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Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre 
 

FAUNA UNOR GRUPE DE COLEOPTERE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE 
CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA 

 
Bacal Svetlana 1,2, Baban E.2, Mihailov I.2, Veringă T.3 

Institutul de Ecologie și Geografie, 
Institutul de Zoologie, 

Gimnaziul Covurlui Leova3  
 

Abstract: Fauna of coleoptera groups from the Central Development Region of the Republic of Moldova. The paper presents 
data on the coleopteran fauna identified during the period 2005-2015 in the Central Development Region (RDC), and especially 
from the scientific reserves "Codrii", "Plaiul Fagului", the landscape reserves "Saharna", "Tâpova" and "Teliţa ", as well as from 
rape and lucerne crops in the central area. Altogether in the DRC, 399 species of coleoptera belonging to 32 families were 
highlighted. For the DRC, 25 species of rare coleoptera are characteristic, 3 of them are also found in the European Red List. 
 

Keywords: Coleoptera, rare species, RDC, RM. 
 

INTRODUCERE 
Coleopterele din regiunea de dezvoltare centru a Republicii Moldova, au fost studiate atât din 

punct de vedere faunistic cât și ecologic în diverse ecosisteme. Prezenta lucrare are drept scop de a 
scoate în evidență diversitatea lor pentru acest teritoriu, inclusiv de a menționa speciile rare. RDC 
deține o suprafață de 10636km2

 – sau 31% din teritoriul RM (33.846 km2), aceasta include 13 
raioane: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, 
Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni. În RDC sunt diferite tipuri de ecosisteme, care atrag o 
diversă și bogată faună de coleoptere. Ecosistemele agricole ocupă 65,9% din suprafaţa totală a 
regiunii, ecosistemele forestiere sunt reprezentate de Codrii Moldovei, Plaiul Fagului şi alte 
suprafeţe împădurite și dețin 20,8% din suprafaţa RDC.  Regiunea este mărginită de râurile Nistru și 
Prut [12]. În RDC sunt amplasate 2 rezervaţii ştiinţifice: Codrii şi Plaiul Fagului, 21 de rezervaţii 
naturale şi 27 de rezervații peisagistice.  
 

MATERIALE ȘI METODE 
Pentru cunoașterea faunei de coleoptere din RDC, au fost întreprinse cercetări atât în 

Rezervațiile științifice „Codrii”, „Plaiul Fagului”, în rezervațiile peisagistice „Saharna”, „Țâpova” 
și „Telița”, cât și în unele culturi agricole. De asemenea, au fost consultate numeroase lucrări 
științifice realizate în această regiune. Materialele au fost colectate atât direct de pe substrat, de pe 
plante, cât și cu ajutorul anumitor capcane (capcane Barber pentru coleopterele edafice, capcane de 
copac pentru cele saproxilice) în perioada anilor 2005-2015.  Rezervația științifică „Codrii” 
(47°04′N 28°30′E), are o suprafață de 5177 ha, și este amplasată în Regiunea de Centru a Republicii 
Moldova. Vegetația forestieră este constituită în special din stejar pedunculat, gorun și fag. 
Rezervația științifică „Plaiul Fagului” (47°17′28′′N 28°3′16′′E), deține o suprafață de 5642 ha, este 
de asemenea o arie protejată amplasată în Regiunea de Centru. Vegetația arboricolă este dominată 
de gorun, frasin, carpen și fag, care în această rezervație are cea mai mare pondere din țară. 
Rezervația peisagistică „Saharna” (47°41′N28°57′E), are o suprafață de 674 ha, este reprezentată de 
un defileu stâncos cu peșteri, râu și cascade. Vegetația arboricolă este constituită din stejărete și 
gorun. Rezervația peisagistică „Telița” (46°57′N29°18′E), deține o suprafață de 124 de ha, fiind 
amplasată pe o pantă abruptă a Fluviului Nistru. Rezervația reprezintă o pantă calcaroasă cu grote și 
nisip pe care crește o pădure de gorun în amestec cu stejar pufos, vișin turcesc și păr de Dobrogea. 
Rezervația peisagistică „Țâpova” (47°36′N28°58′E), deține o suprafață de 306 ha, și reprezintă un 
defileu cu stânci și peșteri. Vegetația arboricolă este alcătuită din stejar cu gorun, scumpie și alun pe 
deal și stejărete în asociere cu arțar, jugastru, scumpie, corn și porumbar pe coastă și pe platou. De 
asemenea, materialul examinat provine și din unele agroecosisteme și în special din cultura de 
rapiță de la Băcioi și de lucernă de la Ivancea, Trebujeni și Lozova. 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
În baza rezultatelor obținute pe parcursul mai multor ani ce cercetare, au fost analizate unele 

grupe de coleoptere, din ecosistemele naturale: Rezervaţiile ştiinţifice „Codrii” şi „Plaiul Fagului” 
și Rezervațiile peisagistice „Telița”, „Țâpova” și „Saharna”, și ecosistemele antropizate: culturile de 
lucernă din localitățile Ivancea, Lozova, Trebujeni și de rapiță de la Băcioi.  

Astfel, conform studiilor realizate în prioada 2005-2012 asupra coleopterelor, prin metoda 
Barber, în Rezervațiile Științifice „Codrii” şi „Plaiul Fagului”, cât și în Rezervația peisagistică 
„Telița”, din familiile Carabidae, Silphidae și Geotrupidae s-au colectat 3368 de indivizi din 62 de 
specii. Familia Carabidae s-a evidențiat prin cel mai mare număr de speii – 55 de specii și 3002 
exemplare, familia Silphidae – 6 specii și 161 de exemplare și familia Geotrupidae cu o singură 
specie și 205 exemplare.  

Din Rezervaţia Ştiinţifică „Codrii”,  s-au colectat 1614 exemplare ce aparțin la 40 de specii  și 
2 familii: Carabidae – 36 specii și 1535 de exemplare și Silphidae cu 4 specii și 79 de exemplare. 

Din Rezervaţia peisagistică „Telița”, s-au colectat 528 de exemplare ce aparțin la 33 de specii  
și 2 familii: Carabidae – 30 specii și 500 de exemplare și Silphidae cu 3 specii și 28 de exemplare. 

Din Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului”, s-au colectat 1226 de exemplare ce aparțin la 33 
de specii și 3 familii: Carabidae – 27 specii și 967 de exemplare, Silphidae cu 5 specii și 54 de 
exemplare și familia Geotrupidae cu o singură specie și 205 exemplare [1, 2].  

În prioada anilor 2010-2011, în Rezervaţiile ştiinţifice „Codrii” și „Plaiul Fagului”, cât și în 
Rezervațiile peisagistice „Țâpova” și „Saharna”, au fost cercetate coleopterele din familia 
Staphylinidae. În rezultatul cercetărilor au fost identificate 80 de specii ce aparțin la 7 subfamilii și 
4254 indivizi. Cea mai numeroasă a fost subfamilia Staphylininae cu 37 de specii și 1314 indivizi, 
urmată de subfamiliile: Aleocharinae cu 17 specii și 678 indivizi, Oxytelinae cu 12 specii și 2150 
indivizi, subfamilia Tachyporinae – 6 specii și 75 indivizi, subfamilia Paederinae – 6 specii și 24 
indivizi, subfamiliile Proteininae și Omaliinae cu câte o specie fiecare și respectiv 12 și un 
exemplar.   

Din Rezervaţia peisagistică „Saharna”, s-au colectat 736 de exemplare ce aparțin la 31 de 
specii  și 5 subfamilii: Staphylininae – 13 specii și 320 de indivizi, Oxytelinae – 6 specii și 84 
indivizi, Paederinae 5 specii și 22 de indivizi, Aleocharinae cu 5 specii și 294 de indivizi și 
subfamilia Tachyporinae  cu 2 specii și 16 indivizi.  

Din Rezervaţia peisagistică „Ţâpova”, s-au colectat 2538 de exemplare ce aparțin la 21 de 
specii  și 4 subfamilii: Staphylininae – 11 specii și 498 indivizi, Aleocharinae cu 5 specii și 252 
indivizi, Oxytelinae – 4 specii și 1746 indivizi,  și subfamilia Tachyporinae  cu o specie și 42 de 
indivizi. 

Din Rezervaţia Ştiinţifică „Codrii”, s-au colectat 959 de exemplare ce aparțin la 46 de specii  
și 3 subfamilii: Staphylininae – 26 specii și 495 de indivizi, Aleocharinae cu 18 specii și 443 de 
indivizi și Tachyporinae  cu 2 specii și 21 de indivizi. 

Din Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului”, s-au colectat 21 de exemplare ce aparțin la 14 
specii și 5 subfamilii: subfamiliile Staphylininae și Omaliinae cu câte o specie și 1 individ fiecare, 
Paederinae o specie și 2 indivizi, Aleocharinae – 6 specii și 9 indivizi,  și Tachyporinae  – 5 specii și 
8 indivizi [3, 8, 9, 10]. 

Cercetările realizate în anul 2012, asupra faunei de coleoptere din culturile agricole de rapiță 
și lucernă prin metoda Barber, au scos în evidență 74 de specii din 15 familii, s-au colectat 685 de 
indivizi. Cel mai mare număr de specii l-a înregistrat familia Carabidae – 32 de specii și 238 de 
indivizi, urmată de familiile Scarabaeidae cu 66 de indivizi aparținând la 10 specii, Chrysomelidae 
cu 7 specii și 84 indivizi, Coccinellidae – 6 specii și 49 indivizi,  Silphidae – 5 specii și 10 indivizi, 
Tenebrionidae – 4 specii și 160 de indivizi, Dermestidae – 2 specii și 12 indivizi, celelalte 8 familii 
au prezentat câte o singură specie fiecare și un total de  66 de indivizi (Curculionidae – 22 indivizi, 
Cantharidae – 21 indivizi, Nitidulidae – 12, Histeridae – 5, Trogidae – 3, Staphylinidae – 1, 
Anthicidae – 1, Cerambycidae – 1) [5].  

În anul 2015, au fost efectuate cercetări asupra coleopterelor asociate lemnului mort, prin 
metoda directă sau capcane de copac, în rezervaţiile ştiinţifice „Codrii” și „Plaiul Fagului”. A fost 
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colectat un număr mic de exemplare din fiecare specie (1 - 4 exemplare) însumând un total de 82 de 
exemplare.  În rezultatul cercetărilor au fost colectate 39 de specii ce aparțin la 19 familii. Din 
familia Tenebrionidae au fost colectate 7 specii, din familia Carabidae 6 specii, familia 
Cerambycidae a fost reprezentată de 4 specii, familiile: Lucanidae, Scarabaeidae, Silvanidae, 
Cucujidae, Mycetophagidae și Zopheridae s-au evidențiat prin câte 2 specii fiecare, iar familiile 
Histeridae, Leiodidae, Staphylinidae, Elateridae, Ptinidae, Erotylidae, Monotomidae, Cerylonidae, 
Melandryidae și Curculionidae au avut câte o singură specie fiecare [4].  

În anul 2005, a fost cercetată fauna rezervației Plaiul Fagului de un grup de specialiști de la 
Institutul de Zoologie al AȘM. În rezultatul cercetărilor, din Ordinul Coleoptera, au fost evidențiate 
117 specii din 16 familii (Carabidae – 9 specii, Rhysodidae o specie, Lucanidae – 2 specii, 
Scarabaeidae – 6 specii, Geotrupidae o specie, Cantharidae o specie, Silphidae  – o specie, 
Staphylinidae – 13 specii, Coccinelidae – o specie, Buprestidae  o specie, Cucujidae o specie, 
Carambycidae – 13 specii, Elateridae – 43 de specii, Chrysomelidae – 4 specii, Curculionidae – 11 
specii și Attelabidae – 9 specii) [11].  

De asemenea, un studiu amplu privind biodiversitatea Rezervației Codrii, a fost finisat în anul 
2011 de un alt grup de cercetători. Dintre coleoptere au fost evidențiate 151 de specii  aparținând la 
10 familii (Carabidae – 60 de specii, Rhysodidae o specie, Silphidae  – 9 specii, Lucanidae – 3 
specii, Cucujidae o specie, Carambycidae – 9 specii, Scarabaeidae – 25 de specii, Geotrupidae – 2 
specii, Coccinelidae – 4 specii și Staphylinidae – 37 de specii [7].  

A fost analizată și lista speciilor de coleoptere rare incluse în a 3-a ediție a Cărții Roșii a 
Republicii Moldova [6], în aspect comparativ cu Lista Roșie europeană (LRE) [13]. Astfel, în RDC 
se întâlnesc toate cele 25 de specii de coleoptere rare pentru Republica Moldova, care fac parte din 
9 familii. 13 dintre aceste specii sunt specii critic periclitate, o specie pericitată și 11 specii 
vulnerabile. Dintre acestea, în Lista Roșie Europeană se regăsesc doar 3 specii, având statut de 
specii vulnerabile (Tabelul 1.).  

Tabelul nr. 1 
LISTA SPECIILOR DE COLEOPTERE RARE ÎNTÂLNITE PE TERITORIUL RDC 

 Taxonul Zona de răspândire Statut în RM Statut după LRE 
1.  Calosoma sycophanta   Zona de centru și nord a RM VU - 
2.  Carabus bessarabicus Pădurea Hârbovăț, Anenii Noi CR  
3.  Carabus clathratus Zona de centru și sud a RM EN - 
4.  Carabus hungaricus Rezervația științifică Codrii CR - 
5.  Carabus intricatus Zona de centru și nord a RM VU NT 
6.  Carabus ullrichi                   Zona de centru și nord a RM VU - 
7.  Carabus variolosus                   Zona de centru a RM CR - 
8.  Carabus violaceus                   Zona de centru și nord a RM VU - 
9.  Aromia moschata  Zona de centru și nord a RM VU - 
10.  Cerambyx cerdo  Zona de centru și nord a RM CR VU 
11.  Dorcadion equestre Rezervația ștințifică Plaiul Fagului CR - 
12.  Morimus funereus   Pe întreg teritoriul  RM VU VU 
13.  Purpuricenus kaehleri Zona de centru și nord a RM CR - 
14.  Rosalia alpina   Zona Codrilor CR VU 
15.  Cucujus cinnaberinus Codrii, Pădurea Domnească CR NT 
16.  Oryctes nasicornis Pe întreg teritoriul  RM VU - 
17.  Gnorimus octopunctatus Pădurea de la Bahmut CR - 
18.  Osmoderma barnabita  Pădurea de la Tighina VU NT 
19.  Lucanus cervus  Pe întreg teritoriul  RM VU - 
20.  Protaetia aeruginosa             Pe întreg teritoriul  RM VU - 
21.  Cerophytum elateroides     Zona Codrilor CR - 
22.  Elater ferrugineus  Zona de centru și sud a RM CR - 
23.  Ishnoides sanguinicollis  Zona de centru a RM CR - 
24.  Porthmidius austriacus  Pădurea de la Ivancea CR - 
25.  Ocypus olens                     Zona de centru și nord a RM VU - 
*RM – Republica Moldova 
 

Din Rezervațiile științifice „Codrii”, „Plaiul Fagului”, rezervațiile peisagistice „Saharna”, 
„Țâpova” și „Telița” cât și din culturile agricole cercetate au fost colectate 8685 exemplare ce 
aparțin la 399 de specii și 32 de familii. Cel mai mare număr de specii, dar și de exemplare l-a 
înregistrat familia Carabidae cu 3329 exemplare din 104 specii, urmată de familiile Staphylinidae 
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cu 4310 exemplare din 93 de specii, Elateridae cu 47 de exemplare din 46 de specii, Scarabaeidae 
cu  106 exemplare din 36 specii, Cerambycidae cu 34 exemplare din 24 specii, Silphidae cu 181 
exemplare din 13 specii, Curculionidae cu 35 exemplare din 13 specii, Tenebrionidae cu 173 
exemplare din 11 specii, Chrysomelidae cu 88 de exemplare din 11 specii, Atelabidae cu 9 
exemplare din 9 specii, Coccinelidae cu 54 exemplare din 6 specii, Geotrupidae cu 208 exemplare 
din 3 specii, Lucanidae cu  11 exemplare din 3 specii, Cantharidae cu 22 exemplare din 2 specii, 
Dermestidae cu 12 exemplare din 2 specii, Silvanidae cu 8 exemplare din 2 specii, Cucujidae cu 8 
exemplare din  2 specii, Histeridae cu 6 exemplare din 2 specii, Zopheridae cu 5 exemplare din 2 
specii, Mycetophagidae  cu  3 exemplare din 2 specii, Rhysodidae cu 2 exemplare din 2 specii, 
celelalte 11 familii s-au înregistrat prin câte o specie fiecare. Familia Nitidulidae cu 12 exemplare 
din o specie, Erotylidae cu 4 exemplare, Cerylonidae cu 4 exemplare, Monotomidae cu 4 
exemplare, Trogidae cu 3 exemplare, Leiodidae cu 2 exemplare din o specie, celelalte 5 familii s-au 
înregistrat prin câte un individ fiecare: Anthicidae, Ptinidae, Melandryidae, Buprestidae și 
Cerophytidae. 

Datorită faptului că, teritoriul Republicii Moldova se află la interferenţa a trei zone 
biogeografice: central-europeană; euroasiatică și mediteraneană, fauna de coleoptere este destul de 
bogată, totodată diversitatea acestora este determinată de prezența ariilor protejate din zonă, care au 
un aport semnificativ în restabilirea și păstrarea speciilor și efectivelor acestora. 

 
CONCLUZII 

În rezultatul cercetărilor efectuate atât prin metoda directă, cât și cu ajutorul capcanelor barber 
și a capcanelor de copac, în cele 5 arii protejate din Regiunea de Dezvoltare Centru: Rezervaţiile 
ştiinţifice „Codrii”, „Plaiul Fagului”, Rezervațiile peisagistice „Telița”, „Țâpova” și „Saharna”, cât 
și în ecosistemele antropizate: culturile de lucernă din localitățile Ivancea, Lozova, Trebujeni și de 
rapiță de la Băcioi, au fost evidențiate 399 de specii de coleoprere, ce aparțin la 32 de familii. Cel 
mai mare număr de specii, dar și cel mai mare efectiv numeric l-au avut familiile: Carabidae cu 
3329 exemplare din 104 specii și Staphylinidae cu 4310 exemplare din 93 de specii. Cele 25 de 
specii de coleoptere rare existente în Republica Moldova se regăsesc și în RDC, 3 dintre acestea 
sunt comune cu Lista Roșie Europeană. Evidențierea unui numărul mare de specii de coleoptere în 
RDC se datorează prezenței ariilor protejate în regiune, care permit păstrarea și restabilirea faunei.  
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CONTRIBUTII LA IDENTIFICAREA UNOR LOCAŢII A SPECIILOR DE 
PLANTE AMENINTATE CU DISPARITIA (CITES, 1973) 

 
Begu Adam 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 
 

Abstract. This material represents a scientific synthesis study on the distribution of habitats of the most vulnerable plant 
species in Moldova threatened with extinction (according to CITES, 1973), consequence of illegal exploitation for temporary benefits 
or as a result of degradation of habitats and ecosystems, caused by the anthropic factor. At the same time, ample and multilateral 
information on the spread, biology, ecology and protection of these plant species will provide answers to some major challenges of 
the millennium and will contribute to the realization of argued scientific management and monitoring. 
 

Cuvinte cheie: plante, CITES, locaţii, arii potejate, Moldova 
 

INTRODUCERE 
Sarcina primordială care trebuie soluţionată de către organizaţiile internaţionale, abilitate cu 

drepturi şi capacităţi de conservare a naturii, este de a efectua un studiu complex (ecosistemic), 
pentru a evalua starea actuală a organismelor unicate de pe Terra şi celor ameninţate cu dispariţia. 
Rezultatele unui astfel de studiu vor crea premise pentru argumentarea ştiinţifică a monitoringului 
ecologic integrat, reconstrucţia habitatelor degradate, crearea de noi obiecte protejate de stat.  

Conservarea biodiversităţii în RM, stipulată în legi, strategii şi acte normative, este realizată 
prin editarea Cărţii Roşii a Republicii Moldova (2015) [7], crearea Fondului de Arii Naturale 
Protejate de Stat (1998) [12], elaborarea Reţelei Ecologice Naţionale, dar şi prin aderarea ţării 
noastre la 19 Convenţii internaţionale de mediu, multe dintre ele axate pe protecţia biodiversităţii. 

Dacă prima Carte Roşie a Republica Moldova, apărută în 1978, includea 26 specii de plante şi 
29 specii de animale, ediţia a II a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (2001) cuprindea 101 specii de 
plante, 25 specii de ciuperci şi 116 specii de animale.  Ediţia a III a Cărţii Roşii a Republicii 
Moldova (2015) înregistrează o creşterte considerabilă a numărului speciilor ameninţate cu 
dispariţia: 208 specii de plante şi fungi şi 219 specii de animale. Circa 450 specii de plante şi 232 
specii de animale sunt calificate în categoria celor rare. 

Această situaţie este un semnal alarmant, ce demonstrează necesitatea întreprinderii unor 
măsuri urgente în conservarea şi restabilirea habitatelor şi ecosistemelor, protejarea speciilor rare 
şi ameninţate. Dintre cele 19 Convenţii internaţionale din domeniul mediului, ratificate de 
Republica Moldova, un rol deosebit în conservarea speciilor ameninţate cu dispariţia revine 
Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie (Washington, 1973) [9]. Conform ultimelor date (www.cites.org – accesat 13 
octombrie, 2018), prin Convenţia de la Washington sunt protejate aproximativ 5 000 specii de 
animale si peste 28 000 specii de plante. Aceste specii sunt catalogate în 3 anexe pe baza 
gradului de periclitate al fiecăruia. 

În toate cazurile în care obiectul exportului, reexportului, importului (punerii în liberã 
circulatie) si tranzitului îl constituie speciile de plante şi de animale înscrise în anexele nr. I-III din 
Convenţia CITES (1973), persoanele fizice sau juridice interesate să desfăşoare aceste activităţi vor 
prezenta autoritãtii vamale permisul sau permisele CITES, care se obţine de la Ministerul Mediului. 

Anexa I (apr. 600 de animale şi 300 plante) – cuprinde cele mai periclitate specii. Acestea au 
ajuns deja la pragul dispariţiei din cauza comerţului necontrolat şi multe specii au doar o populaţie 
mondială de câteva sute de exemplare. Comertul internaţional cu speciile din anexa I poate fi 
autorizat doar în cazuri excepţionale (programele de reintroducere, în scopuri didactice).  

Anexa II (apr. 4000 de animale şi 28000 plante)– cuprinde  speciile care, cu toate că nu sunt 
încă neapărat ameninţate cu dispariţia, sunt deja afectate de comerţul internaţional. În cazul în care 
comerţul lor nu ar fi supus unei reglementări stricte ar putea duce la periclitarea sau chiar la 
dispariţia populaţiilor sălbatice.  

Anexa III (apr. 270 de animale şi 30 plante)– cuprinde speciile ale căror populaţii dintr-o 
anumită ţară sunt ameninţate de comerţul internaţional, iar conservarea lor necesită şi cooperarea 
celorlalte părţi pentru controlul comerţului.  
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MATERIALE ŞI METODE 
Metodologia cercetărilor include: Cercetări directe în teren: studiul ecosistemelor naturale în 

principalele fenofaze de dezvoltare a vegetaţiei efemeroide, anuale şi perene; inventarierierea  
speciilor ocrotite şi edificatoare; colectarea speciilor de plante [11]; determinarea abundenţei 
speciilor ameninţate [4]; Cercetări în condiţii de laborator: determinarea apartenenţei sistematice şi 
a statutului de protecţie al speciilor colectate;  determinarea arealelor speciilor studiate (conform 
Cărţilor Roşii ale RM, 1978; 2001; 2015) [5,6,7]; gradul de raritate şi starea de periclitare a 
speciilor (conform Criteriilor UICN[1,2] şi [14] şi actelor normative naţionale şi internaţionale). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Semnarea Convenţii de la Washington (1973) de către ţara noastră a însemnat asumarea unor 
angajamente serioase în reglementarea comerţului internaţional cu specii de faună şi floră sălbatice 
ameninţate cu dispariţia de pe Terra, precum şi a derivatelor obţinute din acestea. Argumentul 
ştiinţific ce a stat la baza semnării convenţiei CITES sunt cele 22 specii de plante şi 60 specii de 
animale din flora şi fauna Moldovei, regăsite pe listele Anexelor Convenţiei (Tab.) 
http://checklist.cites.org/accesat 08.10.2018) [15]. Speciile de plante se regăsesc exclusiv pe 
listele Anexei II (specii ce pot deveni ameninţate cu dispariţia), iar printre animale sunt specii din 
fauna Moldovei indicate în Anexa I (specii ameninţate cu dispariţia), acestea din urmă necesitând o 
atenţie deosebită din partea autorităţilor naţionale abilitate cu dreptul de management ecologic. 

Cercetările efectuate de instituţiile statului sau alte organizaţii nestatale, regretabil, dar nu sunt 
axate anume pe monitoringul concret ale acestor specii. Sporadic informaţii putem găsi în 
cercetările efectuate de Grădina Botanică (Institut) şi Institutul de Ecologie şi Geografie în cadrul 
altor teme, fie legate de diversitatea bilogică sau de ariile protejate [3] . Chiar şi dinamica locaţiilor 
înregistrate pentru aceste specii în cadrul celor trei ediţii ale Cărţilor Roşii a Republicii Moldova 
(1978, 2001, 2015) este prea generală (nu se indică coordonatele geografice pentru a verifica 
prezenţa, abundenţa etc., nu se indică nici trupul de pădure, parcela, subparcela). În aşa caz, e 
discutabilă diminuarea numărului de locaţii şi chiar dispariţia unor specii pe parcursul ultimilor cca 
35 de ani. Cu atât mai mult, nu putem întreprinde măsuri de protecţie, atât la nivel de autoritate 
centrală de mediu, cât şi de gestionarii/deţinătorii sectoarelor respective, deci nu putem vorbi despre 
stoparea pericolului de dispariţie a speciilor şi nu ne putem onora obligaţiunile faţă de Convenţie. 

Tabelul nr. 1. 
SPECII DE PLANTE INCLUSE ÎN ANEXA II A CONVENŢIEI CITES (1973)  

Nr. Denumirea speciei şi statutul de 
protecţie/locaţii înregistrate în perioada 

2004-2018, inclusiv locaţii noi 

Locaţii cartate 
CR 1978 CR 2001 CR 2015 Studii 

IEG  
1 Adonis vernalis L. Ruscuţă de primăvară - 

R 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie.  
1.MNB Călineştii Mici; 2. RNS Şaptebani; 
3.RNS Sărata Galbenă; 4.RNS Selişte Leu; 
5.RNS Ciobalaccia; 6.RNS Liceul Bolgrad; 
7.RNS Flămânda; 8.RNS Hârtopul Moisei; 
9.RNS Baurci; 10.RNPM Cahul; 11.RNPM 
Bugeac;12.RP Feteşti; 13.RP Suta de 
movile; 14.RP Pădurea Hânceşti;15.RP 
Codrii Tigheci; 16.MNGP Falia tect. de la  
Naslavcea-10%; 17.RNS Băxani-10%; 18. 
RP Trebujeni-10%; 19.Defileul Lopatna- 
10%. 
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2 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 

Căpşuniţă grandifloră - CRU; CRRM (VU) 
Moldova este la Convenţie ca locaţie.  
1.RNS Scăfăreni-10%; 2.RNS Sadova -5%; 
3.RP Căbăieşti-Pârjolteni-10%; 4.RP 
Cosăuţi-5%; 5.RP Holoşniţa-5%; 6.MAP 
Parcul din s. Cuhureştii de Sus; 7.RNS 
Boguş - 5%; 8.RP Ţigăneşti-5%; 9.RP 
Temeleuţi-3%; 10.MNGP Colina Casca-
10%; 11.TP Curchi-10%.                   

 

   

3 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Căpşuniţă longifolie - CRU; CRRM (VU) 
Moldova este la Convenţie ca locaţie.  
1.RNS Leordoaia-10%; 2.RNS Sadova-
12%; 3.RP Ţigăneşti - 5%; 4.RP Temeleuţi-
1%; 5.RP Căbăieşti-Pârjolteni-3%; 6.RNS 
Scăfăreni-10%; 7.TP Curchi-10%; 8.RNS 
Boguş -10%.                                     

 

   

4 Cephalanthera rubra (L.) Rich. Căpşuniţă 
roşie -   CRU; CRRM (CR)  
Moldova este la Convenţie ca locaţie. 
 

 

  

 

5 Cypripedium  calceolus L. Papucul doamnei 
-   CRU; LRE; LRE; CRRM (CR) 
  

  

 

6 Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. 
Hunt. et Summ. Dactiloriză de mai - CRU; 
CRRM (CR) 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
1.RŞ Codru-10%.                         

 

   
7 Epipactis atrorubens  (Hoffm, ex Bernh.) 

Bess. Dumbrăviţă   -   CRU; LRR; LRE; R 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
1.RP Capriana Scoreni-3%. 

   

 
8 Epipactis  helleborine   (L.) Crantz. 

Dumbrăviţă heleborinoideu - CRU; LRR; 
R  
1.RNS Şaptebani; 2.RNS Zberoaia Lunca; 
3.RP La 33 de vaduri 10%; 4.RP 
Călărăşeuca -10%; 5.MNB Hârjauca-3%; 
6.RNS Boguş-10%; 7.RNS Leordoaia-10%; 
8.RNS Sadova -3%; 9.RP Temeleuţi-3%; 
10.RP Căbăieşti-Pârjolteni-5%; 11.RP 
Holosnita-3%; 12.RP Cosauti – 5%.                                                                     
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9 Epipactis palustris  (L.) Crantz. / 

Helleborine palustris (L.) Crantz. 
Dumbrăviţă palustră -  CRU; CRRM (CR) 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 

  

 

 

10 Epipactis purpurata  Smith Dumbrăviţă    
purpurie - CRU; CRRM (CR) 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie.  
1.RP Cosauţi – 1%; 2.RNS Ghiliceni; 
3.Telenesti -3%. 

 

   
11 Galanthus elwesii Hook. Fil. Ghiocel elvez 

- CRU;  
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
 

  

  

12 Galanthus  nivalis L.  Ghiocel alb - CRU; 
CRRM (VU) 
1.RP Călărăşeuca -30%; 2.RP Rudi 
Arioneşti-50%; 3.RP Cosăuţi-10%; 4.RP 
Holoşniţa-10%; 5.RNS Vâşcăuţi-30%; 6.RP 
Trebujeni-10%; 7.MNB Cuhureşti-10%; 
8.MNB  Rudi Gavan-25%; 9.RNS 
Zberoaia Lunca; 10.RP Teţcani; 11.RP La 
33 de vaduri 80%; 12.RNS Cobîleni-20%; 
13.MNM Racovatul de Sud 40%; 
14.Defileul Lopatna-20%.    

    

13 Galanthus  plicatus Bieb. Ghiocel plicat - 
CRU;  LRE; CRRM (CR)   
          
1.RP Codrii Tigheci-20%. 
 
              

14 Listera ovata  (L.) R. Br.   Pintenul 
cucoşului   - CRU; LRR; R 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
1.RNS Rosoşeni; 2.RNS Scăfăreni-10%; 
3.MNB Lipnic -5%; 4.TP Horodiste; 5.TP 
Donduseni-1%. 

   

 
15 Neottia nidus – avis (L.) Rich, Cuibul 

pământului - CRU; LRR; R 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
1.MNB/RNS Hârjauca-5%; 2.RNS 
Sadova-10%; 3.RP Capriana- Scoreni-
15%; 4.RNS Sector etalon de pădure-5%; 
5.RNS Scăfăreni-5%; 6.TP Curchi-10%.                                                                              

   

 

16 Orchis morio L. Untul vacii - CRU; 
CRRM (CR) 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
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17 Orchis palustris Jacq. Poroinic palustru - 

CRU; CRRM (EN) 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
 

  

 

 

18 Orchis  purpurea Huds. Poroinic purpuriu  - 
CRU; CRRM (CR) 
 
1.RP Temeleuţi-1%. 
 

 

   
19 Orchis  ustulata L.Untul vacii - CRU; LRR  
20 Platanthera bifolia ( L.) Rich.  Vioreaua 

nopţii  bifolie - CRU; LRR 
Moldova lipsă la Convenţie ca locaţie. 
1.RNS Rosoşeni; 2.RP Teţcani; 3.RP 
Zăbriceni; 4.RP Izvoare Risipeni; 5.RNS 
Climăuţi; 6.RP Cosăuţi-3%; 7.RP 
Pohrebeni-3%; 8.RNS Boguş -25%; 9.RNS 
Leordoaia-3%; 10.RNS Sadova -5%; 11.RP 
Temeleuţi-5%; 12.RP Căbăieşti-Pârjolteni-
3%; 13.RP Capriana -Scoreni-3%; 14.TP 
Curchi-10%. 

   

 

21 Platanthera   chlorantha  (Cust.) Reichenb. 
Vioreaua nopţii verzuie -  CRU; LRR 

 

22 Sternbergia colchiciflora  Waldst. et Kit. 
Ghiocel de toamna -  CRU; CRRM (CR) 
Moldova este la Convenţie ca locaţie. 

 

  

 

 
Abrevieri: R – specie rară; CRRM – Cartea Roşie a Republicii Moldova (2015): Vulnerable (VU) 
– specie vulnerabilă; Endangered (EN) – specie ameninţată; Criticaly Endangered (CR) – specie 
critic ameninţată; LRR – Lista roşie a României, 1994 [12]; CRU – Cartea Roşie a Ukrainei (2009) 
[8]: LRE – Lista Roşie a Europei, 1992 [10]; CITES – Convenţia  cu privire la comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie  (Washington, 1973). 

 
CONCLUZII 

1. În rezultatul cercetărilor efectuate de Institutul de Ecologie şi Geografie au fost inregistrate   
96 locaţii a 21 de specii de plante ameninţate cu dispariţia, 35 dintre acestea fiind locaţii noi 
pentru teritoriul Republicii Moldova. 

2. Pentru a ne onora obligaţiunile faţă de Convenţia CITES este necesar organizarea 
monitoringului tuturor speciilor de plante şi animale din ţara noastră, incluse în anexele 
convenţiei, prin teme de cercetare empirică în cadrul temelor instituţionale sau proiecte din 
alte fonduri. 

3. Rezultatele monitorizării să includă date concrete privind coordonatele locaţiei, abudenţa 
sau, în anumite cazuri, numărul concret de indivizi, starea/viabilitatea lor şi a habitatelor 
populate, factorii de impact negativ. 

4. Rapoartele prezentate secretariatului convenţiei să fie avizate de Consiliile Ştiinţifice ale 
Institutelor de Botanică, de Zoologie şi de Ecologie şi Geografie.  
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MACROMICETELE VERNALE DIN REZERVAȚIA ȘTIINȚIFICĂ „CODRII” 
 

Bostan Maria  
Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

Manic Ştefan 
Grădina Botanică, Republica Moldova 

 
Abstract. In the paper are mentioned the data, referring to the taxonomic diversity of vermicular macromics in the "Codrii" 

Scientific Resume, which highlighted 51 taxa belonging to 30 genres, 25 families, 8 orders, 2 classes, framed in 2 Fungi kingdoms. 
Being aware that the reference criteria for the characterization of systematic entities are always added and completed, we have been 
led by the taxonomic system used by Kirk et al. (2008). The annotated list in the paper contains the scientific name of the species, the 
habitat, the phenophases and the frequency, corollary data and information on significance. 

 
Key words:  macromycete,  vernal, morphology, ecology. 

 
INTRODUCERE 

Rezervaţia naturală “Codrii” este situată în partea NW a Podişului Central Moldovenesc, între 
Prut şi Nistru în apropierea com.Lozova, raionul Strașeni cu următoarele coordonate : 47 06’ 
latitudine nordică și 28 21’ longitudine estică. Rezervația administrează o parte din pădurile şi 
terenurile forestiere din zona Codrilor în treimea superioară a bazinelor hidrografice ale râurilor 
Cogâlnic, Botna şi Bâc și cu două masive devizate de traseul Chisinău –Leușeni. 

Așezarea fizico-geografică a rezervației este favorabilă creșterii și raspandirii aproximativ 945 
specii vasculare, 67 speciide licheni, 334 specii de macromicete.[1,2] Principalele specii 
silvoformante sunt : stejarul pedunculat, gorunul și fagul. Din speciile de amestec mai frecvent pot 
fi întâlniți: frasinul, teiul-argintiu, arțarul de camp,  jugastrul, carpenul, sorbul , cireșul. Un rol 
deosebit în formarea acestei diversităţi floristice şi fitocenotice revine faptului că pe teritoriul 
rezervaţiei are loc interferenţa a trei mari regiuni fitogeografice: Central - europeană (forestieră); 
Mediterană (forestieră) [3]. 
 

MATERIALE ŞI METODE 
Diversitatea macromicetilor vernale a fost cercetată pe parcursul perioadelor de vegetaţie în 

anii 2016-2017. Cercetările au fost efectuate în hotarele Rezervaţiei „Codrii” (suprafaţa 5170,7 ha). 
Au fost efectuate investigaţii în teren şi în laborator. Prelevarea materialului biologic pentru 
investigare a fost efectuat după îndrumarul metodic «Руководство по сбору высших 
базидиальных грибов для научного их изучения» [4]. Aceasta a fost precedată de analiza 
macroscopică la faţa locului a carpoforilor cu înregistrarea tuturor caracterelor fenotipice, după 
recomandările metodice din „Guide Des Champignons De France Et D’europe” [6]. Analizele 
macroscopice sunt completate cu cele microscopice-fotonice care detaliază structura stratului 
himenial, cu accent deosebit pe însuşirile ascelor şi ascosporilor, respectiv basidiilor şi 
basidiosporilor, care vizează în special culoarea, dimensiunea, ornamentaţia şi reacţia amiloidă a 
sporilor, caractere fenotipice de mare valoare taxonomică. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Cercetările micologice efectuate pe teritoriul Rezervațieri științifice „Codrii” în perioada 

2016-2017 au permis inventarierea a 51 taxoni de macromicete vernale [1,2, 5, 6,7]. Analiza 
comparativă a datelor obținute de noi referitor la prezenţa speciilor de macromicete pe teritoriul 
Rezervaţiei „Codrii”cu datele publicate de alți autori în literatura de specialitate a scos în evidență 
noi habitate a speciilor vernale  pentru teritoriul cercetat [2]. Macromicobiota inventariată, din 
punct de vedere sistematic, aparţine la 30 genuri, 25 familii, 8 ordine, 2 clase, încadrate în 2 
Încrengături din regnul Fungi. 

LISTA ADNOTATĂ A MACROMICETELOR VERNALE DIN REZERVAȚIA ȘTIINȚIFICĂ 
„CODRII” ⃰ 

Fiind conştienţi că criteriile de referinţă pentru caracterizarea entităţilor sistematice sunt 
mereu adăugate şi completate, în lucrarea de față ne-am condus de sistema taxonomică utilizată de 
Kirk et all. (2008) Pentru fiecare specie din lista adnotată sunt prezentate: denumirea ştiinţifică, 
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forma biologică şi habitatul, fenofaza de formare a corpurilor sporifere și frecvența, date corologice 
și informaţii cu privire la însemnătate. 
 

Ordinul Pezizales 
Familia Discinaceae 

1 Discina fastigiata (Krombh.) Svrček & Moravec - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie foarte 
rară. din fitocenozele: Fg./car.; Gr./car.; St.pd./car. ₦. 
2 Gyromitra leucoxantha (Bres.) Harmaja - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; St.pd./car. ₦. 
3. Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Pl./for. †. 

Familia Helvellaceae 
4. Helvella acetabulum (L.) Quél. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; St.pd./car. ₦. 
5. Helvella dissingii Korf - Bioforma: Gs. Specie comună. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car.; St.pd./car; St.pd./pl. ₦. 
6. Helvella elastica Bull. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./t.fr.; Gr./sc.; St.pd./car. ₦. 
7. Helvella lacunosa Afzel.- Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; St.pd./cir.; St.pd./ul.; ₦. 
8. Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie rară. Cunoscută 
din fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./t.fr.; St.pd./car. ₦.  

Familia Morchellaceae 
9. Mitrophora semilibera (DC.) Lév. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car .♨. 
10. Morchella deliciosa Fr. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./car.; St.pd./car.; St.pd./cir. ♨. 
11. Morchella esculenta (L.) Pers. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./car.; St.pd./car.; St.pd./cir.; St.pd./pl. ♨. 

⃰ Semne convenționale: ♨ - comestibil; ₦ - necomestibil; † - toxic. 
12. Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: St.pd./car.; St.pd./cir. ♨. 
13. Verpa digitaliformis Pers. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./car.; St.pd./cir.; St.pd./pl. ♨. 

Familia Pezizaceae 
14. Peziza badia Pers. - Bioforma: Gs. Fenofaza: V-VIII. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: St.pd./car. ₦. 
15. Peziza cerea Sowerby - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car.; St.pd./car.; St.pd./cir. ₦. 
16. Peziza echinospora P. Karst. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car.; St.pd./mst. ₦. 
17. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie rară. 
Cunoscută din fitocenozele: Gr./t.fr.; St.pd./cir. †. 
18. Terfezia arenaria (Moris) Trappe - Bioforma: Gs. Fenofaza: V-VIII. Specie rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Gr./t.fr.; St.pd./car.; St.pd./pl. ♨. 
19. Tarzetta cupularis (L.) Svrček - Bioforma: Gs. Fenofaza: V-VIII. Specie rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./t.fr.; St.pd./car. ₦. 

Familia Sarcoscyphaceae  
20. Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. - Bioforma: Lg. Fenofaza: IX-III. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./t.fr.; St.pd./pl. ♨. 
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21. Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. - Bioforma: Lg. Fenofaza: IX-III. Specie 
comună. Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; Gr./car. ₦. 

Familia Sarcosomataceae 
22. Urnula craterium (Schwein.)Fr. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car.; St.pd./car. ₦.  

Ordinul Agaricales 
Familia Agaricaceae  

23. Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-XI. Foarte rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Gr./t.fr.; pajiști și terenuri ruderale. ♨.  
24. Agaricus campestris L. - Bioforma: Gs. Fenofaza: V-XI. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: St.pd. ♨. 

Familia Amanitaceae  
25. Amanita fulva Fr. - Bioforma: Gm. Fenofaza: V-VIII. Specie rară. Cunoscută din fitocenozele: 
Fg./gr.; Gr./car.; St.pd./car.; St.pd./cir. ₦. 
26. Amanita fulvoides Neville & Poumarat - Bioforma: Gm. Fenofaza: V-VIII. Specie rară. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; Gr./car.; St.pd./cir. ₦. 
27. Amanita rubescens Pers. - Bioforma: Gm. Fenofaza: V-XI. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele forestiere. ♨. 

Familia Bolbitiaceae  
28. Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Bioforma: Gs. Specie comună. Fenofaza: VI-XI. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; St.pd./car.; pajiști și terenuri ruderale. ₦. 

Familia Entolomataceae  
29. Entoloma aprile (Britzelm.) Sacc. - Bioforma: Gm. Fenofaza: III-XI. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; Gr./sc.; St.pd./prb. ♨. 
30. Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. - Bioforma: Gm. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: St.pd./car.; St.pd./ul. ♨. 

Familia Marasmiaceae 
31. Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-XI. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: Gr./car.;Gr./t.fr.; St.pd./cir.; Tr.for./defr.; pajiști. ♨. 

Familia Mycenaceae  
32. Mycena abramsii (Murill) Murill - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-V. Specie rară. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./t.,fr. ₦. 
33. Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Gr./car.; St.pd./mst.; St.pd./cir. ₦. 
34. Mycena aetites (Fr.) Quel. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele forestiere. ₦. 
35. Mycena alba (Bres.) Kuhner - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./gr.; Gr./car.; St.pd./cir.; St.pd./prb. ₦. 
36. Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: Gr./car.; St.pd./cir.; St.pd./cir.; Tr.for./defr. ₦. 

Familia Pluteaceae  
47. Volvariella taylorii (Berk. & Broome) Singer - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-V. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; St.pd./car. ₦. 
48. Volvariella volvacea (Bull.) Singer - Bioforma: Lg. Fenofaza: V-VIII. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./gr.; Gr./car.; St.pd./car.; St.pd./cir. ₦.  
49. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-
XI. Specie comună. Cunoscută din fitocenozele forestiere. ₦.  
40. Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-
XI. Specie comună. Cunoscută din fitocenozele forestiere. ₦. 
41. Coprinellus saccharinus (Romagn.) P. Roux, Guy García & Dumas - Bioforma: Lg. Fenofaza: 
III-XI. Specie comună. Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; St.pd./ul. ₦. 
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42. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Bioforma: Lg. Specie comună. Fenofaza: III-V. 
Cunoscută din fitocenozele forestiere. ♨. 
43. Agrocybe dura (Bolton) Singer - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-XI. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: St.pd. pajiști. ₦. 
44. Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-XI. Specie comună. Cunoscută 
din fitocenozele: Gr./t.fr.; Gr./sc.; St.pd./mst.; St.pd./prb.; Tr.for./defr.  pajiști. ₦. 
45.Agrocybe splendida Clémençon - Bioforma: Gs. Fenofaza: III-V. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: St.pd./car. și pajiști. ₦. 
46. Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-XI. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele forestiere. †. 

Ordinul Polyporales 
Familia Fomitopsidaceae  

47. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Bioforma: Gsp. Fenofaza: III-XI. Specie comună. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; Gr./car. ₦. 

Familia Polyporaceae  
48. Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns - Bioforma: Lg. Fenofaza: III-XI. Specie rară. 
Cunoscută din fitocenozele: Fg./car.; Gr./car.; Gr./t.fr.; St.pd./cir.; St.pd./pl.₦. 
49. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. Bioforma: Lg. Fenofaza: III-XI. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./car.; Gr./car., St.pd./pl., ₦. 
50.  Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Bioforma: Gsp. Fenofaza: I-XII. Specie comună. Cunoscută în 
fitocenozele: Fg./gr.; Fg./car.; Gr./car.; Gr./t.fr.; ₦. 
51. Polyporus ciliatus Fr. - Bioforma: Gsp. Fenofaza: III-XI. Specie comună. Cunoscută din 
fitocenozele: Fg./car.; Gr./t.fr.; St.pd./car.; St.pd./pl. ₦. 

 
CONCLUZII 

1. Condiţiile naturale ale teritoriului Rezervaţiei „Codrii”: relieful, hidrografia, clima, solurile 
în mare măsură determină componența specifică a macromicetilor vernale.  

2. Cercetările vizând diversitatea taxonomică a macromicetelor s-au finalizat prin 
identificarea în micobiota Rezervației „Codrii” a unui număr de 51 specii vernale din 2 Încrengături 
Ascomycota și Bazidiomycota 

3. Din numărul total de specii inventariate pe teritoriul luat în studiu, 37 sunt apreciate 
comune, 12 - rare , 2 specii ca foarte rare.  

4. În sezonul vernal genurile: Discina, Entoloma, Morchella, Peziza și Verpa, includ specii 
care formează corpuri sporifere numai în această perioadă.  

