, care se mai numește 

și generația datoriei și a loialității, a fost marcată de 
cele două războaie mondiale.

▪ generația baby boomers este a celor născuți în 
perioada de creștere a natalității (baby boom în engle-
ză) în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Aceas-
tă generație a beneficiat de oportunități economice 
largi și ocuparea forței de muncă deplină.

▪ generația X se confruntă cu criza economică 
din anii 1970 și șomajul masiv, găsindu-și greu locuri 
de muncă stabile și bine plătite, fapt care a creat un 
sentiment de incertitudine. Născuți într-o perioadă 
în care divorțurile erau tot mai frecvente, persoanele  
din generația X au crescut cu „cheia la gât”, fapt care 
i-a determinat să dezvolte multă independență și in-
ventivitate. Aceștia sunt obișnuiți cu mediile schimbă-
toare și competitive. și-au văzut părinții trecând prin 
primul val de reduceri de personal și de restructurare 
organizațională. Sunt astfel mai îndepărtați de com-
panie sau organizație și mai puțin înclinați să-și ofere 
loialitatea, mai ales că perspectivele de pensionare nu 
sunt la fel de strălucite ca pentru generațiile anterioare 
și că securitatea locului de muncă trezește îngrijorare. 
Reprezentanții acestei generații sunt pregătiți să mun-
cească atâta timp cât eforturile lor sunt apreciate și re-
cunoscute. Obișnuiți să caute soluții la probleme, dau 
dovadă de independență și creativitate, uneori chiar 
de imprudență.

▪ generația Y, cunoscută și sub denumirea de 
„Millennials”, este prima generație care a crescut cu 
internetul, prin urmare, folosește cu ușurință tehno-

logia. Persoanele respective se descurcă bine în me-
diile care presupun urgență în îndeplinirea sarcinilor, 
fiind multifuncționale. Caută performanță și eficiență, 
provocări creative și proiecte cu termene limită spe-
cifice, ca să-și poată gestiona singuri sarcinile. Ei cer 
feedback imediat și sunt entuziasmați de munca în 
echipă. Provenind din familii mai mici și cu resurse 
mai consistente, părinții s-au dedicat educației lor. 
Prin urmare, ei sunt mai dependenți de părinții lor și 
sunt obișnuiți să primească feedback regulat. Locurile 
lor de muncă trebuie să fie flexibile, să ofere opțiuni 
de telecomunicații, precum și oportunități de muncă 
cu jumătate de normă sau să poată programa conce-
dii temporare. În general, putem spune că sunt mai 
loiali stilului lor de viață decât muncii și nu doresc  
să-și sacrifice viața privată pentru a-și satisface am-
bițiile profesionale. Dimensiunea colectivă fiind im-
portantă pentru ei, aceștia promovează interacțiunile, 
inclusiv pe rețelele sociale. Ei caută constant idei noi, 
schimbare, inovație. Y este generația cea mai încreză-
toare, pentru că a învățat să-și dezvolte stima de sine. 
Răbdarea nu este atuul lor principal: ei caută un sen-
timent de realizare imediată. În caz contrar, vor căuta 
alt loc de muncă.

▪ generația Z nu a cunoscut viața în afara cone-
xiunii la rețea. Reprezentanții acesteia sunt atașați de 
telefoane (chiar mai mult decât generația Y), dar pre-
feră discuțiile față către față la locul de muncă. Sunt 
mari consumatori de produse tehnologice distractive 
(inclusiv console de jocuri). Prețuiesc confidențialita-
tea mai mult decât gen Y (care publică aproape totul 
peste tot), sunt mult mai selectivi în ceea ce distribuie. 
Evită confruntarea și folosesc dialogul pentru a înțe-
lege realitatea care îi înconjoară. Onestitatea și trans-
parența sunt valori fundamentale pentru ei. Sunt edu-
cați, realiști și pragmatici.

Definiția milenarilor este mai largă și cuprinde 
atât generația Y, cât și generația Z.

 
3. așteptările de carieră ale milenarilor
un șir de studii care au investigat aspirațiile de ca-

rieră ale studenților de la inginerie au arătat că nu toți 
aspiră să urmeze o carieră în inginerie din varii moti-
ve. g. Lichtenstein și colab. [1] raportează că 44 % din-
tre studenții chestionați nu erau siguri de viitoarea lor 
carieră și 14 % nu doreau să urmeze ingineria. Pe de 
altă parte, B.D. Jones și col. [13] au descoperit că stu-
denții de la inginerie din anul I au avut atitudini mai 
pozitive față de urmarea unei cariere în inginerie la 
începutul anului decât la sfârșitul lui. Posibilele motive 
pentru aceasta, după cum au subliniat autorii, au avut 
legătură cu curriculumul și oferta de cursuri. Deși au 
fost propuse mai multe recomandări pentru reorgani-
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zarea programelor de inginerie și s-au făcut eforturi în 
această direcție, lacunele persistă încă în majoritatea 
programelor de inginerie după cum se arată în unele 
lucrări.

O carență a studiilor ce examinează aspirațiile de 
carieră ale studenților este că acestea captează deciziile 
studenților într-un moment anume de timp, dar deci-
ziile date s-ar putea schimba semnificativ ulterior. În 
plus, răspunsurile studenților pot părea mai hotărâte 
decât ar fi în realitate. O explicație ar fi că mulți stu-
denți nu au înțelegerea exactă despre carieră și ceea ce 
implică aceasta. Preocupările lor se schimbă semnifi-
cativ odată ce sunt angajați. Interesul lor se îndreap-
tă apoi către împlinirea personală la locul de muncă, 
satisfacția pe care o găsesc în actul de muncă în sine 
[16, p. 155]. un alt motiv este că absolvenții sunt influ-
ențați de cererea pieței muncii și politicile de recrutare 
ale angajatorilor. Deși nu toți absolvenții își desfășoară 
cariera dorită, S.L. Rynes [17, p. 151] afirmă că este im-
portant să investigăm preferințele studenților într-un 
stadiu incipient, cum ar fi nivelul universitar, când 
sunt mai puțin influențați de factori externi precum 
piața muncii, condițiile organizaționale sau familiale. 
Prin urmare, aspirațiile tinerilor nu sunt statice sau 
determinate odată pentru totdeauna, ele prind contur 
mai întâi în cadrul modelelor de educație și de sociali-
zare și sunt remodelate pe măsură ce noile experiențe 
îmbogățesc traiectoria vieții.

Există dovezi că așteptările sunt un predicator mai 
bun al viitoarelor realizări educaționale și ocupațio-
nale decât aspirațiile [18, p. 476], în cazul când elevii 
dezvoltă așteptări, tind să reflecte propriile abilități și 
constrângeri structurale. Elevii cu abilități diferite ar 
putea lua în considerare varii factori atunci când dez-
voltă așteptări educaționale și de carieră STEM (ști-
ință, tehnologie, inginerie și matematică). După cum 
constată S.w. Han în cercetarea sa [19, p. 13], contex-
tul macrosocial și economic (măsurat de atitudinile 
societății față de știință și tehnologie) influențează aș-
teptările studenților privind cariera STEM alături de 
factorii demografici, familiali, abilitățile absolute și re-
lative, factorii psihologici, contextul școlar. Dar acești 
factori au o influență diferită în funcție de performan-
ța academică a studenților. Astfel încât valoarea atri-
buită de subiect sarcinii este asociată așteptărilor de 
carieră ale studenților cu performanțe ridicate, în timp 
ce atitudinea societății față de știință și tehnologie nu 
e asociată cu așteptările de carieră ale acestor studenți. 
Prin urmare, factorii individuali sunt cei ce determină 
așteptările de carieră ale studenților performanți.

De asemenea, studiile relevă că tinerii sunt preo-
cupați de menținerea unui echilibru dintre viața per-
sonală și cea profesională. unor absolvenți le displac 

costurile personale și familiale pe care le presupun 
orele prelungite de lucru sau deplasările de serviciu, 
întrucât optează pentru un stil de viață mai echilibrat 
[20, p. 12]. Tinerii sunt purtători de proiecte profesi-
onale, dar mai ales de proiecte personale de actuali-
zat. Din acest motiv, continuă să-și dorească un loc de 
muncă care să fie o sursă de împlinire și valoare de 
sine, dar în viața lor, în general, doresc să obțină „bu-
năstare”, o situație care este în mod necesar armoniza-
rea diferitelor sfere ale vieții lor [16, p. 156].

un șir de cercetări indică importanța influenței 
sociale asupra deciziilor de carieră și implică plasa-
rea într-o lumină pozitivă a sugestiilor primite de la 
persoane din anturaj. Mai mult, influența socială ar 
fi unul dintre factorii decisivi în modelul de luare a 
deciziilor. Persoanele cel mai des menționate de par-
ticipanți ca având un rol de susținere erau de cele mai 
multe ori membri ai familiei.

Așteptările de carieră contribuie la formarea iden-
tificării organizaționale. Odată ce angajații sunt con-
știenți de sprijinul angajatorilor privind așteptările lor 
de carieră, aceștia tind să ofere un sprijin mai mare 
instituției și să-și sporească nivelul de identificare or-
ganizațională [21, pp. 4-5].

Mihaela Feodorof, executive coach și business 
consultant menționează: „Profesioniștii din generația 
nouă sunt flexibili, ceea ce presupune că angajatorul 
trebuie să-i ofere diversitate angajatului, să-l provoa-
ce, să nu-l ducă în muncă de rutină. Pentru tinerii din 
generația Z salariul este un aspect important pentru 
că în primii ani de activitate factorii care îi stimulează 
sunt de natură materială: mașină, casă, credit, înteme-
ierea unei familii.

De asemenea, tinerii de astăzi sunt o provocare 
pentru recrutori deoarece creează tot felul de situații 
ce-i nedumeresc pe aceștia. Este în firea tinerilor să nu 
se țină de programări, să nu se prezinte la interviuri, să 
semneze contract și să nu mai vie la muncă. genera-
ția actuală este emoțională, cu mai multă creativitate, 
dorință de a explora. Acești tineri sunt extravertiți, le 
plac relațiile în care sunt valorizați, dacă relațiile nu 
sunt pe potriva așteptărilor, atunci salariul, clădirea în 
care lucrează și proiectele nu mai contează” [22].

generația Z se caracterizează prin capacitatea de a 
trece de la un conținut la altul. unii dintre acești tineri 
au dificultăți de concentrare din cauza citirii conținu-
turilor scurte și intermitente pe rețelele sociale. Atunci 
când se confruntă cu cea mai simplă întrebare sau 
dificultate, mulți au reflexul de a căuta răspunsul pe 
google. Mobilitatea fiind a doua lor natură, tinerii din 
generația Z sunt asociați cu termenul „slasher”, adică 
acțiunea de a combina mai multe activități. Pentru  
64 % dintre aceștia, desfășurarea mai multor activități 
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profesionale în același timp va deveni normă în urmă-
torii zece ani, potrivit unui studiu realizat de J. Ipsos la 
sfârșitul anului 2017 [23].

Tinerii din generația Z arată un remarcabil spirit de 
adaptare la schimbările de pe piață: creșterea contrac-
telor pe termen scurt, rata ridicată a șomajului, apariția 
de noi profesii. De fapt, unul din doi preferă statutul de 
lucrător temporar sau de „liber profesionist”.

Rezumând rezultatele studiului Millenial Survey 
2019, se poate deduce că tinerii din generațiile Y și Z 
caută experiențe satisfăcătoare care să combine mun-
ca, plăcerea, instruirea și autonomia: 55 % aspiră la 
mai multă flexibilitate în ceea ce privește orele și locul 
de muncă, 49 % ar dori să lucreze într-o organizație 
cu o adevărată cultură corporativă și 35 % preferă să 
lucreze într-o companie care le-ar oferi posibilitate de 
învățare continuă [24].

4. conceptualizarea capacității de angajare a ab-
solvenților

K. Purcell, N. wilton și P. Elias [25] ne amintesc 
că abilitățile tangibile de angajare nu pot fi furnizate 
de o singură sursă, iar cariera poate să nu fie liniară. 
Cariera poate evolua lent, poate implica începuturi 
greșite sau o regândire, poate fi afectată de schimbări 
sociale și circumstanțe personale și poate implica stu-
dii ulterioare. Pentru a aprecia și a înțelege dificultățile 
pe care unii absolvenți le experimentează atunci când 
caută un loc de muncă, este important să recunoaștem 
că traseele de carieră nu trebuie văzute izolat de facto-
rii sociali și emoționali în care își desfășoară activita-
tea indivizii. Părinții, familia, mediul și evenimentele 
influențează cariera unei persoane. genul, vârsta, abi-
litățile și interesele lor, aria geografică, climatul politic 
și economic au și ele o influență.

În opinia lui S. williams și colab. [26], capacita-
tea de angajare a absolvenților de facultăți este con-
centrată preponderent pe explicații de angajabilitate 
la nivel individual. Această analiză identifică patru 
dimensiuni centrale ale capacității de angajare: (1) di-
mensiunea capitalului uman, ce se referă la abilitățile 
pe care le dobândește un individ prin educație și in-
struire formală; (2) o dimensiune a capitalului social 
ce se referă la conexiunile și relațiile sociale pe care o 
persoană le-ar putea folosi pentru a-și spori capacita-
tea de angajare; (3) o dimensiune a capitalului cultural 
ce se referă la situații pe care individul le-a trăit și care 
își sporește potrivirea cu ideile, obiceiurile și compor-
tamentul potențialilor angajatori; (4) și, în cele din 
urmă, o dimensiune psihologică referitoare la carac-
teristicile psihologice care ar putea întări capacitatea 
individuală de a găsi și menține un loc de muncă (de 
exemplu, autoeficacitatea sau dorința de a fi mobil). În 

plus, conceptualizările de angajabilitate sunt, de ase-
menea, axate pe strategii de autogestionare a carierei 
și inițiative de dezvoltare a abilităților.

Conceptualizarea angajabilității absolvenților ca 
set de trăsături și abilități individuale este una dintre 
cele mai populare definiții din literatură și abordează 
identificarea combinației „corecte” de abilități, atitu-
dini și trăsături individuale care pot spori oportuni-
tățile de angajare ale absolvenților. Aceste abilități sau 
competențe sunt deseori desemnate drept abilități 
non-tehnice sau generice și cuprind „abilitățile, ca-
pacitățile și atributele cognitive, sociale, de autoges-
tionare și administrative pe care trebuie să le dețină 
absolvenții pentru a deveni specialiști în domeniul 
lor” [27, p. 776]. Se consideră că abilitățile date sunt 
de o importanță critică pentru mobilitatea în carieră 
(în special, mobilitatea inter-organizațională), deoa-
rece sunt transferabile între ocupații sau organizații 
distincte și sunt ușor aplicate în diferite contexte de 
muncă. La fel de evidențiată în studiile semnate de 
A. Lau, M. Pang [28]și B. Okay-Sommerville și D. 
Scholarios [29], construirea rețelei este privită de ab-
solvenți pentru o abilitate vitală pentru mobilitatea 
intra- și inter-organizațională. În același context, în 
lucrarea lui A. Tymon [30], studenții intervievați au 
subliniat un set de atribute personale ca fiind esenți-
ale în îmbunătățirea capacității lor de angajare, cele 
mai menționate fiind flexibilitatea, adaptabilitatea, 
angajamentul, străduința și dedicarea. În plus, abili-
tățile de comunicare, munca în echipă, capacitatea de 
a planifica și organiza munca în mod eficient și de a 
stăpâni tehnologiile informaționale au fost percepute 
drept competențe generale care erau legate de aștep-
tările angajatorilor și de angajabilitate. Prin urmare, 
aceste studii arată că posedarea abilităților și compe-
tențelor generice sunt indispensabile pentru capacita-
tea de angajare a unui individ.

un alt neajuns al perspectivei psihologice sau in-
dividuale asupra angajabilității este faptul că pune un 
accent exagerat pe factorii individuali, ceea ce submi-
nează rolul factorilor structural-contextuali. În acest 
sens, mai mulți autori au subliniat semnificația con-
dițiilor pieței muncii. Într-un context de recesiune 
economică prelungită, există mai puține alternative 
privind locurile de muncă și acest lucru constrânge 
ușurința mobilității individuale și tranziției în carieră.

În opinia lui L. Holmes [31], angajabilitatea ab-
solvenților este mai bine înțeleasă ca un proces de 
construire a identității în care absolventul își asumă 
instrumentele de angajabilitate disponibile și se pre-
zintă angajatorului drept „demn de angajare”. Aborda-
rea procesului identitar nu respinge relevanța limitelor 
carierei pentru angajabilitatea absolvenților, dar recu-
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noaște implicit necesitatea negocierilor individuale și 
a ajustărilor personale într-un anumit context social.

În schimb, mai mulți cercetători sunt foarte critici 
cu privire la discursul politic dominant în învățămân-
tul superior în ceea ce privește utilitatea abilităților de 
autodezvoltare pentru a deveni atractivi pe piața mun-
cii. Acești cercetători consideră discursul în cauză ca 
fiind înșelător, deoarece decontextualizează angajabi-
litatea, trecând cu vederea dezavantajele tradiționale 
ale pieței muncii care sunt legate de discriminare de 
sex, vârstă sau apartenență etnică, incluzând alte dez-
avantaje socioculturale și economice. N. wilton con-
cluzionează că „dezvoltarea abilităților de angajare 
sunt departe de a fi un panaceu pentru oportunitățile 
inegale pe piața muncii” [32, p. 97] 

Potrivit lui J. Roper, S. ganesh și K. Inkson [33], 
accentul pus pe autogestionarea carierei în cadrul dis-
cursului dominant asupra carierelor și angajabilității 
este o fațadă pe care angajatorii o folosesc pentru a 
distanța orice responsabilități pentru securitatea locu-
lui de muncă și implicarea în dezvoltarea carierei an-
gajaților lor. C. Sin și g. Neave [34] subliniază faptul 
că, deși angajatorii ar trebui să sprijine angajații prin 
programe de formare la locul de muncă, aceștia se ab-
țin adesea să o facă din două motive: investiția în for-
mare este văzută ca un cost, iar deseori aceștia nu in-
tenționează să angajeze permanent; și, pe de altă parte, 
angajatorii se tem că investiția în programe de formare 
pentru angajați i-ar determina pe aceștia să părăsească 
organizația pentru a lucra pentru concurenți. Discur-
sul în cauză  este strâns legat de conceptul de carieră 
fără limite [11], care centralizează responsabilitatea 
individuală privind dezvoltarea competențelor pro-
fesionale și a activităților de învățare pe tot parcursul 
vieții ce susțin modele de mobilitate profesională ridi-
cate între organizații și/sau ocupații distincte. Domi-
nația teoriei carierei fără limite a umbrit importanța 
constrângerilor contextuale privind angajabilitatea și 
a încercat să înlocuiască loialitatea angajaților, precum 
și partajarea responsabilității organizațiilor pentru 
managementul carierei, exclusiv pe seama individului. 
Mai mult, literatura cu privire la cariera fără limite și 
abilitățile de angajare nu sunt în stare să explice cariere 
nesatisfăcătoare sau supracalificarea care afectează în 
prezent un număr considerabil de absolvenți.

Prin urmare, este important să privim capacitatea 
de angajare drept un set de comportamente relevan-
te pentru carieră care implică experiența reală de a 
găsi și de a păstra un loc de muncă de-a lungul tim-
pului. Acest lucru sugerează că, atunci când indivizii 
își evaluează subiectiv capacitatea de angajare, ei iau 
în considerare, de asemenea, cât succes au avut în ob-
ținerea unor rezultate specifice în carieră, cum ar fi o 

promovare în cadrul organizației lor actuale. Astfel, o 
conceptualizare utilă a capacității de angajare ar trebui 
să permită includerea atât a factorilor interni ai forței 
de muncă, cât și ai celor externi asociați pieței muncii.

O definiție utilă a angajabilității absolvenților se 
referă la „capitalul uman, capitalul social, comporta-
mentele și atributele individuale care stau la baza an-
gajabilității indivizilor, în combinație cu contextul pie-
ței muncii care influențează ocuparea forței de muncă” 
[35, p. 3].

Angajabilitatea este influențată de o mulțime de 
alți factori, inclusiv evenimente întâmplătoare. Per-
cepția studenților privind profesia poate influența pu-
ternic alegerile lor de carieră. Cu toate acestea, mulți 
studenți care au avut o expunere limitată la profesie își 
pot baza deciziile pe perspective limitate sau distorsio-
nate. De exemplu, o singură experiență de stagiu, fie ea 
pozitivă sau negativă, poate deveni baza generalizări-
lor excesive referitoare la condițiile, responsabilitățile 
și opțiunile de carieră. Studenții pot avea o neliniște 
persistentă în ceea ce privește . ersitare i-ar face să fie 
pregătiți pentru o carieră într-un anumit domeniu. 
unii cercetători  susțin că studenții ar putea avea iden-
tități profesionale nedezvoltate (sau subdezvoltate) 
legate de carierele asociate cu specializarea lor univer-
sitară. În consecință, studenții ar putea să nu creadă că 
diploma de licență îi leagă de o carieră.

În altă ordine de idei, conceptul de carieră s-a mo-
dificat foarte mult în ultimele decenii. Absolvenții nu 
consideră primul loc de muncă ca fiind o alegere pe 
viață, ci îl percep drept primă experiență, dar de fapt 
se așteaptă să aibă diverse experiențe profesionale. Ei 
cred că abilitățile dobândite în cursul studiilor univer-
sitare vor fi apreciate de angajator, indiferent de dome-
niu. În consecință, deciziile absolvenților privind cari-
era sunt maleabile, tocmai pentru că ei sunt deschiși la 
o serie de alternative.

Cu toate acestea, există îngrijorarea că acceptarea, 
imediat după absolvire, a unui loc de muncă pentru 
care absolventul e supracalificat ar putea condiționa 
subocuparea în viitor și, prin urmare, primul loc de 
muncă ar putea fi decisiv pentru viitoarea traiectorie 
de angajare. Potrivit lui Dolton și și Vignoles: „un post 
inferior la primul loc de muncă poate fi dificil de recu-
perat din cauza abilităților neutilizate. În același timp, 
cum o persoană a ocupat un post de muncă inferior 
pregătirii sale, ar putea mai greu să treacă la un post de 
muncă mai solicitant, întrucât angajatorii ar putea lua 
experiența anterioară ca un semnal negativ al capaci-
tăților și/sau motivației scăzute” [5, p. 20].

Conform unor studii, se pare că există două căi 
pentru absolvenții de informatică și inginerie: o mi-
noritate care face munci de înaltă calificare și cealal-
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tă parte care face munci de rutină sau intră în șomaj.  
O proporție mică de absolvenți STEM găsesc ocupa-
ții STEM cu înaltă calificare în termen de șase luni de 
la absolvire. Chiar și la discipline precum ingineria și 
informatica, unde enunțurile de „lipsă” și „criză” au 
fost cele mai puternice și mai susținute, doar puțin 
peste o treime dintre absolvenți sunt angajați în astfel 
de posturi la șase luni după absolvire. O explicație ar 
fi că pentru absolvenți carierele STEM ar putea părea 
mai puțin atractive și sectorul nu oferă suficienți bani 
și oportunități pentru a-i atrage pe studenții străluciți. 
un alt motiv ar fi că angajatorii din domeniul STEM 
au recrutori slabi. unele dovezi în acest sens sunt ofe-
rite în revizuirea abilităților inginerești întreprinsă de 
profesorul J. Perkins. În opinia sa, o parte a proble-
mei este că angajatorii STEM „nu sunt atât de activi pe 
cât ar putea fi” în atragerea absolvenților. După cum 
menționează cercetătorul, la târgurile de muncă stu-
denții spun că reprezentanții băncilor și firmelor de 
contabilitate sunt „foarte persuasivi, încercând să vă 
convingă să veniți în lumea lor”, în timp ce angajatorii 
STEM mai tradiționali sunt „timizi și nu la fel de con-
vingători că viața ar putea fi interesantă alături de ei”  
[5, p. 20].

concluZii

Schimbările din lumea muncii sunt condiționate 
de accesul maselor la studii superioare, ceea ce con-
diționează o inflație academică. Supracalificarea este 
un fenomen destul de răspândit în spațiul european, 
inclusiv cel românesc, ceea ce presupune că pe piața 
muncii este un număr mare de „bad jobs” cu abilități 
scăzute, pe care le ocupă tot mai mulți absolvenți de 
facultăți. Schimbările globale, economice și tehnolo-
gice au condus la formarea de noi concepte de carieră 
adaptate reducerii stabilității și securității locurilor de 
muncă.

Aspirațiile de carieră ale tinerilor nu sunt statice 
sau determinate odată pentru totdeauna, ele prind 
contur mai întâi în cadrul modelelor de educație și de 
socializare și sunt remodelate pe măsură ce noile expe-
riențe îmbogățesc traiectoria vieții. Studiile relevă că 
tinerii sunt preocupați de menținerea unui echilibru 
dintre viața personală și cea profesională.

Tinerii Y și Z sunt extravertiți, le plac relațiile în 
care sunt valorizați, caută experiențe satisfăcătoare 
care să combine munca, plăcerea, instruirea și auto-
nomia. unii dintre acești tineri au dificultăți de con-
centrare din cauza citirii conținuturilor scurte și inter-
mitente pe rețelele sociale. Mobilitatea fiind a doua lor 
natură, tinerii din generația Z sunt asociați cu terme-
nul „slasher”, adică acțiunea de a combina mai mul-

te activități. unul din doi preferă statutul de lucrător 
temporar sau „liber profesionist”.