5.  Un număr de14 specii de macromicete vernale sunt comestibile și 2 toxice. 
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STAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR DE MEDIU DIN ECOSISTEMUL 

URBAN TELENEȘTI ȘI TERITORIILE ADIACENTE 
 

Bulimaga Constantin, Certan C., Burghelea A., Grabco N., Bodrug N., Rusu M. 
Institutul de Ecologie și Geografie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 
Abstract. The hydrogen index (pH) of the extract from the soil varies from the level of 8 (sample Nr. 3) till 9,8 in the sample 

Nr. 5, and could be qualified in range from poor till strong alkaline. Such levels could be explained through high content of the 
alkaline and alkaline earth elements like sodium, potassium and magnesium. The value of 9,8 could be associated with the forming of 
the sodium-carbonate (Na2CO3) in soils - a very toxic substance for plants.The content of heavy metals in soil samples collected in 
the Telenești town and on adjacent territories is in the admissible limits for the soils in the Republic of Moldova (RM). Analysis of 
the mobile potassium (K2O)/kg indicated its very high content and this could be explained due to the fact that studied area belongs to 
the Subregion 3 of the hilly steppe zone of the Ciuluc river and its soil surface is characterized with the development of the saline 
soils (salinized and strongly salinized soils).The content of the nitrogen (Kjeldahl) mg/kg was the smallest in the sample 2 (waste 
dump) – 858 mg/kg till 2718 (central park of the town) and 2776 mg/kg in sample 3 collected from the bank of the Ciulucul Mic 
river, bridge near the entrance to the Telenești (high content of nitrogen). 

 
Cuvinte cheie: impact antropic, învelișul de sol, ape de suprafață, metale grele, poluare. 

 
INTRODUCERE 

În lucrarea [1] au fost efectuate studii privind impactul antropic asupra apelor de suprafață în 
ecosistemul urban (EU) Orhei. Rezultatele cercetărilor au demonstrat că analiza conținutului 
compușilor de azot în probele de apă prelevate din obiectele acvatice din EU Orhei indică la faptul, 
că cel mai înalt grad de poluare după compușii azotului este apa epurată la stația de epurare 
biologică (SEB), care constituie (mg/l): nitrați -74,0, nitriți - 8,0 și ionii de amoniu –7,8 mg/l. A fost 
stabilit, că gradul de poluare a apei r. Răut este mai înalt în aval de or. Orhei, ceea ce se explică prin 
deversarea apelor epurate de la SEB amplasată pe deal, și a apei r. Ivanos, care traversează or. 
Orhei, unde are loc poluarea lui majoră. Influența transportului auto asupra poluării liniamentelor 
stradale cu nutrienți pe străzile studiate, indică la faptul, că cel mai înalt grad de poluare are loc la 
distanța de 1,5 m de la stradă, gradul de poluare la distanțele de 10 și 20 m, practic este același. 
Studiul privind caracteristica învelișului de sol al EU Orhei și terenurilor adiacente au fost efectuate 
de către autorii [2]. 

Analiza chimică a probelor de sol indică la faptul, că cel mai înalt conținut de cupru total 
(pentru toate probele au fost determinate valorile totale a metalelor) este determinat în proba nr.15 
și constituie 71,28 mg/kg. Tot în această probă a fost stabilit și cel mai înalt conținut de zinc - 137,8 
mg/kg, și de plumb de 24,00 mg/kg. În proba dată este determinat cel mai înalt conținut de humus 
(substanță organică) dintre toate probele și constituie 6,6%, ceea ce corespunde nivelului foarte 
ridicat. Acestei probe îi corespunde cel mai înalt conținut de azot după Kjeldahl - 2807 mg/kg, și de 
potasiu mobil - 753 mg K2O/kg. Gradul înalt de poluare a solului din proba nr.15 se explică prin 
faptul, că este prelevată pe malul pârăiașului Ivanos, care traversează or. Orhei, în care sunt 
aruncate multe deșeuri, au loc scurgerile de la diverse întreprinderi și case de locuit și de pe 
suprafața teritoriului orașului și sunt acumulați un șir de poluanți organici și anorganici. În legătură 
cu acest fapt, prezintă interes studiul privind calitatea componentelor de mediu și în alte EU. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

În calitate de obiect de studiu a servit Ecosistemul Urban Telenești și teritoriile adiacente 
amplasate în zona r. Răutul de Mijloc, Zona de Dezvoltare Centru a RM.  

Metodele cercetărilor în teren şi de analiză în laborator, utilizate la determinarea 
caracteristicilor fizice, chimice şi fizico-chimice ale solurilor și apelor sunt cele standardizate în 
plan naţional și internațional. 

Prelevarea probelor de sol a fost efectuată în zona bazinului r. Ciulucul Mic din stratul 0-20 
cm, care ulterior au fost analizate în laboratorul acreditat al Serviciului Hidrometereologic de Stat.  
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Râul Ciulucul Mic începe la Nord–Vest de s. Pietrosu (r-nul Fălești) și debușează în r. Răut de 

pe malul drept, în aval de s. Sărătenii Vechi (r-nul Telenești) (fig. 1). Lungimea râului este de 61 
km, suprafața bazinului de recepție – 1060 km2; cotele 
izvorului și gurii – 120 m și, respectiv – 40 m, căderea râului – 
80 m, panta medie – 1,65‰. 

Relieful bazinului este deluros, puternic dezmembrat; 
cotele suprafețelor se încadrează în valorile altimetrice de 50–
253,9 m (abs). Conform regionării pedogeografice al RM, 
teritoriul bazinului r. Ciulucul Mic este situat la limita 
raioanelor Nr. 8 al solurilor cenușii și cernoziomurilor levigate 
ale silvostepei Colinelor Codrilor și Nr. 3 (Subraionul 3a al 
Stepei Deluroase a Ciulucului) [3]. 

Valorile pH ale probelor de apă, indică la faptul, că 
acestea sunt în limitele normale. Rezultatele analizelor apelor 
reziduale (AR) la intrare la SEB indică la o poluare cu ionii de 
amoniu care constituie 71,9 mg/l, conținutul NO3

-  constituie 
5,93 mg/l și a P2O5 - 0,26 mg/l. Purificarea AR la SEB asigură diminuarea conținutului ionilor de 
amoniu până la 45,4 mg/l, și diminuarea ionilor de nitrați până la 2,57 mg/l.  

Deversarea AR după SEB în canalul unde se efectuează purificarea biologică conținutul 
ionilor de amoniu se diminuează până la 14,3 mg/l. Conținutul ionilor de amoniu în apa r. Culucul 
Mic (pod vis-a-vis de intrare în or. Telenești (proba Nr. 4 și Nr. 5) constituie corespunzător, 0,87 și 
0,98 mg/l. Conținutul NO2

- în apă care nimerește la SEB și după epurare nu indică la o poluare 
esențială (tab. 1).  

Tabelul nr. 1 
CARACTERISTICA PROBELOR DE APĂ DIN ECOSISTEMUL URBANTELENESTI, 29.05.2018 

Nr. 
probei Locul de prelevare a probelor pH-ul NH4

+ NO2
- NO3

- P2O5 
mg/l 

1.  apă reziduală intrare la SEB  6,89 71,9 0,05 5,93 0,26 

2.  apă reziduală după purificare SEB (nouă) or. 
Telenești 7,09 45,4 0,03 2,57 0,37 

3.  
ape reziduale purificate după deversare în 
canal cu stuf la 800 m de la SEB (nouă) or. 
Telenești 

7,42 14,3 0,48 20,2 3,37 

4.  r. Ciulucul Mic, pod la intrare în or. Telenești 7,82 0,87 0,81 119,7 0,91 

5.  r. Ciulucul Mic, podul 10 km aval or. 
Telenești 7,82 0,98 0,98 17,3 3,71 

 
O poluare excesivă a apelor de suprafață cu NO3

- este stabilită doar numai pentru proba Nr. 4, 
care indică la poluarea excesivă a r. Ciulucul Mic de către EU Telenești. Conținutul P2O5 în probele 
de apă colectate indică la un conținut excesiv a acestuia în probele Nr. 3 și Nr. 5, conținutul căruia 
constituie circa 3,71 mg/l, care se explică prin deversările antropogene din EU Telenești.  

Indicele hidrogenic (pH) al extractului apos din probele de sol ia valorile de la 8 (proba Nr.3) 
până la 9,8 în proba Nr.5, de la slab alcalin până la puternic alcalin, ceea ce se explică printr-un 
conținut înalt în sol al cationilor alcalini și alcalino-pământoși – sodiu, potasiu, calciu și magneziu, 
iar valoarea 9,8 din proba Nr.5 indică deja la faptul că aici se formează soda – Na2CO3 – substanță 
deosebit de toxică pentru plante. 

Analiza conținutului metalelor grele în probele de sol prelevate în EU Telenești și terenurile 
adiacente, conform autorului [4] se încadrează în limitele admisibile pentru solurile din RM. 
Excepție constituie, proba de sol Nr. 3, prelevată lângă podul la intrare în or. Telenești, privind 
conținutul de zinc care constituie 869,70 mg/kg. Această depășire, posibil, se explică printr-o 
poluare locală pe malul r. Ciulucul Mic. 

 
Fig. 1. Locul de debușare  

a r. Ciulucul Mic în r. Răut 
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Tabelul nr. 2 
REZULTATELE ANALIZELOR CHIMICE A SOLULUI DIN EU TELENEȘTI ȘI TERITORIILE ADIACENTE 
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CMA 

Cutotal, 
mg/kg 

21,83 
±1,73 

17,13 
±1,73 

14,98 
±1,73 

23,11 
±2,64 

25,03 
±2,64 

ü diapazonul în solurile RM (Кирилюк, 2006) - 2-400; 
media în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 32; 
Klark (Lăcătuşu, 2008) - 22,4. 

Zntotal, 
mg/kg 

63,34 
±3,13 

43,75 
±3,13 

869,7 
±3,13 

54,84 
±3,13 

63,86 
±3,13 

ü diapazonul în solurile RM (Кирилюк, 2006) –10-166; 
media în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 71;  
Klark (Lăcătuşu, 2008) – 66. 

Nitotal, 
mg/kg 

23,27 
±1,64 

31,06 
±2,97 

16,65 
±2,97 

29,79 
±1,64 

32,40 
±2,97 

ü diapazonul în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 5-75; 
media în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 39;  
Klark (Lăcătuşu, 2008) – 23. 

Cdtotal, 
mg/kg 0,12 0,00 0,75 0,18 0,00 

ü diapazonul în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 0,2-0,8; 
media în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 0,41;  
Klark (Lăcătuşu, 2008) – 0,48. 

Pbtotal, 
mg/kg 

28,51
±1,35 

9,82 
±1,35 

20,57 
±1,35 

12,89 
±1,35 

17,23 
±1,35 

ü diapazonul în solurile RM (Кирилюк, 2006) – 5-30; 
media în solurile RM (Кирилюк, 2006) - 20;  
Klark (Lăcătuşu, 2008) – 30. 

Ca++, 
me/100g 

30,26 
±0,47 

27,86 
±0,47 

19,26 
±0,47 

17,76 
±0,47 

11,26 
±0,47 ü scăzut <30; optim 50-70; ridicat >90. 

Mg++, 
me/100g 

5,76 
±0,10 

10,26 
±0,10 

19,76 
±0,10 

17,06 
±0,10 

15,00 
±0,10 ü scăzut <2; optim 4-12; ridicat >20. 

pH-H2O 8,3 8,5 8,0 9,2 9,8 

ü foarte puternic acid 3,6-4,3; puternic acid 4,4-5,0; 
moderat acid 5,1-5,8; slab acid 5,9-6,8; neutru 6,9-7,2; 
slab alcalin 7,3-8,4; moderat alcalin 8,5-9,0; puternic 
alcalin 9,1-9,4. 

capacitatea 
de schimb 
pH-KCl 

7,53 7,74± 7,85 7,94 8,53  

humus, % 5,25 
±0,28 

1,89 
±0,28 

6,59 
±0,28 

3,41 
±0,28 

2,88 
±0,28 

ü foarte scăzut sub 2; scăzut 2-3;  moderat 3-4; optim 4-
5; ridicat 5-6; foarte ridicat peste 6. 

NKjeldahl, 
mg/kg 2716 858 2776 1876 1607 ü foarte mic 1010; mic 1010-1400; mijlociu 1410-2700; 

mare 2710-6000; foarte mare >6000. 

K2Omobil,  
mg/kg 

803 
±38 

490 
±38 

515 
±38 

590 
±38 

701 
±38 

ü foarte scăzut sub 50; scăzut 50-100; moderat 100-200; 
optim 200-300; ridicat 300-400; foarte ridicat peste 
400. 

P2O5mobil, 
mg/kg 159,2 77,6 119,2 116,4 79,3 ü superfosfat 200. 

 
Analiza conținutului de potasiu mobil K2O/kg indică la faptul, că conținutul acestuia este foarte 

ridicat, acest fapt se explică prin următoarele. Din punct de vedere al raionării pedogeografice, zona 
cercetată se atribuie Subraionului 3a al Stepei Deluroase a Ciulucului, învelișul de sol al căruia are 
un caracter specific, condiționat de răspândirea solonețurilor, cernoziomurilor solonețizate și a 
solurilor salinizate. În total ele ocupă aproximativ 11 % din suprafața subraionului. Solonețurile 
sunt răspândite în formă de areale relativ mici, care contactează cu cernoziomuri solonețizate, 
salinizate. În asemenea complexe deseori sunt prezente solurile cernoziomoide și mocirle [3]. 

Analiza conținutului de azot după Kjeldahl, indică la faptul, că cel mai mic conținut este stabilit 
în proba Nr. 2, 858 mg/kg (depozitul de deșeuri) până la 2718 (parcul central) și 2776 mg/kg 
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(conținut mare de azot), proba Nr. 3 prelevată de pe malul r. Ciulucul Mic, podul de la intrarea în 
or. Telenești. 

Raportul dintre calciu și magneziu schimbabili indică la faptul, că numai pentru prima probă 
acesta constituie circa 5,25, iar pentru restul probelor acesta este foarte mic, ceea ce manifestă un 
regim salin tensionat al solului. 

CONCLUZII 
1. Datele privind conținutul apelor de suprafață în zona cercetată arată la poluarea acestora cu 

nutrienți, condiționată de surse locale – ape uzate menagere. 
2. Indicele hidrogenic (pH) al extractului apos din probele de sol ia valorile de la 8 (proba Nr.3) 

până la 9,8 în proba Nr.5, de la slab alcalin până la puternic alcalin, ceea ce se explică printr-un 
conținut înalt în sol al cationilor alcalini și alcalino-pământoși – sodiu, potasiu, calciu și magneziu, 
iar valoarea 9,8 din proba Nr.5 indică deja la faptul că aici se formează soda – Na2CO3 – substanță 
deosebit de toxică pentru plante. 

3. Conținutul metalelor grele în probele de sol prelevate în EU Telenești și terenurile adiacente, 
se încadrează în limitele admisibile pentru solurile din RM. 

4. Analiza conținutului de potasiu mobil K2O/kg indică la faptul, că conținutul acestuia este 
foarte ridicat ceea ce se explică prin faptul că, zona cercetată se atribuie Subraionului 3a al Stepei 
Deluroase al Ciulucului, învelișul de sol al căruia are un caracter specific, condiționat de 
răspândirea solonețurilor, cernoziomurilor solonețizate și a solurilor salinizate.  

5. Analiza conținutului de azot după Kjeldahl, mg N/kg indică la faptul, că cel mai mic conținut 
este stabilit în proba Nr. 2, (depozitul de deșeuri) 858 mg/kg, 2718 (parcul central) și 2776 mg/kg 
proba Nr. 3 prelevată de pe malul r. Ciulucul Mic, podul de la intrarea în or. Telenești (conținut 
mare de azot). 
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Abstract .  Here is the data of a multi-year biodiversity research in the territory of the Republic of  Moldova.  
 
Cuvinte-cheie: parazitism, biodiversitate, procese parazitare, teoria proceselor parazitare. 

 
Interesul deosebit faţă de Biologie mi-a apărut încă de pe băncile şcolii, când  s-au  început 

lecţiile referitoare la Ştiinţele Naturale. În special, atunci am dorit să conştientizez însăşi sensul 
vieţii  de pe planeta Terra şi am intervenit în determinarea celei mai „corecte „ definiţii din cele 
expuse despre fenomenul vieţii ca până-n cele din urmă să ajung la convingerea că una dintre cele 
mai „corecte” definiţii este exprimată prin părerea că:”Viaţa este o formă de existenţă a proteinelor, 
care pot supravieţui numai prin schimbul permanent de materie dintre organism şi mediu”.Aceasta 
cred că este o definiţie de fond, cu a cărei esenţă, în principiu, nu putem să nu fim de acord, pentru 
că întreaga omenire, pe parcursul istoriei, într-adevăr, pe prim plan dintotdeauna a pus problema 
dobândirii alimentelor necesare pentru existenţă. 

Apoi, intervenind  în cercetările ştiinţifice din aspirantură, ipotetic am pornit pe calea 
studiului  enigmaticelor procese de manifestare ale vieţii, îndeosebi, a  formelor de interrelaţii 
trofice dintre diferite organisme şi dintre diferite organisme şi mediul lor înconjurător. Or, şi  la 
facultate, profesorul de la catedra de filozofie ne-a atenţionat că toate evenimentele din   întregul 
Univers apar  în urma celor mai diverse forme de interrelaţii şi că nimic nu-i întâmplător şi că toate 
mişcările din întregul Univers sunt dirijate de anumite legităţi. Chiar, dacă  uneori ne pare că ceva a 
apărut absolut întâmplător, înseamnă că, în asemenea cazuri,  n-am constatat legităţile care au  
provocat aceste evenimente.  Iar, întrucât  tema din  aspirantură se referea la problema 
parazitologică  de studiu a epidemiologiei  toxoplasmozei, cercetările le-am axat pe formele de 
interrelaţii dintre Toxoplasme şi mediul înconjurător, în special de acele prezente din organismele-
gazde în care Toxoplasmele petrec diferite faze de dezvoltare din ciclul lor biologic. 

Despre rezultatele detaliate ale acestor cercetări puteţi lua cunoştinţă din monografia „Teoria 
proceselor parazitare, în care am întrodus rezultatele tuturor cercetărilor și observaţiilor proprii de o 
viaţă, şi pe care o donez şi Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” Departamentul Științe 
Biologice şi Geonomice. 

Iar, după susţinerea tezei de doctorat (1970) şi obţinerea titlului de doctor în biologie, am fost 
angajat în Laboratorul de Parazitologie al Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, în calitate de cercetător ştiinţific. În acelaşi timp, am primit invitaţie şi de la Laboratorul 
de Arbovirusologie al Institutului de Epidemiologie şi Microbiologie al Ministerului Ocrotirii 
Sănătăţii al Republicii Moldova de a colabora cu minunatul colectiv al acestui laborator, sub 
conducerea dlui prof., doctor habilitat în medicină Petru I. Iarovoi (cunoscut epidemiolog, şeful 
Laboratorului), care având la dispoziţie un Laborator mobil, înzestrat cu tot necesarul pentru 
efectuarea cercetărilor în câmp, au organizat expediţii permanente în scopul cercetării bolilor 
virotice cu focalitate naturală pe întreg teritoriul Republicii Moldova (vezi Foto 1). 

La moment, mi-am amintit şi de sfatul academicianului Illarion Gr. Galuzo din Academia de 
Ştiinţe din Republica Kazahă din Alma-Ata (unde am învăţat 3 ani în aspirantură), conducătorul 
meu ştiinţific din aspirantură (ucenicul cunoscutului savant acad. E.N. Pavlovski), care a prelungit 
realizarea ideilor învăţătorului său şi a efectuat  multiple cercetări ştiinţifice pe parcursul a mai 
multor ani asupra problemelor epidemiologiei bolilor transmisibile cu focalitate naturală, mi-a 
indicat  ideia, că dacă doresc pe viitor să obţin o informaţie ştiinţifică fundamentală, atât în 
domenniul Parazitologiei generale (în special al epidemiologiei bolilor parazitare), cât şi în 
domeniul Biologiei generale (tocmai ceea ce se referea şi la planul meu de cercetări în  perspectivă), 
că această informaţie  o pot obţine din cercetările general parazitologice ale bolilor contagioase 
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(parazitare) cu focalitate naturală şi că, pe parcurs, din cercetările şi observaţiile respective voi reuşi 
să obţin şi o informaţie importantă de nivel general biologic. 

 
Astfel, am acceptat să colaborez cu savanții din acest Laborator.cu care am conlucrat pe 

parcursul a circa 10 ani. În aşa fel, în anii de cercetări din expediţii, în toate sezoanele anilor, 
colectând materialele de pe întreg teritoriul Republicii, de unde  am acumulat o bogată bancă de 
date din care am reuşit să elaborez  o lucrare teoretică fundamentală  în domeniul parazitologiei. 
Aşa că dacă vă vor apărea oarecare întrebări, la tema dată, răspunsurile mai detaliate le ve-ţi putea 
găsi în monografia respectivă: Ion Z. Castraveţ „Teoria proceselor parazitare”. 
 

MATERIALE ȘI METODE 
În anii de cercetări din expediţii, în paralel cu cercetările de evidenţiere a maladiilor 

virusologice cu focalitate naturală, am intervenit şi în depistarea parazitofaunei (a zooparaziţilor) 
răspândite la animalele din Natură, care sunt principalele izvoare de eliminare a elementelor 
invazive (ouşoarelor şi larvelor) parazitare, care pătrund și în sectorul antropogen urmând să 
determin  şi speciile  ce servesc drept mediu (organismele numite gazde) de dezvoltare, a ciclurilor 
biologice ale diverselor specii de paraziţi. prin studiul focarelor de boli parazitare din Natură. 
Astfel, am intervenit şi în studiul constatării răspândirii zooparazitozelor şi totodată şi a grupelor 
sistematice a gazdelor diverselor specii de paraziţi de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Personal, în expediţii am participat la colectarea probelor (materialelor) din teritoriu şi permanent  
m-am aflat la masa de cercetări a materialelor colectate (vezi foto 2). 

În aşa fel, am efectuat autopsiile parazitologice totale a diverselor organe şi sisteme de organe 
a diverselor specii de animale de fermă şi a peste 10 mii de mamifere şi păsări sălbatice care 
aparţineau la 137 de specii (vezi, Tabelul 1)  Astfel, din diverse organe şi sisteme de organe a 
materialelor studiate, personal  am pregătit circa 25 000 de preparate totale (frotiuri şi amprente din 
diverse organe şi sisteme de organe) dedicate cercetărilor microscopice ulterioare, în scopul  
depistării indivizilor de paraziţi microscopici, întru stabilirea particularităţilor de localizare şi 
dezvoltare a diferitor specii de paraziţi. În acelaşi timp, am colectat probe de sânge pentru cercetări 
imunobiologice (în special pentru investigare la Toxoplasmoză şi alte maladii microbiologice, prin 
metoda Reacţiei de fixare a complementului, folosind antigenul din toxoplasme fabricat în Alma-
Ata, în Laboratorul de Toxoplasmoză din Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe din 
Republica Kazahă ). 
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Foto 2. Efectuarea autopsielor parazitologice totale. 

 
Astfel, prin intermediul acestei metode am investigat serurile de sânge de la animalele 

investigate, prin care am constat un înalt procent de infestare cu Toxoplasme şi alte specii de 
zooparaziţi. Tot prin metoda de fixare a complementului folosind antigenul pur extras din 
toxoplasme am investigat şi circa 3000 de probe de sânge de la diferiţi pacienţi cu diagnoza 
nestabilită printre care deasemeni am constatat un înalt procent de rezultate pozitive la 
Toxoplasmoz, la mulţi dintre care s-au manifestat şi grave forme de îmbolnăvire şi ulterior şi cu 
cazuri de deces al unor pacienţi. Or, s-a constatat, că paraziţii nu doar se alimentează din contul 
organismelor-gazde, în care se localizează, dar mai provoacă şi cele mai diverse patologii 
organismelor-gazde, care adesea conduc până la decesul acestora. Astfel, paraziţii distrug diverse 
ecosisteme ale biodiversităţii din întreaga Biosferă. 

 
Tabelul nr. 1 

LISTA SPECIILOR DE ANIMALE SĂLBATICE CERCETATE LA PARAZITOZE IN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Nr. Specia animalelor Cantitatea Au fost stabiliţi 

Protozoare Helminţi Artropode 

1 Acanthis cannabina 2 * - * 
2 Acrocephalus dumetorum 1 - * - 
3 Alavuda arvensis 1 - - * 
4 Alcedo Atthis 1 - - * 
5 Anas crecca 5 - * - 
6 Anas penelope 1 * * - 
7 Anas platyrhynchos 13 - * * 
8 Anas strepera 27 * * * 
9 Anas querquedula 9 * - - 
10 Anser anser 3 - * * 
11 Ardea purpurea 18 * * * 
12 Ardea cineria 22 - * * 
13 Ardeola ralloides 2 - - * 
14 Asio otus 2 - * - 
15 Aythya ferina 16 - * * 
16 Aythya nyroca 2 - * - 
17 Calidris minutus 1 - * - 
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18 Caprimugus europeus 1 - - * 
19 Cartihia brachydacthyla 1 - * - 
20 Carduelis carduelis 1 - - * 
21 Circus cyaneus 1 - * - 
22 Circus aeruginosus 8 * * * 
23 Chlidonias nigra 3 - * - 
24 Coccotraustes coccotraustes 1 - * * 
25 Columba oenas 2 - * * 
26 Coracias garrulus 2 - * - 
27 Corvus cornix 28 - * - 
28 Corvus frugilegus 82 * * * 
29 Corvus monedula 7 - * * 
30 Corvus coracs 12 - * - 
31 Cotumix coturnix 2 - - * 
32 Bubo bubo 1 - - * 
33 Buteo buteo 1 - - * 
34 Dendrocopos major 1 - * - 
35 Dendrocopos medius 1 - - * 
36 Dendrocopos syriacus 1 - * - 
37 Dryobates major 1 - * • 
38 Dryobates syriacus 1 - * * 
39 Egretta alba 1 * * - 
40 Egretta garzerta 1 - - * 
41 Emberiza citrinella 41 - * - 
42 Emberiza melanocephala 1 - * * 
43 Erhythacus rubecula 1 - - * 
44 Falco cherrug i - * * 
45 Falco columbarius 1 - * - 
46 Falco subbuteo 2 - - * 
47 Fringilla coeleps 18 - * * 
48 Fulica atra 54 - * * 
49 Gallinula chlaropus 2 - - * 
50 Gallinago gallinago 5 - * * 
51 Garrulus glandarius 15 * - * 
52 Ixobrichus minutus 2 - * - 
53 Lanius colurio 9 - - * 
54 Larus argentatus 1 - * - 
55 Larus hiperboreus 2 - - * 
56 Larus marinus 1 - - * 
57 Larus minutus 1 - - * 
58 Larus ridibundus 46 * * * 
59 Limoza lapponica 2 - * * 
60 Luscinia luscinia 2 - - * 
61 Merops apiaster 2 - * * 
62 Netta rutina 1 - - * 
63 Numenius phaeopus 2 - - - 
64 Nycticorax nycticorax 3 - * * 
65 Oriolus oriolus 11 - - * 
66 Passer domesticus 4 - * * 
67 Parus caeruleus 1 - - * 
68 Parus cyaneus 8 * - * 
69 Parus major 15 - * * 
70 Passer montan us 24 * * * 
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71 Perdix perdix 5 - * * 
72 Platalea leocorodia 7 - * * 
73 Philomachus pugnax 1 - - * 
74 Pica pica 39 * - * 
75 Picus canus 1 - * * 
76 Podiceps cristatus 1 - * - 
77 Podiceps ruficollis 4 - * - 
78 Porzana parva 4 - * * 
79 Porzana porzana 14 - * - 
80 Porzana pusilla 1 - * * 
81 Pyrrhula pyrrhula 3 - - * 
82 Riparia riparia 5 - - * 
83 Silvia atricapilla 1 - * - 
84 Sitta europaea 3 - * * 
85 Sterna hirundo 94 - * - 
86 Streptopelia turtur 27 - * * 
87 Sturnus vulgaris 93 * - * 
88 Trigna glareoia 5 - * * 
89 Turdus ericetorum 4 - - * 
90 Turdus philomelos 1 - * * 
91 Turdus merula 1 - * - 
92 Turdus pilaris 3 - * * 
93 Vanellus vanellus 10 - * - 
94 Apodemus agrarius 145 * * * 
95 Apodemus flavicollis 365 * * * 
96 Apodemus sylvaticus 482 * * * 
97 Arvicola terrestris 42 - * * 
98 Capreolus capreolus 1 - - * 
99 Cervus elaphus 1 - * * 
100 Cervus nippon 1 - * * 
101 Citelus suslicus spermofilus 170 * * * 
102 Clethrionomys glareolus 244 * * * 
103 Glis glis 28 - * * 
104 Lepus europaeus 9 - - * 
105 Microtus arvalis 278 * * - 
106 Microtus subterraneus 1 - - * 
107 Mustela nivalis 1 - * - 
108 Mus hortulanus (spicilegus) 1 - * * 
109 Mus musculus 414 * * * 
110 Muscardinus avellanarius 49 * * * 
111 Myotis daubentoni 1 - - * 
112 Miotis oxygnathus 312 * - * 
113 Micromus minutus 2 - - * 
114 Neomys fodiens 5 - * * 
115 Cricetus cricetus 4 - - * 
116 Nyctereutes procyonoides 1 - * - 
117 Cricetulus migratorius 5 - * - 
118 Crocidura ieucodon 1 - - * 
119 Crocidura suaveolens 3 * - * 
120 Dryabatis major 1 - * - 
121 Dyromys nitedula 17 * * * 
122 Erinaceus europaeus 1 - * * 
123 Eptesicus serotinus 1 - - * 
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124 Meles meles 1 - * - 
125 Ondatra zibethicus 10 * * * 
126 Plecotus auritus 19 * * * 
127 Procyon lotor 1 - - * 
128 Rattus norvegicus 60 * - * 
129 Rhinolophus hipposideros 15 - * * 
130 Sciurus vulgaris 6 - * - 
131 Sorex ranius (araneus) 6 - - * 
132 Sus scrofa 1 - * * 
133 Talpa europaea 1 - * * 
134 Vulpes vulpes 3 - * * 
135 Vespertilio murinus 186 * * * 
136 Nycteutes procyonoides 1 - - * 
137 Helis silvestris 1 - * * 

 3786 – indivizi sălbatici     
 2200 – sinantropi     
 5986-total     

 
În paralel cu toate cercetările parazitologice efectuate pe parcurs am reuşit să revizuesc şi 

fauna din Natură (Biodiversitatea Speciilor), care servesc drept „gazde” pentru  paraziţii din natură, 
şi parazitofauna existentă în teritoriu.  

Totodată am înregistrat graficul dinamicii șeptelului de animale de fermă de pe teritoriul 
Republicii Moldova conform datelor statistice înregistrate pe parcursul a 100 ani care de asemeni 
este influențat de parazitofauna existentă în teritoriu. (Vezi Foto 3) 

 

 
Foto 3. Dinamica şeptelului animalelor de fermă de pe teritoriul Republicii Moldova de pe parcursul a 100 ani. 

 
Aşa, spre exemplu, aplicând un fon negru pe harta globală ce exprimă răspândirea geografică 

numai a Malariei, o bună parte din  suprafaţă este colorată în negru, dar dacă ar fi întroduse pe harta 
Globului Pământesc toate maladiile parazitare existente în culoare neagră, întrega  hartă ar fi 
colorată totalmente în negru. Pentru că este constatat că anual pe globul pământesc circa 100 mln de 
oameni se îmbolnăvesc de malarie, dintre care circa 10 mln decedează din cauza acestei malarii. 
(vezi Foto 4) 
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APRECIEREA REZULTATELOR OBŢINUTE 
Aşadar, în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării a zecilor de mii de autopsii 

parazitologice totale a carcaselor de la abator, am constatat o invadare totală a animalelor 
sacrificate, în fiecare dintre acestea depistând cele mai diverse specii de paraziţi şi, în principiu n-
am găsit nici un individ liber de paraziţi. Pentru că în fiecare carcas depistam o oarecae specie de 
paraziţi. Iar în altele şi câte 2, 3 şi mai multe specii. Mai mult, am constatat că din miile de autopsii 
parazitologice totale efectuate n-am evidenţiat nici-un organism liber de paraziţi. Totodată, am 
constatat că diverse specii de paraziţi se pot localiza în cele mai diverse organe şi sisteme de organe 
şi practic n-am constatat oarecare ţesuturi în care paraziţii n-ar putea să se localizeze. Prin studiul 
bibliografic al diverselor patologii care au avut loc  în urma multiplelor  epidemii şi pandemii 
provocate de paraziţi, am constatat o legitate statistică, care exprimă un adevăr de nivel global, că: 
„Din cauza epidemiilor şi pandemiilor parazitare a decedat mult mai multă lume decât în cele peste 
500 de războaie mari şi mici, care au avut loc pe întreaga noastră Planetă” 

În final, analizând fundamental şi  rezumând întrega bază de date, referitoare atât la 
cercetările general parazitologice, cât şi a celor general biologice proprii (originale) acumulate 
practic pe parcursul întregii vieţi, am ajuns la convingerea definitivă că  P a r a z i t i s m u l este 
una din cele mai răspândite forme de interrelaţii dintre organisme din întraga biosferă şi una din 
cele mai complexe forme de manifestare a vieţii de pe tot globul pământesc şi, în principiu, „Teoria 
proceselor parazitare” elaborată în baza rezultatelor acumulate pe parcursul cercetărilor multianuale 

32 
 



Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre 
 
dispune de un deosebit potenţial ştiinţific atât în plan teoretic, cât şi de elaborare a recomandărilor şi 
implementărilor practice”. 

În încheiere am expus şi o recomandare pentru lumea întreagă, referitoare la strategia 
metodelor de combatere şi prevenire a parazitozelor: 

„Dragi concetăţeni din lumea întreagă, haideţi cu toţii împreună la nivelul Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (acum dispunând de teoria parazitologică fundamentală (vezi monografia 
„Teoria proceselor parazitare”) să organizăm un front comun (să informăm şi să pregătim viitorii 
„ostaşi” încă de pe băncile şcolii) şi să luptăm cu parazitismul, care se manifestă ca o corupţie 
general biologică, ca să salvăm Viaţa de pe Planeta Pământ!”. 
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Abstract. The numerous scientific data regarding historical and biological aspects of transformation of wild brown rat in 

laboratory animal are summarized in the review. A special consideration was given to the influence of anthropogenic factor which 
favoured the increase of animals’ ethological plasticity.  Relying on the analysis of neuromediators and neuroendocrines changes by 
rats’ domestication a supposition about the peculiarities of stress influence upon physiological functions by albino rats is made. The 
impact of the ecological and physiological factors on the transformation of the brown rat in laboratory animal 
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Omul s-a transformat din component al biocenozei în forţă geologică, care asigură un impact 
dublu asupra lumii animale [17]: pe de o parte, reduce semnificativ biodiversitatea  multor specii de 
animale, pe de altă parte – creează condiţii favorabile pentru răspândirea şi reproducerea unor specii 
[9], printre care poate fi menţionat şi  şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus Berkenhout,1769) [13].   
În experienţe  biomedicale, precum şi în cercetări farmaceutice şi microbiologice, printre cele 250 
specii de animale utilizate, un loc important îl deţine  şobolanul alb [8]. Evoluția  fiziologiei 
demonstrează elocvent că   progresul ei a fost determinat de implementarea în practica 
experimentală a noilor metode performante de cercetare [6], precum şi de utilizarea în experienţe a 
unor anumite specii de animale [12]. Din mai multe puncte  de vedere şobolanul alb prezintă un 
model experimental deosebit de potrivit pentru mai multe cercetări  experimentale [14], motiv din 
care analiza bazelor biologice de  transformare a  animalului sălbatic în animal de laborator este 
deosebit de actuală. 

 
Filogeneză şi răspândire a şobolanilor 

Centrul originii şi răspândirii genului Rattus a fost  Câmpia Mare Chineză [28].  Apariţia 
şobolanilor cenuşii în Pleistocen în habitate izolate, la marginea de nord a arealului ocupat de gen, a 
stat la baza concluzionării că aceste animale  au fost cele mai tinere  în cadrul genului Rattus  [8]. 
Actualmente, se disting 2 linii filetice de  bază a şobolanului cenuşiu: linia iniţială est-chineză cu 
vârsta de, aproximativ, 2 milioane ani şi cea derivată – indiană cu vârsta de aproximativ 2 mii ani 
[3,8].  Fiind o specie  cu potenţial reproductiv foarte mare,  şobolanii  au avut necesitate permanentă 
în spaţiu vital. S-a constatat că  reprezentaţii genului Rattus se caracterizează prin lipsă formelor 
extreme de specializare adaptativă, de rând cu extinderea adaptativă evidentă, care a contribuit şi a  
favorizat răspândirea pe larg şi acomodarea extrem de performantă la condiţiile variate ale mediului 
ambiant [15].  Pentru extindrea spaţiului vital al şobolanilor deosebit de  important s-a dovedit a fi 
migraţiunea [4], care a asigurat transformarea speciei asiatice R. norvegicus în specie 
semicosmopolită. Într-o perioadă istorică foarte scurtă şobolanii au ocupat un teritoriu destul de 
mare pe Terra, cu excepţia Antarctidei [7,8]. 

Evident că răspândirea şobolanilor pe cale naturală, prin migraţiune activă, a fost limitată de 
capacităţile biologice şi fiziologice ale animalelor şi condiţiile geografice favorabile doar 
migraţiunii în direcţia vestică, pe marginea litoralelor oceanelor Pacific şi Indian [9]. Utilizarea  a 
surselor de transport pe apă, cu cca 5000–3000 de ani în urmă [6] a creat condiţii favorabile pentru 
migraţiunea pasivă a animalelor, devenite deja sinantropie, şi a  favorizat semnificativ creşterea 
vitezei de deplasare în direcţie vestică.  

Penetraţia masivă a animalelor în mediul cu condiţii favorabile de existenţă a condus la faptul 
că  la începutul secolul al XIX-lea şobolanii cenuşii au suprimat şi au eliminat şobolani negri din 
ecosistemele urbanizate  în toate ţările continentului vechi [8,13]. Acest fenomen se interpretează în 
felul următor: având greutatea corporală de 2 ori mai mare, decît şobolanii negri [8], şobolanii 
cenuşii prezintă o acomodare mai bună la temperaturi joase. Fiziologia ecologică a stabilit 
proporţionalitatea directă dintre greutatea corporală, suprafaţa corporală şi termogeneză. Având 
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avantaj în greutate corporală, şobolanii cenuşii se caracterizează prin  agresivitate mare faţă de 
concurenţi [11], ceea ce măreşte semnificativ şansele lor în lupta dintre specii pentru aceeaşi nişă 
ecologică [13]. 

Şobolanul cenuşiu, făcând parte dintr-o specie progresivă, au cucerit un areal istoric vast în 
cursul Holocenului, însă expansiunea arealului determinată de penetraţia masivă în Europa  s-a 
realizat  doar timp de  200-300 ani, în mare măsură  datorită activităţii umane [2,5].  

 
Impactul factorului antropogen asupra evoluţiei şobolanilor 

Interacţiunea ecologică între şobolani şi oameni, care a influenţat în mare măsură evoluţia   
specifică a animalelor s-a produs datorită particularităţii de migraţiune a acestora.  Tipul 
caracteristic de om modern (Homo sapiens sapiens) ca specie biologică s-a format aproximativ cu 
40000-60000 ani în urmă la începutul Erei cuaternare în regiunea Africii de Est [1]. De  menţionat 
că migraţiunile oamenilor şi ale şobolanilor s-au intersectat: spre est s-a realizat  în direcţii opuse, 
iar în direcţia de vest – în acelaşi sens. Evident că pe parcursul migraţiunii active a animalelor, de 
rând cu căile de migraţiune umană, unele populaţii de rozătoare au interacţionat cu cele umane [2]. 
Staţiunile paleolitice şi neolitice umane, cu mai multe grămezi de resturi de bucătărie, au asigurat 
baza trofică suplimentară, dar, totodată, şi adăpost de prădători, fapt despre care mărturiseşte 
prezenţa osemintelor de şobolani pe traectul migraţiunii  oamenilor [3,14].  Şobolanii, prezentând  
mai multe particularităţi biologice asemănătoare  omului, au invadat nişa ecologică umană datorită 
gradului minimal de concurenţă biologică dintre specii, la această etapa de evoluţie. În această 
situaţie, una dintre modalităţile de interacţiune dintre specii, a devenit  comensalismul –  simbioza 
trofică care a prezentat rozătoarelor posibilitatea de a obţine surse suplimentare de alimentaţie şi 
protecţie indirectă pentru prădătorii mai periculoşi şi mai abili  ca omul [10].  

Progresul societăţii umane în Epoca Neolitului, exprimat prin formarea şi dezvoltarea 
agriculturii, a condus la crearea locuinţelor sedentare şi a stimulat apariţia relaţiei noi, specifice 
dintre om şi unele animale, numită de sinantropie [10,11]. Folosind ca bază comensalismul, 
şobolanii au devenit  sinantropi, utilizând la  maxim excesul de surse nutritive, precum şi avantajele 
modului sedentar de viaţă al omului. Există supoziţia că animalele sinantrope au apărut 6-10 mii ani 
în urmă [16].  Prin urmare, popularea Europei în ultimul mileniu până la era noastră de către 
şobolani a fost realizată de animale sinantrope. Fenomenul sinantropiei la şobolani constă în 
combinarea unicală a caracteristicilor biologice manifestate în condiţii specifice.   

Mecanismele  trecerii şobolanilor ca şi şoarecilor  la modul de viaţă sinantrop sunt bazate, 
întâi de toate, pe predispoziţia populaţiilor concrete la comensalism şi similitudinea necesităţilor 
biologice la specia dependentă – şobolan şi la cea determinantă – omul [15]. Sinantropia la şobolani 
a condiţionat răspândirea rapidă,  dependentă doar de condiţiile ambientale prezentate de om. 
Răspândirea şobolanilor, de rând cu existenţa lor, sunt strâns legate cu activitatea omului, ceea ce a 
prezentat pentru animale  următoarele consecinţe,  generalizate în Tabel. 

 
Tabelul nr. 1 

INFLUENŢA SINANTROPIEI ASUPRA SUPRAVIEŢUIRII ŞI RĂSPÂNDIRII ŞOBOLANILOR 
 

Factor de sinantropie Consecinţe favorabile 
Bază trofică stabilă Evrifagia [3,4].  

Posibilităţi pentru reproducerea masivă [2,3,13]. 
Caracterul dinamic al structurilor sociale [15,16]. 

Prezenţa constantă a 
 surselor de apă 

Şobolanii au devenit evribionţi prin extinderea locurilor prielnice pentru existenţă 
[13]. 

Utilizarea locuinţelor sau/ 
şi a construcţiilor umane  

Îndependenţa reproducerii de condiţiile naturale pe parcursul întregului an [4,6]. 
Micşorarea influenţei  fotoperiodicităţii asupra procesului de reproducere [7,13]. 
Creşterea duratei de viaţă [4,7]. 
Modificarea ritmului de activitate [16,17]. 
Limitarea activităţii  prădătorilor [2,6]. 

Transportul maritim şi fluvial. Depăşirea  barierelor geografice în termene scurte. Cucerirea spaţiului ambiental 
nou [9,10].  
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Dintre numeroasele schimbări sociale importante, crearea oraşelor şi, ulterior, revoluţia  
industrială în Europa, la hotarul  secolelor XVIII-XIX,  cel mai mult au stimulat creşterea rapidă a 
oraşelor mari [16], în care s-au creat condiţii ambientale cu factori naturali destul de  modificaţi sau 
substituiţi de cei antropogeni, ceea ce a contribuit la transformarea şobolanilor din specie sinantropă 
în specie sinurbanistă [17]. Mediul urban a fost şi rămâne foarte dificil pentru supravieţuirea  
majorităţii animalelor, întrucât are o varietate a habitatului foarte complexă, cu caracter mozaicist 
de repartizare, incomparabil cu cel natural [16-18]. Aceasta pune în dificultate realizarea problemei 
de acomodare  comportamentală în mediul complex. Mediul ambiental urban prezintă un dinamism 
cu caracter neprognozat  extrem de pronunţat. Micşorarea inevitabilă a distanţei de contact cu omul 
prezintă pericol pentru existenţa  animalelor. La etapa iniţială de interacţiune dintre om şi şobolan, 
relaţiile acestora pot fi caracterizate ca  concurenţă „nestrictă” [15].  Dar, deja de mult timp este 
destul de dificil a ne imagina prejudiciile materiale şi cele de sănătate cauzate de şobolani – specie 
prolifică, viabilă şi „inteligentă”. Declanşarea măsurilor  de nimicire a şobolanilor a început odată 
cu conştientizarea şi aprecierea daunelor pricinuite de către aceştia [17]. Aplicarea procedeelor 
multiple de nimicire a şobolanilor de către om a determinat supravieţuirea şi reproducerea doar a 
celor cu capacităţi comportamentale excepţionale. Pornind de la faptul că şobolanii reprezintă 
animalele sociale, trebuie de luat în  consideraţie faptul că indivizii de şobolani din populaţiile 
urbane se acomodează nu doar la mediul ambiental, ci şi la sistemul de relaţii în populaţie care 
determină modificări suficiente pentru supravieţuire [26]. Astfel, datorită întâi de toate sinantropiei,  
apoi sinurbanismului, şobolanii, căpătând combinaţii unicale ale caracteristicilor biologice 
manifestate în condiţii respective, au obţinut un complex vast de particularităţi fiziologice, 
ecologice şi comportamentale, care în ansamblu au contribuit la formarea  plasticităţii ecologice 
extrem de accentuate, necesară  acomodării în zoocenozele antropizate [18]. 

 
Albinismul, caracter genetic decisiv în  apariţia animalului de laborator 

În prima jumătate a  secolul XIX, în evoluţia şobolanilor a survenit un eveniment important. 
În populaţiile eterogene, variate din punct de vedere genetic, au fost evidenţiate animale cu a cărei  
coloraţia blanei aberandă şi rară – albinoşii. Prima sursă a modificării ereditare a fost mutaţia,  
soartă ulterioară a fost determinată în cadrul selecţiei artificiale de către om. Colorarea aberandă ale 
animalelor, în primul rând albinoşii, întotdeauna atrăgeau atenţia naturaliştilor [8,13]. Surprinzător, 
dar domicilizarea şobolanilor a fost condiţionată, pe de o parte, de  deşteptarea atidudinii umane 
faţă de animale, iar, pe de altă parte, cât de paradoxal  ar părea, de distracţia sângeroasă a omului.    
În Marea Britanie în sec. XVIII-XIX  a apărut o modalitate nouă de nimicire a şobolanilor   – 
hăituirea acestora de către câinii de luptă şi de vânătoare. Prinderea în proporţii mari, dar şi 
reproducerea  şobolanilor a evidenţiat existenţa animalelor nu doar de diferite nuanţe naturale de 
coloraţie a blanei, numită agouti,  ci şi de coloraţii aberande, dintre care cele mai răspândite au fost: 

a) bălţarea irlandeză – pată de culoare albă pe piept, determinată de alela recesivă h1;  
b) mutaţia nonagouti – coloraţia părului este complet neagră,  determinată de alela recesivă în    

locusul a;  
c) de glugă (hooded - engl.), capul şi partea superioară a spatelui sunt de culoare  neagră, restul 

corpului fiind alb (alelă hh);  
d) cei mai rari au fost şobolanii de culoare albă – albinoşii, care de la bun început prezentau doar 

interes estetic, n-au fost nimiciţi, ulterior domiciliaţi şi utilizaţi pentru selecţia mai multor linii de 
şobolani albi [7,8,13].  

Albinismul prezintă caracter ereditar determinat de prezenţa genei  recesive, care în stare 
homozigotă blochează sinteza de melanină.  Frecvenţa apariţiei albinismului la şobolani variază în 
limitele 1:20000-1:70000 [3]. Informaţia referitor la debutul întreţinerii şi selecţiei şobolanilor cu 
culori aberande  este destul de puţină: pe o gravură din 1851 a fost înfăţişat deratizatorul curţii 
Regale ţinând în mână cuşca cu câţiva indivizi de şobolani albi. 

Posibilitatea apariţiei albinoşilor în populaţia şobolanilor cenuşii domesticiţi a fost 
demonstrată de  D.H. King, care a înregistrat în generaţia a 27-a prezenţa albinoşilor [10]. Evident,  
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în natură aceste animale sunt rare, din care cauză datele respective în literatura sunt foarte puţine şi 
de aceea permanent atrag atenţia naturaliştilor.   

Garnitura diploidă respectivă a cromozomilor  garantează izolarea genetică completă a 
speciilor de şobolani foarte apropiate filogenetic, fiind cea mai performantă dintre tipurile de izolare 
reproductivă, asigurând diferenţierea speciilor [3,21]. Această particularitate  se confirmă adăugător 
prin imposibilitatea obţinerii descendenţilor viabili în condiţii naturale sau la hibridarea prin 
însămânţarea artificială a femelelor şobolanilor cenuşii sau negri [21]. De aceea, şobolanul alb 
provine de la şobolanul cenuşiu [6,7,19] şi după nomenclatura binară poartă numele şobolanul alb 
de laborator (Rattus norvegicus var. alba) [7]. 

 
Impactul stresului asupra  domesticirii şobolanilor  

Domesticirea reprezintă un proces de modificare a animalelor sălbatice, care pe parcursul mai 
multor generaţii, datorită activităţii umane orientate, au fost  izolate genetic şi ecologic de indivizii 
strămoşi sălbatici [16,22,25]. Evident,  selecţia albinoşilor  a diminuat suficient comportamentul 
agresiv al acestora, specific  stresului emoţional [12], provocat de deprivarea libertăţii şi contactul 
animalului sălbatic cu omul. Reorganizarea genetică a corelat cu modificări morfofiziologice: 1) 
micşorarea masei creierului [4,6]; 2) diminuarea reflexului de libertate [16]; 3) reducerea acuităţii 
de percepere sensorială [23], 4) lipsa influenţei ritmului circadian  asupra reproductivităţii [4]; 5) 
reducerea reflexului de apărare a descendenţilor [17,20]. Reproducerea în condiţii optimale de 
alimentaţie şi intreţinere sub presiunea selecţiei artificiale a provocat apariţia  formei noi Rattus 
norvegicus f. domesticus, care a păstrat majoritatea caracterelor biologice specifice pentru specie în 
condiţii naturale [3,4,29]. Analiza cauzelor de domicilizare a demonstrat că un rol major în acest 
proces l-a avut handling exclusiv la vârstă postnatală timpurie [11], care induce modificări în 
activitatea nervoasă şi reduce suficient reacţiile  emoţionale aversive provocate de contactul cu 
omul [18,24]. Transformarea accentuată a comportamentului, cauzată de handling se datorează  
modificărilor în sistemele neuromediatoare  ale creierului şi cele neuroendocrine [26], care prezintă 
reglatori universali ai proceselor genetice şi fiziologice, determinând perfecţionarea şi complicarea 
mecanismelor ontogenetice de reglare posibil, în primul rând, de reducere a reactivităţii la stres 
controlată de către corticosuprarenale şi medulosuprarenale[23,27].   

În opinia noastră, una dintre premisele domicilizării reuşite a şobolanilor constă în 
particularitatea de reacţie la stresul excesiv a şobolanilor albinoşi. Rezultatele cercetărilor realizate  
de către acad. T.Furdui [24, 27] au demonstrat că în situaţii identice de conflict animalele prezintă o 
reacţie  individuală la stres a sistemelor neuroendocrine,  care s-a evidenţiat în mod deosebit la 
şobolanii albi. Albinismul prezintă o mutaţie tipică cu efect pleiotrop [19], care determină nu doar 
modificarea colorării tegumentelor şi a irisului, ci şi activitatea locomotoră redusă [7], deteriorarea 
vederii [6,21], precum şi reducerea reactivităţii la acţiunea factorilor stresanţi, proprii proceselor de 
domesticire [22,26]. Toate caracterele, în ansamblu,  contribuie la micşorarea reflexului de libertate, 
ceea ce indică asupra limitării stresului excesiv la etapele iniţiale de domesticire. Despre  impactul  
stresului mărturiseşte păstrarea capacităţii de reproducere în cadrul selecţiei şobolanilor albi 
[16,21]. Este bine cunoscut faptul că stresul excesiv asigură un efect puternic inhibitor asupra 
etapelor de bază ale proceselor reproductive [28, 29]. Luând în consideraţie frecvenţa foarte mică de 
apariţie a albinoşilor în natură [19], trebuie de menţionat că reproducerea acestora în populaţii 
artificiale foarte mici a devenit posibilă doar în cazul când stresarea animalelor, aflate în condiţii de 
contact inevitabil cu omul în spaţiu limitat,  nu a afectat suficient sistemul reproductiv şi prosesul de 
reproducere. Astfel, apariţia şobolanului alb (Rattus norvegicus var. alba) a fost determinată de 
modificarea reactivităţii sistemelor neurohormonale care realizează reacţia de stres, asigurând 
acomodarea organismului pentru existenţă în condiţii ecologice noi, contribuind la dezvoltarea 
ontogenetică şi supravieţuirea speciei [20].  

CONCLUZII 
Astfel, şobolanii albi prezintă obiectul a două experienţe grandioase:  
prima – cu durată  de câteva milioane de ani, efectuată de către natura care prin intermediul 

selecţiei naturale a realizat transformarea şobolanilor din ecosisteme naturale în  comensali, iar apoi 
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în animale sinantrope şi sinurbane cu acomodări specifice la aprovizionarea existentă în 
zoocenozele antropizate;  

a doua experienţă a fost realizată de către om în termen foarte scurt (cca 50 ani), în baza 
evoluţiei naturale, ca rezultat obţinându-se un tip nou de animal domestic – animal de laborator.   
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EVALUAREA PARAMETRILOR CANTITATIVI LA UNELE GENOTIPURI DE IN 

(LINUM USITATISSIMUM L.) 
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Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
 

Abstract. Flax has been a valuable medicinal and technical annual plant for ages. Places of origin of this species include the 
areas of the Mediterranean Sea and South-West Asia. Relatives of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) are Linum angustifolium 
Huds. and Linum perenne L. There is a great demand for the diversity of products from this crop on the international market. This 
predetermines the creation of new valuable cultivars adapted to different environmental conditions. Current studies cover at the 
international level the following directions: increase of productivity potential, increase of resistance to unfavorable biotic and 
abiotic factors, improvement of qualitative yield indices. Flax is a known but extremely rare crop for the Republic of Moldova. 
However, soil and climatic conditions of the country allow its cultivation on the significant part of the territory. 
 

Cuvinte cheie: Linum usitatissimum L., soi, caractere cantitative, productivitate, masa a 1000 de semințe. 
 

INTRODUCERE 
Inul aparține familiei Linaceae, genului Linum L. ce cuprinde peste 200 de specii, dintre care 

cea mai importantă este Linum usitatissimum L. Ea se cultivă atât pentru ulei, cât și pentru fibre. 
Este o cultură oleaginoasă, tehnică şi medicinală de mare importanță cu un spectru larg de utilizare, 
fiind folosită şi în scopuri decorative. Pe parcursul multor sute de ani şi până în prezent inul 
reprezintă un element important pentru economia multor țări. Datorită marilor perspective pe care le 
are, prin diversificarea modului de utilizare a producției principale cât şi a subproduselor rezultate. 
De meționat, că până în secolul XXI nici un compus chimic artificial nu a înlocuit produsele de in 
(Karg, 2011).  

MATERIALE ȘI METODE  
În calitate de material biologic pentru cercetare au servit 16 genotipuri de in (Linum 

usitatissimum L.) care se diferențiază după domeniul de utilizare şi reprezintă diferite grupe 
ecologo-geografice. După locul de origine se regăsesc mostre din Rusia, Germania, Ucraina, 
Polonia, Argentina. Formele de in s-au adaptat la condițiile agro-climatice din zona centrală a 
Republicii Moldova. 

Cercetările efectuate asupra culturii inului s-au realizat în cadrul Laboratorului Resurse 
Genetice Vegetale, cât și pe loturile experimentale ale Institutului de Genetică, Fiziologie și 
Protecție a Plantelor. Experiențele de câmp au fost montate în parcele experimentale conform 
schemei de semănat – în rânduri obişnuite cu distanţa între ele de 20 cm. Semințele s-au încorporat 
în sol la o adâncime de 7-10 cm. 

Evaluarea principalelor caractere s-a realizat în conformitate cu metodele de cercetare 
aprobate în ameliorare [1,3,5,8]. Analiza tuturor parametrilor s-a executat conform cerințelor 
Descriptorilor internaționali [7]. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Productivitatea genotipurilor de in (Linum usitatissimum L.) depinde, în mare măsură, de 
trăsăturile specifice ale soiului, de condițiile pedo-climatice ale zonei, precum și de condițiile agro-
meteorologice anuale înregistrate în decursul efectuării cercetărilor. 

Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice din primăvara anului 2017 au fost 
satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor. Temperatura medie a aerului pe parcursul 
sezonului (martie-mai) a constituit în teritoriu +10,4..+11,9°С, fiind cu 1,3-2,4°С mai ridicată față 
de normă, cea ce se semnalează în medie o dată la 5-10 ani. Cantitatea de precipitații căzute în 
decursul primăverii a constituit pe teritoriu 115-230 mm (100-200% din normă) [9]. Pentru sezonul 
de vară s-a înregistrat temperatura medie a aerului în teritoriu de +20,7..+22,9ºС, fiind în fond cu 
1,3-2,3ºС mai ridicată faţă de normă. Vreme anomal de caldă pe teritoriul țării s-a semnalat în 
decada a treia a lunii iunie, când temperatura medie decadică a aerului a fost cu 3-4ºС mai ridicată 
față de normă, fapt înregistrat pentru această decadă în medie o dată în 10 ani. Vreme foarte caldă s-
a depistat și în primele două decade ale lunii august [10]. Cantitatea de precipitaţii pe parcursul 
sezonului în jumătatea de sud și izolat în raioanele centrale ale țării (pe 55% din teritoriu) a 
constituit 160-240 mm (80-130% din normă). Deosebit de multe  precipitaţii s-au semnalat în luna 
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iulie în unele raioane de sud – 115-135 mm (200-240% din norma lunară), ceea  ce în a ceastă lună 
se atestă în medie o dată în 10 ani [10]. În procesul studiului s-au evaluat mai multe surse de 
germoplasmă de proveniență geografică diferită. În baza efectuării analizei morfologice, formele 
studiate au fost sistematizate după un șir de parametri, rezultatele obținute sunt prezentate în 
Tabelul nr. 1 și Tabelul nr. 2 

 
Tabelul nr. 1 

PARAMETRII CANTITATIVI AL GENOTIPURILOR DE LINUM USITATISSIMUM L. 

Nr. ord. Genotipul Talia plantei 
(cm) 

Numărul de 
ramificaţii 
principale 

Numărul de 
flori per plantă 

Numărul de 
capsule per 

plantă 

1 Dichl – 8 48,7±1,61 7,8±0,66 20,8±1,60 17,2±1,64 
2 Duflavin N 5 47,3±1,07 9,4±0,90 29,8±3,04 22,8±2,95 
3 Kaufmann 49,3±1,13 10,9±0,66 29,7±4,63 25,6±3,77 
4 Blaringham 48,8±1,79 8,3±0,58 23,8±3,25 19,7±2,64 
5 Höncheberger 50,8±1,33 10,9±0,90 31,8±4,13 28,7±3,67 
6 k-7766  (Polonia) 53,6±2,05 11,5±1,26 21,6±2,44 16,7±2,17 
7 k-7907 (Argentina) 46,7±0,83 9,2±1,0 21,1±2,42 17,1±2,11 
8 Р – 625 52,0±1,96 8,0±0,56 17,3±0,88 15,3±0,80 
9 Псковский Л 3-2 44,7±1,55 9,7±0,78 21,9±2,46 19,1±2,30 

10 Торжокский 4 65,2±1,92 9,9±0,86 18,0±1,15 13,6±0,81 
11 Полесский - 6 66,4±1,67 9,5±0,45 17,9±0,92 16,0±1,04 
12 Визит 50,6±1,92 12,4±1,01 24,0±2,13 19,1±2,18 
13 Батист 59,5±2,07 10,9±1,05 26,0±2,97 22,9±2,94 
14 Белинка  68,5±1,65 14,9±1,18 28,6±3,53 23,7±3,06 
15 Б – 36 72,6±2,47 10,1±1,13 23,6±2,07 20,7±1,87 
16 Н – 225 61,4±2,34 13,8±0,77 50,3±4,99 43,2±4,89 

 
La mostrele studiate amplitudinea variației înălțimii plantelor s-a încadrat în limitele 

44,7±1,55 (Псковский Л 3-2) – 72,6±2,47 cm (Б – 36). Manifestarea acestui caracter depinde atât 
de genotip, cât și de condițiile climaterice. Din datele relatate (Tabelul 1) se poate observa că în 
cadrul unei tulpini se formează în medie de la 7,8±0,66 până la 14,9±1,18 ramificaţii principale. 
Factorii de mediu (ecologici), îndeosebi precipitațiile din luna iulie, au influiențat pozitiv asupra 
formării florilor și fructelor. În cazul parametrilor numărul de flori și numărul de capsule a fost 
evidențiată o gamă înaltă a variabilității. Cel mai mare număr de flori și fructe s-a înregistrat la 
genotipul H-225, constituind în medie 50,3±4,99 și 43,2±4,89, însă numărul minimal de flori per 
plantă l-a avut P-625 – 17,3±0,88. După numărul de capsule cele mai mici valori s-au remarcat la 
soiul Торжокский 4 – 13,6±0,81. 

 
Tabelul nr. 2 

PARAMETRII LINIARI AI CAPSULELOR ŞI INDICII CANTITATIVI AI SEMINȚELOR DE IN  

Nr. ord. Genotipul 
Lungimea 
capsulei 

(mm) 

Lățimea 
capsulei (mm) 

Masa 
semințelor per 

plantă (g) 

Masa a 1000 
de semințe (g) 

1 Dichl – 8 7.7±0,15 6.4±0,16 1,16±0,10 6,29 
2 Duflavin N 5 6.8±0,25 6.5±0,17 1,18±0,10 5,29 
3 Kaufmann 7.2±0,25 7.1±0,18 1,11±0,13 5,90 
4 Blaringham 8.0±0,21 7.5±0,22 1,22±0,10 6,44 
5 Höncheberger 7.6±0,16 7.5±0,17 1,49±0,13 6,02 
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6 k-7766  (Polonia) 7.6±0,16 6.6±0,16 0,72±0,08 5,19 
7 k- 7907  (Argentina) 8.0±0,15 7.3±0,15 0,92±0,09 6,15 
8 Р – 625 6.5±0,17 6.3±0,15 0,56±0,04 5,21 
9 Псковский Л 3-2 7.4±0,16 7.4±0,16 1,32±0,09 6,26 
10 Торжокский 4 6.4±0,16 5.7±0,15 0,56±0,07 4,26 
11 Полесский – 6 6.6±0,16 6.8±0,13 0,59±0,03 4,30 
12 Визит 6.6±0,31 6.6±0,22 0,78±0,09 4,24 
13 Батист 7.1±0,18 6.9±0,10 1,19±0,25 4,74 
14 Белинка  7.1±0,23 6.6±0,17 0,74±0,07 4,32 
15 Б – 36 6.7±0,15 7.0±0,30 0,82±0,06 4,13 
16 Н – 225 7.4±0,27 6.3±0,30 1,64±0,16 4,15 

 
Potențialul biologic de productivitate pentru toate culturile se găsește într-o strânsă 

interacțiune cu mediul. Acest caracter este complex și combină un grup de parametri cu efect 
cumulativ: numărul de ramificații, numărul de flori și capsule, masa semințelor etc. Fructul la 
in este o capsulă cu 5 loje. Fiecare lojă este împărțită în două printr-un perete fals, iar în fiecare 
compartiment ar trebui să fie câte o sămânță, însă, de regulă, se găsesc câte 7-9 semințe [2;4]. 
Capsulele unor genotipuri sunt practic sferice, dimensiunile celor două diametre fiind egale, precum 
la – Псковский Л 3-2, Визит, Höncheberger, Kaufmann. Însă, în restul cazurilor, capsulele au 
dimensiuni mai mari în lungime, decât în lăţime. Valoarea diametrului vertical la fructele de in 
variază în limitele 6,4±0,16 și 8,0±0,15, iar dimensiunile diametrului orizontal se încadrează în șirul 
de 6,3±0,15 – 7,5±0,17. 

Rezultatele studiului comparativ al productivităţii medii a mostrelor de in incluse în tabelul 
nr. 2, cultivate în zona centrală a Republicii Moldova, demonstrează că după acest parametru se 
evidenţiază genotipul Höncheberger cu 1,49±0,13 g, iar o productivitate minimă a fost înregistrată 
la genotipul P-625 cu 0,56±0,04 g, caracteristic acestor soiuri fiind talia joasă a plantei de până la 
50,8±1,33 cm – 52,0±1,96 cm. Din plantele cu talia înaltă genotipul H-225 a fost cel mai productiv, 
atingând în înălțime 61,4±2,34 cm. La această mostră masa semințelor per plantă a constituit în 
medie 1,64±0,16 g. Valorile minime înregistrate după acest parametru (0,56±0,07 g) au fost 
semnalate la soiul Торжокский 4. Înălțimea lui medie era de 65,2±1,92 cm. După masa a 1000 de 
semințe s-au evidențiat, de asemenea, deosebiri  semnificative între soiuri. Astfel, acest parametru a 
oscilat în limitele  4,13 g (Б-36) și 6,44 g (Blaringham). Cantitatea semințelor de in într-un gram a 
variat în medie de la 170 până la 250, iar dimensiunile lor au fost de 2,8-5,2 mm (lungime) şi 1,9-
3,0 mm (lăţime). Corespunzător Descritorilor internaţionali [7] se consideră a fi seminţe de 
dimensiuni mici (< 4,25 mm) şi medii (4,25-5,24 mm) – după lungime, iar după lăţime înguste (< 
2,80 mm) şi medii (2,80-3,79 mm). Din șirul genotipurilor studiate opt forme au avut seminţe de 
dimensiuni mici – Торжокский 4, Полесский – 6, Визит,  Батист, H – 225, Duflavin N 5,  
Белинка, Б – 36 şi opt de dimensiuni medii – Dichl-8, Псковский Л 3-2, К – 7766 (Polonia),  
Kaufmann, P – 625, K – 7907 (Argentina), Blaringham 4, Höncheberger. 

 
CONCLUZII 

Condițiile climaterice din perioada efectuării cercetărilor au influenţat slab-negativ asupra 
înălțimii plantelor și lungimii firului tehnic la formele de in pentru fibre, deoarece precipitațiile pe 
parcursul lunii iunie 2017 au avut preponderent caracter de aversă și au căzut neuniform în teritoriu, 
ceea ce a condus la stagnarea creşterii și dezvoltării plantelor. Însă pe parcursul lunii iulie, conform 
datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, pe teritoriul ţării s-a 
semnalat vreme mai caldă ca de obicei şi cu averse de ploi abundente pe cea mai mare parte a 
teritoriului. Această situație a influenţat pozitiv asupra procesului de fructificare, fapt ce a favorizat 
mărirea productivității. Ca urmare, pentru unele forme s-a acumulat cantitatea necesară de semințe 
pentru conservare. 
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În urma investigării parametrilor cantitativi la mostrele din colecția de in (Linum 
usitatissimum L.) în decursul a mai multor sezoane de vegetație, cu condiții climatice diferite, dar 
caracteristice zonei de Centru a Moldovei, va apărea posibilitatea selectării și multiplicării unui 
material semincer valoros și de perspectivă pentru ameliorare.  
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SPECIFICUL MANIFESTĂRII FAZELOR FENOLOGICE LA MOSTRELE 
DIN COLECȚIA DE IN 

 
Cuțitaru Doina  

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
 

Abstract. Flax is the oldest textile plant that was first known as a wild plant and later was introduced as a cultivated crop. 
Cultivated flax (Linum usitatissimum L.) is widely used for the production of textile products, food products, chemicals and 
pharmaceuticals. It is valued for technical oil used for thousands of years mainly in the Mediterranean area. Different researchers 
classified the accessions of cultivated flax by morphological and physiological traits. At present, the classification of N.I. Vavilov 
and V.N. Elladi is used, according to which Linum usitatissimum L. species is subdivided into three subspecies: L. usitatissimum L. 
ssp. eurasiaticum Vav. Et Ell., L. usitatissimum L. ssp. transitorium Ell., L. usitatissimum L. ssp. mediterraneum Vav. et Ell. 
 
Cuvinte cheie: Linum usitatissimum L., soi, fenofazele de dezvoltare, cerințe față de climă. 
 

INTRODUCERE 
Inul (Linum L.) face parte din familia Linaceae, care include circa 250 de specii și 12 genuri 

[9], se consideră a fi una din cele mai vechi plante cultivate de om. Mai întâi era cunoscut ca formă 
sălbatică (spontană), apoi s-a început cultivarea lui pentru tulpinile sale din care se obțin fibre, cât și 
pentru semințele bogate în ulei. Din punct de vedere economic, inul poate fi de două tipuri, și 
anume in pentru ulei, in pentru fibre, și inul mixt (sau intermediar) – rezultat în urmă hibridării  
inului pentru ulei cu cel pentru fibre. Cele mai mari recolte de semințe ale inului pentru ulei, se 
înregistrează în Asia și Orientul Mijlociu, după cum urmează: Federația Rusă 14%, China 12%, 
Kazahstan 11% și India 5%. Următoarele regiuni cu productivitate înaltă de semințe sunt Statele 
Unite ale Americii (6%) și Etiopia (3%) [9]. Inul s-a extins în cultură îndeosebi în zonele foarte 
favorabile, respectiv în zonele umede și răcoroase din centrul, nordul și nord-vestul Europei, în 
țările baltice și nordul Rusiei [5]. 

MATERIALE ȘI METODE  
În calitate de material biologic pentru cercetare au servit 16 genotipuri de in (Linum 

usitatissimum L.) care aparțin varietăților Linum usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell., L. 
usitatissimum convar. mediterraneum (Vav. et Ell.) Kulpaet Danert. și  L. usitatissimum ssp. 
usitatissimum Czernom. et Stankev.  

În experienţele de laborator şi de câmp efectuate a fost utilizat materialul semincer de in din 
colecția Laboratorului Resurse Genetice Vegetale al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție 
a Plantelor. Genotipurile incluse în studiu se diferențiază după origine, domeniul de utilizare și 
caracterele morfo-biologice. Formele evaluate își au originea din astfel de țări, precum Rusia, 
Ucraina, Polonia, Germania și Argentina. Evaluarea fazelor fenologice de dezvoltare s-a executat 
conform cerințelor Descriptorilor internaționali și îndrumărilor metodice aprobate în ameliorare 
[1,3,7,10,11].  

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Epoca de semănat devine favorabilă atunci, când în sol s-a realizat temperatura de 4-6º, ce 

rămâne constantă timp de 4-5 zile, cu tendințe de creștere [2,4,6]. Pe perioada de vegetație, de la 
semănat până la recoltare, inul necesită o sumă de temperaturi cuprinsă între 1600-1900ºC. 
Cerințele față de umiditate sunt mai reduse la inul pentru ulei față de cel de fibre. Pe întreg ciclu 
vital  inul de ulei necesită circa 150 mm precipitații, pe când la inul pentru fibre este necesară o 
cantitate de 170 -250 mm precipitații [2; 4]. Teritoriul Republicii Moldova  aparține zonei cu 
umiditate insuficientă. 

Cantitatea de precipitații scade de la nord-vest spre sud-est, de la 620 până la 490 mm pe 
parcursul anului. Temperatura medie anuală a aerului constituie +8 +10°C, iar cea a suprafeței 
solului +10 +12°C [14]. În zona de Centru a Republicii Moldova pe parcursul  perioadei de 
vegetație cultura inului se include în  două sezoane, sezonul de primăvară și vara,. Uneori din cauza 
condiţiilor agro-meteorologice poate sa se prelungească durata fenofazelor de dezvoltare până în 
luna septembrie (sezonul de toamnă). 

43 
 



Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre 
 

În sezonul de primăvară temperatura medie a aerului oscilează pe teritoriul ţării între +8ºC şi 
+10ºC. Pe parcursul primăverii cad în medie 105-150 mm de precipitații sau circa 24% din suma 
precipitațiilor anuale [12]. Temperatura medie multianuală a aerului pentru sezonul de vară 
constituie pe teritoriul ţării +18,5..+21,0ºC. Vara, comparativ cu alte anotimpuri ale anului, 
cantitatea precipitațiilor căzute variază în limite mari. Suma precipitațiilor în parcursul sezonului 
constituie în medie 170-235 mm, însă valorile variază de la 37 mm (Cahul, 1924) până la 531 
mm (Chişinău, 1948). Maximul zilnic de precipitații pe sezon constituie 70 - 218 mm [13]. 

Pe parcursul perioadei de vegetație s-au fixat fazele fenologice de dezvoltare a plantelor de in 
(Linum usitatissimum L.) (Tabelul 1, Tabelul 2). 

Tabelul nr. 1 
FAZELE FENOLOGICE DE DEZVOLTARE ALE GENOTIPURILOR DE LINUM USITATISSIMUM L.  

(CU TALIA JOASĂ) 

GENOTIPUL 
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Caracterul 
Perioada 
2017(I)/ 
2018(II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semănare/ 
răsărire în 

masă 

I 10 12 10 10 10 12 12 10 10 14 

II 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Răsărire/ 
începutul 
înfloririi 

I 42 45 42 45 45 42 45 45 45 42 

II 40 45 39 40 40 42 45 40 39 40 

Sfârşitul 
înfloririi 

I 108 110 108 108 108 100 110 108 108 100 
II 125 125 111 111 125 122 125 125 103 125 

Începutul 
formării 
fructelor 

I 45 47 45 47 47 45 47 47 47 45 

II 41 46 40 41 41 43 46 41 40 41 

Coacerea în 
masa a 

fructelor 

I 105 107 105 105 103 105 105 103 105 98 

II 132 132 118 118 132 129 132 132 110 132 

Sfârşitul 
perioadei de 

vegetație 

I 123 113 117 123 123 113 113 113 123 105 

II 139 139 125 125 139 136 139 139 117 139 

 
Analiza genotipurilor studiate a scos în evidență faptul că 10 forme sunt cu talia joasă (310-

649 mm) (Tabelul 1), iar 6 - cu talia mediu-joasă (650-769 mm) (Tabelul 2) [10]. Fenologia 
plantelor în condiții de câmp a fost urmărită pe tot parcursul perioade de vegetație: aprilie-
septembrie. La mostrele studiate predomină culoarea albastra a corolei, dintre care doar la trei 
genotipuri culoarea corolei este albă (Батист, Белинка, Б 36). Cele din urmă s-au remarcat prin 
talie mediu-joasă. Culoarea brună-cafenie a seminţelor predomină la toate genotipurile. Condiţiile 
de mediu au influiențat pozitiv și mai puţin pozitiv asupra duratei fenofazei  semănare/răsărire 
(75%) - în medie procesul a durat 10 zile, însă pentru genotipul H-225 răsărirea în masă s-a 
observat după 19 zile. Procesul de răsărire/începutul înfloririi decurge într-un interval de timp de 
39-49 zile. Sfârşitul înfloririi s-a semnalat după 95-127 zile. Începutul fenofazei formarea fructelor 
se produce în medie după 44 de zile. Durata ciclului începutul formării fructelor până la 
maturitatea deplină a plantelor la genotipurile de in a demonstrat  diferențe mari - de 58 zile în 
2017 până la 88 zile (2018), fiind consecințe ale diferitelor condiții de mediu. 
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Tabelul nr. 2 
 

FAZELE FENOLOGICE DE DEZVOLTARE ALE GENOTIPURILOR DE LINUM USITATISSIMUM L.  
(CU TALIA MEDIU-JOASĂ) 

GENOTIPUL 
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Н
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Caracterul 
Perioada 
2017(I)/ 
2018(II) 

1 2 3 4 5 6 

Semănare/răsărire 
în masa 

I 10 10 12 19 10 10 
II 10 10 10 10 10 10 

Răsărire/începutul 
înfloririi 

I 42 42 42 48 42 42 
II 39 42 49 45 45 46 

Sfârşitul înfloririi 
I 108 108 110 95 108 108 
II 125 125 127 125 127 127 

Începutul formării 
fructelor 

I 45 45 45 50 45 45 
II 40 43 50 46 46 47 

Coacerea în masa a 
fructelor 

I 103 105 105 95 105 103 
II 132 132 132 132 132 132 

Sfârşitul perioadei 
de vegetație 

I 109 115 113 100 115 109 
II 139 139 139 139 139 139 

 
Procesul de înflorire, fructificare și maturare a fructelor s-a produs eșalonat în ambii ani de 

cercetare. În anul 2017 faza coacerii fructelor a început la mijlocul lunii iulie și a durat până la 
mijlocul lunii august pentru cele mai tardive genotipuri. În anul 2018 faza coacerii fructelor a 
început în luna august și durat până la începutul lunii septembrie. Din Tabelul 1 și Tabelul 2 reiese 
că perioada de vegetație a acestor genotipuri a variat de la 100 până la 123 zile, în anul 2017, iar în 
anul 2018 maturitatea fiziologică a plantelor s-a înregistrat după 117-139 de zile, observându-se o 
diferență de circa 17 zile. Aceste diferențe s-au răsfrâns asupra repartizării genotipurilor după durata 
perioadei de vegetație conform Descriptorului internațional [10]:  

Scurtă (88-108 zile): 2017 – H-225, Визит.  
Medie (109-127 zile): 2017 – Dichl-8, Blaringhem, Kaufmann, Duflavin N 5, Höncheberger, 

K–7907 (Argentina), К – 7766 (Polonia), P-625, Б-36, Псковский Л 3-2, Торжокский 4, 
Полесский – 6, Батист, Белинка. 

Medie (109-127 zile): 2018 – Blaringhem, Kaufmann, Псковский Л 3-2. 
Lungă (128-148 zile): 2018 – Dichl-8, Duflavin N 5, Höncheberger, K–7907 (Argentina), К – 

7766 (Polonia), P-625, H-225, Визит, Б-36, Торжокский 4, Полесский – 6, Батист, Белинка. 
 

CONCLUZII 
Colecția de in (Linum usitatissimum L.) include o gama variată de forme care se disting după 

particularitățile morfo-biologice, caracterele agronomice și economice.  
Analiza condițiilor agro-meteorologice ale Republicii Moldova scoate în evidență faptul că 

ele sunt mai favorabile pentru cultivarea inului de ulei.  
Observațiile fenologice efectuate în decursul perioade de vegetație au demonstrat diferențe 

însemnate privind dependența duratei fazelor de dezvoltare diferitelor genotipuri de condițiile 
climatice anuale. Căderea precipitațiile în luna iulie a anului 2018 au cauzat extinderea perioadei de 
vegetație, ca urmare a procesului de înflorire, fructificare și maturare a fructelor care s-a produs 
eșalonat. 
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MICROORGANISMS - SOURCES OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
 

Elenciuc Daniela 
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Abstract. This paper reports on the study of possibility of utilization of some coordination compounds of V(IV) and Co(III) 

as regulators of the content of bioactive substances with antioxidant properties: superoxiddismutase (SOD), phycobiliproteins, 
carotenoids and lipids in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis. The obtained experimental results demonstrate that 
utilization of some coordination compounds of V(IV) at the spirulina cultivation contribute to the accumulation of β-carotene and 
lipids in spirulina biomass, as well as metallocomplexes of Co(III) have the beneficial effect on the content of phycobiliproteins, 
lipids and activity of SOD. The present study reveals that obtained biomass of cyanobacteria Spirulina platensis with high content of 
bioactive substances with antioxidant properties can be used for the elaboration of medical remedies for prophylaxis and treatment 
of diseases, caused by the negative effect of oxidative stress. 

 
Keywords: cyanobacteria Spirulina platensis, antioxidants, biologically active substances, coordination 

compounds of V(IV) and Co(III) 
 

INTRODUCTION 
Investigation of non-traditional sources of bioactive substances is one of the current directions 

of biotechnology development in many countries worldwide. Cyanobacteria Spirulina platensis is 
widely explored and used in recent decades as a source of valuable biologically active substances 
[Abd El-Baky, 2003; Abd El-Baky et al., 2003; Rudic,2007]. An important direction in 
biotechnology research is obtaining of spirulina biomass fortified with important micronutrients. In 
last decades action of coordination compounds of Zn(II), Fe(III), Mn(II), Se(IV), Cr(III) on the 
growth and biochemical composition of cyanobacteria and microalgae has been extensively studied. 
New procedures for obtaining biomass with high content of bioactive substances were used as a 
basis for developing new technologies for obtaining biomedical and nutraceutical remedies. 

Natural antioxidants possess a broad spectrum of biological activity due to the ability to 
neutralize the negative effects of free radicals in living organisms. An important role in neutralizing 
the harmful effects of oxidative stress have the enzime superoxiddismutase (SOD), that it is present, 
also, in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis [Regelsberger, 2004; Ruth & Heath, 2002]. 
SOD is an important regulator of cell oxidation processes, acting for the conversion of O2ˉ radicals 
with formation of hydrogen peroxide and triplet oxygen. Recent researches have demonstrated 
pronounced biological activity of coordination compounds of V(IV) and Co(III). 

The purpose of the research was the study of utilization some coordination compounds of 
V(IV) and Co(III) as regulators of the content of bioactive substances with antioxidant properties 
(superoxide dismutase, phycobiliproteins, carotenoids, lipids) in the biomass of cyanobacteria 
Spirulina platensis. 

Summarize the most powerful antioxidants in spirulina biomass can be mentioned water-
soluble pigments – phycobiliproteins, possessing anti-inflammatory, immunostimulatory, 
neuroprotective, hematopoietic properties [Boussiba & Richmond, 1998; Eriksen, 2008; Romay et 
al, 2003]. According to the literature data, phycocyanin is an efficient scavenger of oxygen free 
radicals, reacts with other oxidants of pathological relevance such as HOCl and ONOO- and, also, 
inhibits the processes of lipid peroxidation, mediated by ROS (reactive oxygen species) [Benedetti 
et al. 2004; Bhat & Madyastha, 2000;  Bhat & Madyastha, 2001]. 

Researches have demonstrated the possibility of obtaining of spirulina biomass with high 
content of zinc, iron, chromium, germanium, selenium, iodine and other bioactive substances at the 
cultivation of spirulina in the presence of coordination or inorganic compounds of these elements by 
the controlled synthesis [Rudic, 2007]. It was established the stimulatory effect of coordination 
compounds of Mn (II) and Zn (II) on the activity of SOD and content of phycobiliproteins in 
spirulina biomass [Efremova, 2009]. The differential response of superoxiddismutase (SOD), 
nitrogenase, growth and physiological processes in the presence of four different metals ions at 
varying concentrations were investigated in the heterocystous cyanobacterium, Anabaena variabilis 
Kütz. Growth and enzyme activities were influenced by the metal ions. SOD activity was optimum 
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at 100 mcM concentration of FeSO4. In the presence of ZnSO4 SOD activity increased in direct 
proportion with metal concentration [Padmapriya & Anand, 2010]. 

The influence of vanadium compounds on photosynthesis in cyanobacteria hasn’t been yet 
studied completely. Vanadium is suggested to act as a redox catalyst in the electron transport from 
PS II to PS I. Despite of the importance of vanadium as human micro-nutrient, it is yet to be 
unequivocally accepted by biologists and biomedical scientists, because of its toxicity 
Pharmacological uses of vanadium include lowering of cholesterol, triglycerides and glucose levels 
[Antal et al., 2009; Goc, 2006; Mukherjee et al., 2004]. Vanadium also possesses anti-carcinogenic 
and anti-diabetic properties [Sakurai et al., 1999]. The chemoprotective and anti-cancer effect of 
vanadium, a dietary micronutrient, against chemically induced hepatocarcinogenesis in rats was 
demonstrated [Bishayee & Chatterjee, 1995] and, also, inhibition of growth of colon and lung 
tumors in human organism was established [Harding & Mokdsi, 2000, Murthy, 1988]. 

Another trace element - cobalt has important biological significance, ions of which are 
actively involved in the reactions of oxidation and reduction, have a positive influence on the 
processes of cell respiration and metabolism, as well as on the biosynthesis of phycobiliproteins and 
nucleic acids [Kim et al., 2006; Swati & Prasanna, 1993]. Thus, it can be assumed that synthesis of 
bioactive substances in spirulina biomass may be increased by the cultivation of this cyanobacteria 
in the presence of some compounds of Co (III). 

The aim of this investigation presents a study of possibility of utilization of some coordination 
compounds of V(IV) and Co(III) as regulators of the content of bioactive substances with 
antioxidant properties in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis. 

 
MATERIALS AND METHODS 

Object of study is a strain of cyanobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02, stored at the 
National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and 
Biotechnology. 

Cultivation of cyanobacteria Spirulina platensis was carried out on the nutritive medium SP - 
1 [Rudic & Dencicov, 1991] with the certain ratio of macro-and micronutrients for normal growth 
and development of culture. Cultivation was carried out in Erlenmeyer flasks with a volume of a 
suspension of spirulina in the medium of cultivation 100 ml, for 144 hours at 300C, the intensity of 
illumination 3000 - 4000 lux.  

As stimulators of growth processes of cyanobacteria Spirulina platensis and accumulation of 
bioactive substances with antioxidant properties in the biomass coordination compounds of V(IV) 
and Co(II) with different ligands of organic nature: L1 - [(VO)2(2PyTCH)]SO4·4H2O; L2 - 
[(VO)2(2PyCH)]SO4·4H2O; L3 - [(VO)2(2PyFx)]SO4·4H2O; L4 - [Co(L-H)En]·3H2O;  L5 - 
Na[Co(DH)2(NO2)2] have been used. 

Productivity of spirulina was determined according to photocolorimetrical method [Rudic et 
al., 1992]. The determination of activity of superoxide dismutase in the spirulina biomass was 
carried out according to the method proposed by Bulimaga [Bulimaga et al., 2009]. The content of 
phycobiliproteins was determined according to spectrophotometrical method, elaborated by Bousiba 
and Richmond [Bousiba & Richmond, 1998]. The carotenoids content in the biomass of spirulina 
was measured according to spectrophotometrical method. Determination of lipid contents was 
effectuated by spectrophotometrical method [Rudic et al., 2000]. Regression and statistical analysis 
of data obtained in three series was carried out by the methods proposed by Maximov [Максимов, 
1980] and Dospehov [Доспехов, 1985]. 

RESULTS 
The high degree of biological activity of the cyanobacteria Spirulina platensis is caused 

mainly by the presence of antioxidants in the composition of its biomass. Results of investigation of 
influence of coordination compounds of some transition metals on productivity of spirulina and 
content of bioactive compounds with antioxidant properties in the biomass are presented below. 

It was established a weak inhibitory effect of the two studied compounds: 
[(VO)2(2PyTCH)]SO4•4H2O in concentrations within 5 to 25 mg/l and Na[Co(DH)2(NO2)2] (10-
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25mg/l) on the productivity of spirulina. In the case of utilization of the other compounds, 
productivity values are within the reference sample, except for compounds [Co(L-H)En]·3H2O and 
Na[Co(DH)2(NO2)2], which contribute to increase of productivity by 11-18% compared to the 
reference sample in the concentration of 5 mg/l. 

The analysis of obtained results has demonstrated that phycobiliproteins content is increased 
by 45-74% compared to the reference sample in the case of utilization of compounds of V(IV). The 
administration of the coordinative compound of Co (III) - [Co(L-H)En] 3H2O in the concentration 
of 20mg/l has recorded a maximum increase of phycobiliproteins contents (by 160% compared to 
the reference sample). The beneficial effect is caused possibly by the fact that coordination 
compounds of Co (III) causes a stimulation of electron transport in photosynthetic apparatus of the 
cell, therefore cells possess a greater fluidity of the thylakoid membrane, and also there is an 
enhancement of heme oxygenase synthesis, which causes the increase of phycobiliproteins content 
in the biomass [Babu et al., 1992]. Ligands of coordination compounds have a great role in 
regulation of biosynthetic activity of cyanobacteria. Probably, acetate, one of the ligands of the 
metalocomplex [Co(L-H)En]·3H2O may be included in the structure of precursors of 
phycobiliproteins, such as protoporphyrin, uroporphyrinogen and thereby contribute to 
enhancement the processes of biosynthesis of tetrapyrroles [Jordan, 1991].  

The significant stimulatory effect was established in the case of study of influence of some of 
complex compounds of V(IV) and Co (III) on the content of β - carotene in spirulina biomass. 

Beta-carotene contents in the biomass of spirulina cultivated in the presence of complexes 
[(VO)2(2PyTCH)]SO4•4 H2O and [(VO)2(2PyCH)]SO4•4H2O reaches the values of 29 and 25mg%, 
respectively, at optimal concentration of compounds of 25 mg/l. 

The determination of activity of superoxiddismutase (SOD) in obtained extracts from 
spirulina biomass (by the utilization of 0.1 M Na - phosphate buffer pH 7.8 - 8.0 (+10 mM EDTA)) 
allowed to establish a positive effect of coordination compounds of Co (III) on the activity of this 
enzyme. 

Maximum increase of superoxiddismutase activity in the biomass of spirulina (by 38% 
compared to the reference sample) was established in the case of utilization of the compound 
[Co(L-H)En]·3H2O in the concentration of 15mg/l. The significant increase of SOD activity (by 32-
36% compared to the reference sample) is registered in the case of administration of the compound 
Na[Co(DH)2(NO2)2] in the concentration range of 15-25mg/l. 

It was demonstrated that all tested compounds contribute to increased synthesis of lipids in 
biomass with a maximum of about 45-47% increase of their content compared to the reference 
sample in the case of utilization of coordination compounds of Co(III) - [Co(L-H)En]·3H2O and 
Na[Co(DH)2(NO2)2] in the optimal concentration of 20 and 15mg/l, respectively. 

Thus, can be indicated that the stimulatory effect of coordination compounds of V(IV) and 
Co(III) on the contents of bioactive substances with antioxidant properties is obvious and can be 
explained by the possible implications of these metals and ligands in metabolic processes cells.  

 
CONCLUSIONS 

The obtained experimental results reveal that utilization of coordination compounds of V(IV) 
at the spirulina cultivation contributes to the accumulation of β - carotene and lipids in spirulina 
biomass, as well as metallocomplexes of Co(III) have the beneficial effect on the content of 
phycobiliproteins, lipids and activity of SOD. So, the administration of studied coordination 
compounds of V(IV) to the medium of cultivation of cyanobacteria Spirulina platensis provides the 
maximum increase of β - carotene contents with 60% compared to the reference sample in the case 
of utilization of compound [(VO)2(2PyTCH)]SO4

.4H2O in the optimal concentration of  25 mg/l. In 
another study similar results were observed, where some vanadium compounds (vanadate, vanadyl 
citrate) have beneficial effect on the photosynthesis in Chlorella fusca and algal chloroplasts both 
vanadate and vanadyl citrate enhance photosynthetic O2 production in intact cells [Meisch & 
Becker, 1981]. 
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In the present investigation the maximal increase of phycobiliproteins content (160% 
compared to the reference sample) in the biomass of spirulina by the directed synthesis with the 
supplementation of metallocomplex of Co(III) - [Co(L-H)En]·3H2O in the optimal concentration of 
20 mg/l was reached. The data obtained is confirmed by other researchers, according to which some 
cobalt compounds are able to stimulate the processes of electron transport of PS II and 
phycobiliprotein synthesis in the biomass of cyanobacteria [Babu et al., 1992; Swati & Prasanna, 
1993].  

According to the results of some researchers on the effect of inorganic forms of transition 
metals - sulfate of Zn(II) on SOD activity of spirulina the data are contradictory. Thus, the 
utilization of different concentrations of Zn2+ (0,09 - 9,0 mg/l) in the form of sulphate had inhibitory 
effect on the activity of antioxidant enzymes: superoxiddismutase and catalase in spirulina biomass 
collected at the end of exponential phase [Шахматова, 2002]. In another study, the authors revealed 
that the metal ions(Mn2+ and Zn2+) in the form of sulphate play an important role in regulating of 
the SOD activity [Padmapriya & Anand, 2010]. The utilization of coordinative compounds of zinc 
and manganese contributes, also, to the significant increase of SOD activity in the biomass of 
cyanobacteria Spirulina platensis [Efremova, 2009]. In the present investigation an increasing of 
activity of superoxiddismutase in biomass of spirulina (by 38% compared to the reference sample) 
in the case of utilization of coordinative compound of Co(III) -  [Co(L-H)En]·3H2O in optimal 
concentration of 15mg/l has been established. 

In this research, for the first time, it was demonstrated the possibility of lipids directed 
synthesis in the biomass of spirulina by the coordinative compounds of V(IV) and Co(III). So, in 
the case of utilization of coordination compounds of Co(III) - Na[Co(DH)2(NO2)2] in the optimal 
concentration of 15mg/l an increase of lipid contents in the biomass of spirulina by 47% compared 
to the reference sample it was observed. Similar data was obtained at the utilization of the 
coordinative compound tribromoacetate of zinc [Zn(CBr3COO)2 4H2O] at concentration of 15.0 
mg/l  that contribute to the increase of lipid accumulation in spirulina biomass by 31% compared to 
the blank [Rudi, 2006]. 

Probably, the assimilation of coordination compounds of transition metals with ligands of 
organic nature takes place due to the specific mechanism of transport of the metal-ligand complexes 
that lead to the increasing of metal concentration in the cell [Degryse, 2006]. Thus, it becomes 
possible to use higher concentrations of metal, causing oxidative stress in cells that contributes to 
the enhacement of synthesis of bioactive substances with antioxidants properties in the biomass of 
the cyanobacteria Spirulina platensis. 

In conclusion, the present study reveals that obtained biomass of cyanobacteria Spirulina 
platensis with high content of bioactive substances with antioxidant properties (superoxiddismutase, 
phycobiliproteins, carotenoids, lipids) can be used for the elaboration of medical remedies for 
prophylaxis and treatment of diseases, caused by the negative effect of oxidative stress on live 
organisms and, also, for the elaboration of cosmetic preparations for the prevention of premature 
skin aging, protection against solar radiation and treatment of skin diseases.  
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STUDIUL FLORISTIC AL URBOECOSISTEMULUI ORHEI 
 

Grabco Nadejda, Certan C., Bulimaga C. 
Institutul de Ecologie și Geografie 

 
Abstract The study of flora from the Orhei town and adjacent territories was carried out in 2018 during the vegetation 

period. For the floristic study of this ecosystem, 10 stations have been established. The taxonomic spectrum of this ecosystem is quite 
varied and includes 154 species of 142 genres, grouped in 45 families. The most diverse are the Asteraceae and the Poaceae families 
with 27 and 16 species, respectively. The floristic diversity of the researched sites varies within relatively large limits, due to the fact, 
that each area researched is characterized by specific ecological conditions. The flora of the Orhei urban ecosystem reflects a high 
degree of anthropogenic influence 

 
Cuvinte cheie: floră, urboecosistem, specie, biomorfă 

 
INTRODUCERE 

Conservarea diversităţii biologice şi utilizarea raţională a resurselor naturale este una din 
problemele actuale a omenirii. Analizele efectuate în ultimul timp reflectă faptul că civilizaţia 
modernă parcurge o etapă care în mare măsură contribuie la perturbări sociale, economice şi 
ecologice. În acest context obiectivele care stau la baza conservării diversităţii biologice se referă la 
utilizarea durabilă a resurselor naturale, stoparea pierderilor de specii de plante şi animale indiferent 
de importanţa lor pentru om [1].  