Angajabilitatea este influențată de patru dimen-
siuni: capitalul uman, social, cultural și psihologic. 
Aceasta implică experiența reală de a găsi și de a păstra 
un loc de muncă de-a lungul timpului. O conceptuali-
zare utilă a capacității de angajare ar trebui să includă 
atât factorii interni ai forței de muncă, cât și cei externi 
asociați pieței muncii.

În concluzie, studiile relevă argumentul potrivit 
căruia parcursul de carieră al unui tânăr trebuie să fie 
un efort concertat al diferitor actori. Prin urmare, mai 
multe entități guvernamentale și factori de decizie po-
litici în domeniul învățământului superior, precum și 
angajatori, trebuie să își asume o parte din responsabi-
litate în elaborarea politicilor și practicilor care vizează 
promovarea și susținerea milenarilor în lumea muncii.
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inTroducere

Concurența puternică, gama largă de produse 
de pe piață și reînnoirea constantă a nomenclatoru-
lui acestora face ca întreprinderea să se confrunte cu 
întrebarea: în ce măsură va accepta clientul produsele 
lansate, care sunt condițiile prealabile pentru cererea 
de produse? Toate acestea îi obligă pe producătorii 
autohtoni să cerceteze și să analizeze temeinic piața și 
poziția produselor oferite pe piață. O mare parte din-
tre producători trebuie să-și definească nișa pe piață și 
pe fiecare segment al pieței, pentru a stabili politica de 
marketing a propriei game de produse. 

Afacerile moderne într-o economie extrem de 
competitivă pot avea succes doar dacă își identifică 
publicul țintă și depune un efort sistematic pentru a 
răspunde nevoilor acestuia. Pentru a construi relații 
cu publicul țintă identificat, compania trebuie să acor-
de o atenție deosebită poziționării sale și a produselor 
sale. Poziționarea constituie un fenomen complex și, 
cu toate că beneficiază de o gamă largă de lucrări știin-
țifice, cercetarea fundamentelor conceptuale ale aces-

teia, a direcțiilor și metodologiei sale este indispensa-
bilă atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. 

Studiul poziționării strategice a întreprinderii în-
tr-un mediu din ce în ce mai competitiv, pe baza teori-
ilor clasice de gestionare a afacerilor  și a marketingu-
lui modern este destul de relevant, deoarece nu numai 
că va ajuta întreprinderile naționale să se familiarizeze 
cu teoria holistică a poziționării strategice a întreprin-
derii, dar va oferi, de asemenea, o perspectivă asupra 
instrumentelor existente utilizate de companiile glo-
bale de top.

Actualitatea temei este determinată de faptul că 
luarea în considerare a metodelor moderne de poziți-
onare strategică reflectă eficiența lor reală în condițiile 
de activitate a întreprinderilor naționale.

MeTode de cerceTare  

Ca bază practică, în articol se face trimitere la luc- 
rări științifice privind teoria marketingului și activită-
țile de marketing elaborate de oamenii de știință din 
țară și din străinătate. 

aSpeCTe TeoreTiCe  
aLe poZițioNĂrii mĂrFuriLor
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theoretical asPects of Product Positioning
summary. The article has examined the topical issue actual for contemporary business practice related to product 

positioning. Despite the interest in positioning, contemporary science has not decided upon relating it to the concept, 
strategy and complex of practical actions. The question of applying classical solutions in new business conditions for 
consumers has also remained open. Regarding marketing in the direction of positioning, there is still a significant lack of 
experience, research, practical recommendations for creating and supporting the product positioning methods in the 
field of marketing activities of the enterprise. At the same time, the current stage of development of the service sector, 
the needs of the population, the innovative development of the economy and competition put forward the tasks of 
improving the management of product positioning.

Keywords: positioning, concept, product, brand, marketing activity, strategy.

rezumat. În articol este cercetat un subiect relevant pentru practicile moderne de afaceri, legat de poziționarea 
produselor. În pofida interesului față de poziționare, știința nu a rezolvat deocamdată problema cu privire la atribuirea 
poziționării către un concept, o strategie sau un set de acțiuni practice. Aplicarea soluțiilor clasice pentru consumatori 
în noile condiții de conducere a afacerilor rămâne, de asemenea, o întrebare deschisă. În ceea ce privește marketingul 
în domeniul poziționării, persisită o lipsă semnificativă de experiență, de cercetare, de recomandări practice privind 
crearea și susținerea metodelor de poziționare a produselor în domeniul activităților de marketing al întreprinderii. În 
același timp, etapa actuală de dezvoltare a sectorului de servicii, nevoile populației, dezvoltarea inovativă a economiei 
și concurența înaintează sarcini de îmbunătățire a managementului poziționării produselor.

Cuvinte-cheie: poziționare, produs, marcă, concept, strategie, activitate de marketing.
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niVelul de cerceTare  
a suBiecTului 

Poziționarea poate fi interpretată în trei variante de 
bază: ca strategie, concept sau set de practici [1]. În ce 
privește cercetarea esenței strategice a poziționării, cla-
sicistul J. J. Lamben a calificat-o drept „elaborarea unui 
anumit proiect și comunicarea acestuia către publicul 
interesat” [2]. F. Kotler identifică strategia cu „un set de 
activități definite pentru recunoașterea unei companii/
produs de către publicul țintă” [3]. P. Doyle o carac-
terizează ca pe o activitate de marketing care are sco-
pul de a selecta segmentele țintă din cadrul pieței, ale 
căror particularități predetermină acțiunile ulterioare 
ale companiei [4]. E. Luneva și A. Malygina abordează 
strategia de poziționare în calitate de vector al acțiu-
nilor de marketing care ajută la evidențierea limitelor 
dorite și la menținerea poziției pe piață a companiei 
[1]. Astfel, pot fi deduse câteva caracteristici generale 
ale poziționării ca strategie, și anume: 

▪ Reflectă valoarea afacerii sau a mărfurilor pen-
tru publicul țintă (segmentul țintă) printr-un program 
structurat de activități;

▪ Identifică publicul țintă (segmentul) afectat de 
comunicările de marketing;

▪ Este orientată spre asigurarea unui avantaj com-
petitiv pentru mărfurile și serviciile pe care le oferă 
această companie;

▪ Definește un set de instrumente de marketing 
pentru a influența publicul țintă și a atinge obiectivul 
propus;

▪ Elaborează un set de acțiuni coordonate care reu-
nesc managerii și angajații companiei.

În ceea ce privește poziționarea în calitate de con-
cept, J. Trout subliniază că acest fenomen este „o ope-
rațiune asupra conștiinței consumatorilor potențiali” 
[5]. La rândul său, D. Crevens definește conceptul de 
poziționare ca fiind „formularea bazei ofertei unice 
a companiei pentru a satisface nevoile identificate ale 
clienților” [6]. J. Landrevi, J. Levy, D. Lyndon sublini-
ază că poziționarea permite formarea unei propuneri 
de valoare a companiei, a mărfurilor și serviciilor sale, 
predeterminată de așteptările și nevoile specifice ale 
segmentelor țintă în cadrul orientării spre realizarea 
obiectivelor companiei prin intermediul conceptului de 
poziționare. [7].

Principalele caracteristici ale conceptului de pozi-
ționare sunt următoarele:  

▪ Identificarea corectă a caracteristicilor de poziți-
onare și de diferențiere a produselor companiei de alte 
produse prezente în cadrul pieței;

▪ Descrierea produselor prin termeni care să ref- 
lecte valoarea acestora pentru publicul țintă;

▪ Luarea în considerare a capacității de absorbție, a 
măsurii în care segmentul țintă este suficient de mare 
pentru a justifica elaborarea și implementarea unei stra-
tegii distincte de poziționare a produselor pe piață.

Reieșind din cele arătate mai sus, constatăm că 
procesul de poziționare presupune o adaptare  mai pro-
fundă a ofertei de bunuri și servicii ale întreprinderii la 
nevoile specifice ale pieței țintă și într-un mod distinct 
celui de poziționare a produselor concurente.

În perspectiva poziționării ca ansamblu de activi-
tăți desfășurate de companie, sunt utile următoarele de-
finiții. Astfel, J. Landrevi, J. Levy, D. Lyndon abordează 
poziționarea în contextul politicii generale de interac-
țiune a afacerii cu consumatorii săi, impactul acestora 
asupra companiei lor și a produselor oferite [7]. Potri-
vit acestei interpretări a poziționării, ea este cel mai clar 
legată de segmentarea pieței, identificarea și diferenți-
erea publicului țintă. Atunci când se desfășoară activi-
tăți de marketing, se pun în aplicare anumite măsuri 
pentru a poziționa întreprinderea, pentru a determina 
poziția companiei pe piață. În această ordine de idei,  
E. Rice și J. Trout subliniază că segmentarea este ne-
cesară pentru ca mesajul să fie selectiv și eficient la 
contactul cu o anumită audiență [5]. T. Ambler, pe de 
altă parte, analizează esența poziționării, concretizarea 
acesteia prin intermediul componentelor mixului de 
marketing; precum și utilizarea unui set de instrumen-
te de marketing pentru formularea și demonstrarea 
beneficiilor (reale și construite în conștiința publicului 
țintă), asigurând astfel o concurență de succes [8].

cerceTare 

În practică, abordarea conceptuală a poziționă-
rii ca o direcție strategică și un set de instrumente de 
marketing nu este întotdeauna posibilă și justificată.  
Or, punerea în aplicare a strategiei se bazează pe un 
anumit concept, iar deciziile strategice sunt transpuse 
în realitate prin anumite etape și aplicarea instrumen-
telor de marketing în anumite stadii definite. Din acest 
motiv, caracterizarea fenomenului respectiv de către 
un șir de cercetători diferă și nu conduce întotdeauna 
la o concluzie privind apartenența acestuia la un con-
cept, la o strategie sau la un set de operațiuni specifice 
de marketing. 

Precizăm că poziționarea se bazează în mod firesc 
pe diferențierea produselor concurente în cadrul pieței. 
un șir de autori (D. Arnott, S. Eastwood) subliniază că 
poziționarea trebuie percepută ca o încercare a unei 
anumite companii de a ajusta percepția consumatorilor 
asupra ofertelor sale de produse (mărci comerciale) în 
raport cu alte oferte concurente [9]. D. Arnott a definit 
poziționarea ca fiind „un proces deliberat, activ și itera-
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tiv de identificare, măsurare, ajustare și monitorizare a 
percepției consumatorilor asupra unei oferte de piață” 
[9]. El abordează procesul de poziționare drept unul 
iterativ care necesită implicarea constantă a marketeru-
lui, cuprinzând anumite elemente ce pot fi exprimate 
prin componentele complexului de marketing, având 
tangente în acest sens cu viziunea lui T. Ambler. De ase-
menea, în mod tradițional, sarcina de a crea un avan-
taj competitiv a fost legată de procesul de poziționare, 
iar lucrările unor cercetători precum M. Porter [10],  
g. Hooley și g. greenlay sunt citate ca exemple [11; 12]. 
În consecință, binecunoscutele principii ale poziționării 
strategice în conformitate cu M. Porter – existența unei 

game de alternative în alegerea unei anumite strategii, 
puncte de andocare în cadrul strategiei tuturor com-
ponentelor activităților de marketing ale companiei, 
continuă să fie relevante, dar se confruntă cu modificări 
adaptative din cauza creșterii complexității concurenței 
pe piață, utilizării noilor tehnologii și a platformelor de 
interacțiune cu consumatorii. g. greenlay și g. Hooley 
se bazează pe conceptul de „poziționare competitivă”, 
interpretându-l ca pe o ancorare a poziției unei compa-
nii drept alternativă la alte oferte disponibile. De men-
ționat că, din punct de vedere practic, prezintă interes 
metodele de elaborare a strategiei de poziționare de a 
diferenția percepția (tabelul 1). 

tabelul 1 
Metodele de bază pentru dezvoltarea strategiei de poziționare

autorul metodei o descriere succintă a metodei de elaborare a strategiei de poziționare
M. Porter Poziționarea se bazează pe: extinderea gamei de produse (reieșind din concentrarea pe deservi-

rea unui public larg de consumatori); orientarea către nevoi, fiind oferite mărci comerciale care se 
adresează unor grupuri diferențiate de clienți; baza diferitelor opțiuni de acces la publicul țintă  

(în funcție de locația geografică, de scară etc.).

J. wind Poziționarea se bazează pe: calitățile distinctive ale produsului; beneficiile sau soluțiile la o pro-
blemă; un anumit mod de utilizare a mărfurilor; orientarea către o anumită categorie de consuma-
tori; construirea unei relații cu o marcă comercială concurentă; ruperea de o anumită categorie de 

produse în conștiința consumatorilor
e. rais și J. Trout ▪ poziționarea unui produs existent pentru un segment de clienți existent;

▪ poziționarea mărfurilor noi;
▪ înlocuirea concurenților sau repoziționarea prin intrarea pe o nouă piață

F. Kotler  ▪ poziționarea în funcție de atribute;
 ▪ poziționarea în funcție de preferințe; 

 ▪ poziționarea în baza utilizării; 
 ▪ poziționarea în funcție de consumator; 
 ▪ poziționarea în funcție de concurent; 
 ▪ poziționare pe categorii de produse; 

 ▪ poziționarea în ceea ce privește raportul „calitate-preț”
M. stone  
d. davies  
e. Bond

▪ poziționarea psihologică (lucrul cu conștiința consumatorilor)
▪ poziționarea produsului (accent pe caracteristicile produsului)

▪ poziționarea reală (impresia despre produs este creată de elementele complexului de marketing)
g. assel ▪ poziționarea produsului de consum (avantajele unui anumit produs);

▪ poziționarea competitivă (punctele forte în potrivirea unui produs cu o poziție concurentă)
Jr. o. walker,  
Jr. X. Boyd,  

J.-c. larcher,  
J. Mullin

▪ poziționarea, care se bazează pe proprietățile fizice ale mărfurilor, pe caracteristicile sale obiective;
▪ poziționarea, care se bazează pe percepție (în plus față de proprietățile fizice ale mărfurilor, 

experiența anterioară de utilizare și calitatea comunicării contează)

g. hulei Strategia de poziționare include: determinarea poziției actuale; selectarea poziției dorite; elabo-
rarea strategiei pentru atingerea poziției dorite

J.J. lambin Poziționarea se bazează pe conștientizarea poziției actuale a mărfurilor în mintea consumatoru-
lui; cunoașterea poziției mărfurilor concurente; evaluarea potențialului mărfurilor;  

selectarea anumitor componente ale complexului de marketing
d. crevens Poziționarea implică un set de programe de marketing bazate pe percepțiile managementului de 

vârf și pe experiența existentă, în combinație cu datele din studiile de piață

Sursa: Elaborat de autor pe baza [11; 12; 3; 6; 2; 7; 10; 5; 14].
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În ciuda numărului mare de formulări propuse 
pentru punerea în aplicare a unei strategii de poziți-
onare, este clar că primordiale sunt preferințele con-
sumatorilor (publicul țintă), pozițiile concurențiale 
(firmele și produsele/serviciile lor), poziționarea pro-
duselor și caracteristicilor acestora în mintea consu-
matorilor.

reZulTaTele cerceTĂrii 

Din punct de vedere practic, un rol deosebit în 
procesul de poziționare revine planificării, elaborării 
și implementării strategiei de poziționare, din acest 
punct de vedere prezentând interes modelul propus 
de E. Rice și J. Trout (figura 1).

Autorii (gromova, gerasimova), în baza unor si-
tuații practice, propun implementarea unei strategii de 
poziționare care implică cinci etape [13]. Aceștia reies 
din faptul că procesul dat, prin cele cinci etape, permi-
te poziționarea produsului astfel încât el să răspundă 

cât mai bine așteptărilor consumatorilor. Pornind de la 
ideea lui T. Ambler despre construirea conceptului de 
marcă (mărfuri/produs) în baza identificării beneficii-
lor sale și dezvăluirii acestora în elementele complexu-
lui de marketing, autorii propun o metodologie pentru 
poziționarea optimă a mărcii/produsului (mărfurilor)
(tabelul 2). Autorii subliniază faptul că nivelurile emoți-
onale și valorice ale poziționării sunt cele mai complexe, 
iar pentru a le atinge sunt necesare studii care să scoată 
în evidență motivele cumpărării și valorile produselor 
pe care consumatorii nu le conștientizează și nu le pot 
exprima în mod deschis, în acest scop fiind utile cerce-
tările de neuromarketing.

un șir de cercetători străini contemporani  
(R. Batra, J. Myers, D. Aaker) evidențiază domeniile 
prioritare pentru poziționarea practică a produsului 
(mărfurilor/mărcii), care pot fi luate drept bază pentru 
implementarea în diferite sectoare economice. Această 
abordare este foarte apropiată de argumentele teoretice 
prezentate anterior de F. Kotler, J. wind, precum și de 

tabelul 2 
etape de poziționare conform lui gromova-gerasimova 

nivelul de poziționare caracteristica nivelului de poziționare
1. Atributiv Determinarea grupului țintă pe baza caracteristicilor socio-demografice ale cumpărătorilor

2. Rațional Identificarea preferințelor consumatorilor pentru anumite caracteristici ale produselor

3. Funcțional Preferințele manifestate de consumatori prin prezența anumitor caracteristici funcționale  
ale produsului

4. Emoțional Contextul emoțional trăit de către reprezentanții publicului țintă la achiziționarea produsului 
(mărfurilor)

5. De valoare Suprapunerea (în mod ideal) între valorile asociate produsului și valorile semnificative  
pentru publicul țintă

Sursa: dezvoltat de autor pe baza [13].

Figura 1. Planul pas cu pas pentru conceptualizarea și implementarea strategiei de poziționare [5].

3. Etapa dovezilor: validarea 
dovezilor: conștientizarea de către 
consumatori a caracteristicilor 
distinctive 

1. Faza analitică: cercetarea mediului 
de piață, a mediului concurențial, a 
consumatorilor 

2. Etapa de căutare: găsirea diferențelor care 
sunt semnificative pentru consumatori 

 

4. Faza de dezvoltare: propunerea unui 
program cuprinzător de implicare a 
publicului țintă 

5. Faza de ajustare: monitorizarea și ajustarea 
activităților existente / trecerea la o nouă 
rundă de analiză 

 
 

 
 
 
  

 

Рlanul pas cu pas pentru conceptualizarea și implementarea strategiei de poziționare 
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E. Rais și J. Trout, care au pornit, de asemenea, de la 
necesitatea implementării practice a direcțiilor identi-
ficate, acestea fiind prezentate în tabelul 3.

Teoriile specificate demonstrează că în marketin-
gul modern se caută noi direcții de diferențiere și po-
ziționare competitivă, ale căror posibilități sunt deja 
evidente în etapa de dezvoltare a produsului.

concluZii

unul dintre instrumentele principale ale mana-
gementului de marketing este considerată a fi poziți-
onarea produsului pe piață. Procesul de poziționare, 
împreună cu astfel de instrumente de management de 
marketing cum ar fi cercetarea de piață și segmentarea 
pieței, reprezintă baza dezvoltării strategiei de mar-
keting a unei întreprinderi.

Concluzionăm că fiecare companie cu o abordare 
corectă asupra unei probleme de marketing urmează 
să aleagă unul sau mai multe dintre cele mai potrivi-
te concepte și strategii de poziționare și să le aplice în 
practică în domeniul său de activitate pentru a obține 
cel mai bun rezultat posibil.

tabelul 3 
Principalele domenii de poziționare a mărcii/produselor (mărfurilor)

direcția poziționării caracteristica

În funcție de atributele 
produsului (mărfurilor)

Marca ce se poziționează este asociată cu un anumit set de atribute ale produsului;  
acestea evocă o serie de asocieri care favorizează interesul pentru produsul în cauză. 

În funcție de beneficiile 
consumatorilor

Marca ce trebuie poziționată este legată de ideea beneficiilor pentru consumatori  
de pe urma produsului pe care îl consumă.

După criteriul  
„preț – calitate”

Poziția este determinată pe baza unei corelații între calitatea reală a parametrilor  
produsului și prețul acestuia; consumatorul alege compromisul care îi convine, de exemplu,  

calitate Premium și scump sau un preț accesibil și un nivel acceptabil de calitate.

În funcție de situațiile  
de consum

Poziționarea în funcție de situația de consum: de exemplu, odihnă în aer liber,  
consumatorii o asociază cu frigărui și vin roșu.

În funcție de stilul de 
viață al reprezentanților 

publicului țintă

Are loc identificarea cu un segment țintă specific și cu caracteristicile comportamentale  
ale acestuia, cum ar fi „viața ta este alegerea ta”.

În funcție de afilierea  
la clasa de produse

Poziția este asociată în percepția consumatorilor cu o anumită categorie de produse,  
ceea ce indică succesul mărcii.

În funcție de concurenți Poziția este delimitată prin diferențierea față de concurenți (liderii de piață), demonstrând 
în același timp propunerea sa comercială unică. 

În funcție de simbolurile 
culturale

Poziția este construită cu accent pe determinarea anumitor simboluri culturale: asocieri  
cu personaje, creații muzicale, opere de artă.

Prin asociere cu țara  
de origine

Poziția este stabilită în funcție de țara de origine. De exemplu, Franța este percepută ca fiind 
„patria șampaniei”, Elveția ca fiind locul unde se oferă servicii bancare de calitate etc.

Sursa: dezvoltat de autor pe baza [15; 16; 17].
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inTroducere 

Orice interpretare muzicală, în special solo, se 
remarcă pe scara valorică prin felul specific în care 
conferă expresie artistică, sensibilizatoare elementu-
lui esențial al operei. Din acest motiv, surprinderea 
viziunii particulare a interpretului, a unicității expri-
mării artistice a acestei viziuni subiective rămâne a fi 
definitorie într-un demers hermeneutic. Or, punctul 
de plecare al acestei analize îl constituie facultatea 
imagistică a lui Serghei  Lunchevici, capacitatea lui 
de a devia voit de la uzul obișnuit pentru a-și sem-
nala intenția de valorificare originală a sunetelor în 
combinații noi.

Născut la 29 aprilie 1934 într-o mahala pitorească 
a orașului Chișinău, numită Huțulovca, Serghei Lun-
chevici a copilărit într-un mediu social favorabil deve-
nirii sale artistice. În această ordine de idei, jurnalistul 
și scenaristul Mitrofan Vatavu menționa într-un stu-
diu: „Aici, în jurul bisericii Sf. gheorghe, trăiau mul-
ți muzicieni din tată-n fiu, care duceau mai departe 
slava lăutarilor Iancu Perja, Timofei Neaga. De la ei 
a prins dragostea de muzică și micul Serghei” [1, p. 

13]. Ideea este confirmată de însuși marele dirijor și 
interpret, care mărturisea într-un interviu: „Vecinul 
Ilie, chitaristul, întors de la munca câmpului, îngâna 
melodii triste, acompaniindu-se la chitara hârbuită, pe 
care o dregea în fiece săptămână. Acele cântece despre 
viața grea, plină de deziluzii și nevoi, au intrat în inima 
mea” [2]. O impresie puternică i-a produs și orches-
tra militară, ale cărei piese, ore întregi, le asculta stând 
lângă poarta regimentului.

Totuși, un rol deosebit în formarea și devenirea lui 
Serghei Lunchevici ca artist l-a avut violonistul, com-
pozitorul, folcloristul și conducătorul diverselor for-
mații de muzică populară Isidor Burdin (1914–1999), 
personalitate marcantă în istoria culturii muzicale din 
Republica Moldova, de la care a învățat, în primul 
rând, secretele artei interpretative lăutărești. 

În 1956 întâlnirea lui Serghei Lunchevici cu Is-
idor Burdin a reprezentat începutul unei strânse 
prietenii care s-a perindat pe parcursul multor ani. 
Considerat de I. Neniță „o enciclopedie a muzi-
cii folclorice și, în special, a cântecului popular” [3],  
Isidor Burdin, care, imediat după cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, înființează în cadrul Filarmonicii de Stat 
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primul taraf profesionist, devenit mai apoi Orchestra 
„Fluieraș”, îl angajează pe Serghei Lunchevici, în 1957, 
pe post de prim-violonist în formația sa. Peste un an, 
tânărul angajat devine prim-dirijor și director artistic 
al colectivului. Colaborarea dintre cei doi a avut un 
impact deosebit asupra lui Serghei Lunchevici. 

ParTiculariTĂȚi inTerPreTaTiVe

Prima lecție învățată de Serghei Lunchevici de la 
profesorul său Isidor Burdin vizează modul de inter-
pretare al violoniștilor lăutari și al celor cu profil aca-
demic, având în vedere maniera de interpretare deco-
rativă – apogiaturile, mordenții, trilurile. Cât privește 
apogiaturile, de pildă, se folosesc doar acelea din terță 
sau secundă, preponderent pe bătaia slabă. Mordento, 
spre deosebire de cel clasic, se interpretează cu nota 
auxiliară de jos. Adeseori, în muzica populară, mor-
denții se transformă în tril.