Orașul Orhei este situat în partea centrală a țării, pe malul râului Răut, la 48 km spre nord de 
Chișinău. 

MATERIALE ȘI METODE 
Cercetările în teren au fost efectuate după metoda transectelor lineare, care constă în notarea 

succesiunii fitoindivizilor de-a lungul unei linii sau a unei bande, a cărei lungime se stabileşte în 
funcţie de tipul de vegetaţie studiat [2]. Determinarea speciilor de plante superioare s-a efectuat 
conform lucrărilor [3-5].  

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Studiul florei orașului Orhei și a teritoriilor adiacente a fost efectuat pe parcursul perioadei de 

vegetație în anul 2018 în baza stabilirii a zece stațiuni: I - râul Răut podul de la Orhei, II - la nord de 
or. Orhei, III - complexul sportiv Orhei, IV - digul lacului de agrement, V - silvoparc mai jos de 
zona industrială, VI - silvoparc lângă zona industrială, VII - SEB Orhei, VIII - aval de lacul de 
agrement, IX - confluența pârâului Ivanos din Orhei cu râul Răut și X - râul Răut, satul Pohorniceni.  

În stațiunile investigate au fost identificate 154 specii din 136 genuri, grupate în 45 familii de 
plante cormofite. Diversitatea floristică a siturilor cercetate variază în limite relativ mari, datorită 
faptului, că fiecare stațiune cercetată se caracterizează prin condiții ecologice specifice (umiditatea 
habitatului, troficitatea, configurația reliefului), iar ceea ce este comun pentru toate stațiunile este 
factorul antropic pronunțat. O diversitate floristică similară a fost stabilită și pentru alte 
urboecosisteme (Chișinău, Telenești) [6-7]. 

Cele mai diverse din punct de vedere floristic sunt stațiunile I, II, III (râul Răut podul de la 
Orhei, la nord de or. Orhei, complexul sportiv Orhei), în care au fost depistate câte 60, 56 și 55 
specii corespunzător, iar stațiunile cu cea mai redusă diversitate floristică: lângă digul lacului de 
agrement și silvoparcul mai jos de zona industrială. Spectrul bogat floristic din preajma 
complexului sportiv Orhei, sectorul din partea de nord a urboecosistemului și lângă podul de peste 
râul Răut, se explică prin faptul că condițiile și influența factorilor în aceste stațiuni nu s-a schimbat 
esențial comparativ cu anii precedenți. Condițiile de umiditate suficiente ale acestor zone au atenuat 
într-o oarecare măsură impactul negativ al secetei din perioada vernală ale anului curent. 

Numărul mic de specii din zona de agrement a ecosistemului urban Orhei (digul lacului de 
agrement – stațiunea IV) este determinat de impactul antropic pronunțat în această zonă. La sfârșitul 
perioadei vernale a acestui an în preajma digului a fost dat în exploatare parcul – „Orhei Land”, 
unde practic suprafața ocupată de plante spontane s-a redus la minimum. Datorită afluxului intens al 
populației în această zonă de odihnă se va menține și în viitor o diversitate redusă a florei spontane 
din această zonă umedă a urboecosistemului Orhei. Diversitatea floristică a stațiunilor VI - X s-a 
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menținut la nivelul anilor precedenți cu diferența, că speciile de plante spontane posedă un efectiv 
mai redus din cauza lipsei precipitațiilor din această perioadă de vegetație. 

În rezultatul analizei spectrului biomorfelor, speciile depistate în urboecosistem se clasifică în 
11 categorii de biomorfe: H (hemicriptofite), Ph (fanerofite), T (terofite), Ht (hemiterofite), G 
(geofite), T-Ht, G(Hh), Ht-H, H(Ch), T-H și G(H). Cele mai reprezentative sunt hemicriptofitele, 
fanerofitele și terofitele. Mai puține specii au fost depistate în categoriile T-H, Ht-H, H(Ch), G(H), 
unde sunt reprezentate de 1-4 specii (fig. 1). 

Analiza indicilor biologici a speciilor depistate demonstrează că, raportul dintre elementul 
spontan și speciile ruderale, segetal-ruderale, segetale, adventiv-ruderale este aproape egal (fig. 2).  

 
 

Fig. 1 Raportul procentual al biomorfelor Fig. 2 Raportul procentual al indicilor biologici 
 

Frecvența înaltă a elementului spontan se manifestă mai cu seamă în stațiunile amplasate la 
periferia orașului. În stațiunile din partea centrală și în cele cu impact antropic pronunțat, de 
exemplu silvoparcul mai jos de zona industrială, silvoparcul lângă zona industrială, la confluența 
pârâului Ivanos cu râul Răut predomină speciile ruderale și segetal ruderale, adică cele adaptate la 
habitate poluate. Speciile spontane mai frecvente sunt întâlnite în cadrul complexului sportiv Orhei. 
Această stațiune este mai puțin poluată comparativ cu celelalte zone ale urboecosistemului. 

Indicele ecologic în raport cu umiditatea indică predominarea speciilor xeromezofite-
mezofite, adică cele adaptate la un regim mai mult sau mai puțin favorabil la umiditate. Speciile 
mezofite în număr de 20 sunt cele care preferă locurile cu factorul umiditatea favorabil pentru 
dezvoltare. Acestea împreună cu mezofite-mezohigrofite preponderent vegetează în stațiunile 
amplasate lângă râul Răut podul de la Orhei, complexul sportiv Orhei, silvoparc mai jos de zona 
industrială. Speciile xeromezofite în număr de 19 vegetează în stațiunile amplasate amonte de 
bazinele acvatice (silvoparc lângă zona industrială) (fig. 3). 

În raport cu troficitatea substratului au fost identificate 60 specii indicatoare, cu predominarea 
speciilor eutrofe. Ele constituie 45% din total. Aceste specii au fost depistate în toate stațiunile, ceea 
ce indică un grad sporit al troficității substratului și aceasta arată un impact pronunțat al factorului 
antropic. Speciile eutrofe-mezotrofe constituie circa 22% din total. Aceste specii sunt întâlnite în 
stațiuni unde gradul de poluare este mai redus: complexul sportiv Orhei, silvoparcul mai jos de zona 
industrială (fig. 4). 
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Fig. 3 Spectrul ecologic în raport cu factorul umiditatea Fig. 4 Spectrul ecologic în raport cu factorul troficitatea 
 

CONCLUZII 
1. Urboecosistemul Orhei din punct de vedere floristic este relativ bogat și include 154 specii din 

136 genuri grupate în 45 familii de plante cormofite. 
2. Echilibrul dintre elementul spontan și cel ruderal, segetal demonstrează, că în unele zone sunt 

condiții favorabile pentru creșterea speciilor de plante spontane, fapt care indică o stare 
ecologică favorabilă acestor stațiuni. 

3. Factorul umiditatea în urboecosistem este repartizat neuniform și în zonele umede ale orașului 
predomină speciile mezofite, xeromezofite-mezofite, iar în stațiuni cu grad de umiditate redus 
predomină xeromezofitele cu 25 specii. 

4. Urboecosistemul Orhei include 60 specii indicatoare de troficitate. Din întreg spectrul 
predomină speciile eutrofe, adică speciile adaptate la un grad de troficitate satisfăcător. 
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL FLOREI ZONELOR CU IMPACT TEHNOGEN DIN 

ECOSISTEMUL URBAN CHIȘINĂU  
 

Grabco Nadejda, Țugulea A., Bulimaga C. 
Institutul de Ecologie și Geografie 

 
Abstract. The analysis of vegetation from the urban ecosystems Chisinau carried out in the 2017 shows 30 species of woody 

plants belonging on to 26 genres of 18 biological families, and the herbaceous plants of 49 species of 42 genres and 19 families. 
The results of the research show that the investigated flora indicates a high degree of influence of the anthropic factor, 

specific for the urban ecosystems 
 

Cuvinte cheie: vegetație, ecosistem urban, impact antropic 
 

INTRODUCERE 
Anterior, pentru Ecosistemul urban Chișinău au fost efectuate studii privind influenţa 

factorilor tehnogeni asupra componentelor de mediu. Cercetările au stabilit influenţa negativă a 
activităţilor antropice asupra calităţii aerului, solului, apelor de suprafaţă, dar şi asupra 
biodiversității [1, 2, 3, 7, 9,]. 

Problemele ecologice ale oraşelor, mai cu seamă ale celor mari, sunt legate de concentraţia 
excesivă a populaţiei, a transporturilor şi a industriei, precum şi de transformarea landşafturilor 
naturale în landşafturi antropice, care cauzează dereglarea ecosistemelor, inclusiv echilibrul lor 
ecologic. Evidenţierea integrală a acţiunii factorilor enumeraţi constituie principala dificultate 
metodologică în studierea structurii şi funcţiilor vegetaţiei ecosistemelor urbane. 

Scopul prezentei lucrări constă în estimarea diversităţii vegetale din zonele cu impact 
tehnogen a ecosistemului urban Chișinău. 

MATERIALE ŞI METODE 
În calitate de obiecte de cercetare a servit diversitatea floristică a zonelor cu impact tehnogen 

din ecosistemul urban Chișinău (fig. 1).  
Estimarea diversității floristice a fost efectuată în baza metodei transectelor liniare, care 

constă în notarea succesiunii fitoindivizilor de-a lungul unui traseu, a cărui lungime se stabilește în 
funcție de tipul de vegetație studiat [6]. Determinarea speciilor de plante superioare s-a efectuat 
conform lucrărilor [4, 8, 10]. 

 
Fig. 1 Stațiile de cercetare din cadrul EUC 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Pe parcursul perioadei de vegetație a anului 2017 în stațiile de cercetare (fig. 1) a fost 

investigată dendroflora cultivată și plantele erbacee spontane.  
Analiza spectrului taxonomic din stațiunile cercetate indică că speciile de plante lemnoase din 

aceste stațiunii aparțin la două filumuri de plante spermatofite, filumul Pinophyta – 6 specii din 4 
genuri grupate în 2 familii, filumul Magnoliophyta – 24 specii din 18 genuri, grupate în 16 familii 
(tab. 1). Familia Rosaceae și Pinaceae sunt reprezentate de câte 4 specii, familiile Oleaceae și 
Asteraceae – câte 3 specii, Salicaceae și Taxodiaceae câte 2 specii, celelalte 12 familii sunt 
reprezentate de câte o singură specie de plante lemnoase.  

 
Tabelul nr. 1 

SPECTRUL TAXONOMIC AL DENDROFLOREI DIN STAȚIUNILE CERCETATE 

Filumul, Familia şi specia 
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Filumul Pinophyta        
I. Fam. Pinaceae        
1. Picea abies (L.) Karast. + - - + - - + 
2. P. pungens Engelm. - - - + - - - 
3. Pinus nigra Arnold - + + - - + + 
4. P. strobus L. - - - + - - - 
II. Fam. Taxodiaceae        
5. Thuja occidentalis L. - - - + + - + 
6. Juniperus communis L. - - + + - - - 

Filumul Magnoliophyta        
III. Fam. Salicaceae        
7. Salix alba L. + - - - - - - 
8. Populus italica (Duroi)Moenh + - - - - - - 
IV. Fam. Juglandaceae        
9. Juglans regia L. + + + - + - - 
V. Fam. Corylaceae        
10. Carpinus betulus L. - - + - - - - 
VI. Fam. Betulaceae        
11. Betula pendula Roth. - - - - + - - 
VII. Fam. Fagaceae        
12. Quercus robur L. - - - - + - - 
VIII. Fam. Ulmaceae        
13. Ulmus laevis Pall. - - - + - - + 
IX. Fam. Moraceae        
14. Morus nigra L. + - - - - - - 
X. Fam. Berberidaceae        
15. Mahonia aquifolium Nutt. - - - - - - + 
XI. Fam. Platanaceae        
16. Platanus acerifolia Willd. + - - - - - + 
XII. Fam. Rosaceae        
17. Malus domestica Borkh + - - - - - - 
18. Sorbus aucuparia L.  - - - + - - - 
19. Crataegus pinnatifida Bunge - + - - - - - 
20. Spiraea vanhouttei (Briot) Zab. - - + - - - - 
XIII. Fam. Buxaceae        
21. Buxus sempervirens L. - - - + - - - 
XIV. Fam. Aceraceae        
22. Acer negundo L. + + + - - - - 
23. A. platanoides L. - + - + - - + 
24. A. pseudoplatanus L. - + - + - - - 
XV. Fam. Hippocastanaceae        
25. Aesculus hippocastanum L. + - - - - - - 

XVI. Fam. Tiliaceae        
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26. Tilia cordata Mill + + + - + - + 
XVII. Fam. Oleaceae        

27. Fraxinus excelsior L. - - + - - - - 
28. Syringa vulgaris L. + - - - - - - 
29. Ligustrum vulgare L. - - - - + - - 

XVIII. Fam. Bignoniaceae        
30. Catalpa bignonioides Walter + - - - - - - 

 
Speciile de plante lemnoase depistate în stațiunile investigate sunt repartizate neuniform. Cea 

mai frecvent întâlnită este specia Tilia cordata Mill., care a fost depistată în toate stațiunile cu 6 ex 
la Calea Ieșilor, 17 ex. – bd. Moscova, 7 ex. – Alecu Russo, 17 ex – Grădina Botanică și 11ex – 
sensul giratoriu CET 1. Speciile din genul Pinus și Acer sunt prezente în majoritatea stațiunilor 
cercetate, doar că într-un număr mai mic de exemplare. Din cele 30 specii de plante lemnoase 
depistate, 15 specii au o frecvență limitată și au fost întâlnite doar într-o singură stațiune 
reprezentate și de un număr redus de exemplare (tab.1). 

Învelișul erbaceu din stațiunile studiate include 49 specii, din 42 genuri, grupate în 19 familii 
(tab. 2). Cele mai bogate în specii de plante erbacee sunt stațiunile Calea Ieșilor și Bulevardul 
Moscova, unde au fost depistate câte 20 specii. Un număr redus de specii erbacee au fost depistate 
în stațiunile Grădina Botanică și sensul giratoriu de la str. Uzinelor 1 cu câte 6, 12 , 11 specii 
respectiv. Circa 1/3 din speciile întâlnite în stațiunile investigate posedă indicele biologic R 
(ruderale), R, Se (ruderal - segetale), Se, R (segetal - ruderale), adică aceste specii sunt comune 
pentru habitatele cu grad sporit de poluare a mediului și impact antropic pronunțat. În același  raport 
(circa 1/3 din totalul speciilor) au fost depistate și speciile spontane (Sp), mai frecvente din această 
categorie sunt speciile Viola mirabilis și Taraxacum officinalis, care vegetau abundent în 
majoritatea stațiunilor investigate. Cele mai diverse din punct de vedere taxonomic sunt familiile 
Asteraceae și Poaceae cu câte 11 și 10 specii corespunzător. 

 
Tabelul nr. 2 

SPECTRUL TAXONOMIC AL SPECIILOR ERBACEE, DETECTATE ÎN STAȚIUNILE DE CERCETARE 
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I. Fam. Ranunculaceae         

1. Ranunculus. acris L. Sp - - - - - + - 
II. Fam. Papaveraceae         
2. Chelidonium majus L. R,Se + + - - - - - 
III. Fam. Urticaceae         
3. Urtica dioica L. Se + - - - - - - 
IV. Fam. Caryophyllaceae         
4. Stellaria media L.(Vill.) Sp + + + - - + + 
V. Fam. Chenopodiaceae         
5. Chenopodium album L. R + + - - - - - 
VI. Fam. Polygonaceae         
6. Polygonum aviculare L. R + - - - - - - 
VII.Fam. Rosaceae         
7. Potentilla argentea L. Sp - - + - - - - 
8. P. reptans L. Sp - - - - - - + 
9. Geum urbanum L. R + + - + + - - 
VIII. Fam. Fabaceae         
10. Lotus corniculatus L. Sp - - - + - - - 
11. Vicia angustifolia Reichard  Sp - - - - + - - 
12. Trifolium fragiferum L. Sp - + + - - - - 
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13. T. pratense L. Sp - + + + + + - 
14. Coronilla varia L. Sp,Se - - - + - - - 
IX. Fam. Oxaliaceae         
15. Oxalis acetosella L. Sp +       
X. Fam. Geraniaceae         
16. Geranium pratense L. Sp - - + - - - - 
XI. Fam. Hederaceae         
17. Hedera helix L. Sp + - - - - - - 
XII. Fam. Apiaceae         
18. Caucalis platycarpos L. R - + - - - - - 
XIII. Fam. Violaceae         
19. Viola mirabilis L. Sp + + + + + - + 
XIV. Fam. Brassicaceae         
20. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC Se,R - + - - - - - 
21. Rorippa austriaca (Crantz.)Bess Sp,Se + - - - - - - 
22. Capsella bursa - pastoris L., Medik Sp,Se + - - - - - - 
XV. Fam. Boraginaceae         
23. Symphytum officinale L. Sp +       
XVI. Fam. Lamiaceae         
24. Glechoma hederacea L. Sp,Se + + - - - - - 
25. Ballota nigra L. Se + + - - - - + 
26. Salvia verticillata L. Sp - - - - - + - 
XVII. Fam. Rubiaceae         
27. Galium aparine L. Sp + - - - - - - 
28. G. octonarium Kloch/ Sp - - + - - - + 
XVIII. Fam. Asteraceae         
29. Erigeron annuus L.(Pers.) R + - - - - - - 
30. E. canadensis L. R + + - - - - - 
31. Achillea milefollium L. Sp - - + + - - + 
32. Arctium lappa L. R - + - - - - - 
33. Cirsium arvense (L.) Scop. Se - + - + - + - 
34. C. palustre (L.) Scop. R,Se - - - - - - - 
35. Cichorium intybus L. Sp - - - - - - + 
36. Sonchus arvensis L. Se - + - - - - - 
37. Tussilago farfara L. R - - - - - + - 
38. Taraxacum officinalis Wigg. R + + + + + + + 
39. Hieracium pilosella L. Sp - - - + + - - 
XIX. Fam. Poaceae         
40. Elytrigia repens (L) Nevski R + + - + - + + 
41. Festuca pratensis Huds. Sp + + - - - - - 
42. Lolium perenne L. R + - - + - + + 
43. Poa bulbosa L. Sp - - + - + - - 
44. P. pratensis L. R,Sp - + + + - + - 
45. Dactilis glomerata L. Se,R - + - + - + + 
46. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Sp - - + - - - - 
47. Phragmites australis (Cav.) Trinex. Steud. Sp - - - - - + - 
48. Cynodon dactylon Rich (L) R,Se - - + - - - - 
49. Setaria viridis L. S - - + - - - - 
Total specii  49 20 20 14 13 7 12 11 
Total genuri 42 19 19 12 13 7 12 11 
Total familii 19 14 11 6 5 5 6 7 

 
CONCLUZII 

Diversitatea floristică în stațiunile cu impact tehnohen cercetate din ecosistemul urban 
Chișinău, conform investigațiilor din anul 2017, este reprezentată de 30 specii de plante lemnoase 
din 26 genuri și 18 familii, iar plantele ierboase de 49 specii din 42 genuri și 19 familii. 

Rezultatele cercetărilor demonstrează că flora investigată indică un grad înalt al influenței 
factorului antropic, specific pentru ecosistemele urbane [2], unde predomină speciile ruderale și 
segetale, adaptate la  impactul antropic pronunțat. 

Speciile spontane depistate în stațiunile de cercetare posedă o valență ecologică largă ceea ce 
a determinat capacitatea  lor de adaptare la condițiile ecosistemului urban cu impact antropic 
pronunțat. 
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CONTRIBUŢII LA CERCETAREA TRUFELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Manic Ştefan 
Grădina Botanică, Republica Moldova 

 
Abstract. Abstracts: In the paper based on the original data and the literature, data are provided on 4 species of truffles 

inventored on the territory of the Republic of Moldova. For 2 species (Tuber aestivum, T. brumale) with special gastronomic value, it 
is recommended to be cultivated by creating funducts (Corylus sp.). 

 
Key words:  truffe, mycorrhiza, morphology, ecology, cultivation. 

 
INTRODUCERE 

Trufele sunt ciuperci hipogee (la care atât parte vegetativă cât şi cea generativă se află în sol).  
Aceste ciuperci  iau naştere în urma unui proces natural între rădăcinile unor arbori şi miceliul unor 
ciuperci cu care formează prin simbioză organe specifice cunoscute sub numele de micoriză. Prin 
intermediul acestor micorize, are loc schimbul de elemente nutritive dintre arbore şi trufă ce este 
benefică pentru fiecare în parte. 

Trufele sunt apreciate în întreaga lume pentru aroma lor intensă şi unică, care oferă un gust 
deosebit  și  sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Aristotel şi Pitagora apreciau trufele pentru 
calităţile afrodisiace ale acestora. O dată cu trecerea timpului, respectul pentru trufe a crescut tot 
mai mult astfel încât trufele au început să fie incluse în meniurile celor mai importante personalităţi 
din lume, ajungând să fie apanajul celor mai bogaţi oameni şi ridicate la rang de delicatese. 

În ceea ce privește preţul trufelor, acesta variază şi în funcţie de producţia anuală din 
principalele ţări producătoare. Producţia de trufe anuală este dependentă de condiţiile climatice.  O 
dată cu încălzirea globală şi a defrişărilor masive de păduri, producţia a început să scadă îngrijorător 
de mult. Oamenii de ştiinţă au încercat să compenseze reducerea producţiei de trufe din flora 
spontană prin crearea de culturi trufiere, ceea ce a făcut ca în ultima perioadă de timp aceste culturi 
să se înmulţească în întreaga lume. Nu degeaba trufele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de 
,,diamantele pământului’’. Alexandre Dumas afirma ca „A spune povestea trufelor înseamnă a 
povesti întreaga istorie a civilizaţiei”. 

Cultivarea trufei este posibilă datorită perfecţionării tehnicilor de inoculare – acestea permit 
stabilirea artificială, în condiţii de laborator, a legăturii dintre arbore şi ciupercă. Experimentele cu 
puieţi micorizaţi au avut loc mai întâi în Europa, apoi s-au răspândit şi s-au bucurat de succes şi în 
alte zone ale lumii. 

În procesul cultivării, răsadurile inoculate se plantează în locuri prestabilite, în plantaţii 
asemănătoare livezilor obişnuite. Prima recoltă apare după câţiva ani de la momentul plantării, dar 
producţia va fi continuă mai multe decenii la rând. Realizarea unei plantaţii eficiente, cu durată de 
viaţă lungă şi cu o producţie anuală profitabilă este influenţată în primul rând de specia trufei şi de 
cea a plantei-gazdă, însă atât vremea cât şi calitatea solului constituie factori esenţiali ai reuşitei.  

Pentru a se instala şi a creşte într-o anumită locaţie, trufele trebuie să beneficieze de mai mulţi 
factori, printre care am putea menţiona : 

§ un anumit tip de pădure care să aibă în compoziţie anumiţi arbori agreaţi de trufe; 
§ solurile trebuie să fie bogate în humus, să fie bine drenate, bine aerate, afânate; 
§ solurile ideale sunt cele calcaroase (rendzinele), cele argiloase și solurile brune; 
§ solurile să aibă apa freatică cât mai la suprafaţă, Ph-ul cuprins între 7-9, cel ideal fiind 8,5 ; 
§ trufele au nevoie de multă umiditate pentru a putea germina, a se dezvolta, a se putea stabili 

regimul de nutriţie adecvat şi a se maturiza; 
§ alături de umiditatea solului şi aerul şi căldura reprezintă şi ele un factor determinant în 

creşterea şi dezvoltarea trufei. 
MATERIALE ȘI METODE 

Ca şi toate cipercile, trufele prezintă o stuctură vegetativă reprezentată de către miceliu şi de 
organul de reproducere care-l poartă. Miceliul este format din celule filamentoase, subţiri, simple şi 
ramificate numite hife miceliene. Hifele sunt mici, de ordinul micronilor, motiv din care miceliul nu 
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este vizibil niciodată cu ochiul liber. Este vizibil doar la microscopul optic şi apare ca un set de hife 
extinse şi subţiri. Corpul sporifier este un „ ascom „ hypogeu care se dezvoltă în mod normal în 
pământ la o adâncime variind de la câţiva cm. până la 50 cm.  

Deoarece trufele cresc în sol colectarea lor este destul de anevoioasă şi practic aceasta se face 
cu ajutorul animalelor dresate (porci, câini, pisici...) sau cu ajutorul insectelor ( care servesc drept 
indicatori ai locului aflării trufelor. Trufele când ajung la maturitate, emană o aromă pătrunzătoare 
şi tipică în baza căria animalele dresate cu ajutorul mirosului stabilesc locul de creștere. Se pot 
recolta trufe şi urmărind cu atenţie musca cunoscută sub numele de Suillia gigantea. Această muscă 
are nişte ochi bulbucaţi de culoare portocalie. Este de culoare brună spre roşiatică are aripi 
chitinoase, pe cap şi spate are firişoare de păr.Această muscă este atrasă într-un mod miraculos de 
parfumul emanat de trufe. Ea se aşează deasupra cuiburilor cu trufe unde îşi depune şi ouăle. Din 
aceste ouă în câteva zile ies larvele care intră în sol şi penetrează peridiumul trufei după care 
consumă interiorul trufei. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din punct de vedere sistematic trufele aparţin clasei Ascomycetes întrunite în ordinul 
Tuberales şi familia Tuberaceae grupate în câteva genuri.  Pînă în present, în plan mondeal au fost 
înregistrate aproximativ 60 de specii  din familia Tuberaceae. În Europa întâlnim circa douăzeci de 
specii, din acestea doar opt au valoare gastronomică. E vorba de trufa franceză ( Tuber 
melanosporum ), trufa de vară ( T. aestivum ), trufa de Istria ( T. magnatum ), trufa de iarnă ( T. 
brumale ), trufa cu spori mari ( T. macrosporum ), trufa încreţită ( Tuber mesentericum ), trufa 
alburie ( Tuber borchii ) şi trufa de Maroc ( T. oligospermum ).  

Clasificarea trufelor este bazată esenţial pe caracteristicile peridiumului (aspect, culoare, 
dimensiuni) şi pe cele ale sporilor (forma, ornamentaţia) ; caractere complementare ( forma sau 
mărimea corpului fructifer,coloraţia glebei, dispoziţia venelor, miros) pot fi egal utilizate, deşi mai 
puţin evidente , schimbătoare, dificile de cuprins, deci mai subiective. 

Morfologic trufele prezintă nişte ascomi tuberculiformi cu o consistenţă cărnoasă rareori 
lemnoasă. Peridiu este coriaceu.Gleba este cărnoasă , străbătută de numeroase vene care în secţiune 
este marmorată. În stratul himenial se găsesc ascele în formă sferică , cilindrică sau elipsoidală , cu 
1-5 spori , rar 6-8 spori cu suprafaţa netedă sau ornamentată. 

În Reăublica Moldova au fost colectate şi identificate 4 specii de trufe din familia 
Tuberaceae: Tuber aestivum (Wulfen) Spreng., Tuber brumale Vitt., Tuber excavatum Vitt., 
Choiromyces meandriformis Vittad.  

 
Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. 
Trufă de vară 
Descrierea speciei: ascom de 3-9 cm, hipogeu, subglobulos neted, dar poate fi și neregulat și 

multilobat, ferm, solid, la exterior maro inchis sau negricios, peridie acoperită cu mici veruce 
piramidale neregulate, maroniu-inchis sau negre, in secțiune himeniul fertil purtător de spori este de 
culoare albă, apoi devine bej, gri-maro și marmorat neregulat cu vene sterile albe-crem, cu gust de 
alge marine, la maturitate de fenol și miros intens plăcut de alune de pădure; asce subglobuloase, 
pană la elipsoidale, cu 1-6 spori de 24-40 x 21-30 μm, ornamentați cu rețea neregulată groasă; masa 
de spori – brun-negrie. 

Habitat: Specie hipogee, simbiotrofă, crește pe soluri calcaroase, in fitocenozele pădurilor cu 
stejar, gorun, carpen și plop. 

Frecvența: Specie rar intalnită. 
Sezon: Estival-autumnal. 
Însemnătate: Comestibilă, cu gust și miros foarte apreciate. Fiind ciuperci foarte scumpe, 

trufele se folosesc in cantități foarte mici, pentru a da savoare bucatelor. 
Remarci: Trufa de pelegrino are peridium de culoare mai deschisă, cu veruce poligonale mai 

mari și stratul fertil la Trufa de pelegrino este mai intunecat decat la cea de vară. Tuber magnatum 
are un exterior mai neted, palid și cu gleba crem sau ocru. 
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Tuber brumale  Vitt.  
Trufă de iarnă 
Descrierea speciei: ascom de 2-7 cm, globulos neuniform, lobat sau cu multe depresiuni, 

peridie fragilă, acoperită cu negi piramidali mici, care se pot înlătura ușor, de culoare maronie 
inchis, pană la neagră; gleba tare, fermă, inițial este albă, apoi gri-violetă, marmorată cu nervuri de 
culoare albă, care rămân albe, pană la maturitate, cu miros și gust variabil plăcut; asca cu 4-5 spori; 
spori de 22-40 x 16-27 μm, elipsoidali, translucizi; masa de spori galben-brună. 

Habitat: Specie hipogee, simbiotrofă, crește pe soluri mai puțin calcaroase și in locuri mai 
umede, solitar sau in grupuri, in fitocenozele pădurilor cu stejar, gorun, carpen si plop. 

Frecvența: Specie rar întâlnită.  
Sezon: Autumnal-vernal. 
Însemnătate: Este o specie comestibilă bună, cu miros plăcut aromat in fază tanără, la 

maturitate devine neplăcut, de aceea se culeg doar exemplarele tinere. Dupâ însemnătatea 
gastronomică T. brumale se apropie de T. melanosporum care este apreciat mult în Europa de Vest. 

Remarci: Rhizopogon aestivus are miros mai puțin intens și crește primăvara; Tuber 
melanosporum are peridie nedetașabilă, venele au culoare albă imuabilă. 
 

Tuber excavatum Vitt. 
Trufă scobită   
Descrierea speciei: ascom de 1-5 cm., cu peridium foarte dur concrescut de culoare ocrace - 

roşiatec, până la brun roşiatec cu una sau mai multe scobituri, cavităţi, (găuri), de unde şi numele. 
În interior trufa este străbătută de vinişoare albe sau gălbui. În afară de culoarea menţionată mai sus 
apare şi sub alte culori în funcţie de anotimp, de locaţia în care se dezvoltă şi de specia de arbore cu 
care trăieşte în simbioză. Mirosul este dulceag-înţepător dar şi de usturoi; sporii elipsoidali , pal 
până la brun deschis, alveolar ornamentaţi : de 35-50x 22 -35 mm; masa de spori galben-brună. 

Habitat: Specie hipogee, simbiotrofă, crește pe solurile umede, argiloase şi calcaroase, 
solurile bogate în substanţe organice şi minerale din fitocenozele pădurilor cu, gorun, fag si carpen.  

Frecvența: Specie rar intalnită. 
Sezon: Estival-autumnal.  
Însemnătate: Este o specie fără valoare economică sau gastronomică. De obicei aceste trufe 

sunt folosite în şedinţele de dresaj la care participă câinii. 
Remarci: Tuber excavatum crește acolo unde apare trufa de vară şi trufa de iarnă, însă nu 

poate fi cofundată cu ultimile două specii datorită formei ascomului găunos. 
 

Choiromyces meandriformis Vittad.  
Trufă porcească 
Descrierea speciei: ascom este globulos cu un contur neregulat până la 14 cm, la început 

albicios  apoi brun – gălbui cu peridiumul cărnos, nedecojibil are grosimea de 1 mm; gleba prezintă 
modele asemănătoare marmurei iniţial de culoare albă sau gri-albuie apoi se transformă treptat în 
maroniu deschis sau galben-ruginiu, exemplarele tinere sunt inodore, odată cu maturizarea lor – 
parfumul specific al zbârciogului ( Morchella esculenta ) sau al caşcavalului; asca cu 4-8 spori; 
sporii iniţial, sunt incolori rotunzi de 16-30 µm , la maturitate capătă nuanţă gălbuie, cu suprafaţa 
acoperită de spini; masa de spori galben-brunie. 

Habitat: Specie hipogee, simbiotrofă, crește pe solurile umede, argiloase şi calcaroase în 
fitocenozile pădurilor de stejar. Frecvent această ciupercă este  scoasă la suprafaţă de către mistreţi 
sau în urma spălării solului în timpul ploilor torenţiale. 

Frecvența: Specie des intalnită. 
Sezon: Estival-autumnal.  
Însemnătate: Această specie este considerată necomestibilă şi în caz de consumare poate 

provoca intoxicaţii gastro -  intestinale. Remarcant este faptul , că noi am consumat-o fără nici un 
fel de urmări.  
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Remarci: Choiromyces meandreaformis  nu poate fi confundată cu speciile precidente 
întîlnite în pădurile noastre prin mărimea corpului sporifier și culoarea deschisă a ascomului. 
Corpurile sporifere imature, ieşite la suprafaţă pe la începutul verii sunt observate, de cele mai 
multe ori, de ciupercarii aflaţi în căutarea mănătărtcii (Boletus edulis). 
 

CONCLUZII 
1. Două specii de trufe comestibile (Tuber aestivum ,T. brumale) corespund cerințelor de 

bază ale standardelor de stat pentru recoltare, însă după indicii cantitativi ele nu prezintă interes 
industrial. 

2. Condițiile faforabile de creștere a trufilor din Republica Moldova este o problemă de 
perspectivă de cultivare al acestor delicatese prin crearea plantațiilor de funduc (Corylus sp.).  

3. Prezenţa trufelor în diversele fitocenoze este determinată de tipul ecotrofic al ciupercii. 
4. Colectarea trufelor din mediul natural prin urmărirea insectei Suillia gigantea, este 

atrăgătoare și nu necesită investiții majore. 
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Abstract: Ecotourism represents any form of sustainable tourism having the main motivation in observing, using and 
conservation of nature, of its biodiversity, of local traditions regarding also the use of human resources in the areas of interest. 
Nowadays, when environment pollution level triggered alarming quota for the planet health, the ecological tourism based on 
personal and direct experience within the nature has the aim of its protection having as a priority the educative feature of the man, 
seeing as a main moderator of the environment’s components. With this purpose, the professors and researches of Bioterra 
University of Bucharest, have initiated and transposed the activity of sustainable ecotourism, created to provide the best tourism 
practices in order to preserve the nature and its sustainability. The ecotourism centre of Bioterra University ‘’Comorova’’ in Neptun 
resort represents the experience transposed into reality of a modern concept of total tourism ‘’all in one’’ which means various 
offers touristic services within the same zone, such as: ecological, rest and recreation, cultural, sportive, scientific, creation and 
medical ecotourism features [4]. 
 

Key words: ecotourism, biodiversity, ecological, scientific, medical 
 

INTRODUCTION 
The responsible tourism is not another form of tourism, but a different approach of how to 

travel and leisure, and also a different way to provide travel services "all in one". 
The Responsible tourism in its purest sense represents a minimal impact on the environment 

and local culture. Moreover its goal is not only to generate incomes and jobs for the local 
community but also to contribute to the conservation of local ecosystems. 

The Eco-Tourism is any form of sustainable and sustainable tourism where the main aim is 
the observation, use and conservation of: nature, biodiversity and local traditions-related to the use 
of human resources in the areas of import (of interest) [3]. 

To this end, teachers and researchers from the Bioterra University of Bucharest initiated and 
implemented sustainable ecotourism activities designed to provide best tourism practices for nature 
conservation and steadfast development. 

The existence of an eco-tourism center in the Comorova woods in the Romanian coast, was 
and is an ideal and sustainable framework for the development of eco-tourism. Every year 
thousands of students, pupils and young people from other social groups are taking advantage of the 
center and its remarkable facilities in camps organized at national level. All of these makes from 
Comorova center an European standard in the practice of general tourism [2].  
 

MATERIALS AND METHODS 
Overview of the tourist complex Comorova Forest - Neptune 
Comorova resort known under this name in the local region, is located in the heart of the 

forest Comorova and it spread on an area of about 5 ha. 
The resort is owned by Bioterra University and during the summer it provides facilities 

like:accommodation, meals, local transport (beach or neighborhoods), leisure activities and spa 
treatments that can satisfy the current requirements of a high-quality tourism. 

The main attraction is considered to be the Black Sea but what makes this resort unique is  its 
location within a secular forests of oaks, along with pine trees and many species of shrubs. 
Therefore Comorova forest can be considered an "ecological niche" - a bridge between the seaside 
and forest area. The primary features of this modern tourist complex are quality and elegance, 
which are reflected into: the villas (with a capacity of 500 beds), pools with sulfur water, saline 
facilities, sports, bars, disco, restaurant, terrace, cellar , rustic lounge, landscaped barbecue places, 
etc. and also the catering services offered. Comorova agritourism complex is open to tourists in all 
seasons having central heating and available staff.  

The movment between resorts is ensured by Comorova – Neptune Complex with friendly 
means of transport using two electric minibuses (supplied by electric batteries and photovoltaics). 
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The trips are linking Comorova Center to: beach, Mangalia and Neptun-Olimp, the south of our sea-
side, and the tour of the Mamaia resort. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

Due to the rich and varied tourism potential and the extensive range of the provided travel 
services different types of tourism can be practiced, the most popular being: tourism for rest and 
treatment; business tourism; mixed tourism for banting and leisure summer activities (due to ozone 
air offered by Forest Comorova); recreational and curative tourism in other seasons; cultural 
tourism (related to visiting neighboring areas where there are monuments of art and architecture, 
museums and memorial houses); festival tourism related to the major cities on the coast Constanta 
(Tomis) and Mangalia (Callatis) with cultural festivals - national or international; trade and 
exhibition tourism, sport tourism, hunting tourism; cure climating spa tourism (air ozone in forest 
Comorova)  in the neighborhoods resorts area for heliotherapy. Also we can organize trips to the 
Danube Delta and to the Romanian and Bulgarian seaside.  

This tourist resort promotes the concept ,,all in one,, (the total tourism in which ecotourism 
can be found along with other tourism concepts namely: classic tourism, cultural, spa, sports, 
entertainment, business, academic and formative activities - applied all brought together in the same 
area that discerning travelers everywhere to the highest standards. 

Types of tourism in Forest Complex Comorova: 
1. Eco-tourism – represents the subject of this communication and it is justified by the 

existence of natural elements and human contributions such as: 
o Forest Comorova representing the Green Gold of the Romanian coast; 
o The representative symbol of the area is the oak (with copies of more than 300 years 

protected by law) with whom were intercalated species of fir, spruce, cedar and white cedar in a 
landscape of exceptional harmony; 

o  Moreover there is a mini plantation of fruit trees (apricot, peach, apple, pear) and 
vegetable crops grown under ecological conditions for the tourist needs of food. 

o The food is provided in special hygienic conditions and the products which are going to the 
costumer are controlled in accordance with the legislation in force. 

o The existence of a modern kitchen, fully equipped and divided in accordance with the rules 
of the Health Authority - Veterinary and legislation. Food preparation equipment consists of ovens 
and induction hobs,with high energy efficiency supplied by batteries  solar cells and wind 
generators. The menus offers are based on traditional cuisine without forgetting the fish 
preparations specific to the coast. 

o The renewable energy resources (Fig. no. 1 and Fig. no. 2) is used in the complex energy 
management, as follows: 

· The heating of the housing space and domestic water it 65sm ad eusing only renewable 
electricity from wind and solar sources, obtained directlty heated by solar panels and indirectly 
through photovoltaic panels batteries 

· The Housing space  it is heated by IR devices with high energy frequency. 
· The using of ecological means of transport (minibuses electric power through photovoltaic 

panels, Secquoia. ATV and scooters with electric propulsion) in ensuring both tourists traveling in 
the area, the beach and leisure activities 

· In this way were completely removed the polluting energy sources, vey intensive electrical 
devices with low energy efficiency and a high degree of operational hazard. 
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Fig. no. 1 Wind turbine Fig. no. 2 Photovoltaic panels and solar panels for hot water 

 
2. Tourism leisure and entertainment: 
Includes travel packages within are offered both leisure and recreation services and resulted in 

an exceptional material base with educational content and specific actions for this type of tourism 
(Fig. no. 3 and Fig. no.4). The material basis associated with leisure and entertainment tourism 
include [1]: 

· 3 terraces associated wth kitchens, 2 restaurants eight rustically furnished towers and 
suspended terraces serviced by qualified personnel 3 bars with permanent program; 

· Wine cellar with tasting program 
· 12 Barbecue grills  which can operate simultaneously 
· Accommodation, different in architecture and comfort, igenios integrated in the complex 

space respecting the environment. 
· The complex has an accommodation capacity of 500 seats, equivalent to a 3 star comfort 

category. 
· 3 hotels with a capacity of 500 seats; 
· 32 rustic cabins with two studios 
· 14 family villas (P + 1) -  one living room downstairs and two bedrooms upstairs with 

terraces; 
· pavilions with studios and apartments protocol; 
· traditional-style wine cellar; 
· 160sqm club with associated facilities 
· heliport  fot the access of the utility helicopter; 
· well of sulphurous waters, laboratory certified as having curative properties; 
· teraces and paths for walking, environmentally friendly lighting at night; 
· daily excursions organized with electrical buses and the decker bus with a capcity of  80 

seats 
 

  
Fig. no. 3 Swimming pool Fig. no. 4 Reception - green transport 
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3. Cultural tourism: 
It is linked to the visit of surrounding areas and to the development of cultural and educational 

activities: 
· organizes sightseeing of art and architecture monuments, museums and memorials above; 
· folk performances are organized with art students at the University of Bucharest in the 

Bioterra natural stage offered within the pool and multimedia auditorium of 300 seats; 
· evening entertainment (competitions, concerts, literary circles, traditional and modern 

dances, disco overtime); 
· folk with seasonal contract; 
· disco with extended hours 
4. Sports tourism    
It is very well represented in the complex by highly-equipped base with modern equipment 

and night facilities, including: 
· multifunctional sports grounds with synthetic carpet from Spain, guaranteed 10 years; 
· football, tennis, basketball, handball, volleyball; 
· Specific paintball field perimeter arranged in compliance with environmental standards; 
· table tennis, billiards, darts, chess and rummy; 
· contests and competitions of the season; 
· swimming courses organized within the three pools; tennis courses 
· Electronic Secquoia, ATV, scooter electronics; 
5. Scientific and creative tourism 
Takes place in dedicated facilities, which allow national and international actions and 

activities. These include: 
· two multimedia lecture of 300-500 seats; 
· WIFI coverage with broadband internet, wired by optical fiber; 
· In such spaces, have already occurred prestigious events such as: 
· International Congress for compiling new maps planet's climate - 2009; 
· The scientific session of the Academy of Scientists in Romania in 2009 and 2010 
· Interuniversity scientific sessions, national and international, with participants from more 

than 15 countries; 
· international student mobility, symposia and student circles (Italy, Canada, Egypt, France); 
· intensive training courses courses for students with low frequency classes. 
6. Medical tourism: 
Starting this year  it is organized medical tourism based on: natural procedures like sulfur 

water treatments; diagnoses and treatments center with bioresonance; treatments arranged in areas 
where unprocessed salt is used (salt crystals are active), uncontaminated by toxins or pollution, 
being extracted from Salina Slanic - Prahova. The air is rich in saline aerosols, negative ions and 
minerals (natural elements vital to the body). The air purifies and has disinfectant qualities, an the 
antioxidant and detoxifying and microbial load is 10 times lower than outside (100 germs / m3 of 
air to 1,000 germs / m3 in urban area). The air humidity is sustained by a fountain which contributes 
to achieving a good air using a circular current of air which is in permanent contact with the walls 
of saline. The concentration reach 20 mg / m3, much higher than in natural mines, so it shortens the 
time required for treatment, hydromassage, targeted therapies made after Oriental traditions, 
medical rehabilitation techniques, etc. 

Other actions in favor of responsible tourism 
To maintain control of the environment, biodiversity conservation, and pollution grade the 

creation of laboratories was considered appropriate and imperative, as follows: 
· National Laboratory of physico-chemical, cf. RENAR Accreditation Certificate no. Ll 946 / 

23.01.2012 
· Laboratory environment, equipped with the latest generation equipment and technology; 
· Laboratory for the study of renewable energy. 
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For work done in the complex, it was considered appropriate also the existence of network for 
specialisation training, reflected in the establishment and authorization of a unique specialization in 
Romania, as well as study program called "consumer and environmental protection", which had 
visit RQAAHE authorization 8-10 March 2012, obtaining a favorable operating. 

The development and ecological rehabilitation of infrastructure Comorova Complex Neptune, 
Department of European Projects, developed by applying the competition and winning grants / 
European projects with EU funds, such as: 

· "Together for green horizons", part of "education and public awareness program aimed at 
environmental protection", financed from the Environment Fund, registered with AFM, no. 75174 / 
21.09.2010, the financier Environment Fund Administration. 

Curricula project is circumscribed logo: "The earth is life for all" and concepts "Eco", or in 
other words : 

· "Inspired future breathable expirat.Inspira future!" 
· "People eco eco think, feel eco, eco act!" 
· "Take atitudine.Pedaleaza green" 
· "Comorova - Forest seaside" - project approved 
Source of funding: Regional Operational Programme 2007-2013 (Nr. Registration: SV / 2/5 / 

5.3 / B / 579 / 20.10.2010), Priority 5 - Sustainable development and promotion of tourism, Area of 
Intervention 5.3 – Promoting of the potential tourism and creating the necessary infrastructure to 
increase Romania's attractiveness as a tourist destination. 

Operation - Development and consolidation of domestic tourism by supporting specific 
products and specific marketing activities. 

· A project POSDRU approximately EUR 800.000, the stage of development - project 
implementation 

 
CONCLUSIONS 

From the above it can be seen that the concept of total tourism - "all in one" has found fertile 
ground in the complex expression "Forest Comorova - Neptune", giving every tourist a 
comprehensive framework to integrate all the tourist type activities in a unique location provides 
psychological comfort, physical, cultural diversity, and sport specific knowledge of the area and 
exploring in particular the activities of spa tourism. 
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Abstract: At the present, the issue of biodiversity conservation has become a priority concern of public policies and research 

centers around the world. Increasing the negative impact on the biosphere generates significant changes in biodiversity and natural 
habitats. The purpose of this paper is to evaluate the objectives of the National Strategies for the Conservation of Biological 
Diversity and the achievements achieved in the implementation of its Action Plan. The main research topics are: a) the main 
objectives and actions of the Strategy; b) the costs and terms of realization; c) the level of achievement of the planned actions, 
overall, by objectives and areas of implementation; d) the existing constraints in carrying out the planned actions 
 

Cuvinte cheie: diversitate biologică, strategie. obiective, realizări 
 

INTRODUCERE 
Republica Moldova se confruntă cu multiple probleme în domeniul conservării biodiversității. 