În afară de melismatica originală, S. Lunchevici 
a însușit de la mentorul său și procedeul glissando, 
care constă în alunecarea degetelor mâinii stângi pe 
coarde cu vibrato sau fără și care poate fi aplicat în 
procesul interpretării pieselor muzicale. Astfel, din-
colo de faptul că este prim-dirijorul și conducătorul 
artistic al Orchestrei de Muzică Populară „Fluieraș”, 
că are studii excelente ca violonist academic, Serghei 
Lunchevici continua să-și dezvolte și să-și cizeleze 
maniera de interpretare lăutărească, avându-i ca mo-
dele pe faimoșii lăutari violoniști ai „Fluieraș”-ului 
Ignat Bratu, Timofei Radu, Iulii Patlajan, de la care 
învață diverse procedee interpretative. În scurt timp, 
artistul și-a format un stil aparte de interpretare lău-
tărească, alimentat și din studiile profesionale clasice, 
stil ridicat de el la cele mai înalte cote ale măiestriei și 
artei interpretative. 

Referindu-se la maniera interpretativă a lui  
S. Lunchevici, cercetătorul g. Ciaicovschi-Mereșanu 
scotea în evidență două caracteristici definitorii –  
virtuozitatea și temperamentul: „interpretarea pa-
sajelor este orbitor de sclipitoare, fioriturile sunt tot 
atât de scânteietoare... cântarea lui captivează prin 
neobișnuita emitere a sunetului. Chiar și arcușul la 
Lunchevici are o comportare particulară, cu o dina-
mică dansantă de parcă zorește orchestra și aprinde 
inimile auditorilor” [4‚ p. 25]. 

Despre temperament ca trăsătură a artei inter-
pretative, Serghei Lunchevici menționa: „Este mult 
mai interesant și mai greu să demonstrezi tempe-
ramentul interior, demnitatea nobilă a unui suflet 
pătimaș. Mie îmi place să storc din vioară carac-
terul cantabil al folclorului și sunt convins că me-
lodiile și cântecele cu cel mai încetinit ritm as-

cund adevăratul temperament moldovenesc”[4‚  
p. 25]. un șir de cercetători, printre care S. Mirovici, 
N. Sebov, analizând arta interpretativă a lui Serghei 
Lunchevici, au menționat și alte două particularități 
distinctive ale acesteia, și anume: bogata fantezie 
creatoare și arta improvizației. Evident, toate parti-
cularitățile stilului interpretativ al lui S. Lunchevici 
pot fi relevate în piesele lui solistice acompaniate de 
Orchestra „Fluieraș”.

O piesă concertistică reprezentativă interpretată 
de violonistul Serghei Lunchevici a fost Balada de 
Ciprian Porumbescu. În acest sens, publicistul M. 
Morăraș afirma: „Consider că, dacă ilustrul nostru 
violonist Serghei Lunchevici nu ar fi avut în patri-
moniul operei sale inegalabile nimic mai mult decât 
Balada lui Ciprian Porumbescu, chiar și acest lucru, 
chiar și acest pas curajos, pe care l-a făcut, i-ar per-
mite să-și înveșnicească numele. Cum de a reușit 
maestrul în acei ani de teroare ideologică agresivă și 
suprasaturată de obscurantismul ofensiv să repună în 
circuitul valorilor perene una dintre nemuritoarele 
perle ale culturii și spiritualității naționale, rămâne a 
fi o enigmă sau poate o binecuvântare a Providenței” 
[6]. În această ordine de idei, considerăm important 
de adăugat că interpretarea de excepție a Baladei lui 
Ciprian Porumbescu i-au adus lui Serghei Lunche-
vici titlurile onorifice de Artist al Poporului și Laure-
at al Premiul de Stat al uRSS.

Faptul că Serghei Lunchevici a ales lucrarea lui 
Ciprian Porumbescu nu este întâmplător. În primul 
rând, trebuie de menționat că Ciprian Porumbescu 
a fost unul dintre fondatorii școlii profesionale de 
compoziție românești. În decursul scurtei sale vieți 
(1853–1883) a reușit să creeze aproape 200 de com-
poziții corale, opereta crai Nou, creații simfonice 
și camerale. Dintre acestea, Balada pentru vioară și 
pian a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite și cu-
noscute creații din repertoriul violonistic. Din punct 
de vedere al genului folcloric, în Baladă prevalează 
elementele caracteristice doinei, manifestate și sesi-
zate la nivelul multilateralei palete pitorești, în care 
coexistă lirismul, dramatismul, tristețea, bucuria, 
dragostea, dezamăgirea, jalea, protestul, indignarea. 
Asemenea doinelor, în Baladă sunt contrapuse două 
dimensiuni: tristă – în tempo domol, și luminoasă –  
în tempo dinamic (presto). Întrucât izvoarele folclo-
rice se manifestă în formulele intonaționale, în cele 
ce urmează vom compara nucleul intonațional cu 
care începe prima temă a Baladei lui C. Porumbescu, 
cu două mostre folclorice – Balada de Ciprian Po-
rumbescu și Doina din repertoriul lui gheorghe Mur-
ga (exemplele 1-3). Analiza lor comparativă denotă 
că acestea sunt aproape identice.
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exemplul 1. Balada de Ciprian Porumbescu.

exemplul 2. Doina din repertoriul lui Costache Marin.

exemplul 3. Doina din repertoriul lui gheorghe Murga.

O altă formulă intonațională, care adeseori este 
întâlnită în doină, în bocet, în cântecul de dor, este 
înfățișată prin producerea în serie a mișcării de la pri-

exemplul 4. Balada de Ciprian Porumbescu, începutul temei a doua. 

exemplul 5. Doina din repertoriul lui Iancu Perja.

exemplul 6. Doina ciobanului din regiunea Suceava.

ma către a cincea treaptă a tonalității, cu suspendare 
ritmică asupra primului sunet îndelungat (exemplele 
4-6). 
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Muzicologul român Virgil Medan preciza că tema 
a doua din Baladă (exemplul 4) „...își are sorgintea 
în melodia unui subiect de doină moldovenească, 
în melodia de horă lungă, doinită Munților cu brazi  
înalți [7, p. 68], atât prin parcursul melodic, ornamen-
tat cu melisme, cât și prin formulele ritmice excepțio-
nale, prezența coroanelor, prin elementele caracteris-
tice melodicii de doină și prin ritmul parlando-rubato 
(exemplul 7). Este neobișnuit faptul că la baza acestei 
formule intonaționale stă lamento, una dintre extinse-
le figuri retorice ale muzicii academice. Figura respec-
tivă sugerează stările de jale și de doliu care coincid cu 
tema a doua din Marşul funebru, Sonata b-moll de F. 
Chopin (exemplul 8).

Conform originalului, piesa lui C. Porumbescu a 
fost concepută ca Baladă pentru vioară şi pian. Acest 
fapt a fost determinat, mai întâi, de tendințele caracte-
ristice epocii când a activat compozitorul. Or, în peri-
oada respectivă, apar mai multe colecții de folclor cu 
acompaniament de pian, semnate de Eduard Caude-
lla, Alexandru Flechtenmacher, Carol Miculi, Francois 
Rouschitzki, Johann wachmann ș.a.

Trebuie să precizăm că Serghei Lunchevici a in-
terpretat această capodoperă în aranjament orchestral, 
efectuat, la rugămintea lui, de către Stepan Stoianov. 
Aranjorul a apelat la grupul Orchestrei „Fluieraș” al-
cătuit din șase viori și ţambal. 

O altă modificare vizează arhitectonica Baladei.  
C. Porumbescu a compus-o în formă clasică, din trei 
părți, cu repriză prescurtată. Materialul muzical al păr-
ților marginale corespunde doinelor folclorice. Partea 
din mijloc, ce se remarcă prin virtuozitate, contrastea-
ză cu ultima prin intermediul pasajului facturii de joc. 
Toate secțiunile din interiorul părților se constituie din 
perioade clasice, pătrate, din două propoziții, a câte opt 
sau patru măsuri fiecare. Reieșind din cele relatate mai 
sus, compartimentele b, c, e, b1 sunt reluate (tabelul 2). 

Comparând schema Baladei lui C. Porumbescu cu 
cea adoptată de interpretul S. Lunchevici, observăm 
câteva diferențe considerabile. Mai întâi, la Lunche-
vici, solo-ul viorii nu începe imediat. El este precedat 
de o introducere alcătuită din două compartimente. 
În primul se imită cântatul păsărilor de pădure, acesta 
simbolizând natura, plaiul natal, în cel de-al al doilea 

tabelul 2 
schema formei piesei Balada de ciprian Porumbescu

        Andante  flebile          Poco piu moto        Andante  flebile
A B A1

a          b         c         a1    d         e            g        e1      a2                 b1                  
m.16   8:II     16:II   16    8         8:II        8        8      16                 8:II        

exemplul 7. Munților, cu brazi înalți.

exemplul 8. Sonata b-moll de Frédéric Chopin.
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intervin ansamblul de violoniști și țambalul. Baza me-
lodică o constituie tema tristă din compartimentul de 
mijloc al Baladei (episodul e), organizată analogic sec-
venței descendente a intonației de suspin. Totodată,  
S. Lunchevici a exclus toate reluările de episoade in-
dicate în tabelul 2, a scurtat compartimentele a1 din 
prima parte, a2 și b1 din partea de repriză a comparti-
mentului A1 (tabelul 3).

Constatăm de asemenea că S. Lunchevici, păstrând 
cele trei părți ale originalului, renunță totuși la rigorile 
formei clasice. Dacă în varianta lui C. Porumbescu rep- 
riza include prima și a doua temă din prima parte, 
în cea a lui S. Lunchevici în repriză este expusă doar 
prima temă (a), aceasta din urmă amplificând mesajul 
Baladei (exemplul 9). 

Așadar, S. Lunchevici, valorificând tradiția folclo-
rică, a intensificat la maximum rezonanța piesei lui 
C. Porumbescu. Interpretarea Baladei de către artist 
conține accente și modificări destul de semnificative, 
nuanțe fine de articulație și agogică. Complexitatea 
inovațiilor sale denotă excepționala lui capacitate de 
a improviza, evident, având ca punct de pornire tradi-
ția lăutărească. Iată câteva dintre aceste inovații ale lui  
S. Lunchevici:

▪ În culminația plină de dinamism din prima parte 
(sfârșitul compartimentului c), se interprează cadența 
improvizată, plină de virtuozitate.

▪ Pe lângă semnele fermato, indicate de compo-
zitor, este inclusă, în interiorul intonației de triolete, 
microfermato, adoptată încetinirea sau tărăgănarea la 
sfârșit de propoziție sau frază, aceasta fiind completată 
cu pasaje interpretate la țambal.

▪ Tema reprizei este mult mai expresivă datorită în-
locuirii trăsăturii de arcuș legato cu accentuarea mar-
cato (trăsătură de arcuș caracteristică). 

▪ În repriză, propoziția a doua a temei este inter-
pretată cu o octavă mai sus. Această trecere într-un 
registru mai înalt accentuează și oferă, în același timp, 
revărsarea emoțiilor interpretului.

tabelul 3  
Forma Baladei de ciprian Porumbescu în interpretarea lui serghei lunchevici

Andante  flebile Andante  flebile     Presto Andante  flebile

Introducere orchestrală A B A1
Pe baza comp. e a           b          c d     e       g      e1             a1

măs. 8 16         8         16 8     8       8      8             16

exemplul 9. Balada de Ciprian Porumbescu.

▪ Aceste două fraze, similare ca intonație, sunt in-
terpretate cu un contrast dinamic f – p.

Sintetizând cele spuse, subliniem că modificările 
întreprinse de S. Lunchevici în varianta originală a Ba-
ladei lui C. Porumbescu demonstrează cu prisosință 
marele lui talent, apreciat de ascultătorii din țară și de 
peste hotare.

O altă piesă muzicală, care developează excepți-
onalul har, precum și individualitatea artistică a lui  
S. Lunchevici, este Romanța veche pentru vioară și an-
samblu instrumental de Isidor Burdin. Inițial, această 
creație a fost interpretată de S. Lunchevici în filmul ar-
tistic Lăutarii (regizor și scenarist Emil Loteanu), melo-
dia Romanței vechi relevând soarta tragică, dar nu frân-
tă a lăutarilor talentați, devotamentul lor față de artă. 

După apariția filmului Lăutarii, S. Lunchevici a 
interpretat Romanța veche de I. Burdin în diverse con-
certe, pe parcursul a peste douăzeci de ani. Incontesta-
bil, marele succes al acestei lucrări muzicale rezidă atât 
în valoarea de netăgăduit a melodiei, cât și în maniera 
de interpretare a ei. I. Burdin compune această ro-
manță pentru vioară solo și orchestra de instrumente 
populare pe baza folclorului lăutăresc.

Subliniem că în piesa interpretată de S. Lunche-
vici, tradițiile lăutărești pot fi remarcate clar în siste-
mul ritmic parlando-rubato, în structura melodică a 
pasajelor improvizate, cu diapazonul de până la trei 
octave, în melismatică, în efectele produse de pro-
cedeul glissando. Melodia trece din registrul grav al 
viorii în cel înalt păstrând calitatea bogată și intensi-
tatea dramatică a sunetului. Linia melodică expresivă 
a romanței interpretate de S. Lunchevici cu mult vi-
brato cucerește prin noblețe, redând o intensă și răs-
colitoare trăire. Lirismul covârșitor al temei, care este 
accentuat de acompaniamentul arpegiat, răspândește 
sonorități romantice, pline de substanță și capătă o tot 
mai convingătoare desfășurare, în fiecare repetare a ei. 
Considerăm că S. Lunchevici, în momentul executării 
respectivei lucrări, s-a ghidat, în mare parte, de simi-
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laritatea specificului de interpretare folclorică vocală, 
prima frază a lucrării (măsurile 3-14) interpretând-o 
cu foarte puțină ornamentică, iar în măsura 22, unde 
motivul revine într-o octavă superioară, păstrând ace-
lași caracter intens, doar că utilizând deja ornamente, 
cum ar fi mordentul tăiat ce se execută mărunt, la in-
terval de semiton. 

Expunerea de către maestru (în compartimentul 
final al lucrării) a temei pe intervale de sextă, în regis-
trul înalt; folosirea vibrato-ului intens, amplele acor-
duri, cu fundal de arpegiu în acompaniament, pune 
în valoare lirismul Romanței vechi. La fel, maestrul a 
apelat la efectul „stingerii” sunetului [8, p. 134], folo-
sit pentru a accentua caracterul trist al lucrării și care 
constă în descreșterea puternică a sonorității, lipsit de 
vibrato, cântat cu arcușul. 

concluZii

Incontestabil, arta interpretativă a lui S. Lunche-
vici-violonistul a lăsat urme adânci în memoria specta-
torilor, a muzicologilor și a colegilor de breaslă. Înaltul 
profesionalism, totala mobilizare și dăruire, prezența 
scenică spectaculoasă, pe de o parte, expresivitatea 
interpretării, cu variate nuanțe și inovații muzicale, 
sunetul inconfundabil al viorii, pe de alta, rămân câ-
teva dintre caracteristicile definitorii ale violonistului 

Iraida Ciobanu. Motiv concentric, 2013, u. p., 80 × 80 cm.

S. Lunchevici, trăsături pe care el le-a demonstrat cu 
prisosință în rolul lăutarului Toma Alistar din filmul 
Lăutarii de Emil Loteanu. De rând cu acestea, manie-
ra și originalitatea interpretării, libertatea artistică de 
care a dat dovadă, forţa imaginației perpetuează, fără 
îndoială, actualitatea atemporală a lui S. Lunchevici și 
a creației sale.
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inTroducere 

Chiar de la apariția sa, în anul 1990, concerto rus-
tico de Vladimir Rotaru s-a bucurat de un mare suc-
ces, fiind inclus în repertoriul didactic și concertistic. 
Dedicată fiicei sale, Elizaveta, absolventă a Conser-
vatorului Moldovenesc de Stat din Chișinău, clasa de 
vioară, lucrarea a fost interpretată în premieră de vio-
lonistul Naum Hoș, profesor de vioară la Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acest opus de înaltă 
virtuozitate denotă un pronunțat colorit folcloric și 
o deosebită bogăție de nuanțe emoțional-figurative. 
Partitura lucrării există în două versiuni: prima – pen-
tru vioară și orchestră de cameră (înregistrată în fon-
durile IP „TeleRadio-Moldova” de violonistul V. Dmi-

CONCERTO RUSTICO peNTru VioarĂ Și piaN  
de VLadimir roTaru: TraTĂri SemaNTiCe  

Și iNTerpreTaTiVe aLe TemaTiSmuLui
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CONCERTO RUSTICO for violin and Piano by vladimir rotaru: semantic and Performing aPPro-
aches of musical themes
summary. The article is dedicated to an important work from the national violin repertory – Concerto rustico for 

violin and piano by Vladimir Rotaru. The authors approach the problems of violin performing through semantic treat of 
the music themes. An important role in this approaching is referring to the identification and ”deciphering” of folklore 
sources of musical themes: without to use a direct folklore citation, the composer has developed original and empha-
sized themes, through musical folkloric rhythmic and intonation elements. He outlined a diverse musical panorama of 
village life. So, considering the character and semantic of these themes, the violinist will structure his own performance 
vision using both the academic technical possibilities of violin and specific elements of folklore performing art as orna-
ments, sound and improvisation. 

Keywords: Concerto rustico for violin and piano, Vladimir Rotaru, semantic approach, musical themes, violin per-
forming art. 

rezumat. Articolul este dedicat unei lucrări importante din repertoriul național pentru vioară – Concerto rustico 
pentru vioară și pian de Vladimir Rotaru, autorii propunându-și să abordeze problematica interpretării violonistice prin 
prisma tratării semantice a tematismului muzical. Un rol important în această tratare îl are identificarea și „descifrarea” 
filonului folcloric al tematismului: fără a folosi citatul folcloric, compozitorul elaborează un tematism original, bine reli-
efat, marcat de ritmul și intonația folclorică, conturând un tablou al vieții rustice în toată diversitatea sa. Astfel, luând în 
considerare caracterul și semantica acestui tematism, interpretul va putea să-și construiască propria viziune interpreta-
tivă, făcând uz în egală măsură de artificiile viorii academice și de elementele specifice artei populare, legate în special 
de ornamentică și expresia improvizatorică.  

Cuvinte-cheie: Concerto rustico pentru vioară și pian, Vladimir Rotaru, tratare semantică, tematism, artă interpreta-
tivă violonistică.

trienco și Orchestra Simfonică a TeleRadio-Moldova 
sub bagheta lui gh. Mustea), cea de-a doua – pentru 
vioară și pian. Pentru studiul de față am dispus de par-
titura manuscrisă originală pentru vioară și pian. 

aBordare coMPonisTicĂ, rePere 
sTrucTurale Și sFera de iMagini 
FiguraTiVe

concerto rustico este una dintre cele mai valo-
roase lucrări de acest gen în repertoriul violonis-
tic național, în care, după aprecierea cercetătoarei 
E. Mironenco, „s-au întrunit în mod fericit tra-
diţiile concertistice clasică și folclorică” [1, p. 84].  
Forma monopartită, abordată în mod dinamic, i-a 
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permis compozitorului să creeze într-un mod original 
atât imagini pline de un lirism pătrunzător, cât și ima-
gini dramatice, epice sau dansante. Această diversitate 
tematico-figurativă este exteriorizată prin expunerea 
și varierea unei singure teme, principiul monotema-
tismului fiind valorificat cu o înaltă măiestrie compo-
nistică. Totodată, „întreaga lucrare se înscrie în ten-
dințele stilistice ale neofolclorismului, prin abordarea 
arhetipală a principiului improvizatoric, a trăsăturilor 
baladei și ale doinei, și prin modelarea unei dramatur-
gii originale a lucrării, bazate pe episoade contrastante 
de factură neoromantică” [2, p. 131].

Tema principală, precedată de o scurtă introdu-
cere, este de o expresivitate aparte, aducând în prim-
plan un caracter baladesc. Compozitorul mărturisește 
într-un interviu: „...după natura mea sunt un melodist 
(...) mă străduiesc să compun o muzică melodioasă, 
pentru că melodia, după părerea mea, este cea mai sin-
ceră și onestă, cea mai emoţională cale spre ascultător.” 
[1, p. 13]. Astfel, această frumoasă și vibrantă temă cu-
cerește prin vigurozitate și respirație de un diapazon 
larg. Profilul melodic concentrează intervale de terță 
mică, secundă mare, secundă mică, cvartă perfectă, 
cvartă mărită, intervale din care va răsări mai apoi 
întregul discurs muzical al concertului. În mare mă-
sură reușita concertului rustic este datorată melodiei 
sale inspirate, în care se resimte suflul rustic, inocenţa, 
forţa și dinamismul specific acestuia, caractere pe care 
maestrul a știut să le valorifice din plin. Deşi nu este 
un „citat” folcloric, tema este pătrunsă de intonații po-
pulare – o trăsătură specifică a întregii creații a com-
pozitorului V. Rotaru, despre care vorbește el însuși: 
„De cele mai dese ori ... eu nu citez folclorul, ci „gân-
desc” cu ajutorul lui, așa încât toate mijloacele de ex-
presie muzicală sunt pătrunse de spiritul popular. ...eu 
scriu în limba muzicală maternă moldovenească. Simt 
cu inima ritmul, modul, intonația moldovenească. și 
sunt bucuros că mi-am găsit limbajul meu propriu ...”  
[1, p. 13].

În general, modelul de abordare componistică a 
melosului popular în această creație poate fi apreciat 
ca unul de nivel conceptual, în care se evidențiază în 
primul rând imaginea plastică a satului, a eroului cu 
bogate trăiri de factură lirico-dramatică. Tematismul 
original, bogat nuanțat, este supus principiilor variați-
onal și improvizatoric. Conținutul afectiv al discursului 
emană în același timp dragoste de viață, forță, libertate, 
dar și un lirism dezarmant, de o sinceritate aparte, fiind 
cunoscută predilecția compozitorului pentru improvi-
zația în stil popular care, de fapt, marchează întreaga sa 
operă: „Pe lângă dragostea pentru melodie, am o mare 
pasiune pentru improvizație, pot să improvizez la infi-
nit pe una și aceeași temă” [1, p. 14]. 

Dinamismul dezvoltării ulterioare a acestei teme 
capătă un caracter vertiginos, dezvăluind noi și noi 
fațete ale ei, la care se adaugă și valorificarea plenară 
a posibilităților tehnice și expresive ale viorii. Se re-
marcă alternanța fragmentelor lirice cu cele dramatice 
pe tot parcursul lucrării, procedeu prin care autorul 
reușește să ofere un plus de gradații expresive temei 
centrale. 

raPorTuri seManTice- 
inTerPreTaTiVe 

Astfel, chiar de la începutul concertului (cf. 1), 
pentru a reda caracterul tânguitor, dramatic al te-
mei date, violonistul va apela la o vibraţie intensă și 
la un sunet profund, plasând arcușul lângă căluș, dar 
evitând apăsarea lui, pentru a produce un sunet mai 
calitativ. 

Deja în cf. 2, tema centrală apare într-o variantă 
comprimată ritmic, într-un pasaj larg, urmat de „eco-
uri”, cu vocea a doua în ison, mișcarea amplificându-se 
sau diminuându-se ușor, întregul compartiment (până 
la cf. 5) încheindu-se cu readucerea, în partida viorii 
solo, cu o trăsătură sigură, a unuia dintre motive –  
Subito Lento, con espressione – de o expresie lirică de-
osebită. Păstrarea stabilității intonaționale în pasajul 
ascendent (cf.2) este esențială. O mare atenție se va 
acorda sunetelor cromatizate (secundelor cromatice) 
ce trebuie interpretate netemperat, cu tendințele co-
respunzătoare, foarte aproape intonațional de treptele 
stabile (adică fa# cât mai aproape de sol; si-becar cât 
mai aproape de do etc.) care în mod obligatoriu tre-
buie să fie intonate curat. Această abordare specifică 
interpretării muzicii folclorice va ajuta în același timp 
și la păstrarea stabilității intonaționale atât în cf. 2 și 3, 
cât și pe întreg parcursul lucrării. 

Sugerăm ca digitația acestui fragment să fie efec-
tuată în pozițiile 1, 4, 8. În notele duble atenția va fi 
îndreptată spre vocea de sus, în care este jalonată me-
lodia. A nu neglija și sonorizarea concomitentă a două 
corzi, cu apăsarea mai plină a corzii  mi  și apoi  la  pe 
care sună melodia. 

Puntea de legătură dintre cele două compartimen-
te ale formei monopartite a concertului este identică 
cu cele două măsuri ale introducerii, astfel, acest prim 
compartiment e înrămat într-o arcadă, prin clusterul 
g-d-g-as-des, ce sugerează o imagine a bucuriei expri-
mată printr-un ritm de dans viguros și apăsat. Înce-
pând cu cf. 5 – Allegro vivace – tema se preschimbă 
într-un vârtej de energie, întruchipând o „izbucnire” 
de vitalitate și forţă epică. Diapazonul se lărgește con-
siderabil, fiecare element al temei capătă culoare: sin-
copa, iniţial neîncrezătoare, devine un puternic punct 
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Figura1. concerto rustico de Vladimir Rotaru, fragment din partitură, cf. 2.

de sprijin, prin accentuarea primului timp, iar delica-
ta apogiatură de septimă mare este rostită acum „cu 
voce tare”, larghețea acestei septime mari conferind 
amploare, volum și dinamism temei ascendente, ex-
puse dintr-o răsuflare, în mai mult de două octave. 