Interesul față de resursele naturale nu scade, utilizarea acestora este deseori nerațională, iar multe 
obiective naționale pentru protecția biodiversității necesită a fi soluționate. Condițiile 
actuale:schimbările climatice, fragmentarea habitatelor, poluarea, dispariția speciilor, etc, și 
paradigma dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova solicită o abordare mai realistică a 
rolului biodiversității pentru economia națională și o impulsionare a proceselor de protecție a 
acesteia. Protecţia şi conservarea biodiversităţii este o prioritate a multor ţări inclusiv şi a Republicii 
Moldova. Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în 
contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summitului Pământului 
UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Biodiversitatea reprezintă condiţia primordială a existenţei 
civilizaţiei umane, asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice.  
Semnificaţia restrânsă a conceptului de biodiversitate nu este adecvată, mai ales atunci când se pune 
problema elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii, deoarece experienţa a demonstrat că 
măsurile de conservare sunt eficiente doar atunci când se ţine seama de funcţionarea sistemelor 
ecologice şi nu doar de menţinerea unei specii într-un anumit areal, de asemenea, în mod obiectiv, 
viul nu poate fi separat de biotopul său. La fel de important este rolul biodiversităţii în asigurarea 
serviciilor oferite de sistemele ecologice, cum ar fi reglarea condiţiilor pedoclimatice, purificarea 
apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale.  

 
MATERIALE ŞI METODE 

Studiul a fost efectuat în baza rapoartelor privind implementarea strategiilor de conservare a 
diversităţii biologice, pentru a determina realizările preconizate, precum şi a identifica unele 
probleme  care au rămas până în prezent nerezolvate. Principalele documente strategice utilizate în 
studiul de față au fost: 1) Strategiile naţionale în domeniul conservării diversităţii biologice [8;10]; 
2) Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia [7]; 
3) Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018 [3]; 4) 
Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova [9]; 5) Programul 
naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018 [2]; 6) Strategia 
naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014- 2020; 7) Rapoartele privind 
implementarea Strategiilor și realizarea obiectivelor privind conservarea diversității biologice [4-6]. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Prima strategie naţională în domeniul conservării diversităţii biologice a fost aprobată în anul 
2001. Principalele obiective ale Strategiei (2001) au fost: 1) a) evaluarea biodiversităţii și 
recunoaşterea acesteia ca valoare fundamentală a Republicii Moldova şi necesitatea conservării ei; 
2) evidenţierea şi eliminarea pericolelor de origine antropică ce ameninţă integritatea ecosistemelor 
şi conservarea speciilor; 3) determinarea condiţiilor optime pentru conservarea biodiversităţii; 4) 
perfectarea metodelor de evaluare a stării biodiversităţii şi de monitorizare a ei; 5) perfecţionarea 
cadrului legislativ privind valorificarea şi conservarea resurselor biologice, obţinerea unui beneficiu 
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social-economic echilibrat prin folosirea raţională a resurselor biologice la nivel local, naţional şi 
regional; 6) perfecţionarea sistemului de management al activităţilor în domeniul conservării 
biodiversităţii; 7) informarea şi educarea ecologică a populaţiei, atragerea acesteia în luarea de 
decizii în domeniul conservării şi folosirii raţionale a biodiversităţii.  

Evaluarea problemelor ce ţin de conservarea biodiversităţii a fost efectuată prin prisma 
abordării ecosistemice şi analizei stringenţei şi complexităţii lor [4]. Problemele evaluate au fost 
sistematizate din punctul de vedere al modului de conservare a biodiversităţii (in situ, ex situ) şi al 
nivelului de acţiune. Principalul criteriu al evaluării este gradul de diminuare a biodiversităţii [7].  

Majoritatea acţiunilor, reflectate în prima Strategie au fost îndeplinite, iar evaluarea 
procesului de implementare, a fost reflectat în 5 rapoarte naţionale [9]. Obiectivele strategiei au fost  
realizate prin acţiuni consecvente, stabilindu-se termenele şi volumul de finanţare. Cele mai 
importante obiective realizate sunt: apariţia ediţiei a II-a a Cărţii Roşii; a RM, perfecţionarea 
cadrului legislativ; inventarierea grupelor de organisme din ariile protejate; informarea ecologică a 
APL-urilor [5]. În plus, a fost creat cadrul legal necesar pentru asigurarea protecției, conservării și 
ameliorării componentelor biodiversității, inclusiv Legea regnului vegetal (2007), Legea privind 
rețeaua ecologică națională (2007), Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (2006), 
Regulamentele privind  Cadastrul regnului animal (2004) și vegetal (2009) [1]. 

De asemenea, în procesul de elaborare a Raportului Naţional II s-au stabilit contacte şi s-a 
conlucrat cu diferite organizaţii guvernamentale si neguvernamentale,savanţi de la instituţiile 
academice şi ramurale, cu Consiliul Ştiinţific Naţional pentru Conservarea Biodiversitatii 
(CSNCBD) şi cu specialiştii din Direcţia Generală Arii Protejate şi Biodiversitate [5].  

Totodată, conform rapoartelor de monitorizare  a implementării primei Strategiei de 
conservare a diversităţii biologice, din cele cca 44 mln. lei necesare pentru realizarea acţiunilor 
preconizate pentru anii 2001-2005 au fost alocate doar 20 mln. lei [4]. Ca urmare, au fost 
întreprinse numai 44 % din acţiunile planificate. Realizarea insuficientă a acţiunilor planificate a 
fost condiţionată de: numărul mare de acţiuni preconizate, care nu au fost acoperite de resurse 
umane şi financiare necesare; sistarea unor activităţi de către partenerii din Ucraina în bazinul râului 
Nistru; activitatea ineficientă a Consiliului Coordonator; coordonarea superficială cu autorităţile 
silvice; implicarea insuficientă a autorităţilor şi populaţiei locale; supravegherea ineficientă a ariilor 
protejate; aplicarea superficială a sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei în acest domeniu.  Mai 
mult decât atât, majoritatea acestor probleme au rămas până în prezent nerezolvate.  

Cauzele şi consecinţele degradării biodiversităţii:utilizarea resurselor naturale este adeseori 
neraţională, iar activităţile de conservare a biodiversităţii nu sunt realizate în condiţiile 
actuale,schimbările climatice, fragmentarea habitatelor, poluarea, dispariţia speciilor precum şi  
implementarea insuficientă a legislaţiei în domeniu, nerespectarea legislaţiei unde până în prezent 
există activităţi ilicite ca:braconajul, tăierile ilegale care afectează existenţa speciilor aceasta se 
evidenţiază cel mai mult în ariile protejate şi spaţiile verzi unde nu se respectă regimul de protecţie, 
dar care afectează necondiţionat starea ecosistemelor. 

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 [10] 
reflectă starea actuală a diversităţii biologice a Republicii Moldova, tendinţele modificării 
componentelor biodiversităţii,  evidențiază problemele prioritare și definește obiectivele strategice.  

Obiectivul general al Strategiei constă în reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversităţii  
Costurile implementării Planului de Acțiuni al Strategiei privind diversitatea biologică a RM 

pentru anii 2015-2020 sunt evaluate la 38,6 mln lei, inclusiv pentru: 1) activitățile de conştientizare 
a publicului privind conservarea biodiversităţii și securitatea biologică – 7,0 mln. lei; 2) reducerea 
impactului asupra ecosistemelor acvatice – 6,2 mln. lei ; 3) măsurile de stopare a degradării solului 
şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice – 5,5 mln. lei ; 4) extinderea ariilor naturale 
protejate de stat şi de creare a reţelei ecologice naţionale – 4,8 mln. lei; 5) măsurile de conservare a 
speciilor rare, vulnerabile şi periclitate – 2,7 mln. lei; 6) pregătirea cadrelor în domeniul conservării 
biodiversităţii și securităţii biologice – 2,6 mln. lei; 7) ajustarea cadrului legal și instituțional în 
domeniu – 2,1 mln. lei: 8) măsurile de diminuare a impactului speciilor invazive; 9) măsurile de 
minimizare a presingului antropic asupra ecosistemelor naturale vulnerabile. 
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Tabelul nr. 1. 
OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIORITARE ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII-2015-2020 

Obiective specifice Acţiuni prioritare Rezultate preconizate 

1. Asigurarea, 
managementului durabil şi 
a cadrului instituţional 
eficient în domeniul 
conservării diversităţii 
biologice 

- Elaborarea cadrului normativ în 
domeniul conservării diversităţii 
biologice. 
-Asigurarea cadrului instituţional 
eficient pentru gestionarea durabilă a 
diversităţii biologice. 
-Asigurarea integrării cerinţelor 
tratatelor internaţionale în politicile 
naţionale în domeniul biodiversităţii. 

-3 acte legislative elaborate 
-cadru instituţional privind  
administrarea, controlul şi suportul 
ştiinţific în domeniul 
biodiversităţii şi biosecurităţii 
creat; 
-prevederi ale tratatelor 
internaţionale în domeniul 
biodiversităţii şi biosecurităţii 
implementate; 
- au fost elaborate instrumente 
finaciare eficiente pentru 
conservarea  biodiversităţii şi 
ecosistemelor naturale. 

2.Reducerea presiunii 
asupra diversităţii 
biologice, pentru 
asigurarea dezvoltării 
durabile. 

- Asigurarea măsurilor de extindere a 
ariilor naturale protejate de stat pînă la 
8% , de creare a reţelei ecologice 
naţionale şi de elaborare a 44 de 
planuri de management pentru ariile 
naturale protejate. 
- Asigurarea măsurilor de conservare a 
speciilor rare, vulnerabile şi periclitate 
prin restabilirea habitatelor ale 5 specii 
de plante şi 5 specii de animale 
periclitate. 

- fondul ariilor naturale protejate 
extins pînă la 8% din suprafaţa 
teritoriului Republicii Moldova; 
-planuri de management al ariilor 
naturale protejate elaborate; 
-ediţia a III-a a Cărţii Roşii a 
Republicii Moldova  elaborată şi 
editată; 
-planuri  de conservare a unor 
specii elaborate; 
 

3. Implementarea 
măsurilor de stopare a 
ameninţărilor pentru 
biodiversitate 

- Asigurarea măsurilor de stopare a 
degradării solului şi de diminuare a 
efectelor schimbărilor climatice . 
- Asigurarea măsurilor de diminuare a 
impactului negativ al speciilor 
invazive 
 

 
- studii privind examinarea 
problemelor ce ţin de stoparea 
proceselor ce ameninţă 
biodiversitatea realizate; 
-practici prietenoase mediului în 
agricultura ecologică promovate 
- studii de impact asupra speciilor 
invazive elaborate. 

4. Asigurarea măsurilor de 
sporire a beneficiilor în 
urma utilizării resurselor 
naturale şi a serviciilor 
ecosistemice. 

-Promovarea măsurilor de acces la 
resursele genetice şi distribuirea 
echitabilă a beneficiilor 
-Asigurarea unui management durabil 
al ecosistemelor naturale. 

-studii privind accesul la resursele 
genetice şi distribuirea echitabilă a 
beneficiilor efectuate; 
-cerinţe internaţionale cu privire la 
menţinerea fondului genetic 
implementate; 
-activităţi de menţinere a fondului 
genetic autohton promovate. 

5. Asigurarea, suportului 
ştiinţific în domeniul 
conservării biodiversităţii, 
a accesului la informaţie şi 
promovarea educaţiei 
pentru dezvoltarea 
durabilă prin: 
 

-Promovarea cercetărilor ştiinţifice în 
domeniul conservării biodiversităţii p. 
- Asigurarea cadrului educaţional şi a 
pregătirii cadrelor în domeniul 
conservării biodiversităţii şi al 
securităţii biologice 

- două grădini botanice fondate; 
-cercetări ştiinţifice  în domeniul 
conservării biodiversităţii 
promovate; 
-biotehnologii  privind înmulţirea 
speciilor rare, vulnerabile şi 
economic valoroase promovate; 
 

Sursa: Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 [10].. 

71 
 



Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre 
 

Sursele principale de finanțare sunt Fondul Ecologic Național, Bugetul de Stat, Facilitatea  
Globală de Mediu (GEF), PNUD Moldova. În plus, pentru crearea suportului financiar au fost 
identificate surse interne din cadrul sistemului de management al biodiversității, inclusiv încasările 
de livrarea materialului lemnos, produselor silvice accesorii, produselor cinegetice și piscicole, a 
permiselor şi taxelor de intrare în ariile naturale protejate de stat, taxarea serviciilor ecosistemice. 

În prima etapă (2015-2017) a fost preconizată crearea cadrului instituțional în domeniul 
biodiversității, în special a fondului ariilor naturale protejate de stat, și ajustarea politicilor 
sectoriale la obiectivele specifice ale prezentei Strategii. De asemenea, este preconizat aprobarea 
cadrul politic şi legislativ/normativ nou, racordat la prevederile Directivelor UE în domeniu. 

Realizarea obiectivelor și acțiunilor de conservare a diversității biologice este prevăzută, de 
asemenea, și în alte acte documente strategice menționate mai sus, inclusiv în Strategia de mediu 
[7], Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră [3], Strategia dezvoltării 
durabile a sectorului forestier [9], Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice 
naţionale [2]. Astfel, conform obiectivului specific 6.4. al Strategiei de Mediu (2014-2023), se 
prevede extinderea suprafeţelor de păduri până la 15 % din teritoriul Republicii, a ariilor naturale 
protejate de stat până la 8 % şi asigurarea managementului eficient şi durabil al ecosistemelor 
naturale. Principalele măsuri planificate pentru realizarea acestui obiectiv sunt: 1) managementul 
durabil al ariilor naturale protejate și al componentelor rețelei ecologice (2 mln. lei) ; 2) crearea 
rezervaţiei biosferice „Prutul de Jos”, a Parcului Naţional „Nistrul de Jos” (2,1 mln. lei) ; 3) crearea 
şi restabilirea fâşiilor de protecţie riverane şi a bazinelor de apă (30 mii ha), a pădurilor pe terenuri 
degradate, a spaţiilor verzi (150 mii ha), cu un suport financiar planificat de 80 mln. lei; 4) 
restabilirea (100%) a fîşiilor de protecţie a drumurilor (50 mln. lei) ; 5) reconstrucţia ecologică a 
150 mii ha de zone umede degradate (30 mln. lei). [3] 

Printre cele mai importante rezultate recente în domeniul conservării diversității biologice  
sunt: 1) publicarea ediției a III-a a Cărții Roșii a RM, care include un număr de specii cu mult mai 
mare decât în edițiile anterioare; 2) aprobarea cadrului legal în domeniu ajustate la Directivele UE 
și țintele stabilite în Convențiile internaționale ratificate de RM și în Acordul de Asociere a RM la 
UE; 3) extinderea fondului ariilor naturale protejate de stat, inclusiv crearea Parcului Național 
Orhei; 4) elaborarea Planurilor de management și pașapoartelor ariilor natural protejate 
reprezentative; 5) plantarea pădurilor pe terenurile degradate şi impracticabile pentru agricultură, 
dar pe suprafețe net inferioare față de cele planificate; 6) plantarea arborilor și arbuștilor în spațiile 
verzi ale localităților; 7) identificarea siturilor adiţionale de arii naturale, care ar corespunde 
criteriilor de asigurare a supravieţuirii speciilor Emerald şi aplicarea măsurilor de protecţie a lor; 8) 
au fost elaborate şi editate materiale de informare şi cultură ecologică, inclusiv revista „Mediul 
Ambiant”; monografii, enciclopedii și articole valoroase.   

 
CONCLUZII: 

În urma efectuării acestui studiu am observat că cele mai importante obiective cât şi 
activităţile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea prezentelor Strategii parţial au fost 
realizate. Rezultatele obţinute servesc ca bază pentru continuarea monitorizării biodiversităţii pentru  
elaborarea măsurilor şi recomandărilor de conservare a diversităţii biologice. Prin urmare, este 
esenţială evaluarea corectă a valorii resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, precum şi a 
serviciilor oferite de funcţionarea normală a sistemelor ecologice . 

Măsurile de conservare a biodiversităţii vor contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea 
potenţialului ecosistemelor, protecţia habitatelor, stoparea pierderii speciilor de floră şi faună, 
atenuarea riscurilor dezastrelor naturale şi, în final, la sporirea bunăstării şi sănătăţii populaţiei. 

Cadrul legislativ şi principiile educaţiei ecologice a populaţiei trebuie să prevadă folosirea 
raţională a resurselor vegetale şi animale, care sînt surse inestimabile ale fondului genetic şi 
constituie parte integrantă a patrimoniului naţional. 
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ASOCIAȚIA CORNO-QUERCETUM ROBORIS Pînzaru 2006 em. 2018, h. l. ÎN 
VEGETAȚIA DE STÂNCĂRII DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Pînzaru Pavel 

Grădina Botanică Națională (I) „Alexandru Ciubotaru” 
 

Abstract. The current paper presents results the phytocenotic studies of the plant communities from association Corno-
Quercetum roboris Pînzaru 2006 em. hoc loco from the content of Republic of Moldova. The association include phytocoenosis 
Western Pontic, xerothermophilous, formed on limestone cliffs of the Dniester and Prut river basins. In the vertical structure of 
phytocoenosis can be notice 2-3 layers. The degree of closing the canopy of trees varies between 0,6-0,8. The floristic composition of 
phytocenosis includes 200 species of vascular plants, from which 35 species are protected by the state, and 11 species listed in the 
Red Book of Moldova (2015). The association analysis is made on the basis of 35 relevés conducted by the author. 
 

Key words: Corno-Quercetum roboris, characteristics of phytocoenosis, ecology, range, R. Moldova. 
 

INTRODUCERE 
Pădurile de stâncării din Republica Moldova formate din speciile dominante stejar pedunculat 

(Quercus robur L.) și corn (Cornus mas L.) sunt incluse în asociația Corno-Quercetum roboris 
Pînzaru 2006 și în subasociația caricetosum albae Pînzaru et Izverscaia in Pînzaru 2006 [10]. În 
lucrarea din 2006 este descris numai tipul asociației și indicate unele localități de răspândire a 
comunităților vegetale, fără a fi prezentat tabelul sintetic al releveurilor fitocenologice. Prezenta 
lucrare cuprinde o caracteristică geobotanică mai amplă a fitocenozelor, sunt indicate date noi cu 
privire la ecologia și răspândirea lor, include tabelul sintetic, alcătuit din 35 releveuri 
fitocenologice. 

 
MATERIAL ȘI METODĂ 

Asociația în cauză este descrisă în baza a 35 releveuri, efectuate de autor în anii 1987-2015, 
pe pantele calcaroase împădurite din Republica Moldova. Comunitățile de plante au fost descrise în 
primii ani de cercetare după metoda dominantă, apoi au fost completate și continuate  după metoda 
floristico-ecologică a școlii Central-Europene [2]. Suprafața unui releveu este de 600 m2, după 
școala clujeană [4]. Nomenclatura floristică [12]. Speciile rare din flora republicii conform 
literaturii [3, 7, 9, 12]. Raionarea geomorfologică a R. Moldova după G. Sârodoev și E. Mițul [13]. 
Temperatura medie anuală a aerului (T) și cantitatea medie anuală a precipitațiilor (P) după Atlasul 
resurselor climatice [1]. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
În Republica Moldova pădurile de stâncării dominate de stejar pedunculat (Quercus roboris) 

și corn (Cornus mas) sunt localizate insular în lungul pantelor abrupte din cursul superior și 
mijlociu al fluviului Nistru și pe pantele calcaroase ale afluenților Dragiște și Racovăț din stânga 
Prutului. 

Asociația Corno-Quercetum roboris după structura pe verticală și componența floristică se 
aseamănă mult cu asociația Corno-Quercetum petraeae Máthé et Kovács 1962, care se extinde în 
valea Nistrului între comuna Naslavcea, raionul Ocnița, la nord, până lângă comuna Vîșcăuți, 
raionul Orhei, la sud [11]. Gorunul (Q. petraea), după cum menționează P. Cuza și A. Dascaliuc 
[5], este mai sensibil la acțiunea temperaturilor înalte față de stejarul pedunculat (Q. robur), din care 
cauză el formează păduri mai compacte în nordul și centrul republicii, la altitudini unde temperatura 
este mai scăzută și umiditatea aerului mai ridicată. 

Stejarul peduncuclat (Q. robur) în condițiile Republicii Moldova, după timpul desfacerii frunzelor, se 
prezintă cu indivizi timpurii și tardivi. În pădurile de stâncării din localitățile mai sudice (raioanele Criuleni, 
Anenii Noi, Rîbnița), se observă predominarea arborilor cu înverzire timpurie. În continuare se prezintă 
caracteristica fitocenologică a pădurilor de stejar pedunculat cu corn. 

T i p u l  n o m e n c l a t u r a l: P. Pînzaru, 2006: R.Moldova (« Comuna Delacău, r-nul 
Anenii Noi, Rezervația silvică „Dubăsari”, parcela 38). tab. 1., relev. nr. 10, h. l., (Fig. 1.) 

T a b e l u l  d e  r e f e r i n ț ă:  tab. 1, 35 releveuri fitocenologice, h. l. 
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S t a ț i u n e a. Altitudine 50-220 m. Clima: moderat continentală, T = 8,5-10°C, P = 550-650 
mm. Relief: Platoul Moldovei de Nord, Câmpia Prutului de Mijloc, Podișul Nistrului, Podișul 
Moldovei Centrale, Podișul Podolic, Câmpia Nistrului - pe pante abrupte, stâncoase, cu expoziție 
diversă, dar cu predominare cea sudică și sud-vestică. Înclinarea pantelor variază între 30-70°. 
Roca: calcare pietrificate miocene (toltre), calcare friabile sarmatice. Soluri bazice: cenușii de 
pădure bogate în schelet calcaros, rendzine, întretăiate de stânci calcaroase. 

V e c i n ă ta t e a  f i t o c e n o l o g i c ă. Fitocenozele asociației date se mărginesc cu 
fitocenozele xero-termofile din asociațiile Corno-Cerasetum mahaleb Pînzaru 2006 em. 2016 [8] și 
Corno-Quercetum petraeae Máthé et Kovács 1962 [11], mai rar cu cele formate de stejar pufos 
(Quercus pubescens), iar pe alocuri (în partea inferioară a pantelor) se mărginesc și cu fitocenoze 
mezofile de carpen (Carpinus betulus) în amestec cu gorun (Quercus petraea) și stejar pedunculat 
(Quercus robur). 

S p e c i i  c a r a c t e r i s t i c e: Quercus robur, Cornus mas, Cotinus coggygria, Cerasus 
mahaleb, Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Laser trilobum, Carex alba, Arabidopsis 
arenosa, Erysimum cuspidatum, Scrophularia vernalis. 

S p e c i i  f r e c v e n t e : Viburnum lantana, Euonymus verrucosus, Acer tataricum, A. 
campestre, Crataegus monogyna, Glechoma hirsuta, Scutellaria altissima, Sedum maximum, Poa 
nemoralis, Campanula persicifolia, Arabis turrita, Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, 
Clematis recta, Tanacetum corymbosum, Viola sieheana, Vincetoxicum hirundinaria, Campanula 
rapunculoides, Corydalis solida. 

S t r a t f i c a r e a. În structura verticală a fitocenozelor se observă 2-3 straturi, mai bine sunt 
exprimate straturile A și B: 

· stratul A, gradul de acoperire a coronamentului 0,6-0,8, de (8-)10-15(-18) m înălțime, 
format din Quercus robur în amestec cu Tilia cordata, Acer campestre, Fraxinus excelsior, 

sporadic până la rar Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, Ulmus glabra; 
· stratul B, acoperirea generală variază între 50-80%, 1,5-4 m înălțime, dominat de Cornus  
mas, iar pe pantele însorite se întâlnește cu abundență înaltă Cotinus coggygria, care formează 

și pâlcuri la nivelul stratului ierbos (cu tulpini procumbente), în amestec vegetează Euonymus 
verrucosus, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Cerasus mahaleb, Acer tataricum, Cornus 
sanguinea, sporadic sau rar Berberis vulgaris, Cotoneaster melanocarpus, Rosa canina, Rosa 
rubiginosa; 

· stratul C, cu acoperirea generală între 10-60(80)%, învelișul ierbos pe alocuri formează  
două sinuzii: cea a efemeroidelor (de primăvară timpurie), constituită din Corydalis solida, 

Scilla bifolia, Anemonoides ranunculoides, Gagea lutea, Fritillaria montana, Tulipa sylvestris, mai 
rar Ornithogalum kochii și sinuzia plantelor de lungă durată (mai-octombrie), prezentată prin 
numeroase specii xerofile sau xeromezofile: Sedum maximum, Arabis turrita, Scutellaria altissima, 
Glechoma hirsuta, Vincetoxicum hirundinaria, Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, Poa 
nemoralis, Laser trilobum, Clematis recta, Tanaceum corymbosum, Viola sieheana, Campanula 
rapunculoides, Asparagus tenuifolium, A. verticillatus, mai rar, dar abundent vegetează Carex alba 
(Fig. 2), iar în fisuri de stâncă crește Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Arabidopsis 
arenoza, Scrophularia vernalis (Fig. 3), foarte rar se întâlnește pe pantele umbrite Asplenium 
scolopendrium. 

C o m p o n e n ț a  f l o r i s t i c ă: În cele 35 releveuri din Republica Moldova sunt 
înregistrate circa 200 specii de plante vasculare, din care 11 specii le considerăm caracteristice 
asociației, 20 – caracteristice alianței Quercion pubescenti-petraeae, 21 – caracteristice ordinului 
Quercetalia pubescenti-petraeae, 19 – alianței Carpinion betuli, 55 – ordinului Fagetalia și clasei 
Querco-Fagetea, 18 – clasei Rhamno-Prunetea s.l. 30 – vegetației de poiene (clasa Trifolio-
Geranietea s.l.), iar 25 sunt întâmplătoare, caracteristice în majoritate pentru clasa Stellarietea 
mediae s.l. sau Rubinietea s.l. 

S p e c i i  r a r e, o c r o t i t e  d e  s t a t [7]: în număr de 35, iar 11 sunt incluse și în Cartea 
Roșie a R. Moldova [3]: Asplenium scolopendrium [categoria periclitată (EN)], Carex rhizina [critic 
periclitată (CR)], Cotoneaster melanocarpus [periclitată (EN)], Dryopteris filix-mas [vulnerabilă 
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(VU)], Fritillara montana [vulnerabilă (VU)], Galanthus nivalis [vulnerabilă (VU)], Hepatica 
nobilis [vulnerabilă (VU)], Melittis melissophyllum [critic periclitată (CR)], Ornithogalum 
boucheanum [periclitată (EN)], Polypodium vulgare [vulnerabilă (VU)], Scopolia carniolica 
[vulnerabilă (VU)]. În Rezervația silvică „Cobîleni” de la Lopatna (Orhei) vegetează Fritillaria 
ruthenica, specie foarte rară, evidențiată în ultimii ani, cunoscută și de lângă satul Hîrtop, raionul 
Criuleni [6]. 

E t a p e  s u c c e s i o n a l e: în unele fitocenose, în special cele cu expoziție nordică sau 
estică în urma tăierii arborilor de stejar, și a creșterii gradului de încheiere a coronamentului prin 
mărirea abundenței carpenului (Carpinus betulus) se observă uscarea cornului. Tăierea rasă a 
stejarului pe colinele calcaroase însorite a dus la formarea tufărișurilor de corn cu cireș turcesc. 

D i v e r s i t a t e a  f i t o c e n o l o g i c ă. Fitocenozele de stejar pedunculat cu rogoz alb 
sunt grupate în subasociația caricetosum albae Pînzaru et Izverscaia in Pînzaru 2006 [10], tab. 1, 
rel. nr. 29-35, tipul rel. 33, h. l. 

R ă s p â n d i r e a  l o c a l ă. Fitocenozele subasociației typicum sunt înregistrate în raioanele 
(în paranteze localitățile): Ocnița (Naslavcea), Edineț (Fetești, Gordinești), Soroca (Rudi x 
Tătărăuca Veche, Cosăuți, Trifăuți), Florești (Tîrgul-Vertiujeni), Șoldănești (Parcani, Climăuții de 
Jos, Poiana), Rezina (Saharna x Biciușca), Orhei (Trebujeni, Lopatna, Vîșcăuți), Criuleni 
(Zolonceni), Anenii Noi (Delacău, Telița), Camenca (Hrușca, Valea Adîncă), Rîbnița (Beloci); cele 
ale subasociației caricetosum albae: Camenca (Rașcov), Rîbnița (Beloci, (Molochișul Mare), 
Rezina (Saharna), Orhei (Trebujeni). 

R ă s p â n d i r e a  î n  U c r a i n a: în valea Nistrului, în apropierea localităților 
Novodnestrovsc, Nagoreani, Oristivca, Rașcov din regiunea Cernăuți și Kolodrivka din regiunea 
Hmelnytskyi, pe baza cercetărilor fitocenologice efectuate de autor în anii 1994-1996. 

V a l o a r e a  c o n s e r v a t i v ă: mare, fitocenoze de importanță botanică (conțin multe 
specii rare), peisajeră, economică (plante medicinale, melifere, alimentare). 

F a c t o r i  l i m i t a t i v i. Tăierile nereglementate ale arboretului și extragerea la zi a 
calcarului micșorează arealul lor. 

S t a r e a  d e  p r o t e c ț i e: În R. Moldova fitocenozele asociației date sunt ocrotite în 
„Parcul național Orhei”,  rezervațiile peisajere: „La Castel”, „Fetești”, „Rudi-Arionești”, „Cosăuți”, 
„Climăuții de Jos”, „Saharna”, „Telița”, „Valea Adîncă”, „Glubocaia dolina”, în rezervațiile silvice 
„Vîșcăuți”, „Dubăsari”, „Zolonceni”, „Vadul”, în Monumentul naturii geologic și paleontologic 
„Falia tectonică de lângă satul Naslavcea”. 

În Ucraina fitocenozele asociației date sunt ocrotite în Parcul Național „Toltrele Podoliei”. 
A p a r t i n e n ț a  s i n t a x o n o m i c ă. Asociația Corno-Quercetum roboris Pînzaru 2006 

em. 2018, h. l după speciile caracteristice și habitat se înscrie în alianța Quercion pubescenti-
petraeae Br.-Bl. 1932, ordinul Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933, corr. Moravec in 
Béguin et Theurillat 1984, clasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. 

 
CONCLUZII 

Asociația Corno-Quercetum roboris Pînzaru 2006 em. 2018, h. l. prezintă fitocenoze vest-
ponto-sarmatice, xero-termofile, cantonate pe soluri bazice. 

În compoziția floristică predomină speciile xero-xeromezofile, cele mezofile sunt mai 
abundente primăvara, formând pe alocuri sinuzia efemeroidelor. 

Fitocenozele asociației prezintă un mare interes botanic, din cele circa 200 specii înregistrate 
– 35 sunt rare, ocrotite de stat [7], inclusiv 11 înscrise și în Cartea Roșie a R. Moldova [3]. 
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Fig. 1. As. Corno-Quercetum roboris, tipul, Rezervația silvică „Dubăsari”, com. Delacău, Anenii Noi. 

 

 

 
Fig. 2. Carex alba Scop. 
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Fig. 3. As. Corno-Quercetum roboris cu Scrophularia vernalis, Saharna, r-nul Rezina. 
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL PLANTELOR RARE  
DIN BARIERA SCULENI (CHIȘINĂU) 
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Abstract. The vascular flora of "Butoiaş" and "La izvor" parks in Sculeni Barrier contains 6 rare, autochthonous species 
protected by the state: Carex secalina Willd. ex Wahlenb., Cephalanthera damosonium (Mill.) Druce, Epipactis helleborine (L.) 
Crantz, Lonicera xylosteum L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Vallisneria spiralis L. and 4 rare species for the Republic of Moldova: 
Duchesnea indica (Andrews) Focke, Gypsophila perfoliata L., Potentilla bifurca L. și Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom. 
 

Keywords: flora, plants rare, Republic Moldova. 
 

INTRODUCERE 
Evaluarea periodică a stării ecologice a populațiilor de plante rare a devenit o necesitate de 

importanță majoră, fără de care nu s-ar putea stabili acțiunile urgente și eficiente pentru conservarea 
diversității floristice. Tendința diminuării numărului de specii naturale și creșterii suprafețelor 
ocupate de plante invazive se observă mai ales în regiunile dens populate. Unele parcuri din zona 
orașului Chișinău în trecut prezentau spații verzi naturale. Transformarea lor în parcuri a adus la 
schimbări radicale atât în structura spațială cât și în componența floristică. Extinderea speciilor 
invazive, mai ales a celor cu efect alergic aduc daune colosale statusului fiziologic al populației. 

Conform Proectului institutional „Studiul acțiunii antropice asupra biodiversității, statusului 
fiziologic al populației mun. Chișinău și utilizarea rezultatelor în formarea compentențelor 
transdisciplinare în procesul educațional” sunt efectuate cercetări floristice asupra plantelor rare 
pentru constatarea stării actuale a populațiilor lor. 
 

MATERIALE ȘI METODE 
Materialul expus în această lucrare este obținut ca rezultat al studiilor asupra populațiilor de 

plante rare efectuate în teren în perioada anilor 2014-2018. Speciile rare, ocrotite de Stat, conform 
Legii ariilor ocrotite din 1998 [2]. Nomenclatura floristică [7]. Abundența - dominanța (AD) după 
scara lui Braun-Blanquet și Pavillard, luată din volumul „Fitosocilogie” [1]. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Flora vasculară a parcurilor „La izvor” și „Butoiaș” din Bariera Sculeni cuprinde 418 specii, 
197 genuri, 81 familii din 4 clase, inclusiv 87 specii cultivate și 6 specii rare, ocrotite de stat [5]: 
Carex secalina Willd. ex Wahlenb., Cephalanthera damosonium (Mill.) Druce, Epipactis 
helleborine (L.) Crantz, Lonicera xylosteum L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Vallisneria spialis L. 
Din speciile adventive rare pentru Republica Moldova sunt înregistrate 4: Duchesnea indica 
(Andrews) Focke, Gypsophila perfoliata L., Potentilla bifurca L. și Symphyotrichum ciliatum 
(Ledeb.) G.L.Nesom. Din aceste specii pâlcuri abundente formează numai Carex secalina Willd. ex 
Wahlenb., Duchesnea indica (Andrews) Focke, Potentilla bifurca L., Symphyotrichum ciliatum 
(Ledeb.) G.L.Nesom și Vallisneria spiralis L. 

Carex secalina Willd. ex Wahlenb. 1803, Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Ser. Nov. 24: 151 
(Cyperaceae). – Rogoz secalin. 

Prezintă o specie perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezohigrofilă, caracteristică pentru 
vegetația din alianța Nanocyperion flavescentis Koch ex Libbert 1932. Această specie este inclusă 
în Cartea Roșie a Republicii Moldova, categoria vulnerabilă, este ocrotită în Rezervația științifică 
„Plaiul Fagului” [8], se mai întâlnește în raioanele Anenii Noi (Bulboaca, Gura Bîcului), Strășeni 
(Roșcani), Nisporeni (Șișcani, Nisporeni), Vulcănești (Etulia)[6]. 

Rogoz secalin pe teritoriul parcului „La izvor” vegetează pe nisipuri umede de pe marginea 
lacului, pe o suprafață de 115 m2. Înflorește în luna mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin 
semințe și prin divizarea tufelor. Înălțimea plantelor variază între 5-20(30)) cm. Acoperirea generală 
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a învelișului ierbos variază între 50-80%. Componența floristică cuprinde 25 specii. Specii 
caracteristice fitocenozei date: Carex secalina Willd. ex Wahlenb (AD =2-3) și Agrostis stolonifera 
L. (1-2), însoțite de: Ambrosia artimisifolia L. (1), Bidens tripartita L.(+), Bolboschoenus 
maritimus (L.) Palla (+), Calystegia sepium (L.) R.Br. (+), Carex distans L. (1), Centaurium 
pulchellum (Sw.) Druce (+), Cyperus fuscus L. (1-3), Dipsacus fullonum L. (r), Echinochloa crus-
galli (L.) P.Beauv. (+), Juncus articulatus L. (1), J. gerardii Loisel. (1), Lolium perenne L. (+), 
Melilotus albus Medik. (1-2), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (1), Plantago cornutii 
Gouan ((1), Polygonum aviculare L. (1), Potentilla reptans L. (+), Puccinella distans (Jacq.) Parl. 
(1), Ranunculus scleratus L. (r), Symphotricum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom (1-3), Trifolium 
vesiculosum Savi (1-2), Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (+), Xanthium strumarium L. (1-2). 
La 23 iunie 2016 au fost înregistrate cca 390 de tufe de Carex secalina. Cu regret, în vara anului 
2018 au rămas numai circa 50 de tufe ca rezultat al lucrărilor de curățire a plajei. 

Factorii limitativi. Lucrările de curățire a plajei de ierburi din jurul lacului 
Fitocenozele cu Carex secalina se înscriu în asocaiația Agrostio stoloniferae-Caricetum 

secalinae Vicherek 1973. 
Cephalanthera damosonium (Mill.) Druce, 1906, in Ann. Scott. Nat. Hist. 60: 225 

(Orchiadaceae). – Căpșunică albă. 
Specie geofită, europeană, xeromezofilă, decorativă, caracteristică pentru pădurile din clasa 

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. Este inclusă în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova, categoria vulnerabilă [3, 9], se întâlnește rar prin pădurile din nordul și centru republicii. 
Vegetează sub coronamentul arborilor pe colină și în luncă, în parcurile „Butoiaș” și „La izvor”. 
Crește solitar, sunt înregistrate 13 exemplare cu flori și 2 exemplare juvenile. Înălțimea plantelor 
25-35 cm. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe. 

Factori limitativi. Secetele din timpul verii și colectările. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769, Stirp. Austr. Fasc. Ed. 2: 467 (Orchidaceae). – 

Dumbrăviță heleboroidă, dumbrăviță latifolie. 
Specie geofită, eurasiatică, (xeromezofilă-) mezofilă (-mezohigrofilă), silvicolă, caraceristică 

pentru pădurile din clasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. Este inclusă în Lista 
speciilor ocrotite din Republica Moldova, în categoria risc mic [2, 3], se întâlnește rar prin pădurile 
din cadrul republicii. Conform cercetărilor în teren din vara anului 2016 au fost numărate peste 50 
de plante, crește solitar sau în grupuri mici, câte 3-6(23) exemplare sub coronamentul arborilor, prin 
sectoare ierboase în jurul lacurilor, din parcurile „Butoiaș” și „La izvor”. Înălțimea plantelor variază 
între 35-85 cm. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Plante 
juvenile 8. 

Factori limitativi. Cositul și creșterea aridității climei, din cauza secetei din vara anului 2018, 
puține exemplare au înflorit, majoritatea plantelor s-au uscat la sfârșitul lunii iulie. 

Lonicera xylosteum L. 1753, Sp. Pl.: 174. (Caprifoliaceae). – Caprifoi obișnuit. 
Arbust, înalt de circa 150 cm, specie eurasiatică, mezofilă, caracteristică pentru pădurile din 

ordinul Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928 și pentru tufărișurile din ordinul Prunetalia spinosae 
R.Tx. 1952. Specie rară, ocrotită de Stat, categoria risc mic[2, 3], de regulă se întâlnește sporadic 
prin pădurile și tufărișurile din nordul republicii. În parcul „Butoiaș” sunt înregistrate câteva 
exemplare, probabil că au fost introduse. Plantele se găsesc în stare bună, înfloresc în mai-iunie, 
fructifică abundent. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 35 (Orchidaceae). – Vioreaua nopții 
bifolie. 

Plantă perenă, geofită, eurasiatică, mezofilă, caracteristică pentru pădurile din ordinul 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928. Specie rară, ocrotită de Stat, categoria vulnerabilă [2, 3], se 
întâlnește rar prin pădurile din nordul și centru republicii. În parcul „Butoiaș” sunt înregistrate 16 
exemplare, inclusiv 5 exemplare juvenile, vegetează solitar sub coronamentul arborilor, înălțimea 
plantelor în timpul fructificării până la 35 cm. 

Vallisneria spiralis L. 1753, Sp. Pl.: 1015 (Hydrocharitaceae) – Orzoaică de baltă, 
valisneria spiralată. 
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Plantă perenă, dioică, ultahidrofilă, cosmopolită, caracteristică pentru vegetația din ordinul 
Potamogetonetalia pectinati W.Koch 1926. Specie rară, ocrotită de Stat, categoria vulnerabilă [2, 
3], vegetează prin ape stagnante și lin curgătoare. În parcul „La izvor”, formează pâlcuri abundente 
în apa lacului, crește împreună cu Myrophyllum spicatum L., starea populațiilor este bună. 

Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888, in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III(3): 33 
(Rosaceae). - Căpșuni indiene. 

Plantă perenă, hemicriptofită, originară din Asia, ornamentală, preferă locuri umbroase, 
umede. Este înregistrată în parcurile „Butoiaș” și „Râșcani” din orașul Chișinău [4, 5], măsuri de 
protecție nu sunt luate. Formează pâlcuri de 2-6 m2 sub coronamentul arborilor. În condițiile din 
Republica Moldova înflorește și fructifică în lunile mai-august, dar în perioadele de secetă 
îndelungată este întreruptă înflorirea și fructificarea. 

Gypsophila perfoliata L. 1753, Sp. Pl: 408 (Caryophyllaceae). – Gipsoriță perfoliată. 
Plantă perenă, camefită, meditereanean-ponto-sarmatică, xerofilă, psamofilă, caracteristică 

pentru vegetația nisipurilor litorale din alianța Festucion vaginatae Soó1938. Prezența acestei specii 
pe teritoriul Republicii Moldova probabil că este ocazională, de regulă vegetează pe nisipurile 
litorale de pe țărmul Mării Negre din sudul Basarabiei. În parcul „La izvor” sunt înregistrate 2 
plante, 17.IX.2018, leg. P. Pînzaru (CHIS), vegetează pe nisipurile din apropierea lacului. 

Factori limitativi. Cositul și curățirea plajei de ierburi. 
Potentilla bifurca L. 1753, Sp. Pl.: 497 (Rosaceae). – Scrântitoare bifurcată. 
Semiarbust caucazo-asiatic, xeromezofil, caracteristic pentru vegetația din ordinul 

Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tüxen in Br.-Bl. 1949. În Republica Moldova această specie este 
cunoscută numai din parcul „La izvor”, probail că a apărut ocazional [6]. Vegetează pe o suprafață 
de 30 m2. Acoperirea generală a învelișului ierbos este 100%, sunt înregistrate 30 specii 
(20.V.2017, 17.IX.2018). Potentilla bifurca are abundența (AD) 2-3. Specii însoțitoare: Achillea 
nobilis L. (1-2), Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv. (+), Arenaria serpyllifolia L. (1), 
Cardaria draba (L.) Desv. (+), Chenopodium album L. (+), Cichorium intybus L.(+), Convolvulus 
arvensis I. (+), Dactylis glomerata L. (+), Elymus repens L. (1-2), Eragrostis minor Host (1-2), 
Euphorbia virgata Waldst. & Kit. (+), Festuca valesiaca Gaudin (+), Inula germanica L. (+), 
Lathyrus tuberosus L. (+), Lolium perenne L. (1), Medicago falcata L. (1-2), Melilotus officinalis 
(L.) Pall. (+), Muscari neglectum Guss. (r), Plantago lanceolata L. (1-2), Poa angustifolia L. (1), 
Poa bulbosa L. (2-3), Polygonum aviculare L. (1), Portulaca oleracea L. (1), Potentilla argentea L. 
(1), Securegeia varia (L.) Lassen, Setaria viridis (L.) P.Beauv. (+), Thesium arvense Horv. (r), 
Trifolium pratense L. (1), Veronica arvensis L. (1). 

Factori limitativi. Plantele înfloresc de regulă în mai-septembrie, dar din cauza secetei în vara 
anului 2018 înflorirea a durat numai până la începutul lunii iunie. 

Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom, 1995, Phytologia 77(3): 277(Asteraceae). – 
Simfiotrih ciliat. 

Plantă anuală, terofită, mezohigrofilă, originară din America de Nord. În Republica Moldova 
este cunoscută numai din zona codrilor, rar vegetează prin lunci [7]. În parcul „La izvor” crește pe 
nisipuri umede pe malul lacului împreună cu Carex secalina Willd. ex Wahlenb. Înflorește în 
septembrie-octombrie. Abundența plantelor variază între 1-3. Starea populației este bună. 

 
CONCLUZII, RECOMANDĂRI 

Dintre speciile de plante vasculare întâlnite în zona Bariera Sculeni, respectiv, parcurile „La 
izvor” și „Butoiaș”,  6 specii sunt rare, ocrotite de stat: Carex secalina Willd. ex Wahlenb., 
Cephalanthera damosonium (Mill.) Druce, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lonicera xylosteum 
L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Vallisneria spiralis L. Din speciile adventive rare pentru 
Republica Moldova sunt înregistrate 4 specii: Duchesnea indica (Andrews) Focke, Gypsophila 
perfoliata L., Potentilla bifurca L. și Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom. Din acestea, o 
stare mai bună o au speciile: Duchesnea indica (Andrews) Focke, Potentilla bifurca L., 
Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom și Vallisneria spiralis L. 
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Populația de Carex secalina Willd. ex Wahlenb., se micșorează tot mai mult din cauza 
lucrărilor de întreținere a locului de agrement din zona lacului, a cărei suprafață este de circa 115 
m2. Din aceste considerente, se recomandă o atenție sporită în cazul efectuării lucrărilor de curățire 
a locului respectiv. Totodată, in scopul protejării plantelor de Epipactis helleborine din aria dată,  se 
propune de organizat cositul în luna septembrie. 
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Abstract. The article about the study of charcoal quality produced from different botanic resources and they derivatives.  Is 

presented information about the evaporate substances content in charcoal. It's shown the big difference of charcoal quality from 
different biomass resources and the possibility of charcoal using for increasing of pellet factory efficiency. 
 

INTRODUCERE 
În prezent, produsele petroliere şi gazele naturale domină în sectorul energetic din Moldova, 

reprezentând mai mult de 60% din consum. În acelaşi timp, ponderea biocarburanţilor, ca sursă de 
energie mai economică şi mai ecologică pentru Moldova, atinge doar 25% din volumul total al 
balanţei de combustibil şi energie a republicii. Dacă pornim de la faptul că biocombustibilul, 
împreună cu energia hidroelectrică şi eoliană, este sursa de energie care poate fi produsă direct în 
Moldova, atunci devine evident că este recomandabil să se majorează cota acestui tip de 
combustibil pentru a asigura atât independenţa financiară, cât şi securitatea energetică a ţării 
noastră. De aceea, în ultimii ani sa înregistrat o creştere a ponderii consumului de biocombustibil în 
bilanţul energetic al Republicii Moldova [6]. 

Un factor important care contribuie la creşterea eficienţei utilizării combustibililor ecologici 
în statul moldovenesc (inclusiv producerea biomasei) este interesul partenerilor noştri externi în 
realizarea deciziilor din Protocolul de la Kyoto din 1998 [2] şi Protocolul de la Paris din 2015 [1]. 
Datorită acestui parteneriat, în prezent există două proiecte în Republica Moldova: proiectul 
"Energie şi biomasă" finanţat din UE şi proiectul "Utilizarea eficientă a combustibililor solizi din 
biomasă", finanţat din Japonia. 

În cadrul de al doilea proiect  a fost construită o fabrică de  pelete, pe teritoriul comunei 
Paşcani, în anul 2015. În acelaşi timp, suportul ştiinţific pentru activitatea acestei întreprinderi a fost 
atribuit Institutului de Fitotehnie "Porumbeni". Scopul principal al cercetării ştiinţifice în acest 
domeniu a fost majorarea eficienţei fabricii prin îmbunătăţirea calităţii producţiei de biocombustibil. 
În acest sens, după iniţiativa Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, în septembrie 2016, şeful 
sectorului de biochimie din Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" a fost deplasat  pentru instruire la 
Universitatea din Ryukyu (Okinawa, Japonia).  