Pe plan interpretativ, tumultul melodic din cf. 3 
va fi accentuat și mai mult printr-o diferențiere mai 
amplă de la avvivando la rallentando, utilizând spre 
sfârșitul pasajului un arcuș mai larg. Trăsătura punc-
tată din cf. 4, ar putea fi interpretată spiccato, pe când 
pasajul ascendent ar putea fi transformat într-un sau-
tille măşcat, pentru ca mai apoi, în notele duble, să 
se treacă la detache marcato la talon, în intenția de a 
conferi un plus de expresivitate melodiei. Aceeași in-
terpretare pe un marcato la talon este necesară și în 
cf. 5, pentru redarea caracterului cadenţat al melodiei. 
Tema ce se interpretează pe coarda sol etalează un pu-
ternic contrast emoţional. Astfel, pentru a obţine un 
sunet profund, se va efectua o mișcare largă a arcușu-
lui, cât mai aproape de căluș. Motivul cu optimi din 
ultima măsură (înainte de cf. 6) va fi cântat cu un plus 
de expresivitate, mai larg, vibrând intens pe terţa des-
cendentă, violonistul axându-și atenţia pe mordent.  
În glissando degetul se va mișca aproape neobservat, 
eliberând apăsarea lui pe coardă, fiind efectuat nu 

prin alunecare, ci prin rostogolirea pernuței degetu-
lui, folosind degetul 3 pe nota fa. 

În cf. 6, pe un forte, în culminația temei, rolul 
conducător îl preia acompaniamentul, care adaugă 
un plus de ritmicitate, prin 8/8, metru întâlnit pe par-
cursul întregii lucrări. Dezvoltarea ulterioară a temei 
dezvăluie și nuanţe eroico-patetice ale acesteia, sono-
ritatea căpătând tot mai multă putere și intensitate. 

Expunerea temei în registrul înalt (cf. 7) se va 
efectua cu un arcuș larg și viteză accelerată. Sunete-
le portato se vor cânta cu arcușul plat la talon. Frag-
mentul de pe coarda sol se interpretează cu degetele 
bine puse și apăsate. Iar în fragmentul ce începe cu 2 
măsuri până la cifra 8, toate optimile indicate în jos, 
pe coarda sol, trebuie efectuate la talon, cu o relua-
re rapidă, dar în același timp bine ritmat, cu direcție 
muzicală spre sol din măsura ce urmează. Sugerăm ca 
degetul arătător (indexul) de la mâna dreaptă să nu fie 
apăsat pe arcuș în momentul atacului notei, în așa fel 
vom obține mai multă calitate în accente. 

 În cf. 8 recomandăm utilizarea trăsăturii spicca-
to, care va fi interpretată cu arcuș mai ușor, cu direc-
ție spre nota culminantă sol. Mâna stângă va rămâne 
în aceeași poziție, întinzând un pic degetul, pentru a 
cânta si-bemol care urmează pe coarda sol. 

Figura 2. concerto rustico de Vladimir Rotaru, fragment din partitură, cf. 7-8.
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Episodul Vivo. Leggiero e rustico (cf. 9) reia și pre-
schimbă doar un motiv al temei, care devine aproape 
de nerecunoscut. De o deosebită ușurință, în registrul 
înalt, „aerian” al viorii, tema capătă o alură jucăușă, iar 
accentele și mordentele îi conferă un caracter dansant. 
Trilurile prezente în temă sugerează imagini din na-
tură – cântecul păsărilor, zumzetul vesel al albinelor –  
totul culminând în cf. 12, prin expunerea temei în re-
gistrul grav și reluarea ei în canon la vioară, în octa-
va 3-4. Factura devine tot mai densă și zborul liber al 
imaginației marchează un nou val de dezvoltare a te-

Figura 3. concerto rustico de Vladimir Rotaru, fragment din partitură, cf. 9-11. 

mei, ale cărei motive sunt preluate în diferite registre, 
variante ritmice sau pasaje. 

Tema va fi interpretată reușit dacă se va păstra o 
amplitudine mică a arcușului, între mijlocul și vâr-
ful acestuia, mordentele vor fi scurte, cu un vibrato 
neînsemnat, accentele bine „împunse” de indexul 
mâinii drepte. Culminația acestui fragment (cf. 11) 
va necesita un detache mai larg, pentru a accentua 
„valurile” laconice și insistente ale melodiei; totuși, 
avântul ei va fi subliniat fără o apăsare evidentă a 
arcușului. 

Figura 4. concerto rustico de Vladimir Rotaru, fragment din partitură, cf. 14. 
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Atmosfera de exuberanță ce domnește în acest 
episod (până la cf. 16) este transmisă  ascultătorului – 
interpretul va etala o ardoare pe măsură, utilizând un 
arcuș activ, cu trăsături precise, accente cât mai ascuţi-
te (cf. 13) pe degetul arătător, mordente scurte, vibrato 
intens,  trăsătură mășcată de arcuș. 

Cf. 14 – Molto animato, este culminația generală a 
concertului rustic. Tema augmentată ritmic apare cu o 
nouă forță, melodia emană bucurie și optimism, fiind 
expusă în octave și urmată de o cadență nu prea mare, 
însă foarte expresivă, în cf. 15, cu indicația a piacere. 
În fragmentul respectiv, cu toate că avem un desen rit-
mic clar, interpretul ar trebui să urmeze indicația dată, 
astfel, acest pasaj descendent va fi cântat inițial larg, 
detache, cu o amplitudine mai mare în arcuș, pentru 
ca mai apoi, treptat, să grăbească tempoul, micșorând 
și arcușul, trecând în spiccato, în așa fel obținând un 
accelerando. Spre sfârșitul pasajului, se va reveni la 
poco rallentando, ce trece în acorduri bine determi-
nate. Deși acest mic fragment are o anumită tentă de 
libertate ritmică, totuși va fi interpretat într-o manieră 
academică. 

Tema (cf. 16) se lărgește și mai mult, epicul capă-
tă amploare prin figurațiile ritmice (triolete, sextolete, 
octolete) ale pianului, caracterul ascendent și larg al 
pasajelor. Revine și ținuta ritmică ușor improvizatori-
că, liberă din primul compartiment (cf. 17-18). Pasajul 
pizzicato, preluat și de pian, expunerea vădit motivică 
a temei îi conferă și mai multă intimitate, culoare și 
expresie. Tema epică revine cu o nouă amploare dra-
matică, într-un diapazon de trei octave (cf. 16) și in-
terpretul urmează să atragă atenția în primul rând la 
viteza arcușului care va trebui  stăpânit  cu  grijă, ca să 
poată reda întocmai concepția autorului. 

În ultimul compartiment al lucrării (cf. 19) au-
torul găsește o nouă modalitate de a arăta vitalitatea 
acestei frumoase teme, transpunând-o cu o cvintă în 
sus (în raport cu cea din cf. 5). Astfel, într-o nuanță to-
nală inedită, compozitorul valorifică bogatul potențial 
al temei centrale, care reconfirmă forța și dragostea de 
viață ce străbate din mesajul artistic al creației date. 
Caracterul cadenţat al încheierii necesită executarea 
notelor duble cu un marcato bine pronunțat. 

concluZii 

concerto rustico de V. Rotaru se deosebește prin-
tr-un limbaj muzical complex și un tematism generos 
nuanțat, de sorginte folclorică, fapt ce-i solicită inter-

pretului nu doar o pregătire tehnică riguroasă, iscu-
sință în interpretarea unor trăsături de arcuș, buna 
cunoaștere a registrelor înalte ale instrumentului, 
abilitatea de a cânta în ansamblu, de a improviza, ci 
și capacitatea de a transmite ascultătorului concep-
ția și conținutul afectiv al lucrării, de a nuanța fiecare 
detaliu al discursului muzical, de a scoate în evidență 
anumite elemente structural-artistice, prin abordări 
interpretative noi. 

Incluzând în propriul repertoriu creația analizată, 
autorul articolului recomandă o abordare interpreta-
tivă polivalentă, bazată pe semantica tematismului de 
inspirație folclorică, în care un loc central îl ocupă îm-
binarea abilităților și dexterităților de interpretare aca-
demică cu elemente specifice ale tehnicii viorii popu-
lare. Ne referim în special la ornamentică și semantica 
diversă a tematismului discursului muzical ș.a. Astfel, 
o altă concluzie relevantă ce se desprinde din acest de-
mers este că lucrarea analizată nu doar ocupă un loc 
binemeritat în patrimoniul muzicii naționale, ci poate 
și trebuie să beneficieze de noi abordări interpretati-
ve și argumentate în contextul cercetărilor actuale în 
domeniul dat și ale unor re-interpretări originale pe 
scenele de concert. 
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Artist plastic, cercetător și cadru didactic – aces-
te trei ipostaze în care muncește cu dăruire caracte-
rizează personalitatea Iraidei Ciobanu. Activitatea sa 
este marcată de studii temeinice pe care le-a urmat 
la școala de Pictură „A. șciusev” (1970), Colegiul de 
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (fosta școală 
Republicană de Arte Plastice „Ilia Repin”, 1980), Fa-
cultatea de Filologie a universității de Stat din Mol-
dova (1989) și Facultatea de Arte Plastice și Design a 
universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” (2005), 
finalizând masteratul la această facultate (2006). Doc-
toratul la AșM și teza de doctor în studiu artelor și 
culturologie pe tema „Natura statică în artele plastice 
din Republica Moldova” pe care a susținut-o în anul 
2018 [1] întregește cunoștințele teoretice acumulate 
de-a lungul anilor, care conferă substanță cursurilor 
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iraida ciobanu, in the three hyPostases of her self-affir-
mation
summary. Iraida Ciobanu is one of the few plastic artists for whom her creations 

are synonymous with the genres she practices in painting – static nature and landscape, 
the most explored forms in rendering poetry and lyrics. Formed as an artist in the early 
`90s, the artist is devoted to these two genres throughout the time, approaching the 
landscape as an appeal to the memory arising from lyrical projections, oriented towards 
the past, while the static nature is a projection of future emotional states. Her works 
could reveal the following: the static nature returns to the present, being refreshed up 
by a unique and distinctive compositional, semantic and chromatic style. Moreover, as 
a professor of fine arts, as well as a scientific researcher concerned with the evolution of 
static nature as a genre in the post-war Moldovan fine arts, it ensures continuity. Nature 
and its inexhaustible beauties fully define the artist in a thematic aspect, she finding 
unique ways to discover continuity in her canvases.

Keywords:  landscape, static nature, diversity, folk ornament, reinterpretation.

rezumat. Iraida Ciobanu este unul dintre puținii artiști plastici a cărui creație devine sinonim cu genurile pe care 
le practică în pictură în cazul ei – natura statică și peisajul, cele mai explorate forme în redarea poeticului și a liricului. 
Formată ca artist la începutul anilor 1990, Iraida Ciobanu rămâne fidelă acestor două genuri de-a lungul timpului, abor-
dând peisajul ca pe un recurs la memoria constituită din proiectări lirice, orientate spre trecut, iar natura statică ca pe 
o proiecție ale unor stări emotive viitoare. Prin lucrările sale, natura statică revine în actualitate, împrospătată de un stil 
compozițional, semantic și cromatic inconfundabil. Ba mai mult, autoarea îi asigură continuitate în calitate de profesor 
de artă plastică, precum și de cercetător științific preocupat de evoluția naturii statice în arta plastică moldovenească 
postbelică. Natura și frumusețile ei inepuizabile o definesc plenar pe artistă sub aspect tematic, ea găsind modalități 
inedite pentru a le găsi expresie în pânzele sale. 

Cuvinte-cheie: peisaj, natură statică, diversitate, ornament popular, reinterpretare.

sale ținute la universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” și la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” 
și care numaidecât transpar în creația sa.

Prima lucrare, providențială pentru pasiunea ce i 
se profila, și anume o natură statică, a expus-o în 1989, 
de atunci încoace artista rămânând în ambianța natu-
rii statice și a peisajului, conferindu-le valențe artisti-
ce inedite, natura statică și peisajul devenind genurile 
care au propulsat-o și au făcut-o distinctă. Născută în 
inima codrilor seculari, în satul Seliște, raionul Nis-
poreni, artista pictează neostenit bogăția baștinei sale, 
participând cu lucrări la numeroase expoziții și diver-
se tabere de creație din țară și peste hotare.

De la bun început, apelează la ornamentica popula-
ră, sursele acestor simboluri avându-și originea în lumea 
copilăriei din spațiul rural al Nisporenilor pe care le in-
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terpretează într-o manieră proprie. Ceramica și covoa-
rele tradiționale, broderiile moldovenești sunt transfe-
rate pe pânză în forme stilizate, astfel încât se recunosc 
lejer în calitatea lor de simbol. Coloritul policrom și 
diversitatea motivelor compoziționale se perindă firesc 
în lucrările sale. un element indispensabil în creația 
Iraidei Ciobanu este pasărea, care figurează în majori-
tatea lucrărilor: hulubi, pupeze, cocoși, cu particularită-
țile distincte ale faunei, peregrinând printre maci, iriși, 
crini și trandafiri (Motiv festiv, Păsări şi fructe (2014), 
flori şi păsări, Păsări şi flori (2014). un simbol care o 
reprezintă este pomul vieții (Motiv simplu, Nu mă uita 
(2017), Motiv popular (2016, 2017), floare albastră, De-
dicație (2017)) etc. [2], cicluri pictate cu o pensulație ac-
centuată în nuanțe pastelate. Lucrarea Dedicație, pentru 

care autoarea s-a învrednicit de Premiul Mare în cadrul 
Expoziției-concurs „Recviem-2017”, reprezintă inițiala 
D integrată în simbolul Pomului vieții dintr-o miniatu-
ră medievală, amplasată pe un fundal negru. Este o me-
taforă sobră și rafinată cromatic, ce încifrează atitudi-
nea sa față de imensitatea și frumusețea universului în 
care natura și-a găsit un loc pe potrivă ca parte a creației  
divine. 

În lucrările Iraidei Ciobanu spațiul aerian este re-
dus, obiectele sau componentele pitorești ale priveliș-
tilor se intercalează, autoarea apropiindu-le vizual de 
spectator. Acest procedeu este utilizat de Iraida Cio-
banu începând cu anii 2000, de atunci încoace el de-
venind o trăsătură specifică a creației sale. Interferența 
naturii statice cu peisajul într-o singură pânză o identi-

floarea-soarelui, 2012, u. p., 60 × 70 cm. cocoşul năzdrăvan, 2017, u. p., 80 × 80 cm.

Motiv țărănesc, triptic, 2012, u. p., 70 × 70 cm.
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fică în mod special, mai puțin în Natura statică cu cire-
şe (2007), Muşcate (2008) sau toamnă (2008) tripticul 
Arhaisme autumnale (2009), iarnă (2011) și crengi cu 
gutui (2012), mai accentuat în lucrările Stare i, Stare ii, 
Motiv rustic (2009), Lacul codrilor albaştri (2010), Lu-
mea melcilor (2011) [3], în care este imposibil de iden-
tificat limitele naturii statice și începuturile peisajului. 
În funcție de starea emotivă a autoarei culorile tablo-
urilor sunt decorative și sonore sau pastelate și calde.

Pendulând între cele două genuri îndrăgite, Irai-
da Ciobanu abordează peisajul ca pe un recurs la me-
morie constituită din proiectări lirice orientate spre 
trecut, natura statică fiind concepută ca o proiecție a 
unor stări emoţionale viitoare. Florile artistei, bunăoa-
ră, nu se percep ca imaginea florilor ca atare,  ci ca idei 

despre flori, identitatea lor fiind nu una botanică, ci de 
suflet [4]. Este și unul din mesajele sale educaționale 
în calitate de profesoară de arte plastice – să-i învețe 
pe copii și elevi să vadă lumea prin perspectiva frumu-
seții naturii ca una edificatoare pentru personalitatea 
unui artist în devenire. 

un element special al ansamblului de compozi-
ții este ritmul care formează partitura coloristică pe 
orizontală și pe verticală. În funcție de scopul propus 
această ritmicitate este simetrică sau dimpotrivă – asi-
metrică, asigurând legătura dintre elemente. Com-
pozițiile Iraidei Ciobanu cu elementele ornamenticii 
populare transpun universul copilăriei, amintirile 
frumoase ale timpurilor demult trecute, transferate în 
mediul și ambianța picturii contemporane.

Motiv țărănesc, triptic, 2012, u. p., 70 × 70 cm. fructe şi păsări, 2013, u. p., 80 × 80 cm.

Motiv simplu, 2017, u. p., 60 × 70 cm.



Akademos 4/2021| 153

studiul artelor şi culturologie

Autoarea reușește să arate că rigiditatea compoziți-
onală a naturilor statice poate fi lejer depășită prin ex-
presivitate și unicitate. Prin lucrările sale, natura statică, 
considerată un gen minor, este reinterpretată și revine 
în actualitate, afirmându-și emoția și farmecul special. 
și peisajul, și natura statică, prezentate la vernisajele 
personale, sunt ca o ofrandă adusă naturii. Teza sa de 
doctor în studiul artelor și în culturologie, consacrată 
evoluției naturii statice ca gen în spațiul basarabean din 
perioada postbelică reprezintă o analiză consistentă și 
pertinentă a unui domeniu puțin explorat de criticii de 
artă. Este și un valoros material didactic, care poate fi 
folosit în procesul de educație artistică în instituțiile de 
învățământ preuniversitar și universitar.
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Schimbul de informație organism-mediu este 
realizat prin fenomene de semnalizare bazate pe in-
terrelații complexe de natură hormonală și procese 
moleculare la nivel intra- și intercelular. Condiţiile 
dinamice ale mediului și, în special, stările de stres 
reorganizează căile de semnalizare celulară, rezultând 
profile noi de expresie genică și metaboliţi prin care se 
asigură reacții fiziologice adaptive. 

Îndeosebi, plantele, fiind organisme sesile, sunt 
expuse la o multitudine de factori biotici și abiotici 
cu care interacționează pe întreaga durata a ciclului 
de viaţă. Interacţiunile date au dus la dezvoltarea evo-
lutivă a unor sisteme complexe de reglare și răspun-
suri celulare perfect coordonate prin care se asigură o 
plasticitate ecologică largă. În această ordine de idei, 
cunoașterea modului în care plantele răspund și se 
adaptează la condițiile ambientale fluctuante prezintă 
interes pentru cercetarea fundamentală și aplicativă în 
mediul academic, sectorul agricol și cel de dezvoltare 
al ecosistemelor, cu contribuții valoroase în soluționa-
rea numeroaselor probleme ce țin de securitatea ali-
mentară a populației în creștere.

Monografia Aspecte de semnalizare şi expresie ge-
nică la plante reprezintă o sinteză analitică a cercetări-
lor recente în domeniu, fiind expusă pe 194 de pagini 
și structurată judicios în 5 capitole, bogat ilustrate cu 
39 figuri și 8 tabele, care redau scheme, diagrame ale 
căilor de semnalizare și interacțiuni hormonale, ima-
gini de analiză a structurilor prin microscopie optică 
și electronica, profile de expresie diferențiată a gene-
lor etc. În elaborarea cărţii autorii au reușit să îmbine 
armonios rezultatele cercetărilor știinţifice proprii cu 
date informative din literatura de specialitate.

Lucrarea însumează cazuri concrete de studiu pri-
vind genele, factorii de transcripţie și alte componente 
moleculare implicate în reglarea gametogenezei mas-
culine, proces fiziologic de o sensibilitate maximă față 
de varii semnale interne și externe, datorită cărui fapt 
prezintă o semnificație deosebită. un accent impor-
tant este pus pe aplicarea instrumentelor bioinforma-
tice în elaborarea reţelelor reglatoare în transducerea 
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semnalelor, inclusiv cele hormonale (gibereline), pe 
modelul plantelor cu genomul secvențiat și adnotat 
(Arabidopsis thaliana), studii ce pot fi explorate pentru 
procese similare la alte specii. 

Ponderea informațională esențială revine ultimelor 
trei capitole consacrate investigațiilor experimentale 
in vivo și in silico pe modelul androsterilității citoplas-
matice și induse de giberelină (Ag3) la floarea-soarelui 
(Helianthus annuus L.). Este subliniat rolul rețelelor în 
interpretarea și predicţia proceselor fiziologice. 

un alt element de interes deosebit și noutate al luc- 
rării prezintă profilele de expresie diferențiată a unui 
grup de gene cu funcții în meioză, în procese de re-
combinare și sisteme de reparare a acizilor nucleici la 
floarea-soarelui, ca răspuns la tratarea cu gibereline 
care a indus fenotipul steril al staminelor.

Monografia se distinge printr-un pronunţat caracter 
interdisciplinar şi aplicativ. Prin conţinutul său ştiinţif-
ic, prin expunerea clară a problematicii de actualitate, 
această lucrare poate fi utilă cercetătorilor din domeni-
ul biologic şi sectorul agricol, precum și în pregătirea 
profesională a masteranzilor la programul de studii su-
perioare Biologie moleculară sau alte programe conexe.  
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Angiosperma holoparazită lupoaia (Orobanche 
cumana wallr.) constituie una dintre cele mai impor-
tante constrângeri ale culturii de floarea-soarelui în 
majoritatea țărilor cultivatoare, afectând semnificativ 
productivitatea (pierderi de cca 5-90 %, în funcție de 
gradul de atac) și calitatea semințelor. Problema lu-
poaiei este mult mai alarmantă într-un șir de țări din 
bazinul Mării Negre și Mediteraneene, precum Bulga-
ria, Spania, Turcia, România, ucraina, Federația Rusă, 
caracterizate prin prezența unor rase cu virulență înal-
tă. Pe teritoriul Republicii Moldova, primele mențiuni 
referitor la parazitarea florii-soarelui de către lupoaie 
au fost făcute în anul 1937, actualmente pe teritoriul 
țării fiind prezente toate rasele de O. cumana cunos-
cute, inclusiv cele mai virulente (g, H, precum și bio-
tipuri mai virulente ca rasa H).

Lucrarea Lupoaia florii-soarelui (Orobanche cuma-
na wallr.), structurată în 7 capitole, prezintă o sinteză 
a rezultatelor obținute în cadrul Centrului de genetică 
Funcțională din cadrul universității de Stat din Mol-
dova și datelor din literatura de specialitate privind 
încadrarea sistematică și descrierea parazitului Oro-
banche cumana wallr., răspândirea în lume, statutul 
actual al patogenului în Republica Moldova și în lume, 
date cu privire la diversitatea fenotipică și genetică, 
condițiile de mediu ce favorizează dezvoltarea parazi-
tului, impactul economic al acestuia, evoluția raselor, 
metodele de combatere, mecanismele de interacțiune 
gazdă-patogen, sursele genetice de rezistența specifică 
a plantei gazdă la parazit, progresele cercetării în do-
meniul biologiei parazitului. 

Cercetătorii au reușit să integreze și să reflecte 
studii multidisciplinare axate atât pe aspectul teore-
tic – diversitatea genetică și structura populațiilor de 
lupoaie (analizate din perspectiva marcherilor mor-
fologici și moleculari – RAPD, SSR, ISSR), originea 
parazitismului, căile de evoluție și apariția noilor rase, 
inclusiv aspectele moleculare, structurale, funcționa-
le, ontogenetice și ecologice (prezentate printr-un vast 
material ilustrativ), cât și cel practic – eficacitatea me-
todelor de control și combatere (utilizarea hibrizilor 

rezistenți, aplicarea postemergentă a erbicidelor în 
bază de imidazolinone sau sulfoniluree și, respectiv, 
cultivarea hibrizilor toleranți la IMI (sistemul Clear-
field), metode biologice, măsuri agrotehnice etc.). 

Monografia include date referitoare la unele as-
pecte ale mecanismelor de interacțiune gazdă – pa-
togen, descrierea principalelor surse genetice de 
floarea-soarelui cu rezistență la lupoaie și a metodo-
logiilor moderne de screening a germoplasmei de  
H. annuus. Totodată, conține informații privind distri-
buția și agresivitatea parazitului pe teritoriul Republicii 
Moldova, necesare producătorilor de floarea-soarelui 
pentru zonarea corectă a hibrizilor și evitarea pierde-
rilor economice. 

Lucrarea contribuie la dezvoltarea cercetărilor 
în domeniu, familiarizarea cercetătorilor și studenți-
lor cu biologia și impactul patogenului, furnizarea de 
informații utile amelioratorilor și producătorilor de 
semințe de floarea-soarelui, în vederea eficientizării 
programelor de ameliorare, proiectarea strategiilor 
fezabile și pe termen lung de control a lupoaiei, dimi-
nuarea riscurilor și pierderilor economice.  

o SiNTeZĂ FuNdameNTaLĂ  
Cu apLiCare praCTiCĂ

Dr., prof. cerc. Maria Joiţa-PĂcureanu
E-mail: mariapacureanu2@yahoo.com
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, România

Steliana CLAPCO, Maria DuCA. Lupoaia florii-soarelui 
(Orobanche cumana wallr.). Chişinău: S.n., 2020 

 (Tipogr. „Foxtrot”). 168 p. 