În timpul stagiului, au fost examinate o serie de întrebări privind tehnologiile de producere a 
combustibilului din diferite tipuri de biomasă, precum şi specificul producţiei de biocombustibili la 
fabricile de peleţi similare cu fabrica instalată  în comuna Paşcani. În ordine de lucru, colegii 
japonezi au fost informaţi din partea  moldovenescă că, în fabrica din comuna Paşcani, ca materie 
primă pentru producerea de pelete vor fi folosit paiele de grâu. După efectuarea unui studiu detaliat 
al compoziţiei calitative a biomasei folosită, specialişti japonezi s-a concluzionat că producţia de 
pelete nu este profitabilă în fabricile de acest tip din materie primă utilizată [3]. După discuţii destul 
de lungi cu cercetătorii de la Universitatea din Ryukyu (Okinawa, Japonia) cu privire la această 
problemă, precum şi după o analiză detaliată a rezultatelor lucrărilor privind cele mai recente 
abordări ale tehnologiei de obţinere a mangalului pe o gamă largă de culturi vegetale, Institutul de 
Fitotehnie ”Porumbeni” a  propus un  plan de acţiune nou pentru îmbunătăţirea bazei de materii 
prime pentru fabrica de peleţi din comuna Paşcani. În cadrul planului de acţiuni propus pentru 
fundamentarea teoretică a necesităţii de introducere a unor  tipuri noi de materii prime, au fost 
comparate balanţele energetice pentru producerea de pelete din materia primă de paie şi mangal. 
Figura 1 prezintă rezultatele comparaţiei acestor tipuri de materii prime. 
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A 

 
B. 

 
Figura 1. Analiza comparativă a balanţei energetice a fabricei de pelete cu utilizarea  materii prime de: 

A - paie de grâu, B – mangal 
 
Din figura prezentată, se observă ca prin folosirea paielor (fig.1,A) randamentul energetic este 

scăzut datorită caracteristicii energetice iniţiale scăzute a materiilor prime prezentate. Pentru 
majorarea randamentului energetic al produsului final, precum şi pentru reducerea consumului de 
energie destul de  eficient la utilizarea mangalui ca materie primă (fig.1,B). Necatând că 
randamentul energic ridicat a produsului final, astfel  de pelete din mangal au următoarele avantaje: 

· eficienţă energetică ridicată; 
· costul mai mic de transport al unităţii energetice; 
· reducerea emisiilor de funingine în timpul arderii combustibilului. 

În acelaşi timp, implicarea în discuţie reprezentanţilor firmei Maeno LTD (întrepinderea care 
se ocupă cu dezvoltarea, producerea şi implementarea echipamentele inovaţionale, inclusiv 
echipamentele pentru poducerea mangalului), rezolvarea problemei  majorării eficienţei fabricii de 
pelete a primit plan concret prin următoarele trei etape: 

1. Cercetarea mangalului din diferite obiecte biologice din Republica Moldova, si aprecierea 
celui mai optimal material ca materie primă pentru producera mangalului. 

2. Elaborarea  tehnologiei producerii mangalului din surse optime de materii prime selectate 
în etapa precedentă. 

3. Organizarea producerei peletelor din mangal pe bază industrială pentru optimizarea 
balanţei de combustibil şi energie a fabricii de pelete. 
Acest articol prezintă rezultatele primei etape, scopul căruia a fost determinarea celor mai 

bune surse de materii prime din diversitatea botanică a florei vegetale a Republicii Moldova şi 
derivării lor pentru producerea mangalului în condiţiile acestei regiuni. 
 

MATERIALE ŞI METODE. 
Pentru realizarea scopului abordat, ca obiect de cercetare au fost studiate 20 de taxoni de 

plante care sunt cultivate pe teritoriul Republicii Moldova .  

Mangal  

 /  

Electroenergie 1.9 
МWt/zi 

Fabrica 

de 

l t  
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Paie  

 /  

Electroenergie  

 /  
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de 

l  
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 /  
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Mangalele au fost obţinute într-o cameră special construită, în care au fost stabilite  condiţii 
controlate, în care biomasa a fost supuse arderii la  temperatura de 600°C fără acces de oxigen. 

Din spectrul disponibil al caracteristicilor calităţii produselor de mangal, a fost ales 
indicatorul substanţelor volatile, deoarece, într-un aspect comparativ, această valoare ne permite să 
concluzionăm atât gradul de cocsificare cât şi căldura de ardere a produselor de mangal. 

Determinarea substanţelor volatile a fost efectuată în conformitate cu GOST 33625-2015. 
 

REZULTATELE ȘI DISCUŢII 
Materiile prime pentru producerea pirolizei tari a biomasei au fost în mod obişnuit împărţite 

în câteva grupuri în atârnare de cultivarea lor. Trebuie s-a menţionam, ca în calitate de materie 
primă din grupurile parcului forestier şi a livezilor, au fost utilizate în mod principal rămăşiţele după 
tăierea curăţirea acestor culturi. 

Tabelul nr. 1 
CONŢINUTUL DE SUBSTANŢE VOLATILE ÎN MANGAL 

Denumirea Substanţe 
volatile, % 

 Denumirea Substanţe 
volatile, % 

Culturile parco-forestiere 
Arbori 

Salcâm, tăiere 8,03  Arţar, tăiere 9,86 
Mesteacăn, tăiere 7,49 Tei, tăiere 9,66 

Stejar, tăiere 6,62 Salcioară, tăiere 9,38 
Brad, tăiere 11,70 Plop, tăiere 8,94 
Salcie, tăiere 10,50 Pin, tăiere 10,05 
Castan, tăiere 9,39 Pin, con 6,88 

Arbuşti 
Bucsău, tăiere 6,54  Cununiţă, tăiere 13,99 
Ienupăr, tăiere 7,44   

Culturi de livadă şi Viţa de vie 
Arbori 

Cais, tăiere 9,03  Agud, tăiere 8,95 
Vişine, tăiere 7,91 Măr, tăiere 9,64 
Pară, tăiere 8,91 Cais, sâmbure 7,33 
Nuc, tăiere 8,70 Nuc, coaja 7,08 

Persic, tăiere 7,94   
Arbuşti  Viţa de vie 

Coacăză, tăiere 9,59  Viţa de vie, tăiere 10,51 
Culturile de câmp 

Porumb, boabe 6,98  Porumb, rahis 9,09 
Grâu, boabe 8,20 Grâu, paie 9,66 
Orz, boabe 8,10 Floarea soarelui, coaja 11,85 

Mazare, boabe 10,18 Fasole, paie 13,86 
Sorg, boabe 8,03   

Culturile acva-coastă 
Stuf, tulpină 5,96    

                                      НСР0,05 = 0,98 
După cum arată datele din Tabelul 1, conţinutul de substanţe volatile în mangalul studiat  

variază într-un interval destul de larg, de la 5,96% din stuf până la  11,85% din resturile tăierei 
cununiţei. În acelaşi timp, conţinutul de substanţe volatile nu se aborda de valoarea maximă 
admisibilă de 20% [8], ce permite  să constatăm, că modul  de obţinere а mangalului a fost ales 
corect.   

Dacă analizăm atent rezultatele obţinute în grupurile anatomice şi taxonomice, putem remarca 
faptul că cea mai mare variabilitate a indicatorului conţinutului de substanţe volatile este observat în 
materialul din arborii culturilor parco-forestiere, dar diferenţele minimale se înregistrează între 
mangalele arborilor de livadă.  
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Deşi a existat o variaţie mai mare a conţinutului de substanţe volatile în mangalele din arborii 
culturilor parco-forestiere, comparativ cu mangalele din tăierea arburilor de livadă,  variabilitatea 
acestui indice a fost mult mai mic decât  în mangalele obţinute din tăierea a arbuştiilor parco-
forestieri. 

În discuţia rezultatelor cercetărilor prezentate, este necesar să se concentreze atenţie asupra 
specificului caracteristicilor fizice ale indicelui substanţelor volatile. Indicele discutat permite să se 
concludă privind procesul cocsificării mangalului. În acelaşi timp menţionăm că gradul de 
cocsificare corelează cu valoarea calorică a biocombustibilului obţinut [7]. Astfel, în condiţii egale, 
valoarea calorică mai mare va fi în produsele de mangal în care conţinutul de substanţe volatile va fi 
mai mic. Dе aceea, diapazonul semnificativ a variaţiei indicatorului de substanţe volatile pe culturi, 
ne permite să constatam posibilitatea cu succes a efectuării unui screening şi identificarea biomasei 
în timpul studiul taxsonului respectiv, care poate garanta producerea de mangal cu o valoare 
calorifică mai mare. 

Analiza rezultatelor în acest aspect al interpretării ne permite să concluzionăm că datele 
experimentale obţinute din mangalele arborilor şi arbuştilor  contravin punctului  de vedere că 
specia  nu înfluenţează la calitatea cărbunelui [4,5] care este, de fapt, un produs de piroliza tare a 
lemnului. Astfel, compoziţia calitativă a mangalului depinde atât de alegerea specifică a modului 
regimului de piroliză, cât şi de selecţia speciilor a materiei prime. Dе aceea, pentru fiecare 
tehnologie de piroliză tare a biomasei, este necesar să se prevadă selectare a unui tip de materie 
primă pentru corespunderea unui taxon botanic anumit. 

De asemenea, este important să ne accentuem atenţie asupra manifestării valorii calorifice a 
culturilor de câmp în cazul utilizării lor ca materii prime pentru producerea mangalului. În cazul 
masei vegetative a culturilor de câmp, variaţia substanţelor volatile variază de la 9% până la 14%, 
dar în boabe, intervalul de variabilitate al indicatorului discutat este mult mai mic: de la 7% la 10%, 
indicând o valoare calorică mai mare a organelor reproductive a culturilor de câmp.  

Deşi culturile acva-costiere în studiile noastre au fost reprezentate numai de stuf, anume în 
mangalului al aceastei culturi a fost determinat cel mai scăzut nivel de substanţe volatile, se poate 
concluziona că din întregul spectru de taxoni studiaţi, biomasa acestei culturi este cea mai buna 
materie primă pentru producerea mangalului. 

 
CONCLUZII 

1. În producerea peletelor din mangal creşte randamentul energetic al produsului, precum şi se 
reduce consumul de energie pentru producţie. 

2. Sa stabilit o variaţie semnificativă a indicelui de substanţe volatile în mangalul din diferite 
culturi ne permite să constatăm posibilitatea cu succes a efectuării unui screening şi 
identificarea biomasei taxsonului respectiv, care poate garanta producerea de mangal cu o 
valoare calorifică mai mare. 

3. Pentru fiecare tehnologie de producere a mangalului, este necesar să se prevadă selecţia separată 
a unui anumit tip de materie primă pentru taxonul botanic corespunzător. 

4. Ca materie primă pentru producerea mangalului cu o valoare calorică ridicată, cea mai 
promiţătoare a întregului set de taxoni studiaţi este stuful. 
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Abstract. Boiodiversity degradation, climate change, are the most serious threat undre the environmet under global scale, 

and crrafe: big problem for the future generations. Connservation of biodiversity is o vital responsibility of the Government of the 
country, the private sector, civil society andthe population. In this paper was carried out au exaluated study of SPNA from the 
central part of the Republic. 
 

Cuvinte chee: biodiversitate, arii protejate, componente de mediu, echilibru ecologic. 
 

INTRODUCERE 
Degradarea biodiversităţii, deopotrivă cu schimbările climatice, reprezintă cea mai gravă 

ameninţare în adresa mediului la scară mondială și atrage după sine pierderi substanţiale la nivelul 
economiei și calităţii vieţii. 

Prin urmare, capitalul natural continuă să fie deteriorat, punând în pericol bunăstarea noastră 
și cea a generațiilor viitoare. Capacitatea ingeniozității umane și a tehnologiei de a înlocui această 
pierdere este limitată, iar în cazul nerespectării sau depășirii acestei limite, situația devine 
iremediabilă. Măsuri stricte în această privinţă sunt stabilite la nivel internațional acestea fiind 
stipulate în diverse tratate internaţionale din domeniul diversităţii biologice, în materialele 
Convenţiilor de la Ramsar (1971), Washington (1973), Bon, Berna (1979), Florenţa (2000) etc. 

Conservarea biodiversităţii este o responsabilitate vitală comună a Guvernului țării, sectorului 
privat, societăţii civile şi a populaţiei în ansamblu. În acest scop, în Republica Moldova a fost creată 
reţeaua de arii naturale protejate de stat (ANPS) [11, 12], care include obiectele şi complexele 
naturale cu valoare incontestabilă pentru conservarea şi protecţia componentelor valoroase de 
mediu. Prin respectarea regimului de protecţie în ANPS pot fi asigurate condiţii favorabile de 
conservare şi restabilire a diversităţii biologice şi habitatelor naturale [21]. 

 Actualmente, securitatea ecosistemelor naturale şi, în acelaşi timp, condiţiile de viaţă ale 
omului sunt ameninţate de impactul antropic şi procesele atmosferice, care continuă să influenţeze 
tot mai mult asupra mediului înconjurător. În acest context se impune un studiu de evaluare a ANPS 
în scopul stabilirii stării ecologice a elementelor naturale rare şi înaintarea propunerilor de asigurare 
a funcţionalității stabile a ecosistemelor şi a dezvoltării durabile. Rezultatele evaluării ANPS din 
bazinul fluviului Nistru vor contribui la formarea şi ţinerea Băncii de date a Cadastrului ANPS, de 
care Institutul de Ecologie şi Geografie este responsabil prin HG Nr. 414 din 02.05.2000.  

 
METODE DE CERCETARE ŞI PROTOCOALE EXPERIMENTALE: 

Obiectul de studiu este prezentat de trei arii naturale protejate de stat amplasate în bazinul 
fluviului Nistru, pe teritoriul raioanelor Strășeni și Ialoveni. Pentru realizarea scopului acestui 
studiu au fost efectuate cercetări în teren şi laborator.  

Cercetările în teren au constat în: studiul ecosistemelor naturale în principalele faze 
fenologice de dezvoltare a vegetaţiei efemeroide, anuale şi perene şi a perioadelor de dezvoltare a 
lumii animale; inventarierea speciilor rare; stabilirea abundenţei speciilor valoroase [2]; evaluarea 
stării elementelor specifice; înregistrarea surselor de poluare; colectarea probelor de sol şi biotă 
[9,11]. 

Cercetările în laborator au inclus: determinarea apartenenţei sistematice a speciilor colectate 
și a statutului de protecţie al speciilor rare, utilizând literatura de specialitate [18, 23], iar statutul de 
protecție al speciilor rare conform documentelor naționale și internaționale [1, 3-8, 14-17, 19].  

Determinarea indicatorilor fizico-chimici - metoda fotocolorimetrică, metode analitice clasice; 
determinarea conținutului radionuclidului Cs137 în sol şi acumularea radionuclizilor naturali şi 
antropogeni de unele specii de plante şi muşchi (monitoring radioecologic); estimarea stării chimice 
și clasificarea calităţii apelor de suprafață, determinarea Coeficientului de irigare, a Indicelui Cloro-
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Alcalin şi a Indicelui de Poluare a apei [20], a Indicelui Stării Trofice, evoluția în dinamică a 
componentei calitative/cantitative a depunerilor atmosferice (solide şi lichide); stabilirea ratelor 
periodice de intrare a ionilor şi a unor MG din apele din precipitaţii. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Cercetările au fost realizate în cadrul Proiectului aplicativ 15.817.02.21A: „Evaluarea 
integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi 
extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. Directorul 
proiectului, Dr., conf. cerc. Tărîță Anatolie.  

Ariile naturale protejate de stat cercetate fac parte din două categorii de protecţie: Rezervaţii 
peisajere - RP Capriana-Scoreni (raionul Strășeni) şi Rezervaţii naturale - RNS Sector etalon de 
pădure și RNS Molești (raionul Ialoveni). Aceste arii se încadrează în Regiunea silvică a Podişului 
Bâcului, care ocupă 19,39% din teritoriul RM (N. Boboc, 2012). În zona de cercetare predomină 
tipurile de soluri cenușii [22], acestea fiind cele mai productive soluri pentru arboretele și flora 
specifică zonei Codrilor. 

Valoarea oricărei arii protejate este în funcție de componentele biotice și abiotice valoroase pe 
care le conține. Întrucât ariile nominalizate prezintă suprafețe de păduri, comun pentru ele este 
prezența sectoarelor preţioase de vegetaţie forestieră cu arboretele natural de gorun (Quercus 
petraea), și de stejar pedunculat (Quercus robur) – în toate rezervațiile, specific pentru RNS Sector 
etalon de pădure fiind și prezența scumpiei.  

Pentru stabilirea unor relaţii reciproce durabile şi creării condiţiilor de echilibru ecologic este 
benefică şi prezenţa în cadrul unui habitat protejat a speciilor valoroase de plante şi animale. În 
aspect cantitativ, în ariile cercetate numărul speciilor rare de plante variază de la 6 la 15 și animale 
de la 7 la 26. Analiza gradului de raritate şi stării de periclitare a speciilor de floră şi faună, stabilite 
în conformitate cu Criteriile IUCN, actele normative naţionale, regionale şi internaţionale, ne-a 
permis să constatăm prezența unui efectiv mai mare de specii valoroase, protejate la nivel naţional 
şi internaţional în RP Căpriana-Scoreni și mai mic în RNS Molești (Tab. 1). 

 
Tabelul nr. 1. 

PARTICULARITĂŢILE FLORISTICE/FAUNISTICE ALE ARIILOR CERCETATE (RAPORT CANTITATIV) 
 

Nr. 
d.o. 

Denumirea ariei Statutul de protecție 
Nr. speciilor rare Statut național Statut internațional 

1 RP Căpriana-
Scoreni 

15/26 7/72 11/26 

2 RNS Sector etalon 
de pădure 

11/21 5/9 6/20 

3 RNS Molești 6/7 2/4 0/7 
 
Diversitatea și abundența speciilor ierboase este funcție de anotimp, de exemplu, primăvara, 

covorul ierbos fiind dominat de specii efemere. Din punct de vedere al diversității speciilor rare, în 
rezervațiile cercetate flora și fauna este aproape identică, fiind specifică zonei Codrilor [13]. Cele 
mai frecvent întâlnite specii de plante sunt: leurda (Allium ursinum), lăcrămioara (Convallaria 
majali), mierea ursului medicinală (Pulmonaria officinalis), crinul de pădure (Lilium martagon), 
cuibul pămâtului (Neottia nidus-avis), brebenelul alb (Coridalis cava), etc. iar cele de animale: 
căprior (Capreolus capreolus), pisica-sălbatică (Felis silvestris), jder-de-pădure (Martes martes), 
mistret (Sus scrofa), șorecar-comun (Bbuteo-buteo), corb (Corvus corax), ciocanitoare-neagra 
(Dryocopus martius), pupăză (Upupa epops), șopârla-verde (Lacerta veridis), șopârla-de-câmp 
(Lacerta agilis), șarpe-de-casă (Natrix natrix), șarpe-de-alun (Coronella austriaca), broasca-roşie-
de -pădure (Rana dalmatina), rădașca (Lucanus cervus) ș.a. 

Unul din indicii ecologici, utilizați pentru a caracteriza valoarea de protecţie a acestor arii, 
este indicele de abundenţă al speciilor rare. În baza acestui indice (Tab. 2), constatăm prezenţa în 
toate ecosistemele cercetate a speciei Allium ursinum, cu abundenţa încadrată în limitele 5-60%, cea 
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mai mare abundenţă fiind înregistrată în RP Capriana Scoreni, unde covorul ierbos este împânzit de 
această specie. Un indice relativ înalt de abundenţă a fost înregistrat pentru specia vulnerabilă 
Nectaroscordum bulgaricum, care este prezentă în toate ariile cercetate, cu o abundență mai mare în 
RNS Sector etalon de pădure (35%). Pentru unele specii rare precum: Euonymus nana, Epipactis 
atrorubens, Platanthera bifolia, Pulsatilla nigricans a fost înregistrat un indice foarte redus al 
abundenței. Mai mult decât atât, aceste specii au fost înregistrate doar în câte o rezervație. Aceasta 
atenţionează despre posibilitatea dispariţiei acestor specii din aria respectivă şi impune fortificarea 
măsurilor de conservare a speciilor menționate dar şi a altor specii rare din ariile protejate cercetate. 
 

Tabelul nr. 2. 
SPECIILE RARE DE PLANTE ȘI INDICELE DE ABUNDENȚĂ 

 
 

Denumirea speciei 
 

Statut de protecţie 
 

RP Capriana 
Scoreni 

RNS 
Sector 

etalon de 
pădure 

RNS 
Molești 

Allium ursinum  R, CRU  60 20 5 
Convallaria majalis  R  25 20 7 
Dentaria glandulosa  CRRM (VU)  15 - - 
Epipactis atrorubens  R, LRR, CRU, LRE  3 - - 
Euonymus nana  CRRM (VU), CRU 5 - - 
Fritillaria montana  CRRM (VU), LRE, CBern  - - 15 
Lilium martagon  R, LRR, CRU, LRE  5 7 5 
Nectaroscordum 
bulgaricum  

CRRM  20 35 20 

Neottia nidus-avis  R, LRR, CRU, CITES  15 5 - 
Platanthera bifolia  R, LRR, CRU, CWash.  3 - - 
Pulmonaria officinalis  R  8 5 20 
Pulsatilla nigricans  R, LRR, CRU, LRE, Wash.  - - 5 
Tulipa biebersteiniana  R, CRU  - 7 10 

 
Pentru o stabilitate și funcționalitate normală și menținerea echilibrului ecologic în cadrul 

ariilor protejate o deosebită importanță o are calitatea componentelor de mediu ale acestora. În acest 
context a fost stabilit și estimat aportul surselor de poluare (staționare) asupra integrității Ariilor 
Naturale Protejate studiate. Analizând rezultatele referitoare la poluarea aerului în regiune, s-a 
constata că cca 25 şi respectiv 40% din poluarea totală pe ţară revine poluării cu NOx şi SO2. 
Impactul antropic provine atât de la sursele locale cât şi cele transfrontaliere de poluare. 

Nivelul fondului radiologic gama extern în zona de studiu variază între 9,07 µR/h – 9,45 
µR/h, valori care nu depăşesc prevederile normelor naţionale (NFRP-2000), conform cărora debitul 
dozei efective ambientale al iradierii gama nu trebuie să depăşească mai mult 25 μR/h -debitul 
dozei la loc deschis.  

S-a evaluat starea de calitate a apelor de suprafață și celor subterane, evaluată capacitatea lor 
de autoepurare, nitrificare și determinați: Coeficientul de irigare, Indicele Cloro-Alcalin, Indicele 
Trofic (gradul de eutrofizare) și cel de Poluare a apelor. Apele de suprafață (lac – RP ,,Căpriana–
Scoreni” şi r. Botna, s. Costeşti), în anotimpul de primăvară după diferiţi parametri de calitate se 
încadrează în clasele II-III de calitate [10], de la afectată uşor de activitatea antropică la moderat 
afectată. Conform coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apa este de la excelentă la satisfăcătoare 
pentru irigare. Indicele de poluare a apei (IPAcc) conform clasei de calitate pentru 10 este egal cu 
99% în apa lacului (stare excelentă), iar pentru apa din r. Botna, s. Costeşti este egal cu 62%, ceea 
ce denotă o poluare medie a apei. 

Cercetările au inclus și determinarea troficității bazineleor acvatice în studiu, ca rezultat se 
poate afirma că, lacul din ocolul silvic Scoreni, după încărcătura cu fosfor total, clorofila „a” și 
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trasparență prezintă caracteristici hipertrofe ceea ce reprezintă un bazin acvatic cu grad înalt de 
eutrofizare. Apele r. Botna (s. Costești) deasemenea, se caracterizează printr-un grad înalt de 
eutrofizare, prezentâd caracteristici hipertrofe, atât după trasparență cât și după clorofilă „a” și 
fosfor total. 

Rezltatele obținute demonstrează o corelare înaltă între conținutul clorofilei „a” și fosforului 
total (R2=0,76) în apa lacului, ceea ce denotă o interdependență între acești doi parametri. 

 După valorile CCOMn și CCOCr, apele de suprafață cercetate corespund clasei de calitate V 
[10]. 

Evoluția componentei calitative/cantitative a depunerilor atmosferice (solide şi lichide) și 
evaluarea ratelor periodice de intrare a ionilor şi a unor MG din apele din precipitaţii au fost 
stabilite determinând 10 indicatori de calitate a acestora (pH, alcalinitate, aciditate, PO4

3-, NO2,
- 

NO3
-
, NH4

+,Cl-, HCO3
-, SO4

2-, reziduu fix, Ca2+, Mg2+), inclusiv componenta organică şi gradul de 
încărcare cu poluanţi.  

Comparativ cu anii precedenți, cantitatea de precipitaţii în această perioadă a scăzut, iar 
determinările analitice indică o creștere a conţinutului total de ioni minerali, ceea ce se datorează 
perioadelor lungi dintre căderile de precipitații. Evaluarea parametrilor de calitate a apei din 
precipitații denotă, că valoarea medie a pH-lui apelor din precipitații a variat între 5,59 (sub 
coronamentul arborilor) și 6,03 (teren liber). Conţinutul cantitativ al ionilor de amoniu, de azotit și 
de azotat variază mult în cadrul unei ploi de la valori sporite la primele fracții la valori minime spre 
sfârşitul ei. Astfel, ionii de azotat s-au depistat în cantități cuprinse între 9 mg/dm3 sub 
coronamentul arborilor și 3,6 mg/dm3 în teren liber, iar cei de amoniu între 1,34 mg/dm3 în teren 
liber și 4,8 mg/dm3 sub coronament. Mineralizarea apelor în teren liber a atins între 17 și 29 
mg/dm3, iar sub coronament între 86 și 102 mg/dm3.  

În urma evaluării conținutului de oxizi acidifieri în arealul de studiu s-a stabilit, că  atât în aer, 
cât și în primele fracții ale ploilor acesta este mai sporit, iar după manifestarea precipitaţiilor 
conținutul acestora în precipitații și aerul atmosferic scade. Însă, constatăm că valoarea medie al 
conținutului acestora nu a depășit concentrația permisă de reglementările în vigoare pentru anumite 
zone și intervale de timp, care nu are acțiune negativă asupra mediului și sănătății populației. 
  

CONCLUZII 
· Valoarea floristică şi faunistică a ANP constă în conservarea unei diversităţi nu prea mari de 

specii comune şi rare. Printre ele specii rare, protejate la nivel naţional şi internaţional, cu un 
efectiv mai mare în RP Capriana Scoreni și mai mic în RS Molești.  

· Indicele de abundenţă al majorității speciilor rare este mai mic de 10% cu excepția speciei 
Nectaroscordum bulgaricum, care în RNS Sector-etalon de pădure constitue 35%.  

· În perioadele lungi dintre căderile de precipitații, conţinutul total de ioni minerali în apele din 
precipitații crește. Conţinutul cantitativ al ionilor de amoniu, de azotit și de azotat variază mult 
în cadrul unei ploi de la valori sporite la primele fracții la valori minime spre sfârşitul ei. 
Conținutul de oxizi acidifieri, atât în aer, cât și în primele fracții ale ploilor este mai sporit, iar 
după manifestarea precipitaţiilor conținutul acestora în precipitații și aerul atmosferic scade. 

· Fondul radiologic gama extern în ANPS variază între 9.07 µR/h –9,45 µR/h, valori care nu 
depăşesc prevederile normelor naţionale (NFRP-2000), conform cărora debitul dozei efective 
ambientale al iradierii gama nu trebuie să depăşească mai mult 25 μR/h, debitul dozei la loc 
deschis. 

· După valorile CCOMn și CCOCr, apele de suprafață din teritoriul ANPS cercetate corespund 
clasei de calitate V, după regulamentul privind cetințele de calitate pentru apele de suprafață – 
poluată puternic. 

· Lacul din ocolul silvic Scoreni (RP Capriana Scoreni) după încărcătura cu fosfor total, clorofilă 
,,a” și trasparență prezintă caracteristici hipereutrofe ceea ce caracterizează acest bazin acvatic 
cu grad înalt de eutrofizare.  
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ENVIRONMENTAL FRIENDLY METHODS WITH FAVORABLE IMPACT 
ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF MEDICINAL AND AROMATIC 

PLANTS  IN CULTURE 
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2   Bioterra University, Faculty of General Medical Assistence,  Bucharest, Romania 
 

Abstract. The must of herbs cultivation it is necessary because naturally these are growing in hard-to-reach places, on large 
fields, which makes identification, collection and transport to be difficult. Into culture have been recorded the results for 5 different 
types of medicinal plants, namely: thyme (Thymus vulgaris), echinacea (Echinacea purpurea), lucerne/alfalfa (Medicago sativa), 
thistle (Sylibum marianum) and mint (Mentha piperita), using biocompost from vegetale wastes and  diamagnetic water. These have 
been used in a wide variety of quantitative combinations, depending on the nutrients balance for each plant and the environmental 
requirements of soil. 

 
Key words:  environmental friendly methods, medicinal plants, culture 

 
INTRODUCTION 

To cover requirements of the market it is necessary a production of ever-increasing vegetal 
material, that's why S.C. Hofigal Import Export S.A. its proposed by this study to find new 
environmentally friendly methods for improvement of the quality and quantity contents in active 
substances on medicinal plants in culture. The experiment was carried out on its own land and 
greenhouses, and laboratory analyzes have been realised in the framework of the investigating Lab 
for Physico-Chemical and Microbiological Control. 
 

MATERIAL AND METHODS 
The study aimed to enhancing the chemical composition of plants by using of biocompost 

from vegetal wastes for soil and periodical magnetic structured water application. Soil analysis after 
applying the biocompost has been carried out only for the content in major macronutrients: nitrogen 
(N), phosphorus (P), potassium (K) and pH.  

For mineral nitrogen has been used method for the reduction of NO3 in the presence of 
sulfanilic acid and naphthylamine and confirmation is being highlighted by the color analysis – pink 
color by different intensity. 

For inorganic phosphorus has been used method of reduction of phosfomolibdenic acid with 
SnCl2, with the appearance of a dark blue color of different intensities.  

The potassium analysis was based on the reaction of the sample with dipicrilaminat of 
magnesium in an acid medium (HCl), when can be observed a red-orange-yellow color. 

Determination of pH has been carried out by comparison of colors. 
Analytical values for soil after application of biocompost have been obtained into the 

experimental laboratory of the Ecologycal University from Bucharest and have been interpreted in 
agreement with the limits levels of nutrients in soil as determined on the basis of legislation and 
standards in force. Evaluation og the major macronutrients content was done based on 
G.O.MAPPM No 756/1997 concerning specific environmental pollution evaluation for soils with 
use less sensitive.[1] 

Magnetic structured water that has been applied in soil is obtained by processing a quantity of 
500 mL of spring water, for 3 days, in a device with variable magnetic fields in which the induction 
coils are arranged in a three-dimensional layout. 

Water structured as follows (M3D) has been delivered into glass container and was ferrite of 
light or intense electromagnetic radiation beads, accompanied by a written material for advice on 
how to use and storage of water. For the study has used a dilution of water of 1/2000.[2] 

The chemical composition analysis of selected medicinal and aromatic plants in culture have 
been carried out in the Physico-Chemical and Microbiological testing laboratory of Hofigal S.A. [3] 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Research with M3D water are advanced, being initiated as early as 1999. Because are a 

theoretical basis and procedures for wetting has been necessary to adapt its to the conditions 
required by the soil and the special notes what could be found in ecologycal conditions of Hofigal. 
In the case of medicinal plants in culture, which can be found in the glasshouses area, it has to be 
noted a fast growth and development. Because its ccelerated growth the plant need an increased 
contribution in light and nutrients.  

Experiments in the past few years have shown that combined use of diamagnetic structured 
water (M3D) with the addition of biocompost in soil can create multiple beneficial effects, orienting 
the plant development toward a favorable outcome. Results are evident in the case of all 5 types of 
medicinal plants regarding the chemical composition. 
 

Peaking through the images: 
Thyme – Thimus vulgaris, Fig. 1;  
Echinacea – Echinacea purpurea – Fig.2; 
Mint – Mentha piperita – Fig. 3. 
a) plants developed without application of biocompost and M3D water in soil 
b) plants developed with application of biocompost and M3D water in soil 
 

  
(a) (b) 

Fig. 1. Thyme – Thimus vulgaris 

  
(a) (b) 

Fig. 2.  Echinacea – Echinacea purpurea 

  
(a) (b) 

Fig. 3.  Mint – Mentha piperita 
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Combining properties of M3D magnetic structured water with those of biocompost from soil 
assure an harmonious development of plants 

The results analysis for the physico-chemical composition of planta made in the Physico-
Chemical and Microbiological testing Laboratory of Hofigal S.A. have been conclusive; as follows: 

 
Tablel no.1. 

THYME (THYMUS VULGARIS) – FRESH AIR PARTS 
No. Analyzed 

features 
Tolerance limits Results / 

Control 
Results / sample  

(with biocompost and M3D water) 

1.  
Water, ml/kg,  max. 

 
900,0 

 
821,2 

 
780,0 

2.  
Total Ash, %, max. 

 
8,0 

 
3,4 

 
3,5 

3. Content in : 
 
- Volatile oil, ml/kg, min. 
 
- Total polyphenols 

expressed in cafeic acid, 
%, min. 

 
 

4,0 
 

1,0 

 
 

7,0 
 

1,1 

 
 

8,9 
 

1,3 

 
Table no. 2. 

ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA) – FRESH FLOWERS 
No Analyzed 

features 
Tolerance limits Results / 

Control 
Results / sample  

(with biocompost and M3D water) 

1. Total Ash, %, max. 2,0 1,8 1,7 

2. Loss on drying, %, max. 80,0 79,0 72,2 

3. Content in total polyphenols 
exprissed in clorogenic acid, %, 
min. 

 
0,5 

 
1,21 

 
1,3 

 
Table no. 3. 

LUCERNE (MEDICAGO SATIVA) – FRESH AIR PARTS 
No. Analyzed 

features 
Tolerance limits Results / 

Control 
Results / sample  

(with biocompost and M3D water) 

1. Total Ash, %, max. 2,0 1,8 1,7 

2. Loss on drying, %, max. 80,0 79,0 72,2 

3. Content in  Proteins, %, 
min. 

0,5 1,21 1,3 

 
Table no. 4. 

THISTLE  (SYLIBUM MARIANUM) – SEEDS 
No. Analyzed 

features 
Tolerance limits Results / 

Control 
Results / sample  

(with biocompost and M3D water) 

1. Total Ash, %, max. 8,0 4,4 5,5 

2. Loss on drying, %, max. 10,0 3,4 3,6 

3. Content in  fats, %, min. - 23,71 
 

24,25 
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Table no. 5. 
MINT (MENTHA PIPERITA) – FRESH AIR PARTS 

Nr. 
crt 

Caracteristici 
analizate 

Tolerance limits Results / 
Control 

Results / sample  
(with biocompost and M3D water) 

1. Total Ash, %, max. 10,0 3,06 2,6 

2. Loss on drying, %, max. 80,0 62,8 74,5 

3. Content in  volatile oil , 
mL/kg, min. 

1,5 
 
 

5,5 6,0 
 
 

 
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

1. Combining properties of M3D magnetic structured water with those of biocompost from soil 
assure an harmonious development of plants 

2. Have been obtained higher values as regards the content in : 
► volatile oil (at thyme and mint),  
► protein (lucerne),  
► fat content (at thistle) 
► total polyphenols express in cafeic acid (thyme), respectively in clorogenic acid 

(echinacea). 
3. Could be notice lower values as regards: 

► water content (thyme),  
► total ash (to echinacea, alfalfa and mint),  
► losses by drying (at echinacea and lucerne). 

4. All tested samples shall COMPLY with the requirements of Technical Specifications. 
5. The study revealed the favorable impact of the ecological methods applied on the phyto-

chemical properties of the medicinal and aromatic plants in culture. 
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EVALUAREA IMPACTULUI INFECȚIEI VIRALE ASUPRA UNOR PARAMETRI 

CANTITATIVI LA HIBRIZII F1 DE TOMATE 
 

Mărîi Liliana., Andronic L. 
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor  

 
Abstract. The effect of Tobacco mosaic virus and Potato X virus on morphologic and yield components was studied in F1 

tomato hybrids. The values of heterosis in three F1 tomato hybrids were positive for all analyzed traits and ranged between 1.2-51.0. 
The results of this experiments showed a significant decrease of yield in infected plant; the almost of morphologic traits were also 
significantly reduced.  Seeds number from fruit was the most affected trait, showing decrease with 19-52 % compared with non 
infected plants. Analysis of variance reveal that the biggest contribution to fruit weight and seeds number was attested for genotype 
and virus infection and less for brush position. 
 

Cuvinte cheie: infecţie virala, Solanum lycopersicum, heterozis, caractere cantitative 
 

INTRODUCERE 
Plantele constituie un ecosistem excelent pentru diverse microorganisme. La rândul sau 

patogenii pot fi agenţi de selecţie în evoluţia plantelor [4], totodată efectele produse fiind estimate 
prin pierderi incomensurabile ale productivităţii plantei. Fiziologia plantelor infectate se deosebeşte 
semnificativ de cea a organismelor sănătoase. Mecanismele ce contribuie la manifestarea efectelor 
produse de infecţiile virale sunt în dependenţă de combinaţia concretă gazdă-virus.  

Ameliorarea culturilor agricole presupune remodelarea resurselor existente şi selecţia prin 
prisma condiţiile factorilor mediului la care sunt expuse. Manifestarea fenomenului de heterozis ca 
rezultat al combinaţiilor favorabile de factori genetici este aplicat pe larg de către amelioratori [3]. 
Contribuţia unor caractere separate în formarea productivităţii de asemenea prezintă interes pentru 
un cerc larg de cercetători [2,5]. Studiul în cauză prezintă analiza interacţiunii plantă - patogen prin 
prisma impactului asupra manifestării unor caractere cantitative sub acţiunea infecţiei virale mixte 
cauzate de Virusul Mozaicului Tutunului şi Virusul X al Cartofului la 3 combinaţii hibride F1 de 
tomate.  

MATERIALE ŞI METODE 
În studiu au fost incluşi 3 hibrizi F1 - Mo 393 x Victorina (A1), Mo 393 x Nistru (A3), Mo 

500 x Krasnoiarskii rannii (A5). Plantele hibride şi formele lor parentale au fost cultivate şi 
analizate în condiţii de seră. Inocularea plantelor a avut loc la etapa iniţierii dezvoltării primei 
ciorchine, cu excepţia hibridului Mo 393 x Nistru (A3) la care inocularea avut loc la începutul 
dezvoltării ciorchinei a doua. În calitate de inocul a servit extractul din frunzele plantelor de tomate 
ce conţineau particule de Virusul Mozaicului Tutunului (VMT) şi Virusul X al Cartofului (VXC). 
Plantele infectate, ce au manifestat simptome specifice, au constituit varianta experienţă (E), iar cele 
ce au fost inoculate cu suc ce nu conţineau particule virale şi nu au exprimat simptome de infecţie, 
au reprezentat varianta martor (M). Combinaţia VMT +VXC produce la plante modificări vizibile, 
exprimate prin mozaic difuz. În plus prezenţa virionilor VMT şi VXC în plantele infectate şi lipsa 
lor în variantele martor a fost stabilită cu ajutorul testului ISEM [1]. 

La toate variantele au fost analizate următoarele caractere: înălţimea plantei, numărul de 
lăstari, lungimea frunzei dintre I şi II ciorchină, numărul de flori şi fructe pe I-III ciorchină, masa 
fructului, diametrul, înălţimea şi numărul de seminţe din fruct de pe ciorchinele I-III. 

Fertilitatea şi viabilitatea polenului s-a determinat în dinamică la 10, 14, 18, 22 zile de la 
inoculare, conform metodelor acceptate [8]. 

Natura moștenirii caracterelor în F1 a fost evaluată în baza dominanţei parametrilor. Rata de 
heterozis a fost exprimată ca raportul dominanţei parametrilor: 

d/a = h = F
1
– 0,5 (P

1
+P

2
) / 0,5 │P

1
- P

2
│, [7], unde F1, P1 și P2 sunt valorile medii ale 

caracterelor analizate pentru plantele hibrizilor F1, a formei materne și paterne.  
Analizele statistice au vizat determinarea valorilor medii ale caracterelor şi a diferenţelor 

statistice dintre variante, precum şi corelaţia dintre caractere. Analiza varianţei a fost efectuată 
folosind testul ANOVA din pachetul de programe statistice Stagraphics Plus. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII  
Hibridarea este foarte frecvent utilizată în ameliorarea plantelor de cultură, fie pentru a obţine 

ulteriori recombinanţi valoroşi sau în sensul explorării fenomenului de heterozis. Estimarea 
valorilor medii ale caracterelor analizate în cazul celor 3 combinaţii hibride F1 ne-a permis sa 
stabilim valori mai mari pentru înălţimea plantei, numărul de lăstari, lungimea frunzei, valoarea 
medie a numărului de flori şi fructe pe ciorchinele I-III comparativ cu formele parentale. Acest 
fenomen este catalogat drept heterozis (Tabelul 1, figura 1). Cele mai mari valori ale heterozisului 
au fost atestate la genotipul A5, în particular pentru numărul de flori pe ciorchinele I-III. Totodată 
plantele hibride F1 au manifestat uniformitate după toate caracterele analizate. 

Pentru caracterul masa fructului se observă o tendinţă de micşorare spre forma parentală cu 
cea mai mică masă a fructului, ceea ce este în concordanţă cu datele literaturii [5], deşi hibrizii F1 la 
care formele parentale aveau masa fructului mai mare au indicat valori mai mari pentru acest 
caracter. În ceea ce priveşte alţi parametri ai productivităţii, valori relativ înalte s-au stabilit pentru 
indicele de legare al fructelor, care au fost cuprinse între 75-97 % (pentru ciorchinele I- III) pentru 
cele 3 genotipuri F1, ceea ce depăşeşte substanţial valorile formelor parentale (Tabelul 1) şi conform 
datelor literaturii constituie un indice înalt şi foarte înalt [6]. Pentru toate caracterele analizate s-a 
atestat o ereditare de tip supradominanţă pozitivă deoarece valorile de raport d/a au fost mai mari ca 
1 [7].  

La circa 14 zile de la inoculare pe suprafaţa frunzelor plantelor inoculate cu VMT+VXC a 
apărut mozaic difuz. La etapele ontogenetice ulterioare s-a constatat că infecţia virală a contribuit  

 la diminuarea majorităţii parametrilor cantitativi ai plantelor. 
Caracterele evaluate au exprimat grad diferit de afectare la genotipurile infectate la etapa 

diferenţierii ciorchinei I (A1, A5) faţă de a II (A3) (Tabelul 1). Astfel, infectarea cu VMT+VXC a 
contribuit la diminuarea semnificativă a numărului de lăstari pe axul principal şi a lungimii frunzei, 
însă infectarea mai timpurie (genotip A1, A5) a diminuat mult numărul de lăstari pe axul principal 
(cu 25-36,7% faţă de martor), iar lungimea frunzei  cu 13-19,9%, în timp ce infectarea mai târzie 
(A3) s-a exprimat printr-o diminuare nesemnificativă a numărului de lăstari pe axul principal (cu 
8,6% faţă de martor) şi a suprimat puternic lungimea frunzei – cu 34,8 % faţă de martor. 

Unele particularități s-au constatat în privinţa reacţiei înălţimii plantei la infectare. 
Genotipurile infectate mai timpuriu (A1, A5) au exprimat o creştere semnificativă a înălţimii plantei 
cu 4,0-10,9% faţă de martor, în timp ce la genotipul infectat la iniţierea dezvoltării ciorchinei a II-a 
(A3) s-a marcat o scădere semnificativă a acestui caracter - cu 9,6 % . 

Impactul statistic semnificativ al infecţiei virale asupra numărului de flori pe ciorchine a fost 
stocastic, însă univoc asupra numărului de fructe legate pe ciorchinele I-III. Astfel, s-a constatat că 
la plantele infectate valorile medii ale numărul sumar de fructe de pe ciorchinele I-III a constituit 
9,4-14,2 la variantele infectate şi 15,1-22,4 la cele martor (figura. 1). Diminuarea valorii medii a 
caracterului dat la variantele infectate a fost mult mai accentuată pentru genotipul Mo 500 x 
Krasnoiraskii rannni (A5), pentru care s-au stabilit valori de 14,2 fructe în varianta infectată, faţă de 
22,4  la martor. Una din cauzele directe ale micşorării valorilor indicelui de legare al fructelor ar 
putea constitui scăderea indicilor funcționale ai polenului - fertilitatea şi viabilitatea. S-a constatat 
că, la circa 14 zile de la inoculare viabilitatea polenului a scăzut cu 40 %, similar datelor din 
literatură [9], ulterior se constată diminuarea efectului infecţiei asupra parametrilor funcţionali ai 
polenului, de altfel ca şi în cazul numărului de seminţe per fruct – diferenţele scad de la I spre II sau 
III ciorchină (Tabelul 2). Totodată, remarcăm că, deşi numărul de flori şi fructe varia de la o 
ciorchină la alta (I-III) indicele de legare a fructelor nu a indicat devieri în acest sens în cadrul 
variantelor, în timp ce infecţia virală a contribuit la diminuarea acestui parametru până la 48-69 % 
faţă de 75-97% la martor, ceea ce în final se exprimă print-un număr mai mic de fructe. 

Prezenţa infecţiei virale în plantă a contribuit la diminuarea parametrilor fructului în cazul în 
care aceasta s-a format pe ciorchinele la care dezvoltarea polenului şi polenizarea au avut loc pe 
planta infectată. În funcţie de genotip, ciorchină şi etapa infectării devieri statistice s-au marcat 
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pentru masa fructului, înălţimea, diametru și numărul de seminţe, în acelaşi timp nu s-au atestat 
abateri după numărul de loje din fruct. 

Tabelul nr. 1 
VALORILE MEDII ALE CARACTERELOR LA HIBRIZII F1 ÎN VARIANTELE INFECTATE ŞI MARTOR ŞI 

COMPARATIV CU FORMELE PARENTALE ŞI VALORILE GRADULUI DE DOMINANŢĂ-HETEROZIS 
Genotip Vari 

anta 
Înălţimea 

plantei 
Numărul de 

lăstari 
Lungimea 

frunzei 
Flori per ciorchină Indicele legării 

fructelor, % 
I II III I II III 

Mo 393 x Victorina 
(A1)A1 

M 147±0,01 6,8±0,6 26,0±0,4 8,8±0,3 7,2±0,2 6,6±0,3 85 85 82 
E 163±0,02*** 5,1±0,3** 21,1±0,5*** 6,4±0,3*** 6,5±0,3 5,8±0,3 69 69 69 

Mo 500 x 
Krasnoiarskii rannii 
(A5) 

M 146±0,03 9,0±0,5 20,0±0,3 9,0±0,3 7,4±0,6 6,8±0,7 96 97 97 
E 152±0,01* 5,7±0,3*** 17,4±0,7** 8,5±0,7 6,4±0,4 7,5±0,6 61 69 61 

Mo 393 x Nistru (A3) M 169±0,02 7,0±0,5 26,4±0,3 7,3±0,2 6,0±0,2 6,8±0,3 75 75 75 
E 154±0,01*** 6,4±0,6     17,2±0,3*** 6,3±0,3 5,7±0,4 5,8±0,3* 48 55 55 

Mo 393 M 107,3±1,4 5,8±0,7 17,8±0,9 5,1±0,3 5,0±0,5 4,8±0,5 74 61 50 
Mo 500 M 58,7±0,2 4,2±0,5 15,6±0,2 4,8±0,3 4,8±0,3 4,1±0,4 50 42 35 
Krasnoiarskii 
rannii(K) 

M 35,6±0,9 3,5±0,5 14,6±0,4 4,6±0,2 4,9±0,2 3,9±0,4 52 29 14 

Victorina (V) M 58,1±0,4 5,6±0,3 21,5±1,9 4,5±0,2 4,5±0,3 4,2±0,5 55 47 24 
Nistru (Ns) M 54.3±0.9 5.0±0.6 23,5±0,8 5,1±0,2 4,9±0,3 4,2±0,4 65 50 43 

Hibrid  Valorile heterozisului 
F1 (Mo 393 x V)-A1 M 2,6 11,0 3,4 13,3 9,8 7,0 2,2 4,4 3,7 
F1 (Mo 500 x K)-A5 M 8,6 14,7 9,8 43,0 51,0 28,0 45,0 9,4 6,9 
F1 (Mo 393 x Ns)-A3 M 3,3 4,0 2,7 45 21 7,7 1,2 3,5 8,1 

*,**,***- diferenţe semnificative pentru P£ 0,05; 0,01; 0,001, respectiv; valoarea medie ± eroarea standard;   

           

 
Fig.1 Numărul de fructe pe ciorchinele I-III în cazul a 3 combinaţii hibride F1 infectate cu combinaţia VMT+VXC şi sănătoase 

 
În același timp, masa fructului a indicat valori similare pentru I și II ciorchina în cazul 

variantelor martor pentru toate cele 3 genotipuri analizate.  
Conform rezultatelor prezentate în Tabelul 2, în cazul devierilor statistic semnificative masa 

medie a fructului a constituit 72-74 % din valoarea martorului pentru A5, 76-79 % pentru A1 şi 71-
85 % pentru A3. 

Consecinţele infecţiei virale au fost mai evidente în cazul numărului de seminţe din fruct, cele 
mai mari devieri revenind pe seama fructele de pe ciorchinele ce s-au format imediat după 
infectarea plantei. Astfel, pentru F1 A5, numărul de seminţe din fructe a fost diminuat cu 41 % faţă 
de martor în cazul I ciorchine şi 26% pentru ciorchina II. În mod similar, numărul de seminţe din 
fructe a scăzut cu 52 % faţă de martor pentru ciorchina I şi 23 % pentru II ciorchină la genotipul 
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A1. Hibridul A3, fiind inoculat la stadiul celei de II ciorchină, a manifestat o sensibilitate redusă a 
acestui parametru faţă de martor, diminuarea constituind 23% pentru ciorchina II şi 19 % pentru III 
ciorchină. Constatăm că şi în cazul parametrilor polenului, efectul maxim al infecţiei revine la 
etapele incipiente,  cu tendințe de diminuare în dinamică. 

Tabelul nr. 2 
PARAMETRII FRUCTULUI PENTRU HIBRIZII F1  ÎN PREZENŢA VMT ŞI VXC 

Ge 
notip 

Cior 
china 

Varia
nta 

Masa medie, g Diametrul 
fructului, cm 

Înălţimea 
fructului, cm 

Loge, nr Seminţe, nr 

A1 I  
 

M 28,4±1,3 3,2±0,1 2,8±0,2 2,4±0,1 86,6±5,4 
E 24,2±3,5 2,1±0,2*** 2,1±0,2** 2,7±0,1 42,0±7,5*** 

II  M 28,9±2,0 3,4±0,2 3,1±0,2 2,7±0,1 68,9±5,1 
E 21,9±1,5** 3,0±0,2 2,8±0,2 2,8±0,2 52,9±8,8*** 

A5 I  
 

M 24,6±0,7 3,40±0,04 3,40±0,05 3,1±0,1 91,0±3,4 
E 18,1±0,8*** 3,0±0,1*** 3,10±0,05** 2,9±0,1 54,0±3,9*** 

II  M 24,1±2,2 3,4±0,1 3,4±0,1 3,0±0,3 91,8±3,4 
E 17,4±0,9** 3,1±0,04** 3,1±0,1* 3,1±0,1 67,7±5,2*** 

A3 
 

I  M 19,9±1,5 3,0±0,1 3,4±0,1 2,0±0,1 31,7±5,1 
E 17,7±1,8 2,9±0,1 3,3±0,1 2,1±0,1 34,0±4,8 

II   M 19,7±1,2 3,1±0,1 3,3±0,1 2,1±0,5 67,7±3,6 
E 21,5±1,4 3,2±0,1 3,5±0,1* 2,2±0,1 51,9±4,0** 

III               
 

M 25,9±1,5 3,5±0,1 3,5±0,1 2,4±0,1 68,6±4,8 
E 18,3±0,7*** 3,4±0,04*** 3,3±0,1** 2,2±0,1 56,0±4,4* 

*,**,***- diferenţe semnificative pentru P£ 0,05; 0,01; 0,001, respectiv. Valoarea medie±eroarea standard.  
 

În conformitate cu datele prezentate în Tabelul 3, ce indică analiza varianței caracterelor, 
putem remarca că la hibrizii F1 masa fructului precum şi numărul de seminţe  per fruct depind în cea 
mai mare măsură de genotip (P£0,001) şi prezenţa infecţiei virale (P£0,001) si nu depind de 
ciorchina pe care s-au format, contribuţia cea mai mare în variaţia caracterelor revenind pe seama 
infecţiei virale. 

Tabelul nr. 3 
ANALIZA VARIANŢEI CARACTERELOR MASA FRUCTULUI ŞI NUMĂRUL DE SEMINŢE DIN FRUCTE 

PE CIORCHINELE I-III LA TREI GENOTIPURI F1 DE TOMATE INFECTATE ŞI SĂNĂTOASE  
 Variaţia masei fructului Variaţia numărului de seminţe 
Sursa variaţiei  Suma 

pătratelor 
GL F P Suma 

pătratelor 
GL F P 

Ciorchina 97,4206       1 2,62      0,1065 195,758       1 0,28      0,5958 
Genotip 1183,94       2 15,94      0,0000 12294,3 2 8,86      0,0002 
Virus 1351,38       1 36,38      0,0000 41393,7    1 59,63      0,0000 
Rezidual 9843,69     265   183952,0     265   

 
Rezultatele prezentate în Tabelul 4 confirmă o dată în plus, că scăderea masei fructului 

corelează cu diminuarea numărului de seminţe în fruct. Conform valorilor coeficientului de 
corelaţie r, putem constata o dependenţă pozitivă între masa fructului şi numărul de seminţe din 
fruct, totodată vom remarca că r indică valori mai mari (o corelare mai puternică) în cazul 
variantelor infectate comparativ cu cele martor. Unii autori [5] admit ca aceasta corelare este 
determinată de linkage-ul unor gene separate ce controlează fiecare caracter în parte. 

Analiza statistică a raportului dintre unii parametri ai fructului a stabilit că în relaţia dintre 
masa fructului şi diametru, înălţime sau număr de seminţe (Tabelul. 4), în toate cazurile s-au atestat 
dependenţe pozitive, atât în variantele martor, cât şi cele experienţă, însă gradul de corelare a 
acestor caractere a fost frecvent diferit între variante. În acelaşi timp, corelarea dintre ”masa - 
diametrul fructului” sau ”masa – înălţimea fructului ” au fost diferite pentru combinaţia A1 în 
varianta experienţă faţă de martor şi practic similare pentru combinaţiile A3 şi A5.  
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Tabelul nr. 4 
RELAŢIA DINTRE MASA FRUCTULUI ŞI UNELE CARACTERISTICI ALE LUI  

CA URMARE A INFECTĂRII CU VMT+VXC LA 3 HIBRIZI F1 
Genotip Varianta  Diametru  Înălţime Loje  Seminţe  
A1 M +0,886** +0,841** -0,180 +0,364** 

E +0,391** +0,176 +0,204 +0,671** 
A3 M +0,746** +0,606** +0,180 +0,327** 

E +0,810** +0,847** +0,385** +0,621** 
A5 
 

M +0,579** +0,636** -0,003 +0,489 
E +0,881** +0,560** +0,270** +0,559** 

**- diferenţe semnificative pentru P£  0,01.  
Pentru diada ”masa - numărul de loje din fruct” corelare semnificativă între caractere s-a 

înregistrat doar pentru 2 din 3 genotipuri, în cazul variantei experiență şi lipsa corelaţiei în toate 
cazurile variantei martor. În acest caz putem vorbi despre devieri atât după puterea, cât şi direcţia 
corelaţiei. 

CONCLUZII 
· După caracterul moștenirii în F1, în cazul celor 3 hibrizi analizaţi, s-a putut evidenţia o 

supradominare pozitivă  după majoritatea caracterelor evaluate, heterozisul indică  valori 
între 2,1 şi 51,0  atestate în special la numărul de flori pe ciochine şi indicele de legare al 
fructelor. Se remarcă prin valori majore ale numărului de fructe pe I-III ciorchină (15-22 
fructe), indicele de legare al fructelor (75-97%). În studiul dat creşterea numărului de fructe 
pe ciorchină fiind însoţit de scăderea masei fructului. 

· Infecţia virală (VMT+VXC) a determinat scăderea semnificativă a valorilor majorităţii 
caracterelor analizate, cel mai afectat fiind caracterul ”numărul de seminţe din fruct” 
(diminuare cu 19-52% faţă de martor). Infectarea plantelor a contribuit la o reacţie 
diferenţiată a caracterelor în funcţie de etapa inoculării. 

· Pentru combinaţiile hibride analizate nu s-a stabilit variaţie după caracterul „masa fructului” 
în funcţie de ciorchină, dar s-a constatat o dependenţă a acestuia în funcţie de genotip şi 
infecţia virală, pe seama căreia a revenit cea mai mare variaţie (F=36,38). O variație similară 
s-a stabilit şi pentru ”numărul de seminţe din fruct”. De regulă aceste caractere au fost 
influenţate în cazul în care formarea lor s-a derulat în prezenţa  infecţiei virale (ciochinele I 
–II sau II-III în funcţie de genotip). 

· Raportul de corelare dintre ”masa fructului” şi ”numărul de seminţe” a indicat valori de la 
+0,327-+0,489, infecţia virală contribuind la creşterea corelaţiei dintre aceşti parametri -
+0,559-+0,671. Aceasta indică asupra modificării raportului de corelare „masa fructului-
numărul de seminţe” în cazul variantelor infectate. 
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СИСТЕМА АДДИТИВНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ОТБОРЕ УСТОЙЧИВЫХ К 
ФУЗАРИОЗУ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ 

 
Былич Елена 

Институт генетики физиологии и защиты растений 
 

Abstract. Collection of maize forms has been evaluated for resistance to fusariosis. Twenty lines were studied in field 
conditions for two years (2017, 2018). When assessing lines for resistance to fusarium, the damage rate of pests (Ostrinia nubilalis и 
Helicoverpa armigera) was taken into account. A positive correlation between damaged by pests and infected with fusarium cobs 
was found. A low level of activity of pathogens in the stems was registered caused by the drought conditions in the second half of the 
vegetation period. 

 
Key words: Drought, resistance, fusariosis of corncobs  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Производство сельскохозяйственной продукции базируется на биопродукционном 
потенциале природной среды. Существенное изменение условий произрастания 
сельскохозяйственных культур в результате потепления требует коррективов в практике 
ведения сельского хозяйства и учета при разработке стратегии развития 
сельскохозяйственного производства и его адаптации к изменениям климата [5]. Расширение 
генетического разнообразия кукурузы по факторам устойчивости и адаптивности, а также 
следование выбранной в ХХ веке стратегии селекции преимущественно на неспецифический 
тип устойчивости к патогенам и фитофагам, обеспечивает длительное сдерживание вспышек 
их массового размножения. Дальнейшее изучение типов устойчивости, её эколого-
генетической экспрессии и характера связи с продуктивностью расширяют перспективы 
зонального районирования гибридов по биоэкологически значимым приоритетам: 
адаптивности, продуктивности, устойчивости к патогенам [4].  

Согласно многолетним исследованиям вредоносности болезней и вредителей в 
различных зонах выращивания кукурузы, недоборы урожая составляют ежегодно 25-30% (не 
считая лет с эпифитотиями и эпизоотиями). Благодаря созданию устойчивых форм возможно 
существенное сокращение потерь урожая [1]. К сожалению, генотипы с готовыми 
сочетаниями признаков встречаются довольно редко. Создание комплексно-устойчивых 
гибридов требует линий, каждая из которых устойчива одновременно к основным болезням 
и вредителям, поскольку наличие даже большого количества источников устойчивости не 
решает проблем селекции на иммунитет. Лишь при условии комплексной устойчивости 
исходного материала могут компенсироваться негативные последствия промежуточного 
наследования факторов устойчивости [2].   

Оценивая образцы коллекции кукурузы на устойчивость к фузариозу, применяли 
аддитивный (суммирующий) подход при отборе доноров устойчивости. Учитывали 
основные составляющие  необходимые для развития болезней: распространенность 
фитофагов и их энтомофагов, наличие для патогенов благоприятных погодных условий.  
Принцип мониторинга, основанный на данных одновременного учета нескольких 
составляющих, позволяет отбирать генотипы с комплексной устойчивостью.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для полевых опытов служили 20  инбредных линий входящие в состав 
активной коллекции кукурузы в лаборатории генетических ресурсов растений ИГФЗР. 
Высеянные на экспериментальном участке образцы изучали в условиях богара  2017 и 2018 
годов. Использовали традиционную для данной культуры схему посева и агротехнику. 
Морфологические и фенологические параметры характеризовали согласно классификатору 
для данной культуры [6]. Необходимые измерения выполняли как в период вегетации, 
непосредственно в поле, так и после уборки, в лабораторных условиях. Поврежденность 
растений стеблевым мотыльком и  хлопковой совкой оценивали в фазе созревания зерна и 
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при уборке. Интенсивность поражения початков фузариозом, определяли путем подсчета 
процента поврежденных зерен. Для итоговой оценки на устойчивость форм к фузариозу 
початков брали 9-ти бальную шкалу [3].  

Повреждения стеблей оценивали с использованием приема продольного рассечения 
нижней части стебля применяемый после уборки початков. Для сравнительной оценки 
генотипов растений применяли шкалу учета интенсивности поражения стеблевыми гнилями, 
принятую иммунологами Европейской подгруппы ФАО [1]. Симптомы поражения 
оценивали по девяти бальной системе. Если не было видимого поражения - один балл. Ткань 
одного-двух узлов разрушена – 3 балла. При разрушении ткани одного-двух узлов и 
междоузлий – 5 баллов. Ткань более чем двух междоузлий разрушена, сохранившись лишь 
вокруг части сосудов – 7 баллов. Разрушена ткань нескольких узлов и междоузлий, остались 
только сосудисто-проводящие пучки – 9 баллов.  

Идентификация патогенов была проведена в лаборатории молекулярной генетики 
методом двухстадийной ПЦР с использованием специфических праймеров. Для обработки 
полученных данных  использовали компьютерные  пакета программ Microsoft Office.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам многолетнего тестирования образцов в экологических экспериментах 
на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам, формируются 
специализированные коллекции. В последние годы наиболее актуальными лимитирующими 
факторами стали жара и засуха. Агрометеорологические условия вегетационного периода 
2017 года характеризовались недостаточным количеством осадков  (май-август < 80 мм.) в 
сочетании с повышенными температурами, это  существенно уменьшило величину 
инфекционной нагрузки. Так, при полевых  оценках  не было обнаружено растений, 
пораженных головневыми грибами.  

Развитию же фузариоза способствовали дожди, выпавшие  в период  созревания зерна. 
Анализ полученных данных выявил генотипические различия по распространенности 
патогенна, а также интенсивности поражения образцов коллекции  (табл.1).  

Таблица 1 
ОЦЕНКА ПОРАЖЕННОСТИ ФУЗАРИОЗОМ ПОЧАТКОВ И СТЕБЛЕЙ КУКУРУЗЫ В 2017 ГОДУ 

N 
п/п 

Линия Период 
вегетации, 

дни 

Количество пораженных 
растений, %  

Интенсивность 
поражения,  

% 

Устойчивос
ть, 

балл (1-9)* 
початки стебли початки стебли 

1 MAN 2348  95 10,0  20,0  8,0  12,0 4  
2 MAN 2409  105 0,0 0,0 0,0 5,0 1 
3 MAN 2083  110 0,0 0,0 0,0 6,0 1 
4 MAN 2359  100  10,0 10,0 5,0 10,0 2 
5 Vir 44 mp5  105  5,0 0,0 6,0 0,0 1 
6 Г 22  105  5,0 10,0 4,0 10,0 2 
7 Onoa  110  15,0  5,0  6,0  5,0 2  
8 НА207  105  15,0  15,0 8,0  8,0 4  
9 St 346  115  10,0  10,0  5,0  6,0 3  
10 МК013М  100  25,0  30,0  7,0  18,0 5  
 Среднее зн. 104  9,5  10,0  4,9  8,0 2,5  

* 1-3 балла  устойчивая линия; 3-6 балла  умеренно восприимчивая; 6 - 9  восприимчивая  
 
При оценке и выбраковке пораженных початков учеты проводили непосредственно в 

поле, так как послеуборочное высушивание значительно сокращает участки поражения 
патогенами. Процент поврежденных початков в среднем по изученным образцам коллекции 
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был невысок (9,5 %), при этом у двух линий (MAN 2409 и MAN 2083) видимые симптомы 
инфекции отсутствовали. В числе пораженных фузариозом початков, учитывали и те из них, 
что повреждены луговым мотыльком и хлопковой совкой (Рис. 2,3). Как видно из графика 
(Рис.1) характер распределения значения двух  показателей аналогичен, что указывает на 
положительную корреляцию (r=0,95) между количеством  поврежденных вредителями и 
инфицированных фузариозом початков. При этом, уровень интенсивности поражения 
початков варьировал в пределах 0 % -8 % и в среднем по линиям составил менее 5%.  

 
Рис.1 Соотношение количества пораженных растений фузариозом и стеблевым мотыльком с хлопковой совкой. 
 
Условия оценок поражения стеблей гнилями приближали к производственным, когда 

допускается трехнедельный перестой, что способствует развитию болезни.  Основным показателем 
уровня поражения растений, являлось частичное разрушение тканей двух нижних узлов, более 
серьезных повреждений не наблюдалось. Количество пораженных растений стеблевыми гнилями в 
среднем по генотипам составило 10 %. В наибольшей степени  поражалась линия МК 013М и в 
наименьшей три линии (MAN 2409, Vir 44 mp5 и MAN 2083).  

По сравнению с летом предыдущего года сезон 2018 г. был аналогичным по температурному 
режиму, но с большим количеством осадков (на 30-50 мм). По данным агрометеорологических 
наблюдений, погодные условия большую часть летнего периода были в основном 
удовлетворительными для роста и развития кукурузы. При этом повышенный температурный 
режим и дефицит осадков, отмечавшиеся в апреле, мае и первой половине июня, а также в течение 
августа способствовали иссушению почвы, что создавало не вполне благоприятные условия для 
распространения и активности патогенов.  

Таблица 2 
ОЦЕНКА ПОРАЖЕННОСТИ ФУЗАРИОЗОМ ПОЧАТКОВ И СТЕБЛЕЙ КУКУРУЗЫ В 2018 ГОДУ  

N 
п/п 

Линия Период 
вегетации, 

дни 

Количество 
поврежденных 

растений, % 

Интенсивность 
поражения, % 

 

Устойчивость, 
балл  

(1-9)* 
початки  стебли початки стебли 

1 MAN 2281 100 10,0  5,0  5,0  8,0  2 
2 Va 35 115 5,0 0,0 3,0 0,0 1 
3 225/x 110 15,0 0,0 6,0 0,0 2 
4 MAN 118(33в) 110 10,0 0,0 5,0 0,0 2 
5 MAN 2424  100 20,0 10,0 8,0 3,0 4 
6 MAN 2413  100 10,0 5,0 5,0 8,0 2 
7 MAN 2088  105 5,0  0,0  3,0  0,0  1 
8 MAN 2284  95 15,0  10,0 6,0  0,0  3 
9 MAN 2438 105 10,0  10,0  6,0  5,0  3 
10 MAN 2421 105 5,0  0,0  3,0  0,0  1 
 Среднее зн. 104,5 10,0  4,0  5,0  2,4    2,1 

* 1-3 балла  устойчивая линия; 3-6 балла  умеренно восприимчивая; 6 - 9  восприимчивая  
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Исследования, проведенные в первой половине вегетации, показали, что от ранней 
засухи в большей мере пострадали скороспелые линии. Результаты учетов урожая показали 
превышение уровня пораженных початков у раннеспелых линий в сравнении с  
позднеспелыми генотипами.  Средний уровень пораженности початков для четырех  ранних 
линий составил 13,7 %, тогда как,  для более поздних генотипов - 7,3 %. При этом 
интенсивность поражения варьировала в пределах 3 % – 8 %. Затяжная засуха в конце 
вегетации растений снизила инфекционный фон до минимума, слабые очаги болезни 
фиксировали на стеблях только четырех линий.  

При идентификации возбудителей фузариоза початков методом молекулярного анализа 
были выявлены такие источники инфекции как F.verticillioides и F.oxysporum. 

 

 
Рис 2,3 Пораженные фузариозом початки при повреждении их вредителями. 

 
ВЫВОДЫ 

В агроклиматических условиях 2017 и 2018 годов были изучены на устойчивость к 
фузариозу 20 инбредных линий из активной коллекции кукурузы. Экологические факторы 
(высокие температуры и периодическая засуха) при проведении исследований существенно 
снижали уровень инфекционного фона.  

Недостаток влаги в почве в первой половине вегетации растений сезона 2018, 
провоцировали снижение иммунитета скороспелых линий и подверженность их заболеванию 
фузариозом. В результате оценки выявлено 5 линий перспективных для селекции на 
устойчивость к фузариозу початков и стеблевым гнилям.  
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REPUBLIC OF MOLDOVA’S TERRITORY  
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Abstract. One of the statistical indexes that characterize temperature’s variability is temperatures seasonality – a bioclimatic 

index that is used in study of living organisms’ responses on climatic changes. The article presents regional cartographic model for 
temperature seasonality. 
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INTRODUCTION 
Climatology is a crucial scientific domain, seeing as the effects of climatic changes are 

undeniable [2]. A qualitative and adequate cartographic representation of climatic indexes is of 
extreme relevance and GIS (geographic information systems) have played a fundamental role in 
these cartographic endeavours [3, pp. 6-7].  

However the increasing rate of climatic change challenges us to determine how climatic 
change can impose physiological constraints on species and therefore can affect species 
distributions to varying degrees. The relationship between climate and the distribution of a species 
throughout a landscape varies due to various factors, such as dispersion constraints related to habitat 
availability. [4] 

Thermal indexes influence living organisms and landscapes in general. Knowing their values 
for actual terrains could be used successfully for a correct placement of agricultural species in 
dependency of plants’ needs, or to estimate ecological habitats dispersion and dynamics. In the 
given work we had performed statistical analysis for the so-called temperature seasonality, e.g. 
temperature variability in two variants: bioclimatic indexes 4 - standard deviation of 12 monthly 
temperature averages, and bioclimatic index 4a – coefficient of variation, calculated as a ratio of 
standard deviation of 12 monthly temperature averages to annual mean temperature. We also had 
elaborated corresponding digital maps of bioclimatic index 4 and bioclimatic index 4a for the whole 
territory of Republic of Moldova. The latter had been executed in two variants, one derived from 
the rendered beforehand standard deviation, and the other variant – by regression equation for the 
normals data for 13 meteorological stations, time series comprise a period of 1961-2016, i.e. more 
than 45 years. 

MATERIALS AND METHODS 
As initial data we had used 1960-2016 time-series for mean monthly temperatures for 13 

meteorological stations, data being collected from State Hydrometeorological Service. We 
According to the methodology presented by [4], we had calculated standard deviation for twelve 
monthly temperature averages for our time-series, and derived climatic normals for bioclimatic 
index 4, e.g. temperature seasonality.    

In order to be able to map this bioclimatic index, taking into account geographical position 
and relief particularities, we had then used multiple linear regression method to relate these 
physico-geographical parameters to temperature seasonality [5].  

The same procedure was used when obtaining cartographical model for coefficient of 
variation (first variant) of twelve monthly temperature averages, e.g. for bioclimatic index 4a. As 
initial independent variables for regression equations in both cases we had used geographical 
latitude and longitude, absolute and relative altitude, slope and aspect. Using the method of step-by-
step exclusion of the independent variables according to their p-value, we had obtained several 
variants of regression equations for bioclimatic indexes 4 and 4a. Estimating them from the point of 
view of their statistical relevance, we had selected the equations whose statistical parameters are 
shown in tables 1 and 2. As we can see, our models explain the temperature’s variability’s 
redistribution according to the physico-geographical parameters with a high (>94%) level of 
confidence and low error (tab. 1, 2). The low (less then 0.01) values of p-value for the whole model 
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and for separate independent variables demonstrate that the chosen variables (and model) have a 
high (>95%) level of confidence. 

 
Table 1.  

REGRESSION MODEL’S VALIDATION. STANDARD DEVIATION  
OF MEAN MONTHLY TEMPERATURES (BIO4) 

Paltrel  1 Pslope   2 Pexp   3 Ph2    4 Ph3    5 Pmodel  6 R2       7 SEE    8 MAE  9 Mr  10 
0,0046 0,0002 0,0059 0,0042 0,0013 0,0004 94,0171% 0,0308 0,0194 0,0066 

 
Table 2.  

REGRESSION MODEL’S VALIDATION. COEFFICIENT OF VARIATION  
OF MEAN MONTHLY TEMPERATURES (BIO4A) 

Py   11 Ph   12 Pslope  2 Pmodel  6 R2       7 SEE    8 MAE  9 Mr  10 

0,0000 0,0012 0,0119 0,0000 94,222 1,7451 1,1343 0,1910 

The above-mentioned regression equations were used then to obtain cartographical models 
with help of Map Algebra (Spatial Analyst) of ESRI ArcGIS 9.2, using as initial grids the 
corresponding layers for geographical latitude and longitude, absolute and relative altitude, slope 
and aspect. The resulting grid for bioclimatic index 4 (standard deviation for twelve monthly 
temperature averages) was also used for calculating the second variant of coefficient of variation for 
twelve monthly temperature averages. We also used the grid for annual average temperatures that 
we had already calculated previously [1]. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

When analysing the time-series, the succinct results are given in table 3 and 4, we observe 
that four out five years with the highest standard deviation for twelve monthly temperature averages 
coincide with the years with the highest coefficient of variation for twelve monthly temperature 
averages (1963, 1985, 1987, 1996). Three out five years with the lowest standard deviation for 
twelve monthly temperature averages coincide with the years with the lowest coefficient of 
variation for twelve monthly temperature averages (1990, 1989, and 2008). If we analyse monthly 
averages for the selected years, we observe that for example 1963, 1985, 1987, 1996 were 
characterized by exceptionally low mean monthly temperatures, especially during winter months, 
and either exceptionally high or exceptionally low mean monthly temperatures in spring or autumn. 
In case of 1990, 1989, 2008, they are characterized by exceptionally high mean monthly 
temperatures, mainly during winter months.  

Table 3.  
TOP FIVE YEARS WITH HIGHEST AND LOWEST STANDARD DEVIATION (BIO4) OF MEAN MONTHLY 

TEMPERATURES FOR 1960–2016 
Years with highest BIO4 years 1963 2012 1985 1996 1987 

Bio4 12,16 11,6 11,17 10,70 10,59 
Years with lowest BIO4 years 1990 1989 1971 2008 1977 

Bio4 7,31 7,35 8,05 8,09 8,24 
 

  

1 P-value of relative altitude  
2 P-value of slope 
3 P-value of slope’s exposition 
4 P-value of absolute altitude to the second power 
5 P-value of absolute altitude to the third power 
6 P-value of  regression model  
7 Shows how many percent of the variance is explained by the model 
8 Standard Error of Estimate 
9 Mean absolute error 
10 Average value of the residuals 
11 P-value of Y coordinate. Latitude Y is expressed in meters in WGS84 Transverse Mercator projection with 27o 
central meridian and false easting 500000 m.  
12 P-value of absolute altitude 
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Table 4.  
TOP FIVE YEARS WITH HIGHEST AND LOWEST COEFFICIENT OF VARIATION (BIO4A) OF MEAN MONTHLY 

TEMPERATURES FOR 1960–2016 
Years with highest BIO4a years 1985 1963 1987 1969 1996 

Bio4a 141,70 137,56 135,05 130,34 129,58 
Years with lowest BIO4a years 1990 1989 2008 2015 2000 

Bio4a 69,53 71,86 75,56 78,24 79,76 
 
Another difference between the two methods of assessment of temperatures variability is 

observed when analysing spatial distribution of standard deviation (BIO4) of mean monthly 
temperatures, comparing it to the two variants of coefficient of variation (BIO4a) of mean monthly 
temperatures.  

 

     
Fig. 1 Temperature seasonality (Standard deviation) of mean 

monthly temperatures for 1960–2016 
Fig. 2. Temperature seasonality (Coefficient of variation) of mean 

monthly temperatures for 1960–2016 

 
Fig. 3. Temperature seasonality (Coefficient of variation) of mean monthly temperatures for 1960–2016 (Variant II) 

107 
 



Schimbările climatice și riscuri asociate 
 
Bio4 (fig. 1) demonstrates that temperatures variability is lowest in the regions with highest relief’s 
fragmentation, and vice versa, the highest temperature’s variability is in river plains and areas with 
lowest degree of relief’s fragmentation. BIO4a (fig.2 and fig. 3) is able to catch the temperature’s 
dispersion in relative terms, and it shows a clear zoning for republic of Moldova’s territory, the 
highest temperature’s variability is in Northern parts of republic and, in case of the first variant of 
BIO4a (fig. 2), the central area with the highest relief’s fragmentation degree; the lowest variability 
is predictably observed in Southern parts of republic. 

 
CONCLUSION 

Increase in intensity and frequency of climatic risks of the past few decades allows us 
concluding that this trend does not show any signs of diminishing, on the contrary, the rate of 
changes increases. The changes in regional climate confirm the global trend of warming, but is 
transformed majorly due to local geographical particularities.  Ecosystems modifications and 
redistribution of species caused by climatic changes require careful study. Bioclimatic indexes, such 
as temperature seasonality, are useful when determining comfort zones and restraining factors for 
regional vegetation characterization. Coefficient of variation, being able to distinguish the area with 
lower mean temperature from the area with similar variance, but with higher mean temperature, is 
therefore more relatable from our point of view than standard deviation, which distinguishes only 
the variance.  
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DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A INDICILOR BIOCLIMATICI HIDRICI PE 
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Crivova Olga 

Institute of Ecology and Geography 
 

Abstract. Among the statistical indexes that characterize precipitation’s variability are precipitation seasonality, as well as 
precipitations of the driest and the wettest month. Those  bioclimatic indexes  are used in study of extreme precipitations’ conditions 
influencing a species potential range. The article presents regional cartographic models for precipitation seasonality, precipitations 
of the driest and the wettest month. 
 

Cuvinte cheie: precipitation seasonality, precipitations of the driest  month, precipitations of the wettest month, 
bioclimatic predictors, coefficient of variation, GIS 
 

INTRODUCERE 
Actualmente nu mai pot exista două păreri la întrebarea dacă clima este variabilă, deoarece 

caracterul schimbător al tuturor fenomenelor şi proceselor naturale nu mai trezeşte dubii. Problema 
legată de climă constă în evaluarea şi interpretarea corectă a cauzelor ce o determină, precum şi 
schimbările ce urmează a fi aşteptate. Mecanismul acestor schimbări nu este pe deplin clar, dar, cu 
certitudine, se observă o încălzire globală a climei şi o creştere a frecvenţei de manifestare a 
diferitelor extreme, ultimele, adesea, fiind periculoase. 

Anume din cauza "debalansării" sistemului climatic se vor lansa cele mai serioase ameninţări 
ale omenirii în secolul XXI. În legătură cu aceasta, cultivarea anumitor cunoştinţe necesită o 
responsabilitate şi competitivitate la nivelul cuvenit, deoarece ele presupun consecinţe deosebite în 
contextul politicii economice. Clima Republicii Moldova devine mai caldă. În condiţiile ei actuale, 
temperatura medie anuală a aerului variază de la 8.3оС la nord (Briceni) pînă la 10.3оС (Cahul, 
Comrat) la sud. Caracterul de repartiţie spaţială a temperaturii aerului este determinat de situaţia 
geografică şi întinderea teritoriului mai mult meridională.  

Cele menţionate coincid cu concluziile referitoare la mersul interanual mai atenuat al 
temperaturii aerului în condiţiile încălzirii globale a climei [1]. Schimbările acestea duc la 
necesitatea de a evalua, utilizînd metode noi de prelucrare a datelor, gradul în care condiţiile 
climatice impun constrângeri fiziologice asupra oranismelor vii, afectându-i nemijlocit distribuţia la 
un grad variabil. Relaţia între clima şi distribuţia organismelor vii în lanşafturile variază datorită 
mai multor factori, anume constrângeri ale dispersiei care este relatată la disponibilitatea habitatului 
[2, 3,4]. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Privitor la formarea bazei  de date a resurselor hidrice pentru 13 staţii meteorologice, perioada 
de studiu 1960-2016, datele au fost colectate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În studiu au 
fost precăutaţi următoarii indici bioclimatici (hidrici) (Indicele Bio13, 14 şi 15 calculaţi după 
metodica lui O’Donnel şi Ignizio [4]):  

· Cantitatea precipitaţiilor celei mai umede luni (BIO13), calculat ca valoarea maximă din 
şirul de 12 luni pentru fiecare an:  
 

· Cantitatea precipitaţiilor celei mai uscate luni (BIO14), calculat ca valoarea minimă din şirul 
de 12 luni pentru fiecare an:  

· şi variabilitatea precipitaţiilor, exprimată prin coeficientul de variaţie (BIO15). Pentru 
calculul acestui indice în primul rând a fost calculată deviaţia standard pentru 12 sume ale 
precipitaţiilor lunare 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În concordanţă cu metoda sus-menţionată, metoda de O’Donnel şi Ignizio [4], am calculat 
cantitatea precipitaţiilor celei mai umede şi celei mai uscate luni pentru seriile de timp 1960-2016, 
şi astfel am derivat normalele climatice pentru indicele bioclimatic 13 şi 14. Am utilizat metoda 
regresiei multiple cu procedura de pas pentru a obţine ecuaţiile de regresie, care scot la evidenţa 
relaţii între cantitatea precipitaţiilor celei mai umede şi uscate luni şi partcularităţile fizico-
geografice ale teritoriului republicii, şi au un nivel de confidenţă a variabilelor independente şi a 
modelelor întregi destul de înalte (95-99%), dar erori standarde a estimării şi erori medii absolute 
sunt între 0.5- 5.5 mm (tab. 1, 2).  

Tabelul nr. 1.  
VALIDAREA MODELULUI REGRESIONAL. CANTITATEA PRECIPITAŢIILOR CELEI MAI UMEDE LUNI  (BIO13) 

Py      13 Px   14 Pslope  15 Pmodel  16 R2       17 SEE    18 MAE  19 Mr  20 

0,0185 0,0243 0,0024 0,0007 86,6199 5,32792 3,83752 0,07122 

 
Tabelul nr. 2.  

VALIDAREA MODELULUI REGRESIONAL. CANTITATEA PRECIPITAŢIILOR CELEI MAI USCATE LUNI  (BIO14) 

Ph2      21 Pslope  3 Pmodel  4 R2       5 SEE   6 MAE  7 Mr  8 

0,0007 0,0089 0,0002 82,4205 0,5307 0,3892 0,2817 

 
Coeficientul de variaţie, adică indicele bioclimatic 15, a fost calculat pentru perioada 1960-

2016 după metoda [4]. Am utilizat metoda regresiei multiple cu procedura de pas pentru a obţine 
ecuţia de regresie, care scoate la evidenţa relaţia între variabilitatea precipitaţiilor şi partcularităţile 
fizico-geografice ale teritoriului republicii, şi are un nivel de confidenţă a variabilelor independente 
şi a modelului întreg înalt (99%), dar eroarea standard a estimării şi eroarea medie absolută sunt mai 
mici de 1.9 %.  

Tabelul nr. 3.  
VALIDAREA MODELULUI REGRESIONAL. VARIABILITATEA PRECIPITAŢIILOR  (BIO15) 

Ph2      9 Px   2 Pmodel  4 R2       5 SEE    6 MAE  7 Mr  8 

0,0057 0,0006 0,0002 70,6386 1,8898 1,3703 0,3272 
 

Analizând distribuţia valorilor BIO13 pe teritoriul republicii (fig. 1) trebuie să notăm în 
primul rând următoare particularităţi: valorile BIO13 cresc de la sud-est până la nord-vest, plus se 
observă valori aproape de limita superioară a şirului indecelui BIO13 în regionea fizico-geografică 
a Podişului Bâcului.  

Analizând distribuţia valorilor BIO14 (fig. 2) pe teritoriul republicii trebuie să notăm că în 
cazul precipitaţiilor celei mai uscate luni, spre deosibire de indicele precedent, poziţia geogrfică n-
are influenţa vizibilă. Cele mai înalte valori aparţin zonelor cu relief moderat sau puternic 

13 Valoarea P a coordonatei Y. Latitudinea Y este exprimată în metri în proiecţia WGS84 Transverse Mercator cu 
meridianul central 27o şi deplasare falsă la Est de 500000 m 
14 Valoarea P a coordonatei X. Longitudinea X este exprimată în metri în proiecţia WGS84 Transverse Mercator cu 
meridianul central 27o şi deplasare falsă la Est de 500000 m 
15 Valoarea P a ungiului de înclinare a versanţilor 
16 Valoarea P a modelului regresional 
17 Indică cîte procente din varianţă sînt explicate de model 
18 Eroarea standard de estimare 
19 Eroarea medie absolută 
20 Valoarea medie a reziduurilor 
21 Valoarea P a altitudinii absolute la patrat 

110 
 

                                                           



Schimbările climatice și riscuri asociate 
 
fragementat: Podişului Bâcului, Nistrului, Moldovei de Nord, şi Colinelor Tigheciului. Cele mai 
scăzute valori, dimpotrivă, aparţin câmpiilor în partea de sud a republicii (Câmpia Nistrului Inferior, 
Hajideului Superior, Botnei).  
 

  
Fig.1. Cantitatea precipitaţiilor celei mai umede luni Fig. 2. Cantitatea precipitaţiilor a celei mai uscate luni (BIO14) 

 

 
Fig. 3. Variabilitatea precipitaţiilor (coeficientul de variaţie) (BIO15) 
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Analizând distribuţia valorilor BIO15 pe teritoriul republicii (fig. 3) trebuie să notăm, în 

primul rând următoarea particularitate: valorile BIO15 cresc de la est la vest, plus se observă valori 
aproape de limita inferioară a şirului indicelui în regiunea fizico-geografică a Podişului Bâcului. 
Valori ridicate ale indicelui se observă în următoarele regiuni fizico-geografice: Colinele 
Tigheciului, Podişul Nistrului şi Câmpia Cogâlnicului de Mijloc. 

 
CONCLUZII 

Indicii bioclimatici, termici şi hidrici, fiind unii din mai mulţi factori ecologici, influenţează 
direct organismele vii şi landşafturile în general. Cunoaşterea profundă a valorilor acestor indici la 
nivel contemporan prin intermediul tehnologiilor SIG poate fi aplicată pentru plasamentul corrct a 
speciilor agricole în dependenţa de necesităţile plantelor, sau pentru evaluarea dispersiei şi 
dinamicii habitatelor ecologice. Posibilitatea de a estima şi a analiza variabilitatea  indicilor 
bioclimatici  cu o exactitate  şi detaliere  înaltă este actuală în condiţiile schimbărilor climatice şi 
creşterea impactului antropogenic asupra ecosistemelor republicii 
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INFLUENŢA SECETEI ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII SOIURILOR DE SALVIA 
SCLAREA L. ŞI LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. 

 
Gonceariuc Maria., Balmuş Z., Cotelea L., Butnaraş V., Maşcovţeva S. 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 
 

Abstract. The varieties of Salvia sclarea  are resistant to drought, accumulates high content of essential oils, provides a 
production of 15.1-22.4 t/ha of inflorescences and guarantees the yield of 41.1-72.4 kg/ha of essential oil depending on the 
variety.   The efficiency of the varieties is from 2.8 to 3.6 kg/t. The essential oil content of Lavandula angustifolia varieties in the dry 
years is higher (5.103-6.164%) than in the years with normal atmospheric depositions. The productivity of the lavender varieties are 
higher (7-12t/ha) of inflorescences and 132-245 kg/ha of essential oil. The efficiency is from 14.0 to 19.8 kg essential oil from tonne 
of inflorescences. 
 

Cuvinte cheie: Salvia sclarea, Lavandula angustifolia, secetă, productivitate. 
 

INTRODUCERE 
Salvia sclarea  (şerlai) şi Lavandula angustifolia (levanda) din familia Lamiaceae sunt 

cunoscute din antichitate ca specii de plante medicinale, aromatice, melifere şi decorative. 
Produsele derivate din aceaste specii au fost folosite de secole ca agent terapeutic [2,3,5] în 
medicamentele tradiţionale din Asia, Europa, Grecia antică şi Roma. Utilizarea în medicină, 
farmacologie, fitoterapie, parfumerie se datorează uleiului esenţial, componenţilor acestuia separat 
din  inflorescenţe. Ca şi alte uleiuri esenţiale, cel de şerlai şi lavandă au acţiune antioxidantă, 
antiinflamatore, antimicrobiană  şi antifungică excelentă [1,5,6,7,9] şi influenţează pozitiv starea 
generale de sănătate [10]. S-a demonstrat că uleiul de şerlai şi lavandă este o opţiune viabilă de 
tratamentul disfuncţiilor neurologice, cum ar fi accidentul vascular cerebral, efectul datorându-se 
proprietăţilor antioxidante ale acestora [10]. Atât uleiul esenţial, cât şi inflorescenţele se folosesc în 
tratarea migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace cu substrat nervos prin reglarea stărilor de 
excitaţie a unor receptori interni, în distonii neuro-vegetative, insomnii, boli reumatice, stări gripale, 
răceli [8,10].  

Cele menţionate mai sus influenţează în permanenţă cercetările efectuate cu scopul de a crea 
hibrizi, soiuri noi, care ar asigura o producţie mai ridicată de inflorescenţe cu conţinut mai înalt în 
ulei esenţial de calitate corespunzătoare scopului propus pentru utilizare.  

În ultimele decenii astfel de cercetări au luat o amploare evidentă ca urmare a schimbărilor 
climatice, proceselor lente dar sigure de încălzire globală, de deşertizare a unor zone, inclusiv în 
Sud-estul Europei, unde culturile agricole sunt afectate de secetă şi arşiţă tot mai frecvent. Una din 
măsurile de combatere a acestui fenomen este crearea de soiuri rezistente la secetă. Concomitent 
cercetările noastre demonstrează că soiurile de plante aromatice şi medicinale (L. angustifolia, 
Salvia sclarea, S. officinalis etc.) în anii secetoşi asigură o producţie ridicată de materie primă şi 
ulei esenţial de bună calitate. Unele din aceste soiuri, cum ar fi cele de levănţică, acumulează în anii 
secetoşi un conţinut chiar mai ridicat de ulei decât în anii cu depuneri atmosferice obişnuite.  

 
MATERIAL ŞI METODE 

Materialul biologic include soiuri de şerlai şi lavandă de provenienţă diferită. Astfel, soiurile 
de S. sclarea reprezintă hibrizi cu heterosis constant de complexitate diferită: simpli (Dacia-50, 
Dacia-99, V-Junior, Victor), tripli (Nataly-Clary, Parfum Perfect), backcross (Ambra Plus) şi în 
trepte (Balsam). Soiurile de L. angustifolia au fost create prin hibridări dintre genotipuri de 
provenienţă genetică şi geografică diferită. Hibrizii F1 perspectivi, cu efect înalt al heterozisului la 
un şir de caractere cantitative au fost reproduşi vegetativ şi au rezultat soiuri – Moldoveanca 4, Vis 
magic 10, Alba 7, Aroma Unica etc. Validarea caracterelor agronomice, cantitative atât la S. 
sclarea, cât şi la L. angustifolia s-a  efectuat conform metodelor în vigoare. Conţinutul în ulei 
esenţial s-a determinat în inflorescenţe proaspete, faza de maturizare tehnică prin hidrodistilare în 
aparate Ginsberg şi s-a recalculat la substanţă uscată.   
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Cercetările anterioare ne-au demonstrat că hibridările intraspecifice constituie o metodă 

eficientă în crearea genotipurilor valoroase prin variabilitatea pronunţată a indicilor valorilor 
caracterelor biomorfologice, inclusiv a conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la levănţică şi 
şerlai [2,3,4]. Un aspect important ar fi, că hibrizii, soiurile noastre sunt foarte rezistente la secetă. 
Spre deosebire de alte soiuri de S. sclarea, cele elaborate de noi, înfloresc şi în primul an de 
vegetaţie, asigurând o producţie de 3-5 t/ha inflorescenţe, dar cu conţinut foarte ridicat de ulei 
esenţial. Se deosebeşte prin înflorire mai abundentă soiul Ambra Plus, care în anii favorabili 
înregistrează în primul an până la 10-11 t/ha de inflorescenţe. În anul secetos 2015 toate soiurile au 
format  de la 1,5 până la 4,8 t/ha de materie primă în funcţie de soi. Conţinutul în ulei esenţial a fost 
mai ridicat la soiul Balsam (1,286%). Producţia de ulei a constituit de la 5,7 kg/ha la soiul Nataly 
Clary până la 11,6; 12,5 kg/ha la soiurile Ambra Plus şi Balsam, respectiv. Tot în anul 2015, în al 
doilea an de vegetaţie, toate soiurile au format producţii înalte de materie primă (12,1-18,7 t/ha) şi 
ulei esenţial (46,3-58,8 kg/ha) (Fig.1). Recolta de inflorescenţe, conţinutul şi producţia de ulei 
esenţial sunt susţinute de un şir de caractere cantitative. Indicii valorilor acestora în anul secetos 
2015 au fost remarcabili: plantele au format un număr mare de tulpini florale la m2 cu talia de 
117,7-125,1 cm, inflorescenţe lungi (56,7-64,3 cm) puternic ramificate, conţinut ridicat de ulei 
esenţial, fapt ce denotă o dezvoltare excelentă în condiţii de secetă (Tab. 1.) 