NOUTĂţI EDITORIALE

156 |Akademos 4/2021

Volumul jurnalistei Eugenia Tofan Academia 
de Științe a Moldovei (2009–2021), apărut la Editura 
Academiei Române în 2021, poartă ca subtitlu Sinteză 
cronologică ilustrată, corespunzând întru totul acestei 
specificări generice. 

george Călinescu urmărea, în Principii de estetică, 
diferite concepții despre istorie care s-au formulat din 
antichitate până astăzi, definind-o ca sinteză epică şi 
ştiință inefabilă și considerând că o problematică acu-
tă în ea este aceea a obiectivității. Autoarea volumului 
ține să precizeze în Argument că ,,acuratețea informa-
ției a constituit principiul de lucru de care s-a ghidat” 
permanent în activitatea sa și că a revenit adesea la 
texte care îi păreau perfecte: ,,unele informații au re-
zistat, rezistă și vor rezista în timp, altele pot fi consi-
derate percepții ale momentului în care au fost scrise. 
Adică, aici ar putea fi valabilă expresia – aşa s-a gândit 
şi s-a acționat atunci” (p. 11).

Drept obiective de prim ordin sunt enumerate de 
ea rolul Academiei de științe a Moldovei în procesul 
de asociere la spațiul european de cercetare și la Aso-
ciațiile Academiilor Europene, la Programul PC7 și 
,,Orizont 2020” și la alte programe de cercetare inter-
naționale, înregistrarea informațiilor ce reflectă acțiu-
nile savanților la stabilirea și promovarea adevărului 
științific despre limba și istoria română, dar și pro-
blemele ce vizează agricultura, securitatea energetică 
și medicina, dată fiind situația stringentă pe care au 
creat-o condițiile de secetă, pandemie și de alte provo-
cări, momentele ,,triste” de reformare structurală și de 
subordonare a institutelor de cercetare Ministerelor de 
resort din republică. 

Aceste obiective majore le-au eclipsat pe altele 
de nu mai mică importanță care privesc imperative-
le vremurilor noastre, caracterizate prin procesele de 
internaționalizare, de globalizare (mondializare), de 
modernizare a însăși științei, de implicare a savanților 
în viața publică, culturală a republicii, dar și în sfera 
largă de preocupări științifice din afara ei (participa-
rea la proiecte de rezonanță, simpozioane, dezbateri 
de idei, schimburi de experiență).  

De aceea, în câmpul atenției autoarei intră între-
gul tablou – extrem de variat și complex – al activității 
forului științific suprem, concretizate în angajarea în 

proiecte colective și individuale, în reuniuni de diferit 
rang, congrese tematice, lecții publice, lansări de carte, 
aniversări și comemorări ale unor personalități noto-
rii, întâlniri cu oameni politici, diplomați, importanți 
oameni de cultură și știință (laureați ai Premiului No-
bel, președinți ai Academiilor de științe din străinăta-
te, ambasadori acreditați la Chișinău sau ambasadori 
ai Moldovei din alte țări, europarlamentari, reprezen-
tanți ai instituțiilor culturale de peste hotare). 

Lucrarea a fost elaborată cu ocazia aniversării a 
60-a de la fondarea Academiei de științe a Moldovei, 
împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții 
științifice de tip academic și a 30 de ani de la procla-
marea independenței Republicii Moldova, urmărind 
în mod panoramic toate momentele evolutive crucia-
le, etapele, jaloanele, tot ce, figurat vorbind, s-a crestat 
pe răbojul academic. Academicianul Ion Tighineanu, 
președintele AșM, conturează, în deschiderea volumu-
lui, un profil aniversar, în care se referă la o notă de 
specificitate a forului științific suprem, imprimată de 
,,întreaga sa odisee existențială cu aspecte faste și ne-
faste” și de o obligație deontologică a omului de știință 
din republică de a răspunde imperativelor timpului de 
față: studierea, promovarea și apărarea propriilor va-
lori, abordarea problemelor concrete socio-economice, 
consacrarea investigărilor teoretice generale ce țin de 
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domeniul științei și al angajării în proiectele de cerce-
tare și inovare ce se fac la nivel european și mondial. 
Apare, autoritar, un dublu orizont al proceselor cerce-
tării: unul retrospectiv, local și altul perspectiv, univer-
sal. ,,Îmbrăcând toca de Faust modern și postmodern, 
relevă președintele AșM, el s-a văzut obligat să fie un 
luptător pentru valori, pentru adevărul științific, pen-
tru conștientizarea de către toată lumea a rolului cu-
noașterii și a rolului Academiei ca atare” (p. 13). 

În ,,Profil” se mai constată că tot ce s-a întreprins 
pe parcursul anilor confirmă statutul de for științific 
suprem al AșM, care s-a accentuat după ce republi-
ca și-a declarat independența în 1991. Întreaga arie a 
preocupărilor acesteia este reflectată prin date, ima-
gini foto, prin comentariile făcute de mass-media. Se 
menționează că volumul conține un corpus bogat de 
informații privind realizările și preocupările științi-
fice actuale, dintre care sunt semnalate rezumativ: 
studiile asupra istoriei și culturii, în special în dome-
niul eminescologiei, al cercetării altor clasici, autori-
lor contemporani, soluțiile propuse pentru securita-
tea alimentară, energetică, cibernetică, seismică etc., 
cercetări inovative și multidisciplinare, elaborarea de 
manuale și materiale didactice în diverse domenii. Se 
mai menționează și reflectarea rolului deosebit pe care 
Academia de științe a Moldovei l-a avut în procesul 
de integrare europeană, care a fost inițiat în republică 
prin actul de asociere la spațiul continental al cercetă-
rii și inovării academice și la Asociațiile Academiilor 
Europene, la programul PC7 și ,,Orizont-2020” și la 
alte programe de cercetare de anvergură internaționa-
lă. În afară de acțiunile de impunere a adevărului des-
pre istoria națională și limba română, AșM are o con-
tribuție substanțială la elaborarea unor noi strategii de 
trecere la societatea bazată pe cunoaștere și educație și 
a unor noi redacții ale Codului cu privire la știință și 
inovare, ținând cont de standardele europene. 

În afară de Argument și Profilul aniversar, în des-
chiderea sintezei cronologice mai găsim o binecu-
vântare a academicianului Teodor Furdui, care relevă 
,,actualitatea și semnificația indiscutabilă a lucrării” și 
o notă a lui Constantin Manolache, directorul Biblio-
tecii științifice a AșM și Ion Valer Xenofontov, doctor 
în istorie, care ne atenționează că ,,Arhiva Serviciului 
Media al Academiei de științe a Moldovei, îngrijită de 
Eugenia Tofan, face concurență oricărei arhive insti-
tuționale sau private referitoare la forumul științific 
suprem din Republica Moldova” (p. 16). 

Panorama vastă a istoriei Academiei de științe a 
Moldovei e înfățișată, așa cum spuneam, prin relevarea 
,,zărilor și etapelor” (în termenii lui Blaga), de autoare 
și Ion Valer Xenofontov. Din înșiruirea caleidoscopică 
evenimențială reținem constituirea nucleului actualei 
AșM prin înființarea, în 1946, a Bazei Moldovenești de 

Cercetări științifice a Aș a uRSS, luarea unor decizii 
oficiale prin care se reorganiza în Filiala Moldoveneas-
că a AșM (13 decembrie 1949) și se înființau anumi-
te structuri instituționale (Institutul de Pomicultură, 
Viticultură și Vinificație și grădina Botanică, în 1950; 
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Vinificație, în 
1953; Institutul de Biologie, Institutul de geologie și 
Materiale de Construcții, în 1957, reorganizat în 1958 
în Institutul de geologie și Minerale utile; restructu-
rarea Institutului de Istorie, Limbă și Literatură în In-
stitutul de Istorie și Institutul de Limbă și Literatură, 
în 1958, și a Institutului de Chimie, în 1959; se înființa 
Academia de științe a Moldovei (26 iulie 1960 și 29 
noiembrie 1960) și se numeau primii 11 membri ti-
tulari și 13 membri corespondenți, se creau noi insti-
tute, laboratoare, secții, sectoare, ediții enciclopedice. 
După proclamarea independenței Republicii Moldova 
în cadrul sistemului instituțional al AșM s-a impus o 
politică de restructurare administrativ-organizatorică, 
astfel încât, în 1991, pe baza structurilor existente s-au 
creat Institutul de Zoologie și Institutul de Fiziologie 
(ultimul reorganizat în Institutul de Fiziologie și Sano-
creatologie, 1998), Institutul de Lingvistică, Institutul 
de Istorie și Teorie Literară, Institutul de Arheologie 
și Istorie Veche, Institutul de Etnografie și Folclor, In-
stitutul de Filosofie, Sociologie și Drept, Institutul de 
Istorie a Artei, Centrul de Patologie. Au apărut și alte 
centre de studiere; a fost, în 1998, modificată radical 
structura instituționalizată prin comasare, transmite-
rea altor instituții și baze de cercetare. La 16 ianuarie 
2018, cele 19 organizații de drept public din domeniile 
cercetării și inovării din cadrul AșM au fost transfe-
rate în subordinea noului fondator – Ministerul Edu-
cației și Cercetării, care a fost considerat de societatea 
științifică ca având un impact defavorabil. 

Bineînțeles că din tabloul panoramic al activită-
ții AșM și din cronica manifestărilor de după această 
subordonare nu lipsește evidențierea atitudinii foru-
rilor conducătoare față de sfera de cercetare și inova-
re, reflectată în special în cuantumul de finanțare în 
descreștere ritmică, în exodul cercetărilor și angajarea 
din ce în ce mai puțin semnificativă a tinerilor și îm-
bătrânirea corpului de cercetători. Situația precară, 
în care s-a pomenit știința și cercetătorii, a fost defi-
nită sugestiv de academicianul Tudor Lupașcu în ca-
drul Sesiunii a VIII-a a Adunării generale a AșM din  
14 mai 2021: ,,Institutele de cercetare sunt lăsate în 
voia sorții, locul lor firesc fiind de fapt în cadrul Aca-
demiei de științe. Suntem orfani cu mamă vie… viața 
noastră e în Academie” (p. 589). 

Meritul de căpetenie al volumului constă în pre-
zentarea obiectivă – din interior și din exterior – a 
situației existente în cadrul Academiei (realizări de 
vârf teoretice și practice, recunoașteri naționale și in-
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ternaționale, impactul pe care-l au cercetările asupra 
economiei, culturii, vieții publice, relevanța lor valo-
rică științifică în diverse domenii precum agricultura, 
medicina (mai cu seamă în perioada pandemică), cul-
tura, academia fiind, în fond, un panteon al artelor, ce-
lebrând, elaborând lucrări monografice privind unele 
personalități marcante precum Maria Cebotari, Maria 
Bieșu, Eugen Doga, Mihai Volontir, Leonid Cemor-
tan, Andrei Lupan, grigore Vieru, Eugeniu Coșeriu, 
Nicolae Botgros, Nicolae Dabija, Constantin Rusnac, 
gherghe Mustea, Emil Loteanu, Anatol Codru, Paul 
goma, Alexandru Samoilă ș.a., nanotehnologie, emi-
nescologie, istoria artei, seismologie. 

Academia de științe a Moldovei, după cum reiese 
din înregistrarea cronicărească a manifestărilor cultu-
rale și științifice este organizatoarea și coorganizatoa-
rea Zilelor Culturii Naționale și Limbii Române (cu 
prelegeri devenite tradiționale), Congresului Mondial 
al Eminescologilor (cu participarea largă internaționa-
lă a cercetătorilor și traducătorilor operei Poetului Na-
țional), a Festivalului Internațional de Poezie și Muzică 
,,grigore Vieru”, duplex ,,Iași-Chișinău”, a evenimente-
lor organizate de Centrul de Cultură ,,Eugen Simion” 
din Dumbrăbeni-Suceava (aflat sub egida Academiei 
Române și AșM), a Festivalului de Literatură ,,Moște-
nirea Văcăreștilor”, organizat de Târgoviște, a manifes-
tărilor consacrate compozitorului Eugen Doga etc. 

Din largul spectru al relațiilor cu organizațiile ști-
ințifice și de structuri internaționale deja menționate 
un loc aparte revine colaborării dinamice cu Acade-
mia Română, cu care a fost organizată, printre altele, 
la 8 iunie 2021, cu ocazia aniversării a 60-a a fondării 
AșM, Conferința științifică comună ,,Cercetări științi-
fice în contextul provocărilor Secolului XXI”. ,,E o săr-
bătoare a spiritului să aniversăm Academia Moldavă. 
De fapt, cele două academii – Academia Română și 
Academia Moldovei sunt de mult înfrățite”, a menți-
onat Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 
Române. un fapt relevant este și participarea, în pre-
mieră absolută, cu prelegeri în cadrul ,,Săptămânii ști-
inței” a cinci Laureați ai Premiului Nobel: prof. Rattan 
Lal (SuA), prof. Stefan Hell (germania), prof. Randy 
Schekman (SuA), prof. Hiroshi Amano (Japonia), 
prof. Konstantin Novoselov (Marea Britanie). 

Cititorul beneficiază, parcurgând cartea, de pre-
zentarea, în crochiu portretistic, a unor savanți cu 
un aport apreciabil: sanocreatologul Teodor Furdui, 
nanotehnologul Ion Tighineanu, matematicienii Pe-
tru Soltan, Mitrofan Ciobanu, informaticienii Svetlana 
Cojocaru și Constantin gaindric, fizicienii Dumitru 
ghițu, Mircea Bologa, Vsevolod și Sveatoslav Mos-
calenco, Valeriu Canțer, medicii gheorghe ghidirim, 
Eva gudumac, gheorghe Paladi, gheorghe Țâbârnă, 

Stanislav groppa, Vladimir Hotineanu, Valeriu Rudic, 
economistul grigore Belostecinic, chimiștii Ion Vata-
manu, Ion Dediu, Tudor Lupașcu, Aurelian gulea, Ni-
colae gârbălău, Bogdan Simionescu, Isaac Bersuker, 
oenologul Boris gaina, zoologul Ion Toderaș, istoricii 
Andrei Eșanu și Valentina Eșanu, Anatol Petrencu, 
Anatol Țăranu, Demir Dragnev, arhitecta Mariana 
șlapac, inginerul Ion Bostan și alții. În cadrul AșM, 
la 30 iunie 2021, activau 40 de membri titulari și 23 de 
membri corespondenți. Au fost aleși 95 de membri de 
onoare și 27 de doctori honoris causa. 

Sunt prezentați, într-un tablou sinoptic, toți 
membrii aleși în perioada de la fondare și președinții 
AșM: Iachim grosul (1946–1976), Aleksandr Jucenko 
(1977–1989), Andrei Andrieș (1989–2004), gheorghe 
Duca (2004–2018), Ion Tighineanu (din 2019). 

Se încheie volumul cu o bibliografie selectivă și un 
registru de termeni. 

În opinia noastră, în textele introductive, trebuie 
subliniat faptul că instituționalizarea științei a urmă-
rit și o sovietizare, o aservire ideologiei oficiale, diri-
jismului jdanovist și cel comunist, fapt care a stârnit 
proteste vehemente la începutul Renașterii Naționale 
basarabene. 

Din nota bibliografică finală aflăm că Eugenia To-
fan (n. 19.X.1963 în satul Vânători, Nisporeni) este 
licențiată a Facultății de Litere a universității din Chi-
șinău (1989), a Facultății de Drept a aceleiași instituții 
și a făcut studii de doctorat la Institutul de Cercetări 
Juridice și Politice al Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării (2020). A lucrat la Institutul de Limbă și 
Literatură al AșM, la diferite publicații științifice și la 
Serviciul de Presă al acesteia. Este autoare a 10 publi-
cații științifice și a peste 500 de articole publicistice 
publicate în Republica Moldova și România și peste 
70 de expoziții foto cu tematică științifică și culturală 
(dedicate, printre alții, lui Eugen Doga, Nicolae Da-
bija, gheorghe Mustea). Deține numeroase distincții, 
premii, diplome. Este membră a uniunii Jurnaliștilor 
din România, la editura căreia a publicat recent un al-
bum dedicat creației lui Eugen Doga. 

Prezentul volum reconfirmă înaltul profesiona-
lism, dăruirea deontologică științei, inteligență, spirit 
obiectiv în fixarea documentară și promovarea valo-
rilor, buna cunoaștere a terminologiei specifice de do-
meniu, darul de a percepe și fixa evenimentul cultural 
și științific ca pe un memento. El vine ca o mărturie 
a activității unei instituții axată pe ceea ce constituie 
imaginea identitară a unui neam și voința lui de a intra 
în dialogul valoric european și universal. 

De menționat că volumul a apărut la Editura Aca-
demiei Române cu sprijinul financiar al acesteia.
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Studiul monografic examinat reprezintă o lucra-
re de pionierat în spațiul românesc, și nu numai, re-
alizat prin prisma filosofiei educației și propunând 
o abordare originală și profundă, cu statut referenți-
al, a conceptelor educaționale cheie, din perspectivă 
interdisciplinară, asociate conceptului de identitate. 
Contextualizarea diacronică a axei identitare a edu-
catului și a educatorului în zona europeană a Repub- 
licii Moldova ne oferă o paradigmă comprehensivă de 
relaționare și interpretare. Ne raliem, în acest sens, la 
mențiunea generalizatoare din adnotarea studiului: 
„Deoarece fenomenele educației sunt inter-conexe 
prin natura lor, studiul oferă o abordare interdisci-
plinară a termenilor de referință ai pedagogiei din 
perspectivele sociolingvistică, epistemologică și peda-
gogică, pornind de la finalitatea principală a educației –  
identitatea educabilului”.

Lectura atentă a reflecțiilor filosofice ale unei per-
sonalității notorii din domeniul pedagogic de la fron-
tiera dintre milenii ne prilejuiește revelații și contem-
plații unice. Mărturisim că ne-am regăsit în meditațiile 
profesorului Vlad Pâslaru, care a reușit să cuprindă 
o epocă și să creeze valori intelectuale de rezonanță. 
Conștientizăm și susținem pe deplin justificarea/argu-
mentarea esențializată a studiului elaborat cu acribie și 
cu mare responsabilitate: „Abordarea lexicului peda-
gogic din perspectivă identitară nu este nici ea întâm-
plătoare, ci determinată de calitatea educabililor din 
Republica Moldova. Niciodată pe parcursul istoriei 
locuitorii (foști și actuali educabili instituționalizați) 
intra-riveranului Prut-Nistru n-au fost atât de dezo-

Vlad PâSLARu. Educație şi identitate: termeni  
de referință. Chișinău: Editura „știința”, 2021. 244 p. 
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rientați în ceea ce privește identitatea lor lingvistică, 
istorică, culturală, socială etc. ca în cele trei decenii de 
independență statal-politică, căci foștii stăpâni ai aces-
tui spațiu românesc, pentru a-l avea în continuare sub 
influență și dominație, au perseverat diabolic în dimi-
nuarea, uneori până la desființare, anume a identității 
românești a basarabenilor” (p. 8). 

În perioada globalizării, multilingvismului și 
multiculturalismului cu pretenție de generalizare, 
studiul monografic al lui Vlad Pâslaru se singulari-
zează prin profunzimea cercetării interdisciplinare a 
termenilor de referință din domeniul pedagogiei din 
perspectiva sociolingvisticii, epistemologiei și peda-
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gogiei contemporane, având ca obiectiv major identi-
ficarea finalității procesului educativ – identitatea celui 
educat. 

Problema examinată în monografie (mai exact, 
multitudinea de probleme examinate) este determi-
nată mai ales de situația concretă din Republica Mol-
dova, unde atestăm o pronunțată absență a conștiinței 
identitare, iar atunci când constatăm prezența unei 
conștiințe naționale embrionare, aceasta își deconspi-
ră, la o analiză fugitivă, caracterul ei limitat, fragmen-
tar și chiar ostil realității istorice obiective. Din această 
perspectivă, studiul reprezintă o premieră absolută în 
epistemologia, pedagogia și sociolingvistica română. 
Educația generației tinere urmează să se realizeze prin 
viziunea celor trei componente ale cognoscibilității 
moderne, în vederea creării și transpunerii în practi-
ca cotidiană a unor principii, finalități, conținuturi și 
strategii educaţionale, în funcție de realitățile educaţi-
onale din Republica Moldova. 

Studiul se impune prin originalitatea și profunzi-
mea interpretării, prin examinarea unor componente 
ale educației definitorii în procesul formării identitare 
a tineretului basarabean.

Pe dimensiunea filosofică, lucrarea este una valo-
roasă pentru contextul românesc al filosofiei educației 
și cu precădere pentru contextul educațional al Repu-
blicii Moldova. Este prima lucrare în contextul spațiu-
lui nostru basarabean care tratează conceptele de edu-
cație și identitate dintr-o perspectivă filosofică, pentru 
că anume analiza conceptelor de educație și identitate 
cu ajutorul instrumentelor oferite de hermeneutica fi-
losofică reprezintă o viziune holistă în raport cu epis-
temologia educației. Această monografie este o primă 
lucrare de filosofie a educației pentru contextul țării 
noastre. Autorul nu abordează educația și identitatea 
ca pe o problemă aleatorie, ci ca pe o necesitate fireas-
că pentru situația din Republica Moldova de a raporta 
aceste două concepte unul la celălalt. Astfel, dacă în 
domeniul educației România îl are pe prof. univ. dr. 
Constantin Cucoș (care prefațează copios și profund 
cartea), atunci Republica Moldova îl are pe prof. univ. 
dr. hab. Vlad Pâslaru, personalități care au adus și aduc 
o contribuție enormă în domeniul filosofiei educației.

Autorul analizează problema educației și a iden-
tității, ținând cont de realitățile acestui spațiu basa-
rabean, realități care au fost influențate de o serie de 
metamorfoze ce s-au perindat pe parcursul acestor 
30 ani de independență a statului Republica Moldo-
va. Politicile educaționale care au influențat procesul 
de învățământ, respectiv paradigma educațională, nu 
au fost dintre cele mai obiective și corecte din punct 
de vedere epistemic. Au fost comise multe denaturări. 
Autorul evidențiază astfel de erori-paradoxuri, pre-

cum „subcompetențele”, „unitățile de competențe”, în-
locuirea unor termeni clasici în predarea literaturii –  
lectura expresivă, analiza literară, comentariul literar 
cu termeni nu prea reușiți ca, de ex., „pălării gânditoa-
re”, „ciorchinele” sau „cubul”, aceștia din urmă repre-
zentând mai mult niște metafore valide doar pentru 
anumite contexte situaționale ale pedagogiei, dar nu 
este cazul să li se acorde și caracterul de generalitate 
din punct de vedere metodologic. Rațiunea de a face 
educație, în viziunea autorului, reprezintă o necesitate 
de validare a conceptului de identitate. 

În prima parte a monografiei autorul analizează 
din punct de vedere epistemologic educația și iden-
titatea. Educația este raportată astfel la conceptul de 
devenire a condiției umane, aceasta din urmă fiind 
analizată în contextul câmpului educațional. Educația, 
inclusiv domeniul social, reprezintă starea firească a 
fiecărei ființe umane. Autorului îi reușește să analize-
ze educația în planul cel mai profund al culturii, cel 
metafizic. Astfel, dimensiunea ontologică deplină a 
omului nu poate fi percepută în afara conștiinței uma-
ne, iar conștiința umană reprezintă atitudinea omului 
față de propriul sine, față de sinele celuilalt, iar toate 
acestea nu au cum să atingă acel nivel absolut al au-
tenticității în afara contextului educațional. Autoedu-
cația reprezintă acea grijă de sine, de care trebuie să 
dea dovadă fiecare ființă umană. grija de sine și grija 
față de celălalt, întru beneficiul comun, valabil pentru 
contextul sferei publice reprezintă, de fapt, esența edu-
cației. Echilibrul armonios între ego-ism și altru-ism, 
adică între ego și alter-ego, validează linia de demar-
care între o educație pentru binele ființei umane sau/și 
respectiv răul care există în orice societate.

Autorul analizează epistemele educației moderne, 
evidențiind astfel componentele de care trebuie să se 
țină cont în orice context educațional. O atenție aparte 
se acordă caracterului subiectiv-obiectiv al educației. 
O înțelegere adecvată a acestui specific al educației 
aduce o șansă mai mare în favoarea formării unor per-
sonalități autentice ca rezultat al influențelor în proce-
sul educațional. În acest sens al abordărilor epistemice, 
educația este înțeleasă ca răspunzătoare și de formarea 
valorilor, de formarea atitudinilor, de evoluția registru-
lui de comunicare. Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă 
în viața unui om, în viața unei societăți ține de tot ce se 
întâmplă în educație. Întregul șir de metamorfoze ale 
vieții umane derivă din tot ce se asimilează în procesul 
de educație. Asimilarea se raportează în sensul cel mai 
direct la procesul de cunoaștere și autocunoaștere. În 
acest plan al înțelegerii educației, gnoseologia, ontolo-
gia, metafizica, hermeneutica, logica, semiotica, etica, 
estetica sunt domenii esențiale în egală măsură, im-
portante atât pentru filosofie, cât și pentru pedagogie. 
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Cea mai profundă înțelegere a tot ce ține de domeniul 
educației se găsește în domeniul filosofiei, iar cea 
mai complexă și autentică interpretare a multitudinii 
de situații de problematologie care se pot întâlni în 
educație se regăsește în domeniul filosofiei educației. 
Cu regret, în contextul spațiului nostru basarabean, în 
domeniul politicilor educaționale nu s-a ținut cont de 
preceptele filosofiei educației.

După cum afirmă autorul, educația este și un act 
universal de comunicare. În absența unei comuni-
cări eficiente nu putem vorbi de o educație autentică. 
De fapt, în toate societățile totalitare, inclusiv și cele 
post-sovietice, comunicarea în procesul de educație a 
fost de cele mai multe ori obedientă, în loc să contri-
buie la formarea unor oameni cu o gândire autenti-
că, creativă, capabili de o gestiune la justa valoare a 
propriei vieți și, ca urmare, a deformat destine umane. 
Numai raportate la valorile autentice – Binele, Ade-
vărul, Frumosul, Dreptatea, Libertatea, paradigmele, 
epistemele și politicile educaționale vor avea cu ade-
vărat o finalitate valoroasă atât la nivel individual, cât 
și la nivel social.

Chintesența educației, idee pe care o redă autorul 
în această lucrare, este identitatea umană – finalita-
tea principală a educației. În partea a doua a lucrării, 
identitatea: teorie şi praxiologie, autorul abordează 
perspectiva unei educații sociale. Aici sunt analizate 
mai multe aspecte ce țin de educația socială: educa-
ția pentru libertate, educația pentru toleranță. Această 
parte a lucrării descrie acțiunea eficientă la nivelul sfe-
rei publice. Finalitatea educației este reprezentată de 
formarea unor oameni integri, care ar fi capabili să își 
gestioneze eficient propria viață, respectiv să acțione-
ze eficient în societate. Lucrul acesta ar fi imposibil în 
absența unei educații de calitate. În acest sens, autorul 
vorbește de dimensiunea semiotică a calității educați-
ei. Este foarte importantă sintagma pe care o analizea-
ză autorul, identitate şi calitate. Calitatea educației nu 
este posibil de conceput în afara conceptului de iden-
titate a ființei umane. Formarea omului, devenirea lui 
prin educație se face în virtutea unor principii ale edu-
cației umaniste. Idealul social și idealul cunoașterii nu 
pot fi concepute în afara educației autentice, iar acest 
tip de educație, la rândul ei, implică experiență teore-
tică și aplicativă validată în timp și în contexte sociale 
nemijlocite.

un subiect de o sensibilitate aparte din punct de 
vedere epistemic îl reprezintă cel legat nemijlocit de 
identitatea lingvistică, istorică, culturală și socială. Or, 
incapacitatea de stabilire a acesteia a avut repercusiuni 
și asupra educației. Din perspectivă lingvistică, abor-
darea lexicului pedagogic nu doar prin sine însuși, 
precum se practică în mod tradițional, ci prin rapor-

tare la conceptele filosofice fundamentale despre om, 
educație, comunicare etc., este originală și pasibilă de 
dezvoltări productive în cercetările lingvistice. În pla-
nul pragmaticii, jumătate din cei cca 700 de termeni 
inventariați la compartimentul termeni de referință – 
de atâția termeni a avut nevoie autorul pentru a defini 
educația și identitatea –  sunt grupați în arii semantice, 
astfel încât destinatarul monografiei îi poate utiliza ca 
platforme semantice pentru varia explorări termino-
logice în domeniul educației. 

Construirea, în cadrul acestui compartiment, de 
nuclee semantice pentru 123 de termeni reprezintă 
particularizări prețioase cu valoare epistemică, teore-
tică și praxiologică, care oferă deschideri pentru vii-
toare cercetări atât în domeniul terminologiei educa-
ției, cât și în cel de filosofie a educației.

Sunt demne de toată atenția modalitățile de defi-
nire și interpretare a noțiunilor învățământ formativ, 
curriculum, educație lingvistică, educație literar-
artistică, educație pentru democrație, educație pentru 
toleranță etc., majoritatea definițiilor acestora eviden-
țiindu-se prin interpretarea lor profund originală. 

În scopul realizării obiectivelor declarate în prefața 
studiului său, autorul propune un sistem terminologic 
adecvat scopului cercetării, precum și definiții plauzi-
bile pentru toată gama de noțiuni utilizate în studiul 
său, impunându-se, în mod special, următoarele no-
țiuni și concepte, inclusiv definițiile acestora:  ființa 
umană în raport cu alte ființe/vietăți, conștiință uma-
nă cu numeroasele ei caracteristici intrinseci vs inte-
ligența animală, lipsită de multe dintre caracteristici-
le și de profunzimea lor specifice conștiinței umane, 
componentele epistemologice ale educației moderne, 
principiile esențiale ale educației, finalitatea educației, 
inclusiv idealul educațional, etc. 

Din perspectivă pedagogică, apreciem revenirea 
antologică a autorului la cele cinci valori fundamen-
tale ale omenirii – Adevărul, Binele, frumosul, Drept-
atea, Libertatea, care se produc sub semnul Sacrului  
(p. 29), idee fundamentală, dezvoltată și anterior.  

Partea a II-a a monografiei se construiește pe arii 
problematice de mare valoare, de utilitate pedagogică 
imediată, cu impact de durată pentru actorii educației:

idealul educaţional modern: educaţia pentru liber-
tate; Educaţia modernă: orientarea democratică; Un 
imperativ al educației moderne: educaţia pentru tole-
ranţă; Repere pentru formarea graduală a identității 
elevilor; identitatea educatorului; calitate vs identitate;  
Limba română nu greşeşte! (Originea şi natura erorii 
în educația identitară). Subscriem la constatările sta-
tuate pe diverse paliere socio-umanistice, deduse din 
investigații solide și sprijinite pe multiple argumente 
din mai multe domenii de frontieră ale educației, re-
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iterând, alături de autor: calitatea educaţiei înseamnă 
calitatea fiinţei umane, esenţa acesteia. 

Pornind de la conceptul său filosofic asupra edu-
cației, precum și de la propria experiență de decenii de 
conceptor, coordonator și autor de piese curriculare 
pentru toate treptele de învățământ (preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal și universitar), autorul nu acceptă 
deplasarea de accente de pe obiectivele educaționale 
pe competențe, argumentând că educație fără obiecti-
ve nu poate exista; insistă pe calitatea obiectivelor de 
finalități proiectate, iar pentru competențe – de finali-
tate educațională realizată; respinge categoric terme-
nii „subcompetență” și „unități de competență”, aceștia 
negăsindu-se nici în dicționarele generale ale limbii 
române, nici în lexicografia pedagogică. Deși dezvol-
tatorii curriculumului de Limba şi literatura română 
consideră că acești termeni ar reda nevoia de moder-
nizare și dezvoltare curriculară, Vlad Pâslaru rămâne 
categoric pe pozițiile sale, pe care le argumentează 
cu acribie epistemologică și teoretică în prima parte 
a monografiei, exemplificându-le generos în partea a 
doua  studiului. 

Nu putem decât să apreciem poziția științifică și 
etică a cercetătorului Vlad Pâslaru atât pentru princi-
piile filosofice, teoretice și metodologice avansate, cât 
și pentru fermitatea etică cu care își apără conceptele, 
dar mai ales pentru faptul că astfel autorul cercetător 
Vl. Pâslaru creează un câmp polemic cu actualii au-
tori de piese curriculare, care sunt și cadre didactice la 
toate treptele de învățământ, căci polemica științifică 
reprezintă un motor de dinamizare a progresului în 
științele și practica educației. Or, după apariția mono-
grafiei Educație şi identitate, e rândul dezvoltatorilor 
de curriculum să-și expună opinia, bazată, evident, pe 
argumente.  

Valoarea metodologiilor clasice ale educației este 
evidențiată în monografie pe exemplul disciplinei 
școlare Limba şi literatura română, exercițiu prin care 
autorul insistă asupra potențialului educativ implicit 
al celor două materii, care poate contribui substanțial 
la formarea identității românești a studioșilor din Re-
publica Moldova numai dacă vor fi explorate-aplicate 
metodologii specifice didacticii limbii și literaturii ro-
mâne. 

Metodele, procedeele, formele, mijloacele, consi-
deră autorul, nu sunt doar niște instrumente (create 

de nu se știe cine), cu existență în afara obiectelor de 
cunoaștere, pe care le poți lua oricând ai nevoie de pe 
raftul didactic al disciplinei școlare. Acestea, afirmă 
autorul, decurg din natura obiectului de cunoaștere, 
respectiv, din natura limbii române și cea a literaturii 
române, care există ca entități sui generis în matricea 
națiunii române, precum și din particularitățile su-
biectului cunoscător – al studioșilor basarabeni, aceș-
tia fiind diferiți în varia măsură de vorbitorii de limbă 
română și cititorii de literatură din alte spații educați-
onale românești. 

În concluzie, constatăm cu toată certitudinea că 
studiul Educație şi identitate. termeni de referință este 
de o stringentă actualitate atât pentru teoria și practi-
ca educației moderne, în general, cât și, pentru acto-
rii din spațiul educațional al Republicii Moldova, în 
special, deoarece re-confirmă principiile pedagogice 
universale cu aplicare, în premieră, la problemele exis-
tențiale, cultural-spirituale și educaționale ale tuturor 
beneficiarilor educației basarabeni. Dezvoltând pre-
ceptele clasice ale educației, autorul urmărește scopul 
soluționării crizei de identitate și a crizei de proprie-
tate, pe care o traversează al doilea secol la rând edu-
cabilii basarabeni, dar și întregul popor basarabean/
al Republicii Moldova. Drept rezultat al preocupări-
lor sale epistemice, teoretice și metodologice, autorul 
reușește să definească și câteva principii noi, precum 
principiul pozitiv al educației, principiul proprietății 
educabililor, să reconsidere principiul toleranței în 
contextul raportului identitatea ego – identitatea al-
ter-ego, să ofere o nouă interpretare conceptului de 
mioritic în actualitate. 

Concomitent, autorul dezvoltă un portal amplu de 
terminologie a educației, diseminarea căruia prin car-
tea recenzată va ajuta intelectualitatea pedagogică de 
diverse generații la cultivarea identității educabililor, 
servind și ca model de cercetare epistemică, teoretică 
și tehnologică a fenomenelor educației naționale. 

gravitatea problemei/problemelor abordate de 
cercetătorul pedagog, filolog și literat Vlad Pâslaru, 
principiile avansate/formulate de soluționare a aces-
tora întemeiază pedagogia basarabeană a identității 
românești – atât de necesară depășirii crizei identitare 
a românilor basarabeni în contextul reintegrării lor în 
matricea națiunii române și reobținerii statutului de 
europeni printr-o educație specifică identității lor.
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Monografia dedicată relaţiilor comerciale dintre 
Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea reprezintă un demers istoriografic de ulti-
mă oră al doctorului în istorie Valentin Arapu într-o 
problemă complexă, abordată în spiritul cercetărilor 
interdisciplinare și pluridisciplinare, având la bază va-
lorile generale ale umanităţii.

Lucrarea atestă seriozitatea știinţifică a autorului, 
fiind o dovadă certă că investigaţiile profunde știinţi-
fice sunt de natură să aducă anumite clarificări în stu-
dierea problemelor majore legate de o tematică extrem 
de dificilă, dictată de cele trei împărţiri ale Poloniei 
(1772, 1793, 1795) și stabilirea relaţiilor comerciale 
ale Moldovei cu teritoriile Poloniei care au nimerit în 
componenţa Imperiului Austriac, Imperiului Rus și a 
Prusiei. Confuziile și mistificările statornicite în peri-
oada ideologizată la maximum și reducţionistă a isto-
riografiei din spaţiul est-european autorul le combate 
prin argumente știinţific documentate, fiind convins 
că numai astfel se poate ajunge la adevărul istoric.

Pornind de la analiza datelor culese dintr-un bo-
gat material factologic, precum și de la interpretarea 
realistă a fenomenelor și a faptelor istorice ce au mar-
cat evenimentele care s-au produs în a doua jumăta-
te a secolului al XVIII-lea, Valentin Arapu a reușit să 
atingă obiectivele pe care și le-a propus și care sunt 
specificate în partea introductivă a lucrării. 

Pentru a realiza sarcinile preconizate și pentru a 
pătrunde temeinic în esenţa problematicii, autorul 
supune analizei un număr suficient de documente de 
arhivă inedite depistate pe parcursul anilor din diferite 
fonduri ale Arhivei Naţionale a României, Filiala Iași, 
majoritatea fiind puse la dispoziţia cititorului pentru 
prima oară. Datele au fost riguros sistematizate și ana-
lizate, fapt ce denotă atât interesul sporit al competito-
rului faţă de tematica aleasă, cât și eforturile solide pe 
care le-a depus întru realizarea investigaţiei.

Actualitatea tematicii luate în dezbatere este evi-
dentă și presupune, întâi de toate, un mecanism al 
„schimbării paradigmelor” în interpretare, al modifică-
rii sistemului de criterii în aprecieri raportate la obiecti-

vitatea inerentă a istoriei. Autorul și-a pus lucrarea sub 
semnul unui concept demn de atenţia istoricilor și, așa 
cum ne-o demonstrează persistent, acesta s-a născut 
dintr-un travaliu asiduu și de durată în domeniu. ur-
mând o linie de gândire proprie cu trimiteri la date is-
torice incontestabile, culese, în mare parte, din izvoare 
arhivistice autentice și supuse unor analize minuţioase, 
cercetătorul reușește să lărgească spectrul problemati-
cii abordate. Interpretarea faptelor e una critică, autorul 
stăruind să pună în lumină informaţii de reală valoa-
re istorică asupra temei cercetate, să exploreze cât mai  
deplin câmpul faptelor ceea ce, constatăm, i-a reușit.

Întru realizarea sarcinilor lucrării, materialul facto-
logic a fost expus, în linii mari, în baza metodei structu-
rale de concepere a realităţilor istorice orientate exclu-
siv în cadrul sistemului cercetat, ceea ce presupune o 
epistemologie a modelului, ajungându-se la o corelaţie 
dialectică dintre analiză și sinteză atât de necesare cer-
cetării istorice. Valoarea ei cognitivă a orientat autorul 
spre o unitate de soluţii, creând și o posibilitate de re-
constituire a cadrului istoric și geografic deopotrivă.
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„Problema privind relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea este abordată prin prisma coexis-
tenței pentru secolele XVI-XVIII a trei economii-univers distincte: eco-
nomia-univers occidentală, economia-univers rusă și economia-univers 
otomană. Autorul lucrării aplică în cercetările sale acest concept elaborat 
de Fernand Braudel și împărtășit pe deplin de Bogdan Murgescu. La fel, 
și relațiile comerciale ale Țării Moldovei cu Polonia se încadrau în rapor-
turile Moldovei cu Europa Centrală. Constatăm astfel o conceptualizare 
a relațiilor comerciale dintre Moldova și Polonia prin prisma modelului 
celor trei economii-univers”. (Demir Dragnev)

„Lucrarea elaborată reprezintă o dovadă certă a faptului că investigațiile 
profunde științifice sunt de natură să aducă anumite clarități în studierea 
problemelor majore ale unei tematici extrem de dificile, marcate de cele 
trei împărțiri teritoriale ale Poloniei (1772, 1793, 1795), urmate la rândul 
lor atât de menținerea raporturilor economice tradiționale, cât și de sta-
bilirea relațiilor comerciale a Moldovei cu teritoriile Republicii Nobiliare 
care au nimerit în componența Imperiului Austriac, a Imperiului Rus și 
a Prusiei. Confuziile și mistificările, statornicite în perioada ideologizată 
la maximum și reducționistă a istoriografiei din spațiul est-european, au-
torul le combate prin argumente științific documentate, fiind convins că 
numai astfel se poate ajunge la adevărul istoric”. (Valentin Tomuleț)

„Investigațiile autorului cuprind multiple aspecte ale relațiilor comerciale 
dintre Țara Moldovei și Polonia, fiind nuanțate cele mai relevante compo-
nente ale temei respective, implicit: transformările de ordin social și eco-
nomic; tendințele de modernizare din ambele state; geneza elementelor 
cu caracter modern timpuriu; specializarea produselor și mărfurilor co-
mercializate; corelația dintre import și export; statutul juridic al Moldovei 
și al Poloniei în context internațional; contribuția negustorilor pământeni 
și a celor alogeni la dezvoltarea comerțului bilateral; politica vamală, pro-
tecționistă și mercantilistă; litigiile comerciale; specificul și diversitatea 
sistemelor monetare; impactul conflictelor militare, al calamităților natu-
rale asupra schimburilor bilaterale de mărfuri”.  (Pavel Cocârlă)

Valentin Arapu

RELAȚIILE COMERCIALE
DINTRE

MOLDOVA ŞI POLONIA
ÎN A DOUA JUMĂTATE

A SECOLULUI AL XVIII-LEA
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caracterul inovator al lucrării nu poare fi pus la în-
doială, dat fiind că este o primă investigaţie știinţifică 
de acest gen efectuată în Republica Moldova și Româ-
nia în care sunt puse în discuţie și analizate Relaţiile co-
merciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate 
a secolului al XViii-lea. Problemele abordate au un ca-
racter original și inedit și constituie rodul muncii timp 
de mulţi ani al autorului pe această temă. 

Principiile ştiinţifice pe care se întemeiază expune-
rea materialului, precum și metodele de cercetare apli-
cate au facilitat studierea temeinică și analiza critică a 
izvoarelor și a literaturii monografice. Evenimentele au 
fost expuse într-o consecutivitate logică. Concluziile 
la care a ajuns autorul sunt strict argumentate în baza 
unui bogat și variat material factologic și organic rezul-
tă din analiza materialului studiat. Problema ştiințifică 
soluționată consistă în fundamentarea multidimensi-
onală a relațiilor comerciale dintre Moldova și Polo-
nia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea prin 
evidențierea trăsăturilor conceptuale ale comerțului 
bilateral, fapt care a determinat raporturile economice 
complexe în contextul economiei-univers europene. 
Valorificarea rezultatelor obținute permite racordarea 
problemei investigate la imperativele științifice actu-
ale, evidențiind raporturile economice moldo-polone 
în cadrul comerțului european.

Lucrarea are următoarea structură: Abrevieri  
(pp. 10-11); În loc de prefaţă (pp. 13-18); introduce-
re (pp. 19-27); patru capitole (pp. 29-317); concluzii  
(pp. 319-324); Bibliografia (pp. 325-374); Anexa  
(pp. 375-397). 

În loc de prefaţă inserează o trecere retrospectivă în 
revistă a principalelor etape ale investigaţiilor realizate, 
nuanţând oamenii și instituţiile cu care autorul a cola-
borat pe parcursul elaborării lucrării de faţă. Accentu-
ând rolul exercitat de personalităţi notorii în domeniu 
pe parcursul cercetărilor efectuate, sunt valorificate în 
spirit umanist și profesionist dimensiunile impactului 
istoricilor asupra societăţii prin prisma evaluării expe-
rienţei trecutului și a oferirii în baza ei a oportunităţilor 
de dezvoltare în prezent și în viitorul apropiat. 

În partea introductivă a lucrării este formulat scopul 
și obiectivele de cercetare, fiind argumentat în detalii ca-
drul geografic și limitele cronologice ale cercetării. Rele-
vant este faptul că într-o problemă atât de dificilă, autorul 
a identificat argumentele necesare, spicuite cu acurateţe 
din varia domenii, invocând în acest sens și concepte-
le istoriografice, inclusiv teza lui Teodor Bălan despre 
atestarea acelui „izbitor paralelism istoric între soarta 
Moldovei și a Poloniei” în a doua jumătate a secolului  
al XVIII-lea.  

În Capitolul I, intitulat Repere conceptuale, surse 
istorice şi abordări istoriografice în problema relaţiilor 

comerciale dintre Moldova şi Polonia, în a doua jumă-
tate a secolului al XViii-lea sunt analizate următoarele 
componente: Repere conceptuale ale comerţului; rela-
ţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia reflectate în 
sursele istorice; Dimensiunea istoriografică privind pro-
blema relaţiilor comerciale moldo-polone.

Analiza reperelor conceptuale ale comerţului este 
corelată atât cu cercetările istorice, cât și cu cele eco-
nomice, autorul accentuând diversitatea lor metodo-
logică și multiplele controverse de ordin teoretic și 
metodologic în acest sens. Se constată că în mare parte 
studiile economiștilor rămân a fi „marcate în continu-
are preponderent de postulatele marxiste prin invo-
carea modelului de diviziune a muncii, a conceptului 
privind modul de producţie feudal și capi talist”. Toto-
dată, „demersurile istoriografice ale lui Nistor Ciocan 
și Bogdan Murgescu în privinţa reevaluării sintagmei 
„monopolul otoman asupra comerţului exterior” al 
Ţărilor Române sunt prezente în producţia istoriogra-
fică din ultimele trei decenii, dar impactul lor asupra 
cercetărilor istoriei economice este minim, dominând 
în acest sens vechile abordări atât în studiile elaborate 
de către istorici, cât și în cele publicate de economiști. 
Lipsa unor studii bazate pe interdisciplinaritatea dintre 
istorie și economie și-a lăsat amprenta asupra modului 
de abordare a problemelor contro versate care în conti-
nuare sunt analizate în mod unilateral de pe poziţii pur 
istorice sau pur economice. O excepţie în acest sens 
reprezintă studiile lui B. Murgescu care fundamentea-
ză o orientare nouă, în baza unei metodologii origi-
nale a istoriei economice. școala istoriografică a lui  
B. Murgescu nu doar a mers pe calea spargerii vechi-
lor tipare în domeniu, dar a propus și noi modele de 
evaluări, reevaluări ale istoriei economice a Ţărilor 
Române” (p. 49).

În Capitolul II al lucrării – Moldova şi Polonia în 
a doua jumătate a sec. al XViii-lea, în contextul evo-
luţiei comerţului (caracteristici generale) – sunt anali-
zate două aspecte relevante ale problemei: a) Evoluţia 
economico-socială a Ţării Moldovei; b) Situaţia politică 
şi social-economică a Republicii Nobiliare. Autorul in-
vocă starea acelor domenii ale economiei care aveau 
continuitate în relaţiile de piaţă, fiind ulterior dezvol-
tate pe calea stimulării comerţului Moldovei cu Polo-
nia. Este elucidată politica de stat în domeniul relaţii-
lor comerciale moldo-polone care includea elemente 
protecţioniste și mercantiliste, ceea ce poate fi explicat 
și prin faptul că domnii Moldovei erau cointeresaţi în 
obţinerea unor surse bănești substanţiale, rezultate în 
urma comerţului cu Polonia, pentru a satisface cerin-
ţele interne ale ţării și unele obligaţii faţă de Poartă. 
Aplicând metodologia istoriei comparate, autorul nu-
anţează importanţa modernizării economice a Polo-
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niei prin promovarea reformelor în domeniul comer-
cial care, la rândul lor, au contribuit la consolidarea 
pieţei naţionale polone prin lichidarea vămilor interne 
(1768), facilitarea activităţii negustorilor și practicilor 
comerciale prin introducerea unui sistem unic de mă-
suri, greutăţi și de creditare, prin constituirea „Comi-
siei financiare” care controla domeniile comerţului și 
industriei.

În Capitolul III al lucrării, cu titlul Raporturile eco-
nomice dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a 
secolului al XViii-lea, sunt investigate probleme ce ţin 
de: cadrul juridic al raporturilor economice moldo-po-
lone; căile de comunicaţie şi vămile; Exportul mărfu-
rilor din Moldova în Polonia; importul mărfurilor din 
Polonia în Moldova; Litigiile comerciale dintre Moldova 
şi Polonia. 

Autorul a specificat locul relaţiilor comerciale 
moldo-polone în contextul general al comerţului ex-
terior al Moldovei și Poloniei, precum și al economi-
ei-univers europene. În a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea Ţara Moldovei a exportat în mod tradiţional 
în Polonia produse agro-animaliere și alimentare. Pe 
pieţele din Ţara Moldovei se aduceau din Polonia cu 
precădere mărfuri manufacturiere. Volumul exportu-
rilor din Moldova în Polonia depășea volumul impor-
turilor, balanţa comercială fiind pozitivă în perioada 
investigată.

În Capitolul IV, intitulat Rolul negustorilor în pro-
cesul de extindere a relaţiilor comerciale moldo-polone 
în a doua jumătate a sec. al XViii-lea, sunt investigate 
următoarele subiecte: Rolul negustorilor moldoveni în 
comerţul cu Polonia; Participarea negustorilor armeni 
în comerţul moldo-polon; Negustorii evrei antrenaţi în 
relaţiile comerciale moldo-polone. 

Investigând rolul exercitat de către negustorii 
moldoveni în cadrul relaţiilor comerciale dintre Mol-
dova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVI-
II-lea, autorul a constatat că, deși ei nu deţineau întâ-
ietatea în evaluarea numerică, totuși ponderea lor era 
semnificativă, fapt explicat prin: asocierea în bresle 
profesionale; experienţa acumulată de secole; predi-
lecţia pentru comercializarea cerealelor, produselor 
alimentare și animaliere. Important este faptul că au-
torul invocă diferenţele de mentalitate în cadrul tag-
mei negustorești, nuanţând conceptul lui M. Schwar-
zfeld care a analizat specificul gradului de antrenare a 
băștinașilor în cadrul comerţului interior și exterior, 
ajungând la concluzia că mulţi negustori moldoveni 

au abandonat comerţul din dorinţa de „a se înnobila, 
a se boieri”, mai ales în perioada fa nariotă, prin acor-
darea banilor cu scopul de a ocupa importante funcţii 
administrative.  

concluziile finale ale autorului sunt complexe, ar-
gumentate și formulate temeinic, fiind cooptate infor-
maţii din domeniile abordate pe parcursul elaborării 
lucrării. Anexa cuprinde 13 tabele care prezintă infor-
maţiile relevante sistematizate de autor, fortificate cu 
date de arhivă, informaţii statistice, surse documenta-
re și narative.  

Remarcăm originalitatea epigrafelor selectate de 
autor, ajustate tematic la fiecare capitol și subcapitol 
al lucrării. Autorii epigrafelor sunt exponenţi notorii 
din varia domenii: istorie, economie, gândire politică 
și literatură. Epigrafele vin să iniţieze cititorii în chin-
tesenţa materialului cercetat, orientându-i în direc-
ţiile prioritare ale investigaţiei. Prin aplicarea acestei 
metode autorul a reactualizat valoarea istorică și eco-
nomică a operelor marilor gânditori – istorici, econo-
miști, scriitori, poeţi, diplomaţi, negustori – din trecut 
și prezent: Mattheus Paris/Parisiensis, Thomas Mun, 
Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Alexandre-Maurice 
d’Hauterive, Dumitru Z. Furnică, Ion N. Angelescu, 
ștefan Peneș, Petre P. Panaitescu, François quesnay, 
Antonie Nicolantin, Sebastian Fabian Klonowic și Ru-
dolf Meyer.  

Interdisciplinaritatea și pluridisciplinaritatea con-
stituie două componente metodologice prezente în 
lucrare, astfel, autorul apelează în permanenţă la ar-
gumente și informaţii relevante, oferite de disciplinele 
de margine sau conexe istoriei, implicit: numismatică, 
geoistorie, prosopografie, istoriografie, arhivistică, et-
nologie, metrologie, onomastică, epidemiologie, psi-
hologie și climatologie istorică. 

Suntem de părere că monografia de faţă este o luc- 
rare complexă care dispune de un aparat știinţific și 
metodologic temeinic. Din perspectiva unei viitoare 
ediţii considerăm oportun de a adăuga în lucrare un 
indice toponimic și unul antroponimic, reieșind anu-
me din conţinuturile materialelor cercetate în cadrul 
cărora figurează multiple toponime, hidronime și an-
troponime. Această sugestie nu diminuează cu nimic 
din valoarea certă a monografiei elaborate de către 
istoricul Valentin Arapu, lucrarea fiind de bun augur 
atât pentru specialiști, cât și pentru toţi cei interesaţi 
de istorie pe dimensiunea sa economică. 
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În anul 2020 la Chișinău a fost editat volumul 
de memorii ale cunoscutului publicist, poet și tra-
ducător Boris Marian. Titlul lucrării este unul inci-
tant: Штрафная зона: воспоминания блатного 
студента (Careul de pedeapsă: amintirile unui stu-
dent șpiler). Or, autorul de mai mult timp intenționa 
să scrie o carte despre propria viață, marcată într-un 
mod deosebit de evenimentele istorice ale epocii. 

Boris Marian s-a născut la 27 septembrie 1934/sau 
19361, în satul Mălăiești, raionul grigoriopol, RASS 
Moldovenească, pe atunci parte componentă a RSS 
ucrainene, situat la 500 de metri distanță de hota-
rul uniunii Sovietice și cel al României întregite. Este 
membru al uniunilor Scriitorilor din Republica Mol-
dova, ucraina și Federația Rusă. Are lucrări publicate 
în limbile română, rusă, ucraineană și maghiară. A fost 
redactor-șef al oficiosului «Независимая Молдова», 
director general al Agenției de Presă „Moldpress”, re-
dactor-șef al revistei „Moldova”. Este decorat cu „Ordi-
nul Republicii” și Ordinul Revoluției Maghiare din anul 
1956 (ungaria). Cea din urmă distincție i-a fost decer-
nată în 1996, simbolizând un moment de o semnificație 
deosebită în traseul vieții și al activității sale.

Or, volumul de memorii reprezintă o narațiune 
documentară despre disidența sovietică în contextul 
epocii hrușcioviste (1956–1963), a cărei reprezen-
tant se consideră Boris Marian. Suportul documentar 
al lucrării îl constituie notițele de jurnal, corespon-
dența cu rudele, memoria provocată, sursele isto-
rice oficiale etc. Acestea i-au permis să reconstituie 
în mod adecvat faptele și evenimentele, fixând, tot-
odată, suflul epocii, „felul de gândire din perioada  
respectivă”. 

Porecla de „student șpiler” sau șmecher i s-a dat 
în lagărul de concentrare de la Dubravlaga (sătucul 
Leplei, RASS Mordovă), unul dintre cele mai acerbe 
din cadrul uniunii Sovietice, unde își ispășea pedeap-
sa Boris Marian, fiind condamnat din motive politice 
pe un termen de 5 ani pe când era student în anul IV 
al Facultății de Jurnalistică a universității de Stat „T. 
șevcenko” din Kiev. 

1https://www.moldpres.md/news/2016/09/27/16007647

universitatea de Stat din Kiev a fost construită în 
anii 1837–1843, fiind o carte de vizită a arhitecturii 
kievene. Clădirea cu patru etaje avea o lungime de 125 
m, scări de marmură, săli de studii cu o acustică per-
fectă, aidoma amfiteatrelor grecești și romane. Culoa-
rea roșie a clădirii nu a fost modificată timp de 150 de 
ani, localnicii numind-o „Casa roșie”. Se spune că țarul 
Alexandru al II-lea, mânios pe revoltele studențești in-
spirate de ideile revoluționare, în semn de amenințare 
cu represiuni, a dispus înlocuirea culorii galbene a pe-
reților universității cu cea roșie, percepută în perioada 
sovietică ca o aluzie la spiritul rebel al studenților din 
diferite timpuri. 

Raportul istoric, antistalinist, al lui Hrușciov la 
Congresul al XX-lea din februarie 1956 a perturbat 
societatea sovietică și i-a marcat profund pe studenți. 
Conștientizând seismul masiv din interiorul statu-
lui, dar și din cadrul lagărului socialist, N. Hrușciov 
provoacă acțiuni de represiune. Revoluția din un-
garia (considerată de sovietici contrarevoluție), de-
clanșată la 23 octombrie 1956, în urma unei revolte 
studențești, a fost înăbușită de Armata Sovietică. La 
tradiționalele demonstrații din 7 noiembrie 1956, or-
ganizate în marile orașe sovietice, grupuri de tineri 
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scandau „Jos mâinile de pe ungaria!”, „Trăiască Rusia  
Liberă!”. 

S-a creat o situație paradoxală. După condamna-
rea abuzurilor staliniste și reabilitarea prizonierilor 
politici anunțate de Hrușciov în anii 1954–1956, a 
pornit un nou val, cel al detențiilor politice din epo-
ca lui Hruşciov. Acest val era constituit din elevi, stu-
denți, profesori universitari, militari, muncitori, națio-
naliști din republicile sovietice care contestau regimul 
totalitar. 

Pe valul unei libertăți iluzorii, Boris Marian s-a 
pronunțat deschis pentru susținerea protestatarilor 
din Budapesta, intrând, astfel, în vizorul serviciilor 
speciale. gazeta de perete a Facultății de Jurnalistică 
a universității de Stat din Kiev, la care colabora, avea 
un conținut antisovietic, fiind citită nu doar în cadrul 
instituției, ci și în afara acesteia. Conducătorul orga-
nizației de partid de la facultate, Karnauh, „în virtu-
tea obligației sale de comunist”, i-a sustras lui Boris 
Marian însemnările zilnice și un caiet gros cu poezii, 
considerate „fără valoare și dușmănoase”, pe care le-a 
transmis serviciilor de securitate. Au urmat tentativele 
de excludere a lui B. Marian din organizația komso-
molistă „Pentru agitație antisovietică și propagandă, 
elaborarea literaturii antisovietice”. 

Mai exact, pedeapsa i-a fost aplicată lui B. Mari-
an pentru susținerea publică a Revoluției Maghiare 
din anul 1956 și elaborarea „Programului-minim” de 
transformare a sistemului politic și economic sovie-
tic. Acest „Program-minim” era constituit din 22 de 
puncte și viza reforme radicale în societatea sovietică, 
în mod special din perspectivă ideologică: lichidarea 
privilegiilor de care beneficia nomenclatura comunis-
tă, includerea birocrației sovietice sub incidența Co-
dului Penal, reorganizarea komosomolului, extinde-
rea și consolidarea suveranității republicilor sovietice, 
acordarea unei autonomii depline universităților etc. 
„Programul” a constituit obiectul învinuirii autorului 
pentru „agitație antisovietică și propagandă, elabora-
rea literaturii antisovietice și a altor materiale cu conți-
nut similar”. S-a solicitat excluderea studentului recal-
citrant din universitate „pentru subminarea încrederii 
în politica Partidului Comunist și compromiterea de-
numirii de student al unei facultăți de partid”. A urmat 
excluderea din komsomol și din universitate a celui 
„care a discreditat onoarea studentului sovietic”. 

Încercarea de corecție în cadrul unui detașament 
de komsomoliști în Kazahstan a suferit eșec. La 12 ia-
nuarie 1957, B. Marian a fost perchiziționat în căminul 
studențesc, toate lucrurile, notițele, caietele fiindu-i 
minuțios inventariate. A existat o solidaritate a tineri-
lor studioși în contextul în care se știa că Boris Marian 
este deja în vizorul autorităților, camarazii-studenți 

pregătindu-i o pufoaică călduroasă, șosete de lână 
confecționate manual, un pulover, toate aranjate cu 
mare grijă în rucsac. La ora 2:00 noaptea, B. Marian 
a fost escortat, într-un automobil „Volga”, „asemenea 
unui președinte de stat”, până la închisoarea internă a 
KgB-ului al RSS ucrainene, „în lumea paralelă”. 

Este evocată tentativa anchetatorului de a-l înrola 
pe studentul rebel B. Marian în structurile secrete so-
vietice. Se descrie viața din penitenciar, metodele de 
tortură, instigare și provocare ce se aplicau. Deținuții 
pe criterii politice erau numiți „fasciști”. Se vorbește și 
despre deținuții arestați pe baza criteriilor religioase 
(Martorii lui Iehova, Adventiști). Reprezentanții ad-
ministrației închisorii (numiți, «мусор» [din limba 
rusă, „gunoi”]) le confiscau deținuților crucile, icoa-
nele, cărțile de rugăciuni. Iar persoanele care nu se 
subordonau rigorilor stabilite în interiorul penitencia-
rului erau aspru pedepsite.

În cazul lui Boris Marian, acesta menținea legă-
tura cu viața din afara zidurilor închisorii prin inter-
mediul Ludmilei, o învățătoare din Simferopol pe care 
o cunoscuse în timpul muncilor agricole din perioa-
da studenției, cu care a avut o corespondență bogată, 
estimată la circa 260 de răvașe. Ludmila îi transmitea 
cărți, ceai, cafea, ceea ce-i asigura fostului student o 
imagine de privilegiat în zona închisă. 

Corespondența era cenzurată, cu excepția aspec-
telor ce țineau de viața sentimentală. Sub vizor intrau, 
în primul rând, „gândirea nestandardă referitoare la 
puterea sovietică”.

În penitenciar, de un statut privilegiat beneficiau   
„romaniștii”, după cum erau numiți filologii, scriito-
rii, jurnaliștii, actorii, care și în detenție găseau putere 
și posibilități de a evolua spiritual. Ei prestau servicii 
„intelectuale” pentru angajații închisorii, mulți dintre 
aceștia fiind studenți la secțiile fără frecvență ale uni-
versităților, inclusiv la Moscova. Deținuții le pregăteau 
conspecte, le acordau consultații profesioniste la diver-
se obiecte, evident, contra cost: ceai, țigări, slănină etc. 

În penitenciar, B. Marian a comunicat cu repre-
zentanții mișcării de rezistență antisovietică: așa-nu-
miții banderovişti, locuitori din regiunea carpatică 
ucraineană, cu „frăția silvică” din republicile baltice. 
Deținuții politici persiflau pe seama uniunii Sovietice, 
numind-o „Marele careu de pedeapsă” (prin asocie-
re cu terminologia sportivă – „careul de pedeapsă” de 
pe terenul de fotbal), în sens de zonă restricționată, 
de control, în care funcționează alte reguli decât cele 
comune. 

Se relatează despre revoltele din închisoare, dar 
și din diferite regiuni ale uRSS. Forțele de securitate 
utilizau elementele recidiviste (cățelele, potrivit ter-
minologiei din închisoare) pentru a înăbuși revoltele, 
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după care executanții erau asasinați pentru a nimici 
martorii evenimentelor. Ierarhia din penitenciar era 
constituită în perimetrul unor relații neregulamenta-
re: cățea-activist, turnător, planificator ș.a.

Cunoașterea „etichetei” și „regulilor” de comporta-
ment era una esențială pentru supraviețuire. Având în 
vedere faptul că „bazinul de recrutare” în penitenciar 
era format din tineri, autorul conchide că „ar fi nece-
sară o anumită pregătire a tinerilor pentru închisoare”, 
întrucât din cauza naivității și corectitudinii lor, mulți 
nimereau în plasa provocărilor, deseori fiindu-le ma-
jorat termenul de executare a pedepsei, iar cazurile de 
sinucidere nu erau solitare.

Cartea poate fi considerată un autentic „manu-
al” de argou de pușcăriași, făcându-se trimitere la un 
limbaj trivial, instituind un univers compensatoriu al 
libertății, dar și un zid împotriva lumii celorlalți. Con-
troalele frecvente drept reacție la reclamațiile deținu-
ților erau însoțite de expresia „Legea este taigaua, an-
chetatorul – ursul”. Administrația era ironizată că „știe 
totul”, deoarece „citește ziare”. Referitor la atmosfera 
generală din „careul de pedeapsă” se spune că „acela 
care nu a fost acolo, acela va ajunge, iar cine a fost, 
niciodată nu va uita”. Informațiile false, neverificate 
erau calificate ca OBS2. Cel mai răspândit zvon nou era 
cel despre o posibilă amnistiere (de obicei, aceasta se 
anunța în contextul unor sărbători de sorginte sovieti-
că). Cartea include un amalgam de bancuri din lumea 
deținuților, care deseori nu pot fi înțelese de cititorul 
neavizat. 

Deținuții cunoșteau conținut romanului lui Bo-
ris Pasternak «Доктор Живаго», scris în perioada 
1945–1955 și publicat în occident, escaladând cenzura 
sovietică. În penitenciar era răspândită revista „Turnul 
de veghe” (ajunsă în uRSS prin intermediul Români-
ei) a confesiunii (numită de sovietici sectă) „Martorii 
lui Iehova”. De altfel, reprezentanții acestei organizații 
religioase erau cel mai bine aprovizionați din punct de 
vedere material în penitenciarele sovietice.

 Boris Marian evocă un șir de figuri, oameni spe-
ciali, cum ar fi Volodea ukurov, cu mușchi de oțel, fost 
student la școala militară, pasionat de istoria politică a 
Rusiei, istoria închisorilor și a lagărelor sovietice. un 
personaj colorat era Ciuma (Iurii gheorghii), un băr-
bat înalt, slab și fără dinți, un antisovietic convins, fost 
adept al generalului Vlasov3, promonarhist. Mama 
acestuia a lucrat ca femeie de serviciu la Casa Ipatiev 

2Одна баба сказала (rus.) – o babă a spus.
3Andrei Vlasov (1901–1946), general sovietic care a colabo-
rat cu germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

din Ekaterinburg (Sverdlovsk) și cunoștea detalii des-
pre asasinarea în iulie 1918 a familiei imperiale. Ciu-
ma, în vârstă de 37 de ani, a încercat să evadeze, fiind 
ucis la hotarul turco-sovietic. 

Este prezentat cazul locotenentului Radu Dulces-
cu din Bucovina anexată de uRSS, patriot român, cel 
care a fost angajat de siguranța română și serviciile se-
crete sovietice pentru a-l spiona pe regele Mihai.

Pentru B. Marian fiecare om este o carte vie, fie-
care destin o lecție de istorie. Pentru cititor memoriile 
sale reprezintă o sursă inedită de cunoaștere a unor 
realități sovietice, a fenomenului și sistemului de de-
tenție sovietic în care condiția libertății umane a fost 
pusă la zid. 

După eliberarea din închisoare, în ianuarie 1962, 
B. Marian o perioadă de timp nu a putut să se angajeze 
la niciun serviciu. Într-un final, reușește să facă studii  
la Institutul de Literatură „M. gorki” din Moscova. 
Admiterea la această instituție era cât pe ce să fie com-
promisă din cauza trecutului său politic, Boris Marian 
fiind considerat „element social intrus”. Dacă anterior 
la angajare i se solicita diploma de studii, atunci după 
ce a obținut-o nimeni deja nu-i mai solicita documen-
tul în cauză. ulterior, autorul cărții a deținut funcții 
administrative în mass-media de la Chișinău. 

Poezia scrisă de B. Marian în detenție este o mos-
tră de „folclor” al deținuților, talentul poetic fiind con-
siderat unul elitist în penitenciare. În 2011, B. Marian 
a publicat lucrarea firul Ariadnei mele, în care a inclus 
versurile sale și ale camarazilor săi din închisoare. 

Experiența din închisoare se rezumă la sintagma 
„camaraderia deținuților” (cei care se desolidarizau de 
comunitatea deținuților erau etichetați de condamnați 
drept cățele, canalii, surzii), deopotrivă fiind amintită 
și formula „camaraderia studențească”. Din perspecti-
va clasificării valurilor de deținuți politici sovietici, B. 
Marian consideră că poate fi inclus în valul antişaize-
ciştilor, aflați în desuetudinea istoriei. una dintre ideile 
esențiale ale cărții este că deținuții sovietici au cunos-
cut libertatea într-o măsură mai mare decât cetățenii 
aflați în libertate, în acel „mare careu de pedeapsă”, 
adevărata libertate fiind cea a gândirii și spiritului. 
Experiența acumulată i-a permis să se regăsească pe 
sine însăși (ceea ce afirmau și latinii: nosce te ipsum), 
să-și identifice itinerarul vieții și ora sa astrală. Car-
tea jurnalistului Boris Marian constituie un autentic 
izvor de cunoaștere a realităților sovietice prin prisma 
unui student nonconformist, originar din RSS Moldo-
venească. 
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Apărută în decembrie 2021 la Editura ARC, aceas-
tă antologie a artelor plastice din Republica Moldova 
cuprinde două componente indispensabile unei luc- 
rări fundamentale de istoria artelor plastice: ima-
gini calitative și concludente și un text care tratează 
perioada vizată, exhaustiv și veridic. Perfect stipulat, 
Argumentul din primele file ale antologiei motivează 
alegerea operelor pentru ilustrarea conceptului pu-
blicației, din care operele nu pot fi eliminate nemo-
tivat, aria reprezentărilor incluzând toate domeniile: 
pictură, grafică, arte decorative, sculptură. Structura 
riguroasă cu prezentarea unei singure lucrări din par-
tea fiecărui participant a favorizat conturarea unui 
tablou relevant al procesului artistic din republică, 
iar scoaterea din anonimat a numelor mai puțin cu-
noscute de plasticieni și a lucrărilor acestora este încă 
un punct forte al cercetării, care pune în valoare în-
tr-o manieră inedită și originală fenomenul artistic  
abordat.

În articolul introductiv de caracter generalizator, 
confluențe în artele plastice contemporane din Repu-
blica Moldova, autorul părții textuale, dr. hab. în stu-
diul artelor Tudor Stavilă, relatează elocvent despre 
toate genurile artei plastice și despre cei mai merituoși 
plasticieni, parcurgând sub aspect stilistic creația lor, 
începând cu primul deceniu al secolului al XX-lea și 
încheind cu etapa contemporană. Sunt analizate ten-
dințele stilistice și conceptele, despre care Tudor Stavi-
lă spune: „De regulă, în artă, marile transformări nu se 
produc imediat, ci după o anumită perioadă de tran-
ziție, în care noul și vechiul coexistă, influențându-se 
reciproc”. Adevărul afirmației în cauză transpare din 
paginile textului, fiind divers confirmat prin exemple 
de opere de răsunet și de cotitură ale plasticienilor 
consacrați, opere care la timpul lor au redirecționat și 
au impulsionat procesul artistic autohton. Criticul de 
artă Tudor Stavilă pune accentul în textul său anume 
pe aceste opere inedite, care au depășit cadrul strict al 
rigorilor timpului în care au fost create.

În partea de text Realismul socialist în RSS Mol-
dovenească, autorul analizează cu lux de amănunte 
distrugerile și pierderile, în special ale monumente-

lor (busturi și statui ale personalităților de vază), in-
stalate în perioada interbelică, ale colecțiilor de opere 
ale Muzeului Național de Artă al Moldovei, înființat 
în 1939, ale lucrărilor de valoare din incinta șco-
lii de Belle-Arte din Chișinău, bombardată în anul 
1941. Astfel, barbarismul sistemului totalitar sovietic 
poate fi comparat doar cu dezmățul devastator al ar-
matei fasciste vizavi de patrimoniul artistic național.  
Realismul socialist este apreciat de către autor de pe 
pozițiile criticii de arte, dar fără a omite teroarea gu-
lagului siberian, care își deschidea porțile, în același 
rând, și pentru artiștii deveniți incomozi puterii. Aces-
te adevăruri incontestabile sunt ilustrate prin opere de 
un vădit caracter angajat ideologic.

Caracteristică atât pentru creația maeștrilor con-
sacrați, cât și pentru majoritatea absolută a plastici-
enilor mai puțin cunoscuți, conformarea cu rigorile 
realismului socialist a servit scopului regimului de a 
limita libertatea de creație a plasticienilor, fapt care s-a 
soldat cu apariția unor lucrări opace, puțin expresi-
ve. Refuzul unor plasticieni de a se conforma rigori-
lor realismului socialist, atașamentul față de tradiție, 
spiritul liber și cutezător au creat un dialog tensionat 
cu puterea. Privite la distanță de timp, aceste opere ne 
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destăinuie aspecte relevante despre realitățile acelei 
epoci trecute în istorie.

Materialul cuprins în capitolul Pictura înglobează 
date despre cele mai reușite lucrări ale pictorilor mol-
doveni, relatarea fiind corelată la perioadele distincte: 
cea a realismului socialist și finalizată cu perioada con-
temporană. Autorul pune în valoare toată diversitatea 
abordării picturii de către plasticienii din acest spațiu. 
El sintetizează și parcurge, pas cu pas, evoluția stilistică 
a pictorilor, relevând importanța fiecărui creator pen-
tru perioada următoare, atât legăturile, cât și detașarea 
plasticienilor de tradiție. Operele marilor maeștri ai 
picturii naționale – Mihai grecu, Ada Zevin, Mihai Pe-
tric, Valentina Rusu-Ciobanu ș.a. – au fost interpretate 
de pe pozițiile și rigorile criticii de artă contemporane. 
Este evidențiat rolul manifestărilor artistice și cultu-
rale, ca, spre exemplu, Saloanele Moldovei (în 2020 –  
a XXX-a ediție), care au consolidat legăturile cu arta 
contemporană românească și cu cea occidentală.

Compartimentul Grafica este conceput de au-
tor în conformitate cu perioadele istorice, elucidând 
succesiv și convingător schimbările stilistice și con-
ceptuale în grafica moldovenească. Ilustrată prin nu-
meroase exemple de lucrări care se regăsesc în ima-
gini, evoluția graficii autohtone este reactualizată prin 
prisma criticii de artă, menționându-se studiile făcu-
te de graficieni la Moscova, Kiev, Sankt Petersburg 
(Leningrad), Țările Baltice. Creația plasticienilor Ilia 
Bogdesco, Igor Vieru, gheorghe Vrabie, Isai Câr-
mu, Alexei Colâbneac, Filimon Hămuraru ș.a. a fost 
pusă în valoare, nominalizându-se mai multe lu-
crări de succes. La fel, în atenția cititorilor sunt adu-
se evenimentele artistice importante ce au avut loc 
în republică: Simpozionul Internațional workshop  
PaperArt (2002–2003) și Bienala internațională de 
gravură (2011–2019).

Artele decorative, în calitate de compartiment, 
vizează creația plasticienilor începând cu anul 1948, 
când, în cadrul uAP din RSSM, a fost formată secția 
de Arte decorative. Creația distinșilor artiști Serghei 
Ciocolov, Luiza Iantzen, Nelly Sajin, Nicolae Coțofan, 
Mihai grati, Maria Saca-Răcilă, Vlad Bolboceanu, 

precum și a noii generații de plasticieni, a fost anali-
zată succesiv și concludent. Marea diversitate a inter-
pretărilor de autor în cadrul genului arte decorative a 
fost remarcată de Tudor Stavilă, care relevă și diversele 
manifestări în cadrul Bienalei de Artă Decorativă (anii 
2010, 2012 și 2014).

Compartimentul Sculptura conține date despre 
desfășurarea procesului artistic autohton și variatele 
maniere de modelare. Sculptorii etapei realismului 
socialist – Claudia Cobizev, Lazăr Dubinovschi, Ale-
xandra Picunov-Târțău, Naum Epelbaum, Brunhilda 
Epelbaum-Marcenco, galina și Boris Dubrovin, Iurie 
Canașin ș.a., precum și sculptorii contemporani –  
Tudor Cataraga, Ion Zderciuc ș.a., sunt prezenți prin 
lucrări de rezonanță. Diversele genuri ale sculpturii au 
fost explorate prodigios de către autorii autohtoni. Atât 
sculptura de șevalet, cea monumentală, cât și plastica 
de mici dimensiuni prezintă mostre de o deosebită 
eleganță artistică. genul sculpturii, supus presiunilor 
ideologice în perioada sovietică, capătă noi conotații 
în perioada contemporană, îmbogățindu-se cu opere  
originale.       

Concluzionând, putem afirma că antologia auto-
rilor Tudor Stavilă și Mihai Potârniche Artele plasti-
ce din Republica Moldova. confluențe constituie un 
exemplu demn de urmat în aspect de cercetare, eva-
luare și selectare riguroasă a operelor de artă plastică. 
Aprobat de Comisia de selecție pentru editarea cărții 
naționale și editat cu suportul Ministerului Culturii al 
Republicii Moldova, acest proiect al maestrului foto-
graf Iurie Foca este o mărturie indubitabilă a valorii 
artei naționale. Apărută la Editura ARC, antologia de 
o excelentă calitate tipografică conține imagini reali-
zate de Iurie Foca, Mihai Potârniche, Andrei Mardari, 
Mihai Vengher, inclusiv aflate în arhivele personale ale 
autorilor. Plasate în ordine alfabetică, imaginile între-
gesc tabloul general al investigației. Pe lângă operele 
marilor maeștri sunt puse în circuit și lucrări mai pu-
țin cunoscute ale plasticienilor autohtoni. 

Nu ne rămâne decât să felicităm întregul colectiv 
care a lucrat la această carte, ce constituie, cu siguran-
ță, o realizare valoroasă și durabilă în timp.
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Începând cu a doua jumătate a secolului trecut, 
problematica conceptului de lectură a devenit una 
dintre cele mai pasionante teme de reflecție nu numai 
pentru teoreticienii literari, dar și pentru sociologi, 
psihanaliști, pedagogi ș.a. În acest context, monogra-
fia caleidoscopul lecturii: Principalele direcții ale teoriei 
lecturii din secolul al XX-lea, semnată de doctorul în 
filologie Diana Dementieva sub îndrumarea reputatu-
lui cercetător științific dr. hab. Aliona grati, reprezintă 
o lucrare actuală cu pondere științifică și perspectivă 
aplicativă, elocvent argumentată și pertinent elabo-
rată. Studiul abordează un fenomen de o importanță 
capitală din cadrul teoriei literare moderne și postmo-
derne, constituind un suport teoretico-practic pentru 
cercetările asupra conceptului de lectură, dar și pentru 
analiza operei literare din perspectiva cititorului. 

Într-o epocă a relativizării valorilor estetice și a 
metamorfozei principiilor de receptare literară, pro-
blema lectorului și a lecturii necesita o viziune de 
cercetare inovativă și exhaustivă, având în vedere lista 
impunătoare a studiilor teoretice și metodologice apă-
rute pe parcursul secolului al XX-lea, când s-a inițiat 
o nouă abordare a funcționalității operei literare prin 
prisma procesului plurivalent al lecturii și, mai ales, în 
ultimele decenii, când apar multe studii fundamentale 
cu rezultate științifice incontestabile și impact practic 
de neevitat.

Conform obiectivelor trasate, autoarea oferă o 
panoramă a problemei date, desfășurată strategic pe 
trei planuri: evoluția conceptului de lectură, sinteza 
teoriilor lecturii afirmate în secolul al XX-lea și esti-
marea unor modele sincretice ale teoriei lecturii ce 
s-au impus prin modernitatea construcției algoritmi-
ce și eficiența receptării operei literare de către cititori. 
Structura riguroasă menține vastul material în limitele 
aspectelor definitorii ale temei de cercetare, cartea fi-
ind alcătuită din trei părți:

În Partea I, Evoluția conceptului de lectură, se 
efectuează o delimitare a terminologiei în domeniu, 
sistemul de noțiuni constituind un segment teoretic 
puternic afectat de fenomenul sinonimiei și al 

CaLeidoSCopuL LeCTurii  
Sau modeLuL LeCTurii SiNCreTiCe

Doctor în filologie elisaveta ioVu-Macari 
E-mail: iovuelisaveta85@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0222-8079 
universitatea de Stat din Moldova

Diana DEMENTIEVA. caleidoscopul lecturii:  
Principalele direcții ale teoriei lecturii din secolul al XX-lea. 

Chișinău: Tipografia Centrală, 2021. 222 p. 

polisemantismului exagerat. Totodată, se dezvoltă 
ideea că lectura este unicul mod de existență a operei 
literare prin care aceasta își relevă potențialitatea.

În Partea a II-a, Principalele teorii ale lecturii din 
secolul al XX-lea, se inventariază cu abilitate științifică 
un vast material teoretic, se analizează principalele 
teorii, concepții științifice și noțiuni apărute pe 
parcursul secolului al XX-lea în mai multe contexte 
științifice (spațiul anglo-saxon, germania, Italia, 
Franța, România). Ca urmare a depistării specificului 
poliform al teoriei lecturii, se insistă asupra necesității 
delimitării între categoriile: teorii ale lecturii și teorii 
ale receptării. Se demonstrează irelevanța acestor 
două constante ale teoriei lecturii pentru o lectură 
eficientă a operei literare, dat fiind orientarea lor 
unidirecțională. Demersul se vrea unul mixt prin faptul 
că argumentează imposibilitatea de a trata separat cele 
două concepte-cheie: cititorul real și cititorul abstract –  
ultimul se actualizează prin intermediul cititorului 
concret, la rândul său, cititorul real se identifică în text 
prin intermediul celui abstract. 

Partea a III-a, Modele sincretice ale teoriei lecturii, 
este teoretico-practică și reprezintă un elocvent studiu 
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analitico-aplicativ al algoritmului elaborat ca model 
pertinent pentru explorarea pragmatică a altor texte 
literare. Autoarea propune o soluție pentru veșnica 
dilemă teoretică, aceasta fiind fundamentată pe doi 
piloni: principiul dialogic și abordarea perspectivi-
stă. Drept urmare, se conceptualizează un nou model 
de existență a operei literare care înglobează toate 
demersurile tradiționale (obiectiv, expresiv, mimetic 
și pragmatic), se propune un model sincretic de 
lectură care își ajustează termeni ai dialogismului, 
sociocriticii, teoriei intertextualității, dar și din 
eșafodajul teoriilor lecturii și teoriilor receptării și care 
introduce noțiuni ca „metateorie a lecturii”, „model 
sincretic de lectură” și „lectură sincretică”. În cele din 
urmă, se oferă un algoritm de lectură sincretică și se 
demonstrează aplicabilitatea lui în baza romanului 
Numele trandafirului de umberto Eco.

Metafora caleidoscopului ilustrează pregnant noul 
model de lectură propus, totodată explică caracterul 
plurivalent al cercetării și aspectul său interdisciplinar –  
„În sens metaforic, modelul lecturii sincretice este un 
instrument optic de tipul caleidoscopului. În procesul 
lecturii sincretice imaginea se multiplică până când, la 
un moment dat, variantele obținute se suprapun. Dacă 

la caleidoscop imaginile se substituie la fiecare rotire 
a mecanismului, atunci în procesul lecturii imaginile 
se schimbă la fiecare nouă perspectivă metodologică 
aplicată. Noțiunea de caleidoscop din greacă (kalos) 
înseamnă „frumos”, prin urmare, doar aplicând un 
model de lectură sincretică se poate releva adevărata 
valoare a operei literare” (p. 146).

În fine, cartea caleidoscopul lecturii răspunde 
exemplar la numeroase întrebări legate de fenomenul 
recepării literare în pagini dense, impresionează prin 
logica prezentării, bogăția informației, structurarea 
materialului, cu trecerea sa fireasca de la teorie la 
ilustrarea practică. Direcția teoretică despre care 
vorbește autoarea reprezintă o disciplină relativ nouă, 
care studiază totalitatea instanțelor participante la 
crearea operei literare. Autoarea oferă oportunitatea  
receptării unui studiu despre lectură, lucrare de 
referință cu adresare larga, de la studenți filologi, 
profesori de liceu și universitari, până la critici, istoric 
și teoreticieni literari interesați de tot ceea ce presupu- 
ne contactul cititorului cu opera literară. Cercetarea 
problemei este cuprinzătoare, vizând două obiective 
majore: estimarea principalelor teorii ale lecturii și 
valorificarea acestora din perspectivă pragmatică.   
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Dr. hab., prof. univ. Pavel Cocârlă descinde din 
Ignăței, din vechiul ținut al Orheiului, satul făcând 
parte actualmente din raionul Rezina. Ca și mulți alți 
localnici, neamul Cocârlă provine din răzeși, fiind 
menționat pentru prima dată într-un document din 
anul 1623. Cel mai de seamă reprezentant al acestui 
neam a fost Pavel Cocârlă (1894–?), tâmplar de mese-
rie, delegat în Sfatul Țării de către Congresul al III-lea 
regional al Deputaților Țărani care la ședința din 27 
martie 1918 a votat pentru unirea Basarabiei cu Patria 
Mamă – România. 

Numit în cinstea unchiului său, remarcabil prin 
contribuția la edificarea României Mari, profesorul 
Pavel Cocârlă și-a asumat destinul de istoric ca pe o 
binecuvântare și o obligație în fața înaintașilor, perse-
verând în calitate de cercetător științific, dar și de das-
căl universitar, de mentor și tutore pentru numeroase 
generații de studenți, masteranzi și doctoranzi, preo-
cupat să asigure continuitate domeniului de cercetare 
istorică. De-a lungul activității sale fiecare profesor al 
Facultății de Istorie s-a evidențiat printr-o determi-
nantă profesională, o calitate originală și unică. Pro-
fesorul Pavel Cocârlă s-a dovedit a fi un cunoscător 
desăvârșit al istoriei epocii medievale universale, un 
povestitor dotat cu calități oratorice distincte, tact și 
mult bun simț. 

De o erudiție enciclopedică, abordează fenome-
nul istoric sub aspect pluridisciplinar, fiind invocate 
în cadrul prelegerilor sale informații relevante din 
varia domenii conexe istoriei: paleografie, arhivistică, 
sigilografie, geoistorie, memorialistică, istoriografia, 
prosopografie, științe politice, topografie și onomas-

 iStoria ca vocație și deStin
doctorul habilitat în istorie,  

profesorul universitar pavel CoCÂrLĂ 
la 75 de ani

născut la 10 noiembrie 1946, în satul ignăței, ținutul orhei. 
istoric, domeniul de cercetare: istoria medievală.
doctor habilitat în istorie (1994), profesor universitar (1994). 

tică. „La desert” – cum obișnuia să spună în glumă 
profesorul Pavel Cocârlă în finalul prelegerii – ofe-
rea auditorului episoade memorabile, relevante din 
viața personalităților din trecutul fascinant al epocii 
medievale. Astfel, fiecare prelegere decurgea după 
un scenariu anume, perindându-se în imaginația 
ascultătorilor în mod retrospectiv fapte, personali-
tăți, drame și eroi, iar meritul de regizor al întregului 
proces didactic îi aparținea în exclusivitate bunului, 
mărinimosului, înțeleptului și sfătosului dascăl uni-
versitar Pavel Cocârlă. un adevărat „Profesor de nota 
10”, după cum a fost apreciat în cadrul festivității or-
ganizate la 18 iunie 2021 de Facultatea de Istorie și 
Filozofie a universității de Stat din Moldova cu prile-
jul „Zilei profesionale a istoricului”, domnia sa subli-
niind că „misiunea istoricilor este pe cât de grea, pe 
atât de nobilă și de responsabilă, pentru că trebuie să 
spună adevărul”.

Discipol al școlii știinţifice a lui Demir Dragnev, 
membru corespondent al AșM, dr. hab. Pavel Cocârlă 
a studiat la îndemnul acestuia domnia și târgurile în 
Moldova medievală (a doua jumătate a sec. al XIV-lea –  
începutul sec. al XIX-lea), teza sa de doctor habilitat 
fiind încununată cu publicarea monografiilor Dez-
voltarea social-economică a oraşului din Moldova la 
sfârşitul sec. XVii – începutul sec. XiX (Социально-
экономическое развитие молдавского города 
в конце XVII – начале XIX в.) (1989) și târgurile 
sau oraşele Moldovei în Epoca feudală, sec. XV–XVii 
(1991).

Opera sa consistentă include monografii, cule-
geri, note de curs care vin în ajutorul cadrelor didacti-
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ce, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, tinerilor 
cercetători, dintre care vom remarca: istoria Medi-
evală Universală. Crestomație, vol. I-II (2003); De la 
clovis la Richelieu (istoria franţei din cele mai vechi 
timpuri până la mijlocul secolului al XVii-lea), vol. I-II 
(2007); Dicţionar explicativ de istorie medievală (2010); 
Мартин Лютер – выдающийся реформатор XVi 
века (2013, coautor Alexei Pîreu); Dicționar de civi-
lizație medievală (2015); Structuri ecleziastice în Eu-
ropa medievală: Note de curs (2016); istoria Bisericii 
creştine. Antichitate şi Evul Mediu (2018), numeroase 
articole în reviste științifice și culegeri.

Vocația didactică conjugată cu exigența față de 
sine este un perpetuu exercițiu de autoperfecționare 
în care îi implică pe discipoli. A scrie o teză de licență/
masterat/doctorat sub îndrumarea profesorului Pavel 
Cocârlă e ca și cum să înveți o lecție de viață. Cerin-
țele dascălului sunt riguroase, presupunând aplicarea 
metodologiei complexe în cercetare, documentarea 
temeinică, respectarea meticuloasă a rigorilor apara-
tului științific, structurarea punctuală a materialelor 
investigate, asigurarea conținuturilor literar și științi-
fic în cadrul cercetării. Colegii săi beneficiază din plin 
de prezența pertinentă și exigentă a profesorului Pavel 
Cocârlă în consiliile de susținere a tezelor de doctor/
doctor habilitat în calitate de conducător de doctorat 
sau consultant la tezele de doctor habilitat, președinte 
sau membru al consiliului științific specializat, refe-
rent al tezei. 

Vocația sa de dascăl este înmulțită și de cea de om 
integru, care odată cu laptele mamei a asimilat valori 
spirituale românești pe care în epoca sovietică ostilă 
românismului a știut să le înmulțească. un împătimit 
al poeziei clasice românești, al folclorului autentic și al 

romanțelor pe care le interpretează cu pasiune și in-
spirație, de la tatăl său Simeon a îndrăgit din copilărie 
dulcea și tandra rimă a poeziilor lui george Coșbuc, 
rămânând de-a lungul vieții un mare cunoscător și ad-
mirator al creației acestuia, din care poate recita pe de 
rost ore în șir. 

În diferite perioade ale activității sale profesorul 
Pavel Cocârlă a îndeplinit funcții manageriale, fiind 
șef al Catedrei de Istorie Medie și Modernă, ulterior 
al Catedrei de Istorie universală. Funcțiile deținute au 
scos în evidență noi calități umane, inclusiv empatia 
și grija față de subalterni. grație atitudinii sale înțe-
lepte, la catedră s-a constituit și afirmat o atmosferă 
respectuoasă și creativă, una de suflet, de o profundă 
spiritualitate și omenie. 

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări, fiind de o 
vârstă cu Alma Mater – universitatea de Stat din Mol-
dova – profesorul Pavel Cocârlă s-a învrednicit de 
Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de științe a 
Moldovei pentru succese remarcabile în activitatea ști-
ințifică de excelență în domeniul istoriei, promovarea 
adevărului istoric, performanțe academice recunoscu-
te de comunitatea științifică națională și internaționa-
lă, formarea cadrelor științifice de înaltă calificare.

În calitate de discipoli ai săi, promoția Facultății 
de Istorie a uSM, anul 1994, după aproape trei dece-
nii după absolvire, mărturisim cu deosebită gratitudi-
ne că avem cu toții dor de lecțiile profesorului Pavel  
Cocârlă.

La mulți și prodigioși ani, distinse domnule Pro-
fesor!

Dr. Valentin ARAPU
Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA
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De-o perseverență proverbială, Vasile Voineac, 
odată decis în tinerețe asupra viitoarei profesii, și-a 
urmat neclintit vocația: după absolvirea școlii medii 
(1957), studiază la Colegiul Zooveterinar din orașul 
Leova, judeţul Lăpușna (1960) și la Institutul Agricol, 
Facultatea de Veterinărie, din orașul Voronej, Rusia 
(1965). Studiile în doctorantură, pe care le finalizează 
la doar 30 de ani cu susținerea tezei de doctor în știinţe 
biologice (1971), îl propulsează într-o carieră științifică 
ascendentă în cadrul Institutului unional de Cercetări 
știinţifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protec-
ţie a Plantelor din Chișinău, astăzi Institutul de gene-
tică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, mai întâi de cer-
cetător știinţific în Laboratorul „Chimia Substanțelor 
Biologice Active”, ulterior de  șef al Laboratorului „Teh-
nologia de aplicare a metodelor noi în protecţia plante-
lor” (1987–1998), funcție pe care a cumulat-o cu cea de 
director adjunct pe probleme științifice (1994–1997) și 
de director interimar al Institutului de Protecţie Biolo-
gică a Plantelor al AșM (1997–1999)

Desfășoară cercetări de pionierat în domeniul ela-
borării metodelor și tehnologiilor biologice de aplica-
re a preparatelor hormonale în combaterea unui șir 
de dăunători: omida păroasă a dudului, păduchele și 
musculiţa albă etc. la culturile legumicole și florico-
le în teren protejat și în teren deschis. Studiază utili-
zarea inhibitorilor sintezei de chitină în combaterea 
gândacului de Colorado, a buhelor, moliilor culturi-
lor pomicole și a viţei-de-vie; efectuează cercetări în 
domeniul elaborării tehnologiilor de utilizare a analo-
gilor sintetici ai feromonilor insectelor în combaterea 
sfredelitorului porumbului, moliilor, buhelor și cota-
rilor dăunătoare la culturile pomicole, legumicole și 
la viţa-de-vie. A contribuit la elaborarea metodelor de 

aplicare a feromonilor pentru examinarea stării fitosa-
nitare, prognozarea dezvoltării și răspândirii insecte-
lor dăunătoare la culturile date, precum și a metodelor 
de aplicare a feromonilor în combaterea directă, prin 
capturarea în masă, sterilizarea și dezorientarea mas-
culilor dăunătorilor menționați; la elaborarea meto-
delor de utilizare a feromonilor în combinaţii cu alte 
substanţe biologic active. Prin contribuția sa, pentru 
primă dată a fost elaborat un set de metode biologice 
în combaterea dăunătorilor viţei-de-vie care a servit 
baza creării sistemului ecologic inofensiv de protecţie 
integrată a viţei-de-vie și a altor culturi agricole. 

Începând cu anul 1972, se implică în activitatea di-
dactică, ținând prelegeri pe tema „Substanţele biologic 
active în protecţia plantelor”, „Protecţia ecologică ino-
fensivă în agricultura ecologică” la universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, universitatea de Stat, la colegiile 
agricole din Republica Moldova, precum și cursuri de 
reciclare a cadrelor pe lângă Academia de științe Agri-
cole din uniunea Sovietică ș.a. Sub îndrumarea sa au 
fost elaborate și susţinute 6 teze de doctor în știinţe.

Este autor și coautor a peste 250 de publicaţii ști-
inţifice, inclusiv 4 monografii și 14 recomandări me-
todice, deține 9 brevete de invenţii, diplome și medalii 
la Saloane și Expoziţii Naţionale și Internaţionale. Este 
decorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2011) și Me-
dalia „Nicolae Milescu Spătarul” (2016) al Academiei 
de științe a Moldovei. 

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani, îi exprimăm  
dr. hab., prof. univ. Vasile Voineac recunoștința și res-
pectul comunității academice și universitare pentru 
activitatea sa valoroasa, pentru viața trăită cu dăruire 
în numele științei și ocrotirii naturii.

Acad. Boris GAINA

deCaNuL de VÂrSTĂ  
aL proTeCției pLaNTeLor

dr. hab., prof. univ. Vasile VoiNeaC  
la 80 de ani

                                                         

născut la 18 decembrie 1941, în comuna ciubara, râșcani,  
județul Bălți. 

Biolog, domeniul de cercetare: protecția plantelor. 
Profesor universitar (2000), doctor habilitat în științe agri-

cole (2003). 
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insTrucȚiune   
cu PriVire la PuBlicarea arTicolelor ȘTiinȚiFice În reVisTa „aKadeMos”

1. Sunt pasibile pentru publicare articolele știinţifice ale autorilor din Republica Moldova și din alte ţări, din domeniul 
știinţelor vieţii, exacte și inginerești, sociale și economice, umanistice și arte, axate pe probleme știinţifice de o importantă 
rezonanţă fundamentală și aplicativă, consistente sub aspectul noutăţii știinţifice.

2. Identificarea autorilor se va face prin nume, prenume, titlul știinţific și gradul didactic, afilierea instituţională și 
adresa electronică.

3. Autorii articolelor știinţifice vor respecta următoarele cerinţe:
a) volumul articolului – circa 15-30 de mii de caractere fără spaţii (Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere 

rânduri 1,5, format pagină margini: sus, jos, stânga, dreapta 30 mm, antet și subsol 20 mm). Ca excepţie, Colegiul de redac-
ţie poate autoriza depășirea volumului articolului sau publicarea acestuia în numerele consecutive ale revistei;

b) structura articolului: titlul articolului, rezumate în română și engleză, cuvintele-cheie, introducere, metodele și ma-
terialele aplicate (pentru știinţele vieţii, exacte și inginerești, sociale și economice), gradul de cercetare a problemei la nivel 
naţional și internaţional, în raport cu contribuţia proprie, concluzii, referinţe bibliografice. Pentru articole cu tematică 
socio-umanistă, structura articolului este opţională, obligatorii fiind rezumatele, cuvintele-cheie, concluziile și referinţele 
bibliografice;

c) titlurile articolelor și rezumatele vor fi concise, clare, informative, relevante;
d) titlurile, rezumatele și cuvintele-cheie ale articolelor se prezintă în limbile română și engleză.
e) referinţele bibliografice se prezintă în baza Standardului ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice.
f) sursele bibliografice cu caractere chirilice vor fi transliterate;
g) într-un articol se acceptă până la 5-8 figuri, tabele și alte elemente foto și grafice. Componentele grafice sunt însoţite 

de denumire sau legende (deasupra tabelului, sub figură), număr de ordine (sub element) și informaţie suplimentară (note, 
surse). Componentele grafice vor fi prezentate separat de articol, în original – format JPg, Excel etc.

4. Se recomandă spre utilizare normele ortografice de scriere cu „â” și „sunt” conform regulilor „Sextil Pușcariu” (ho-
tărârea CSșDT al AșM din 25.07.2016). 

recenZare colegialĂ
Revista „Akademos” respectă procedura de recenzare colegială anonimă menită să asigure evaluarea obiectivă a ma-

nuscriselor sub aspectul originalităţii și calităţii cercetărilor efectuate.
▪  Editorul își asumă organizarea recenzării fiecărui articol în baza criteriului de colegialitate. În acest scop, pentru 

fiecare articol sunt desemnaţi câte doi experţi de rigoare, din Baza de experţi a revistei, pe numele cărora în variantă elec-
tronică este trimis articolul.

▪  Editorul asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experţilor, iar experţii nu cunosc iden-
titatea autorilor.

▪  Cu toate că numele recenzenţilor nu sunt dezvăluite, opiniile acestora le sunt transmise autorilor de către editor spre 
examinare.

▪  În baza unor recenzii obiective și competente, recenzenţii îl ajută atât pe editor să ia decizii editoriale corecte, cât și 
pe autori să-și îmbunătăţească calitatea articolelor.

▪  Recenzenţii vor da dovadă de exigenţă în evaluarea manuscriselor, contribuind astfel la o calitate știinţifică înaltă a 
fiecăruia dintre acestea și a revistei în ansamblu.

▪  Articolul este acceptat în cazul în care ambii recenzenţi dau avize pozitive. Dacă cei doi referenţii au opinii diferite asu-
pra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. Dacă ambii recenzenţi dau un aviz negativ, articolul este respins.

▪  Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătăţită a articolului 
respins în numărul următor al revistei.

▪  Pentru o evaluare complexă, a fost elaborată Fișa pentru recenzent. Fișa oferă recenzenţilor posibilitatea de a se ex-
pune pe toate criteriile standard înaintate faţă de un articol știinţific.

▪  Astfel, recenzenţii urmează să se expună și să-și argumenteze poziţia pe un șir de criterii de ordin formal (structura 
inerentă unui articol știinţific, stilul de exprimare, prezentarea grafică etc.), precum și sub aspectul calităţii știinţifice a ar-
ticolului, caracterului său original, a surselor bibliografice utilizate. Expertul va atenţiona asupra erorilor știinţifice comise 
de autor, va identifica surse bibliografice relevante pe care ar trebui să le ia în seamă autorul.

▪  Fiecare manuscris depus la redacţie va fi tratat ca un document confidenţial. Recenzenţii vor păstra caracterul con-
fidenţial al rezultatelor știinţifice și ideilor conţinute în manuscrisele pe care le expertizează și nu le vor utiliza în interes 
propriu.

▪  Recenzenţii vor evita să recenzeze manuscrisele dacă se află într-un conflict de interese cu autorul, rezultat din relaţii 
de competitivitate, colaborare ș.a.

▪  Editorul și recenzenţii își rezervă dreptul de a respinge, fără a recenza, articolele în care s-a depistat plagiat și autopla-
giat sau care nu respectă cerinţele tehnice cuprinse în Instrucţiunea cu privire la publicarea articolelor științifice în revista 
„Akademos”.