 

 
Figura 1.  Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în anul al doilea de   vegetație, 2015:  

1. Dacia-50, st.; 2. Ambra Plus; 3. Balsam; 4. Parfum Perfect; 5. Dacia 99; 6. V- Junior; 7. Victor; 8. Nataly Clary. 
 

Tabelul nr. 1 
VALORILE UNOR INDICI AI PRODUCTIVITĂŢII  LA SOIURILE DE SALVIA SCLAREA ÎN CULTURI 

COMPARATIVE DE CONCURS, ANUL  AL DOILEA DE VEGETAŢIE, 2015 
 

Soiuri 
Nr.tulpini 

florale/ 
m2 

Talia plantei, 
-cm- 

Lungime panicul 
-cm- 

Număr  ramificaţii Conţinut ulei 
esenţial,  
% (s.u. ) 

Gradul I Gradul II 
X    ± Sx X   ±Sx X   ±  Sx X  ± Sx 

Dacia-50, martor 54,5 121,2±5,9 59,9±5,9 14,2±1,8 19,6±5,0 0,796 
Ambra Plus 48,9 120,6±6,9 63,0±6,5 14,8.±2,2 20,8±6,3 1,192 
Balsam 60,1 120,8±6,9 60,5±8,4 14,5±2,1 21,6±5,1 1,205 
Parfum Perfect 53,1 125,1±6,6 64,3±5,4 14,9±2,2 21,7±6,6 1,049 
Dacia-99 51,7 123,4±6,9 60,1±6,9 14,8±2,0 22,4±6,1 0,803 
V-Junior 56,9 117,7±7,1 56,7±6,7 14,5±1,9 21,1±5,9 1,085 
Victor 62,4 119,5±8,7 58,7±5,6 15,2±1,9 23,0±6,1 0,918 
Nataly-Clary 59,2 118,6±4,0 57,7±6,9 21,6±6,4 21,6±6,4 1,154 

 
În doi ani de exploatare (2014-2015), în funcţie de soi, recolta de materie primă a soiurilor a 

constituit 15,1 t/ha – 22.4 t/ha, producţia de ulei esenţial a variat de la 41,1 până la 77,4 kg/ha (Fig. 
2). Soiurile de Salvia sclarea înfloresc, formează producţie de materie primă şi ulei esenţial şi în 
anul al treilea de vegetaţie în condiţii de fertilizare şi întreţinere fără buruieni. 
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Hibrizii, soiurile de Lavandula angustifolia în anii secetoşi acumulează un conţinut în ulei 
esenţial mai ridicat de cât în anii neafectaţi de secetă (Tab. 2). În anul 2015 acest caracter important 
a constituit de la 4,575-6,164 % la soiul Vis Magic 10 până la 6,164 % la soiul Fr.5S8-24. 

 
 

 
Figura 2. Roductivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în 2 ani de exploatare a plantaţiei, 2014-2015: 1. Dacia-50, st.; 2. Ambra 

Plus; 3. Balsam;  4. Parfum Perfect; 5. Dacia 99; 6. V. Junior;  7. Victor; 8. Nataly Clary. 
 

Este cunoscut faptul că seceta severă afectează speciile multianuale nu numai în anul cu 
deficit major de umiditate, dar şi în anul, anii următori. În cazul soiurilor de levănţică consecinţele 
secetei din anul 2015 au fost altele. Hibrizii F1 în anul 2015 au înregistrat conţinut mai ridicat de 
ulei esenţial de cât în anii 2014, 2016, 2017, depăşind şi formele materne de la care provin [2]. 
Rezultate similare au fost obţinute în anii cu secetă severă 2007 şi 2012. 

Tabelul nr. 2 
CONŢINUTUL ÎN ULEI ESENŢIAL LA  SOIURI (HIBRIZI) DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

Hibrizi,  
soiuri 

Conţinut ulei esenţial, % (s.u.) 
2014 2015,  an secetos 2016 2017 

Moldoveanca 4 4,893 5,404 4,318 4,981 
Fr.8-5-15V 4,545 5,803 4,691 5,454 
Vis Magic 10 4,423 4,575 4,597 4,518 
VM-18V 4,710 5,103 4,924 4,829 
Alba 7 5,298 5,762 5,915 5,256 
Fr.5S8-24 5,087 6,164 5,786 5,915 

 
Productivitatea medie a soiurilor de levănţică cu perioada de vegetaţie diferită este de la 7 t/ha 

de materie primă (inflorescenţe) la soiul Vis magic 10 până la 10-12 t/ha la soiurile Moldoveanca 
10, Alba 7 şi Aroma Unica. Producţia de ulei esenţial constituie 132-245 kg/ha în funcţie de soi şi 
condiţiile de cultivare [2]. Aceste soiuri se deosebesc şi printr-un randament înalt: din 1 tonă de 
materie primă se poate separa de la 14 până la 19.8 kg de ulei esenţial cu conţinut de acetat de 
linalil de la 28 până la 39%. La soiurile noi acest indice este de până la 44%. E de menţionat faptul 
că toate soiurile, hibrizii creaţi de levănţică au o concentraţie joasă (0.21-0.27%) de camfor în uleiul 
esenţial [2,3], acest component fiind important prin faptul că în concentraţii ridicate (peste 2%) 
diminuează calitatea şi valoarea parfumerică a uleiului esenţial.  

 
CONCLUZII 

1. Soiurile de Salvia sclarea Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect, Dacia 99;  V. Junior;  Victor; 
Nataly Clary sunt rezistente la secetă, acumulează un conţinut ridicat de ulei esenţial şi asigură o 
producţie  de 15,1-22,4 t/ha de inflorescenţe, garantând obţinerea a 41,1-72,4 kg/ha de ulei 
esenţial în funcţie de soiul cultivat, randamentul fiind de la 2,8 până la 3,6 kg ulei esenţial din 
tona de materie primă. 
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2. Conţinutul in ulei esenţial la soiurile de L. angustifolia în anii secetoşi este mai ridicat (5,103-

6,164%), de cit în anii cu depuneri atmosferice obișnuite (4,423-5,915%). Productivitatea 
soiurilor Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 şi Aroma Unica etc. asigură o producţie în 
funcţie de soi de 7-12 t/ha inflorescenţe şi 132-245 kg/ha ulei esenţial, randamentul fiind de la 
14,0 până la 19,8 kg ulei din tona de materie primă 
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MANAGEMENTUL RISCURILOR DE DEZASTRE  
PRODUSE DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 
Hurloiu Iulian., Andronie M., Iatagan M., Uță C., 

Universitatea Spiru Haret București 
 

Abstract. Disaster risk management is based on operational approaches to identifying, analyzing and assessing risks. In the 
context of climate risk assessment, these steps should take into account all relevant climatic and non-climatic factors that generate a 
certain climatic risk. In practice, climate risk assessment needs to be done through science-based models that aim at representing the 
causal relationship between climatic factors in general and climatic factors that generate risks. Climate change is a problem of both 
climate change and socio-economic system changes, which requires collaborative and systematic involvement of the parties involved. 

 
Cuvinte cheie: dezastre, schimbări climatice, adaptare, managementul riscurilor  

 
INTRODUCERE 

Managementul riscului de dezastru este un proces complex care necesită o serie de metode și 
instrumente aliniate la toate componentele posibile ale ciclului aferent (inclusiv evaluarea 
riscurilor): evaluarea, prevenirea, pregătirea, răspunsul și recuperarea riscului (fig. 1). 

 

 
Fig. 1 Ciclul Managementului riscului de dezastre 

 
Hazardele naturale și antropogene generează în fiecare an numeroase pierderi de vieți 

omenești și pagube materiale, care afectează direct procesul de dezvoltare economică și socială.  
Cu trecerea timpului hazardele și-au modificat tiparele, s-au extins și au devenit mai 

frecvente, fiind din ce în ce mai greu de prognozat.  
În aceste condiții, eforturile de prevenire a hazardelor și de atenuare a impactului lor asupra 

societății este necesar să devină părți integrante ale politicilor de dezvoltare durabilă. Integrarea 
problematicii hazardelor în procesul de dezvoltare poate să fie diferențiat în funcție de tipul de 
măsuri care se iau înaintea, în timpul și după producerea hazardelor. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Obiectivul managementului riscului este de a pune în legătură toate elementele și actorii din 
sistemul de management al dezastrelor, de a dezvolta instrumente de diminuare a dezastrelor bazate 
pe strategii de prevenire și intervenție, transfer și schimb reciproc de cunoștințe, educație și tehnici 
de luare a deciziilor. Un management durabil al riscului presupune menținerea și îmbunătățirea 
calității mediului și a calității vieții populației, creșterea responsabilității autorităților și a 
comunităților locale, dar și o abordare integrată echitabilă. 
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Evaluarea riscurilor la dezastre constă în trei etape: identificarea riscului (constatarea, 
recunoașterea și descrierea riscului), analiza riscurilor (estimarea probabilității apariției acestuia și 
gravitatea impactului potențial) și evaluarea riscurilor (compararea nivelului de risc cu criterii de 
risc pentru a determina dacă riscul și / sau amploarea acestuia este tolerabilă). În contextul evaluării 
riscului climatic, acești pași trebuie să ia în considerare toți factorii climatici și non-climatici 
relevanți care generează un anumit risc climatic. 

Evaluarea riscurilor se referă în mod inerent la opțiunile disponibile de reducere a riscurilor în 
ceea ce privește planificarea atenuării riscurilor și adaptarea (denumită și prevenire).  

Similar cu evaluarea riscului, opțiunile de prevenire trebuie să fie supuse unei proceduri de 
evaluare, constând în identificarea, analiza și evaluarea măsurilor de atenuare a riscurilor și opțiuni 
de adaptare pentru a sprijini în mod eficient planificarea politicilor și implementarea activităților 
specifice pentru reducerea riscului de dezastre. 

Evaluarea riscurilor și prevenirea riscurilor sunt încorporate în mod sistematic în comunicarea 
și consultarea părților interesate. Ele sunt de asemenea iterative, adică bazate pe monitorizarea și 
revizuirea fiecărei componente a managementului riscului la dezastre. 

În comunitatea CCA (adaptarea la schimbarile climatice), vulnerabilitatea este definită ca 
relația dintre toate aceste componente, respectiv riscul, susceptibilitatea și expunerea, ținând seama 
de capacitatea sistemelor umane și naturale de a face față și de a se adapta la acest risc (fig. 2). 
IPCC (Grupul interguvernamental al schimbărilor climatice) definește vulnerabilitatea ca fiind 
tendința sau predispoziția unei persoane, a unei comunități, a unor active sau a unor sisteme de a fi 
afectate în mod negativ de impactul pericolelor. Vulnerabilitatea cuprinde o varietate de concepte și 
elemente, inclusiv sensibilitatea sau susceptibilitatea la prejudicii și lipsa de capacitate de a face față 
și de a se adapta. 

 

 
Fig. 2 Cadrul integrat al riscurilor 

 
Modele de evaluare a riscurilor cantitative și calitative 
În practică, evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice sau evaluarea riscurilor 

climatice este adesea efectuată prin intermediul unor modele bazate pe știință, care vizează 
reprezentarea relațiilor cauzale dintre factorii climatici, în general, și factorii climatici care 
generează riscuri.  

În fața complexității acestor lanțuri cauzale și având în vedere disponibilitatea și / sau 
accesibilitatea redusă a datelor, este adesea imposibil să se aplice modele numerice cantitative ale 
impactului asupra climei.  
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Modelele calitative - denumite uneori descriptive - care sunt bazate pe expertiza și 
cunoștințele locale/ regionale, au un rol esențial în evaluarea riscurilor climatice. Acest fapt nu 
trebuie considerat un "deficit", ci ca instrument metodologic necesar atunci când sunt implicate 
incertitudini și valori și convingeri conflictuale (ambiguitatea normativă).  

Schimbările climatice reprezintă o problemă în legătură atât cu evoluțiile climatice viitoare, 
cât și cu schimbarea sistemelor socio-economice, acest lucru necesită implicarea sistematică a 
părților interesate, un discurs eficient bidirecțional și învățarea iterativă. 

În acest context, modelele cantitative de evaluare a impactului reprezintă un instrument 
important de sprijinire a luării deciziilor privind riscurile climatice. Principalul lor avantaj constă în 
faptul că acestea se pot baza pe ansambluri mari de diferite modele climatice și scenarii de risc și 
pot astfel identifica intrările modelului care produc incertitudine semnificativă (realizează "analize 
de sensibilitate") și ajută la cuantificarea incertitudinii. În principiu, acestea pot fi aplicate și pentru 
a alege opțiuni corecte de tratament pentru risc.  

Un deceniu de experiență în domeniul serviciilor climatice arată că modelele cantitative de 
evaluare a impactului aplicate trebuie să fie importante (percepute ca fiind relevante), credibile 
(percepute a fi de înaltă calitate tehnică) și legitime (percepute a fi bazate pe un proces 
nediscriminatoriu).  

Prin urmare, modelele cantitative eficiente trebuie să domine dialogurile structurale și 
durabile ale părților interesate. Dacă cea mai mare parte a comunității locale nu este implicată în 
procesul de dezvoltare, nu va avea încredere (sau nu va folosi) modelele de evaluare a impactului. 

Planificarea politicilor - optimizare și adaptare 
Evaluarea riscurilor climatice nu este urmată doar logic de o serie de opțiuni privind 

reducerea riscurilor. Indiferent dacă sunt realizate în termeni economici sau prin orice alte criterii de 
evaluare, opțiunile de reducere a riscurilor trebuie să treacă printr-un proces similar de identificare, 
analiză și evaluare, uneori rezumat ca "optimizare".  

Metodele și instrumentele disponibile pentru evaluarea strategiilor de reducere a riscurilor și 
de adaptare la schimbările climatice sunt similare cu cele aplicate în modelarea impactului climatic, 
dar sunt, de asemenea, într-o oarecare măsură, specifice acestei sarcini. Acestea includ analiza cost-
beneficiu, analiza cost-eficiență, analiza multi-criterială, luarea deciziilor eficiente, analiza reală a 
opțiunilor și managementul adaptiv. Pe parcursul analizei cost-beneficiu în managementul adaptiv, 
aceste metode permit o analiză mai profundă a ambiguității normative (valori și convingeri 
conflictuale) și a incertitudinii.  

De exemplu, procesul decizional eficient urmărește să sprijine deciziile în absența oricărei 
informații probabiliste privind scenariile și rezultatele, adică "incertitudine profundă", în timp ce 
gestionarea adaptivă permite actualizarea acțiunilor pe baza informațiilor noi primite și, prin 
urmare, este strâns legată la principiile de management al riscului de monitorizare și evaluare și 
pregatire.  

Beneficiile trecerii de la abordarile tradiționale care implică metode de evaluare economice / 
inginerie (cum ar fi analiza cost-beneficiu și analiza cost-eficiență) sunt, în primul rând, 
posibilitatea de a lua în considerare opiniile pluraliste privind riscul și, pe de altă parte, optimale și 
măsurile identificate de reducere a riscurilor. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

De la evaluarea riscului singular la evaluarea riscurilor multiple 
Comisia Europeană a adoptat o orientare a Uniunii Europene "Evaluarea și cartografierea 

riscurilor pentru gestionarea dezastrelor" care, pentru prima dată, presupune o perspectivă cu mai 
multe pericole și mai multe riscuri. Scopul său este de a ajuta statele membre să-și dezvolte în 
continuare propriile ANR-uri, luând în considerare regiunile sau clasele de obiecte expuse unor 
riscuri multiple (de exemplu, furtuni și inundații), cu sau fără coincidență temporală.  

De asemenea, urmărește să ia în considerare "efectele în cascadă", în care un pericol 
declanșează altul în mod cascadă (de exemplu, o inundație rapidă care provoacă o întrerupere a 
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furnizării de energie electrică și, prin urmare, duce la un accident industrial care implică o deversare 
de materiale periculoase).  

Este important de menționat că efectele în cascadă pot apărea de-a lungul lanțului periculos 
(ca în cazul menționat anterior) sau de-a lungul lanțului de vulnerabilități (de exemplu, rezistența 
unei infrastructuri stradale expuse unui eveniment inundat în timpul verii este slăbită în timpul 
înghețului de iarnă). Uneori, acestea se numesc "efecte secundare" sau, ca în cazul unei inundații 
care provoacă un accident industrial, "dezastre secundare". Provocările metodologice ale evaluării 
riscurilor multiple sunt numeroase, în special atunci când este vorba de contabilizarea efectelor în 
cascadă.  

 
CONCLUZII 

Cuantificarea interacțiunilor riscurilor este deosebit de dificilă în cazul schimbărilor climatice, 
unde probabilitățile evenimentelor se schimbă pe diferite orizonturi de timp. Se poate concluziona, 
într-o revizuire majoră a practicilor, că evaluarile riscurilor multiple "sunt încă în fază incipientă". 
Acesta solicită o atenție sporită a evaluarii riscurilor multiple în rândul oamenilor de știință, 
finanțatorilor proiectelor de cercetare și factorilor de decizie politică. 

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare unică la adresa dezvoltării durabile 
de pretutindeni, iar impactul său generalizat, fără precedent, îi împovărează în mod disproporționat 
pe cei mai săraci și cei mai vulnerabili. Acțiunile urgente de stopare a schimbărilor climatice și de 
abordare a efectelor acestora sunt parte integrantă a implementării cu succes a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă.  

Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele schimbări 
climatice sunt inevitabile. Prin urmare, trebuie dezvoltate strategii şi acţiuni de adaptare la 
impacturile schimbărilor climatice din Europa şi în special de dincolo de graniţele acesteia, 
deoarece ţările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile, având cea mai redusă 
capacitate financiară şi tehnică de adaptare. 
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

Nedealcov Maria 
Institutul de Ecologie și Geografie 

 
Abstract. The current period is marked by global warming caused primarily by human activities, which makes the society to 

face two major challenges: on the one hand, the need for drastic reduction in greenhouse gas emissions in order to stabilize the their 
concentration in the atmosphere to prevent anthropogenic influence on the climate system and to allow the natural adaptation of 
natural ecosystems, and on the other hand  the need to adapt to the effects of climate change, taking into account that these effects 
are already visible and inevitable due to inertia of the climate system, irrespective of the outcome of the emission reduction actions. 
In this context, we mention the necessity and importance of carrying out regional research, with the aim of highlighting the specific 
features of the manifestation to climate and the effects of climate change. 
 

Key words: climate change, climate system, natural ecosystems 
 

INTRODUCERE 
Problema schimbărilor climatice este o problemă de actualitate şi reprezintă una din marile 

provocări ale omenirii, căreia va trebui ca omenirea să îi facă faţă atât în prezent, cât şi în viitorul 
apropiat. Creşterea temperaturilor, topirea gheţarilor, secetele şi inundaţiile din ce în ce mai 
frecvente sunt semne că schimbările climatice se petrec într-adevăr. De asemenea, este cunoscut 
faptul că, din cauza activităţilor umane, concentraţiile ridicate de gaze cu efect de seră din 
atmosferă intensifică „efectul de seră" natural, determinând astfel creşterea temperaturii 
Pământului. Concentraţiile de gaze cu efect de seră, în special de dioxid de carbon (CO2), au crescut 
cu 70% faţă de 1970. În ultimul secol, temperatura a crescut în Europa cu aproape 1°C, mai rapid 
decât media pe Glob, cea mai rapidă creştere având loc în ultimii 50 de ani. Condiţiile climatice au 
devenit variabile: temperaturile au atins valori extreme; în nordul Europei, ploile şi căderile de 
zăpadă au crescut semnificativ, provocând inundaţii mai dese; în schimb, în sudul Europei, ploile au 
scăzut considerabil, iar secetele sunt mai frecvente. Pierderile economice provocate de evenimente 
meteorologice extreme au crescut mult în ultimele decenii. Aceste schimbări climatice vor continua 
timp de zeci de ani, chiar dacă emisiile s-ar opri în acest moment, din cauza acumulării constante de 
gaze în atmosferă. Impactul schimbărilor climatice se va agrava progresiv la nivel global. Cu toate 
că societatea face eforturi la nivel global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
temperatura medie globală continuă să crească, ceea ce face necesare măsuri cât mai urgente de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice [3]. 

Cel de-al „5-lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice (AR5)" pregătit de către 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă în mod cuprinzător ultimele rezultate 
şi observaţii ştiinţifice cu privire la cauzele schimbărilor climatice şi la impactul pe termen scurt, 
mediu şi lung al acestora (http://www.ipcc.ch). În cadrul raportului au fost analizate diferite opţiuni 
privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor, inclusiv 
interdependenţele specifice unei dezvoltări durabile a societăţii, având în vedere aspectele socio-
economice şi ştiinţifice relevante pe termen lung. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să reprezinte un element important al 
politicii naţionale, deoarece chiar dacă emisiile de gaze cu efect de seră ar scădea într-un orizont de 
timp apropiat, acest lucru nu implică o atenuare a fenomenului de încălzire globală. 

În absenţa unei strategii efective privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, există 
posibilitatea ca Republica Moldova să se confrunte cu situaţia adoptării în viitor a unor măsuri de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice cu costuri de implementare mai ridicate şi cu o 
eficacitate necorespunzătoare din punct de vedere economic şi social. Prin urmare, este necesar ca 
în cazul unor efecte estimate cu un grad ridicat de certitudine, implementarea măsurilor să se 
realizeze în timpul cel mai scurt.  

 
MATERIALE ȘI METODE  

Cercetările existente [2] relevă faptul, că după 1961 încălzirea climatică este mai pronunţată şi 
a cuprins aproape toată ţara, situație similară înregistrată la nivel global și regional. În cazul 
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evidențierii schimbărilor climatice în  aspect național, pentru toate stațiunile meteorologice a fost 
calculat trendul și scoase în evidență  tendintele de majorare a temperaturii medii anuale pentru 
două perioade de referintă 1961-1990 și 1981-2010, propuse de către Organizația Meteorologică 
Mondială. Baza informațională de date  a servit pilonul estimărilor spațio-temporale propuse. 
Analiza temporală a fost efectuată prin intermediul programului STATGRAPHICS CENTURION 
XVI, iar hărțile digitale s-au elaborat în baza metodei Radial Basic din cadrul programului 
SURFER. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp a evidenţiat că încălzirea globală 

este un fenomen în plină desfăşurare, fapt acceptat şi de comunitatea ştiinţifică internaţională. 
Simulările realizate cu ajutorul modelelor climatice globale au indicat principalii factori care 
determină acest fenomen, atât cei naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică), cât 
şi cei antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activităţilor umane). Efectul cumulat 
al celor două categorii de factori poate explica schimbările observate în temperatura medie globală 
în ultimii 150 de ani. Creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a 
dioxidului de carbon, a fost cauza principală a încălzirii cu 0,13°C în ultimii 50 de ani ai secolului 
XX, ceea ce reprezintă de aproximativ 2 ori valoarea din ultimii 100 de ani, aşa cum este prezentată 
în AR4 şi AR5 ale IPCC (http://www.ipcc.ch). 

În perioada 1880 - 2012, de când există seturi multiple de date independente, temperatura 
medie globală a aerului a crescut cu aproximativ 0,85°C (cu variaţii de creştere între 0,65 şi 1,06), 
în medie, cu 0,06°C pe deceniu. Creşterea totală între media perioadei 1850-1900 şi cea a perioadei 
2003-2012 este 0,78°C (0,72 - 0,85°C), pe baza singurului set de date existent.  

Clima Europei a înregistrat o încălzire de aproximativ 1°C în ultimul secol, mai ridicată decât 
media globală. Toţi anii secolului al XXI-lea (2001 - 2013) se numără printre primii 15 cei mai 
calzi, la nivel global, din 1880, conform raportului National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) din 2013. Anul 2013 se situează pe locul al patrulea în topul celor mai 
calzi ani din ultimii 133, fiind al 37-lea an consecutiv cu o temperatură medie superioară celei a 
secolului al XX-lea. Anii 2010, 2005 şi 1998 ocupă, în ordine, primele trei locuri în topul celor mai 
calzi ani, din 1880. 

 
Fig.1. Tendințele de schimbare a temperaturii aerului în aspect regional și național 
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Temperatura aerului a crescut în ţara noastră în ultimul secol, peste media globală și cea 
înregistrată în Europa. Astfel, în perioada 1901 -2000, creşterea temperaturii medii anuale globale a 
fost de 0,6°C, în România a fost sub nivelul mediu global de 0,3°C, iar în Republica Moldova 
aceasta a constiuit 0,9°C, adică peste nivelul mediu global cu 0,3°C. O altă analiză comparativă a 
datelor regionale cu cele naționale vin să ateste ritmul mai accelerat în cazul teritoriului Republicii 
Moldova: în perioada 1901-2006, creşterea globală a fost de 0,74°C, în România de 0,5°C, iar în 
Republica Moldova de 1,06°C (fig.1).  

Fără îndoială, că tendința cu care se manifestă majorarea temperaturii (cu 0,01290С/an  
evidențiată în seria observațiilor instrumentale, 1887-2017) aerului în țară, permite să 
concluzionăm, că schimbările climatice regionale se caracterizează printr-un ritm destul de 
accelerat. În cazul celor mai calzi ani, anul 2007, rămîne a fi cel mai cald în ultimii 130 de ani, după 
care se poziționează anul 2015, 2017 și 2016 cu valori termice semnificative. Deci, ultimii trei ani 
au înregistrat unele din cele mai înalte valori, ceea ce încă odată putem constata, că ne aflăm în 
pragul unor schimbări climatice substanțiale. Anul 2009 se plasează pe locul cinci, comparativ cu 
perioada precedentă studiată. Manifestarea trei ani de-a rîndul (2015, 2016, 2017) a valorilor 
termice înalte determină ca anul 2012, să reprezinte limita temporală a anilor extremi de calzi, cînd 
temperatura medie anuală a constituit 11,20C față de media multianuală de 9,60C. Remarcăm faptul, 
că anul 2013, care este plasat peste limita- top a anilor extremi de calzi, la fel, a înregistrat valori 
ridicate (11,10C). 

Dacă, conform [1], în ultimele două decenii manifestarea anilor foarte calzi anii a avut o 
repetabilitate de odată în 2 ani (tab.1), cu includerea ultimilor 6 ani constatăm, că 8 ani din topul 
celor 10 foarte calzi (din seria de timp 1887-2017), aparțin perioadei anilor 2000-2017 (2007, 2015, 
2016, 2017, 2009, 2008, 2000, 2012). Cel de-al 11 an este 2013, care în perioada anterior studiată 
(1887-2016) se poziționa pe locul 10 ani în topul anilor extremi de calzi. Remarcăm, la ponderea 
semnificativă pe care o au ultimii trei ani în estimarea tendinței de încălzire a climei la nivel 
regional. Astfel, doar cu includerea ultimului an 2017, valorile trendului cresc cu 0,00060C, adică 
de la 0,01230C/an (1887-2016) la 0,01290C/an (1887-2017), pentru toată seria observațiilor 
instrumentale. 

Tabelul nr. 1 
TOPUL CELOR MAI RECI ŞI A CELOR MAI CALZI ANI ÎNREGISTRAŢI ÎN PERIOADA 1887-2017 

1887-2010 [1] 1887-2017 

Cei mai reci ani 
 

Cei mai calzi ani 
 

Cei mai reci ani 
 

Cei mai calzi ani 
 

1933 7,2 2007 12,1 1933 7,2 2007 12,1 
1929 7,9 2009 11,4 1929 7,9 2015 12,0 
1934 8,0 1990 11,3 1934 8,0 2017 12,0 
1985 8,0 1994 11,3 1985 8,0 2016 12,0 
1912 8,1 2008 11,3 1912 8,1 2009 11,4 
1940 8,1 2000 11,2 1940 8,1 1990 11,3 
1987 8,1 1999 11,0 1987 8,1 1994 11,3 
1888 8,3 1966 10,9 1888 8,3 2008 11,3 
1976 8,3 1989 10,9 1976 8,3 2000 11,2 
1980 8,3 2002 10,8 1980 8,3 2012 11,2 

 
Cele relevate, încă odată demonstrează faptul, că schimbările climatice persistă cu o tendință 

pronunțată de încălzire. Clima Republicii Moldova este influenţată de poziţia pe glob (în porţiunea 
media a emisferei nordice- paralela de 45° lat. N), dar şi de poziţia geografică pe continent (inclusiv 
și întinderea sa meridională), ceea ce conferă climei un caracter temperat continental, persistînd 
diferenţieri mai mari între sudul şi nordul ţării. Astfel, temperatura medie anuală în sudul ţării se 
ridică la circa 10,5-11°C, în timp ce în partea de nord, la altitudini comparabile, valorile acestui 
parametru sunt mai coborâte cu circa 1,5-2,0°C (fig.2). În același timp, pe parcursul evoluției climei 
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regionale se atestă perioade cînd nu se respectă principiul zonalității, avînd situații inverse, cînd în 
partea de nord se poate observa trendul pozitiv, iar în cea sudică, dimpotrivă, se poate atesta 
tendința de scădere a temperaturii anuale.  

Remarcăm, că în perioada anilor 1961-1990 sudul, sud-estul și partea centrală a țării au 
înregistrat un trend negativ, adică de scădere a temperaturii aerului (fig.2a), iar în partea de nord și 
nord-est, s-a atestat o majorare cu 0,30C. În perioada anilor 1981-2010, pretutindeni se înregistrează 
o creștere a temperaturii, cu amprenta destul de semnificativă a acesteia în partea de sud (fig.2b). 
Deci, dacă în partea de nord trendul constituie 1,5...1,60C, atunci în extremitatea sudică 
temperaturile cresc mai accelerat cu 0,70C, însumînd o valoare de 2,30C.  

Tendința de creştere a temperaturii, a intensificat și fenomenul de uscăciune și arșiță, cel din 
urmă, fiind evaluat pentru anotimpul de vară (iunie - august). În figura 3 sunt prezentate tendinţele 
acestui fenomen la nivel naţional comparativ pentru perioadele 1961 - 1990 şi, respectiv, 1981 - 
2010. 
   a         b 

 
Fig.2. Tendințele de majorare a temperaturii anuale pentru două perioade de referință  

(a:1961-1990;  b:1981-2010) 
Aşa cum se observă, în perioada 1961 - 1990, fenomenul de „uscăciune și arşiţă" se manifestă 

cu o intensitate redusă (3-7 zile), în cea mai mare parte a ţării, ceea ce semnifică faptul că, culturile 
agricole în general nu sunt afectate frecvent de stresul termic generat de temperaturile din aer 
situate peste pragul de 25°C și umiditatea relativă a aerului sub 30%.   

a      b 

 
Fig.3. Fenomenul de uscăciune și arșiță pentru două perioade de referință 

 (a:1961-1990;  b:1981-2010) 
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Local, în sudul ţării, fenomenul de „arşiţă” prezinta o intensitate mai ridicată (10 zile). În 
perioada 1981 - 2010, suprafaţa afectată de arşiţă se extinde, apărând câte un „pol" în centrul, în 
vestul ţării și sud-vestul teritoriului (fig.3a, fig.3.b), determinate în mare măsură de magnitudinea 
proceselor sinoptice care generează aceste fenomene. 

Astfel, în anumiți ani concreți (2015), fenomenul de uscăciune și secetă poate întrece de 7-8 
ori valorile medii multianuale (fig.4), avînd traiectorii, adică repartiții spațiale diferite.  

 
Fig.4. Fenomenul de uscăciune și arșiță în unii ani concreți (2015) 

 
Evaluarea asprimii iernii (exprimată prin durata acesteia de manifestare), prin cuantumul 

temperaturilor medii diurne negative din aer (acumulate sub <0°C) înregistrate în perioada rece a 
anului, la nivelul scărilor de timp 1961-1990 şi 1981-2010, exprimă particularitățile zonalității 
acesteia pe teritoriul Republicii Moldova (fig.5).  

a      b 

 
Fig.5. Asprimea iernilor pentru două perioade de referință 

 (a:1961-1990;  b:1981-2010) 
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Hărțile digitale elaborate relevă faptul, că asprimea iernilor slăbește de la nord-vest spre sud-
est, cînd scade și durata de instalare constantă a temperaturilor medii diurne negative din aer sub 
0°C. În perioada de referință 1961-1990, cu o diferență de 26 zile (fig.5a) aceasta este mai scurtă în 
partea de sud-est (69 zile), decît în nord-vestul țării (95 zile). În orizontul de timp 1981-2010, 
iernile devin mai blînde pretutindeni (fig.5b) și durata acestora în partea de nord- vest este cu 11 
zile mai scurtă decît în prima perioadă supusă studiului, echivalîndu-se cu o durată de 84 de zile. În 
sud-estul țării, durata iernii se scurtează cu 5 zile (64 zile) comparativ cu perioada precedentă 
analizată (69 zile). În același timp, se atestă și o creștere descreștere a diferențierilor spațiale (de la 
nord spre sud) în manifestarea duratei iernilor de la 26 zile la 20 zile, în favoarea celei de-a doua 
perioadă analizată (1981-2010).     

În concluzie constatăm, că la nivel național ritmul accelerat al schimbărilor climatice 
contribuie la intensificarea procesului de uscăciune și arșiță, cu evidențierea perioadelor îndelungate 
de manifestare în ultimii ani (2009, 2012, 2015, etc.) și la atenuarea asprimii iernilor prin 
micșorarea duratei acesteia. În același timp, diferențierile spațiale atestate, demonstrează la prezența 
multitudinelor condiții climatice actuale, determinate de schimbările climatice.  
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THE SOFTWARE SIMULATION OF BIOLOGICAL PROCESSES OF PLANTS 
UNDER THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE 

 
Nicolae Marian., Colang G. C., Florescu D. G., Coman M., Fianu D. 

Bioterra University of Bucharest, Romania  
 

Abstract. Simulation of biological processes with the aid of computing techniques helps to model physiological processes, to 
create mathematical models with  the computer support. Starting from experimental data difficult to be obtained, we can do 
calculation algorithms to identify the variation functions of the processes that are to be simulated, then to interpolate in order to fill 
them in the missing data collection. Having the variation parameters (input data): time, temperature, dry substance, a software 
product (output data) can be create to simulate reality, plant growth and fruit formation. You can then design a friendly, easy-to-use 
graphical user interface that can process the database and exploit computing facilities. Having the functions that approximate 
physiological processes (degree of similarity over 95% - 98%) can be used to produce predictions of growth, to anticipate results 
and to intervene in the biological processes depending on the environment disturbing factors.  

The final platform or model is based on a collection of discrete experimental data, and in the end it completes with the 
missing data through the numerical simulation done computerized. If applicable, the functions could be a variable or multiple 
variables. 
 

Keywords: simulation, computer, interpolate, software, interface 
 

INTRODUCTION 
Simulating the vegetative growth and increasing the crops in viticulture has been the aim of 

the intense worldwide research in the last half century (Kondo 1955, Huglin 1958, Lazarevski 1961, 
Negrul 1964, Pouget 1963, 1965, Julliard 1966, Bouard, Pouget 1971, Condei, Ciolacu 1992). This 
implied the modeling and numerical simulation or optimization of vine cultivation technology by 
applying agro-pytotechnical sequences to the optimal phenotypical stages. (Baggiolini 1952, 
Eichhorn, Lorenz 1977, Lancashire 1991, Tardea, Dejeu, 199, Fregoni 1998). 

In accordance with modern computing techniques, more competitive simulation possibilities 
have emerged, using numerical computations and the classical mathematical iterations being 
replaced by the power of software computing. 

Results have been obtained following the numerical simulation that physiologically 
approximates physiological phenomena, with the degree of confidentiality of 95-98%. 

The computerized method, if there are experimental data, can be used not only for grapevine 
but also for other biological material. 
 

MATERIAL AND METHODS 
The researches started at Drăgăşani vineyard research unit during 1977-1998 provided the 

sequential daily biorhythm of the accumulation of dry substance on the vine hub in correlation with 
the caloric radiation (observations, determinations and analyzes, such as: normal temperature, active 
temperature and effective temperature), the main pheno-phases, stages and phenological 
microstages and also the elaboration of the optimized  technology of vine crop stages planner 
(OTVSP). [1] 

Computer-aided simulation helps to optimize viticulture technology in a phenoclimatic 
concept, becoming a component of the organic viticulture. 

Accumulation of dry matter into the vegetative organs and grapes occurs as an exponential 
numerical value of the starting value after a sigmoid curve with discrete inflections of pheno-
climatic nature, which are generally known, could be anticipated and technologically induced. 

Pheno-climatic studies and research were carried out mainly on the vine variety Crâmposie 
selecţionată / Kober 5BB, but also on other vine varieties. 

The rhythm of the intra-bud and extra-bud growth and development process was done through 
the vegetative and reproductive biological cycle, on periods, phases and phenological stages, 
according to the biophysical research methodology. 

For the analytical study [2] we need to identify the input data that we will presented 
synoptically in a table (see table no 1); then, the graphs will be drawn, the formulas will be 
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identified using Python software, the interpolations will be made for the xi data necessary for the 
prediction and it will be compared with the experimental ones. [3] 

The results will be compared, finding the formulas that best approximate the reality. 
 

Table no. 1 
ACUMULATION OF DRY OF SUBSTANCE 

Month 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jan Febr March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec 

Date - 12 20 - 6 10 20 - 5 - 5 21 23 - - 

No.of 
days - - - - 6 10 20 - 65 - 126 172 205 - - 

Stage RP PS VT - SH BO FO - FLO - ME FM LF RP RP 

∑°C 
active - 21 42 - 183 250 346 - 1060 - 2430 3320 3740 - - 

DM(g) - - - - 1 6 250   875 - 1600 2380 2685 - - 

- - - - - Active period  - - 

 
Where: 

ð RP – Relative pause 
ð PS – Physiological start 
ð VT – Vine Teardrops 
ð SH –  Shooting 
ð BO – Buds Opening 
ð FO – Flower Outburst 
ð FLO – Flowering 
ð ME – Mellow 
ð FM- Full Maturation 
ð LF – Leaves Fall 
ð DM – Dry matter 
Wine ecosystem 

The interpretation in a new vision of the older or newer experimental data obtained in 
Drăgăşani Resort regarding the accumulation by the vine of the nutritive substance with a major 
role in nutrition has allowed the elaboration of the conceptual model of growth and breeding of the 
calf. It is also possible to establish the daily storage rate of dry substance, nitrogen, phosphorus and 
potassium in the hub organs. 

By exerting a permanent exchange of substances with the natural or technologically modified 
environment, through the physiological and metabolical processes, the vine appears as an 
"ecological subsystem" integrated in the viticultural ecosystem, but also as a "bioenergetic system" 
open with "input-output " energy. 

· Vinifera variety / rootstock: Selected Crwee / Kober 5BB, Victoria, Calina, Italy; 
· Semi-high leadership: Lenz Moser, Guyot on the stalk; 
· Planting age: 20 years; 
· Soil type: brown puffy and pseudorendzine argiloiluvial brown; 
· Vineyard 2008/2009; 
· Average daily temperature (7 , 13, 19, 24); 
· Annual average temperature: 11.3 ° C; 
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· Absolute absolute temperature: -16.0 ° C; 
· Absolute maximum temperature: 37.7 ° C; 
· Annual temperature: 1995 hours; 
· Annual rainfall: 664 mm. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

The active and especially the useful temperature (³ 10 °C) seems to be able to visibly provide 
the daily rhythm of the vine-plant growth and development, confirming once again its weather 
sensitivity; thus, it is important to create predictive computer development scenarios according with 
the temperature. 

The created software allows the plotting of the graph by points depending on the pairs xi,yi 
(∑°C, DM) experimentally provided, followed by the its polynomial approximation (degree of 
approximation 95% - polynomials of different degrees). 

The approximation will result in the finding of a function, namely a 6th polynomial, and then 
we will realize the interpolation in order to quantify the missing values of dry matter (DM/g) not 
determined by using  the experimental method. 

In the present research we have 7 measurements, but if we had a richer database, the equation 
determined by the computer would approximate the natural process much better. 

Exceeding a number of more than 7 experimental measurements is often difficult, requiring 
an increased biological material, which make harder the working technique. 

The 6-degree polynomial function is expressed by (Fig. no 1): 
Y(x) = 1.38015244*10+3*X6 - 1.56321838*10+1*X5 + 5.59233713*10-2*X4 - 7.06040501*10-

5*X3 + 3.86310351*10-8X2 - 9.46157326*10-12X + 8.53667204*10-16 

 
Fig.  no 1- Accumulation of dry matter 
 

We compare the approximate values experimentally determined with those resulting from 
interpolation, noting that we can make a large number of iterations. 

We note the proximity of dry matter values (DM) to comparable temperature values in both 
situations (experimental and interpolation). 

We will approximate the experimental curve with a 6th polynomial, the other inferior 
polynomial approximations (by using this variant) having high errors. 
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Fig. no. 2 shows the growth of the inflorescences in the vineyard according to Python's 
computation formula, respectively the growth of the dry substance being closely correlated with the 
active temperature monitored during the vegetation period 

We chose this photo from our photos collection as being eloquent for our study that  presents 
the vine simulation experiment. 
 

 
Fig.  no 2- Growing of Inflorescences 

 
CONCLUSION 

The optimized  technology of vine crop stages planner (OTVSP) includes the appropriate 
moments of application of the agro-pyrotechnics  sequences, which is important for  the software 
monitoring according to climate scenarios. 

Through the numerical simulation, calculation formulas can be found using powerful Python 
programs that are able "to work for us", eliminating many experimental determinations.  

Comparing the results between the two working manners shows that the interpolation 
methods used: spline, cubic, linear, polynomial have very low errors, and the degree of 
confidentiality is close to 100%. 

After the mathematical expression of functions with the average temperature values over 
certain periods of time (eg average over the last 50 years), we can predict the biorhythm evolution 
by predicting the accumulation of dry matter without using the experimental determinations. [4] 
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ACTIVITATEA ENZIMELOR ANTIOXIDANTE LA LEVURA 
PIGMENTATĂ RHODOSPORIDIUM TORULOIDES CNMN-Y-30 SUB 

INFLUENȚA NANOPARTICULELOR Fe3O4 
 

Beșliu Alina, Efremova N., Usatîi A.  
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie 

  
Abstract. The present research paper provides new information on the influence of Fe3O4 nanoparticles of size 10 nm, 30 nm 

and 100 nm on Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 pigmented yeast. It was established that the activity of antioxidant enzymes 
such as catalase and superoxide dismutase content in the studied strain has been modified depending on the size and concentrations 
of nanoparticles. It was demonstrated that adaptive response of yeasts Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 to the presence of 
nanoparticles Fe3O4 with size of 10 nm and 30 nm in limits of concentration 0.5-30.0 mg/l is expressed as decrease of catalase 
activity by 32.3-64.4%  and 17.1...61.3% compared to the control, respectively. Nanoparticles Fe3O4 with size of 50-100 nm in 
concentration of  10...30 mg/L contributed to the reduction of activity of  antioxidant enzyme catalase and growth of activity of 
superoxid dismutase. 

 
Cuvinte cheie: Rhodosporidium toruloides, nanoparticule Fe3O4, catalaza, superoxid dismutaza, β-caroten. 

 
INTRODUCERE 

Dezvoltarea științei și tehnologiei în ultimul deceniu este caracterizată prin studii intensive 
privind proprietățile nanoparticulelor și elaborarea diferitelor moduri de aplicare practică a acestora. 
Analiza și generalizarea acestora studii, precum și o serie de implementări de succes ale produselor 
nanoindustriale sugerează că progresele ulterioare în această direcție vor ajuta la rezolvarea multor 
probleme cu care se confruntă în prezent omenirea. În acelasi timp, nu există nicio îndoială că 
aplicarea pe scară largă a nanotehnologiilor, înseamnă trecerea la un nivel nou al progresului  
științific și tehnologic în care partea sa inversă este plină de noi pericole asociate cu manifestări de 
proprietăți și caracteristici care nu au fost cunoscute [3]. Nanoparticulele metalice, sunt printre cele 
mai utilizate pe scară largă în special Fe3O4 care  prezintă interes pentru aplicații practice în medicină, 
protecția mediului, cosmetologie, farmaceutică, alimentație, energetică [4, 5, 9, 10]. Prin urmare, efectele 
adverse ale nanoparticulelor Fe3O4 trebuie în mod evident să fie evaluate pe organisme celulare, 
pentru a putea evalua riscurile. Ca model biologic atrăgător pentru studierea influenței 
nanoparticulelor asupra mecanismelor moleculare și celulare pot servi tulpinile de levuri 
Rhodosporidium toruloides. Structura celulară, organizarea funcțională și capacitatea de biosinteză 
a compușilor antioxidanți poziționează acest organism eucariot unicelular ca un model pentru  
evaluarea răspunsurilor celulare la acțiunea nanoparticulelor.  

Pentru evaluarea acțiunii nanoparticulelor asupra celulelor levuriene un parametru importat 
este studiul asupra activității antioxidante. Conform datelor din literatura de specialitate 
nanoparticule produc specii  reactive de oxigen care în concentrații ridicate pot afecta activitatea 
fiziologică, provocând mai multe tipuri de daune, inclusiv afectarea ADN-ului, membranei celulare 
și componentelor bioactive din celulă [6, 8]. Totuși, celulele posedă sisteme antioxidante eficace 
care pot împiedica sau permit recuperarea leziunilor oxidative. La tulpinile de levuri 
Rhodosporidium toruloides sistemul antioxidant de apărare constă în molecule cu greutate mica 
antioxidante cum ar fi enzimele catalaza și superoxiddismutaza. Pentru utilizarea în siguranță a 
nanoparticulelor este important menținerea echilibrului între cantitatea oxigenului reactiv și 
apărarea antioxidantă care este indispensabilă pentru funcționarea normală a celulelor.  

Astfel, reieșind din cele expuse scopul cercetărilor a constituit evaluarea modificărilor 
activității enzimelor antioxidante intracelulare catalaza și superoxid dismutaza la levura pigmentată 
Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, ca răspuns la acțiunea nanoparticulelor Fe3O4. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Obiect de studiu. În cadrul cercetărilor a fost utilizată tulpina de levuri Rhodosporidium 
toruloides (sinonim Rhodotorula gracilis) CNMN-Y-30, selectată ca producător de proteine și 
carotenoide (Usatîi et al., 2016). Tulpina este păstrată în Colecţia Laboratorului Biotehnologia 
Levurilor şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a IMB. 
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Nanoparticule: Au fost utilizate nanoparticule Fe3O4 cu dimensiunile de >10 nm, >30 nm și  
>50 nm, sub formă de pulbere, sinteză chimică, puritate >97%, conține 6% Al dopant, aria 
suprafeței >60m2 /g (ALDRICH). Suspensia de nanoparticule a fost preparată conform metodei 
specificate [7]. Concentrațiile nanoparticulelor utilizate în experiențe la cultivarea levurii au 
constituit 1.0; 5.0; 10.0; 15.0; 20.0; 25.0; 30.0 mg/L. În calitate de martor s-a cercetat varianta fără 
aplicarea nanoparticulelor. 

Medii de cultură. Pentru inoculare și cultivarea submersă a levurii a fost utilizat mediul YPD, 
specific pentru cultivarea tulpinilor de levuri [1]. Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane 
Erlenmeyer cu capacitate de 1.0 L, pe agitator cu viteza de rotaţie 200 rot./min, la temperatura de 
25˚....28˚ C, durata de cultivare submersă 120 ore. Mediul lichid de fermentare a fost însămânţat în 
volum de 5% cu inocul 2 x10 6 celule/ ml. Cultivarea levurii s-a efectuat la lumina constantă cu 
intensitatea de 2000 Lx. 

Metode de realizare a cercetărilor. Activitatea catalazei a fost determinată conform metodei 
[13] ajustată pentru obiectul de studiu [2]. Activitatea superoxid dismutazei a fost determinată la 
spectrofotometrul PG T60 VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă 560 nm, conform metodei 
descrise în recomandări metodice [12], cu unele modificări. Prelucrarea statistică a rezultatelor a 
fost efectuată cu ajutorul setului de programe Statistica 7 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Un indice important pentru evaluarea influenţei nanoparticulelor asupra activității de 
rezistență celulară, în condițiile nocive de dezvoltare, este studiul enzimelor antioxidante catalaza și 
superoxid dismutaza (SOD). Din figura 1 se poate observa că activitatea enzimei antioxidante 
catalaza, la cultivarea tulpinii în prezența nanoparticulelor, este grav afectată. Reacția de răspuns a 
tulpinii de levuri Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la introducerea nanoparticulelor Fe3O4 
(<10 nm) se exprimă prin micșorarea activității catalazei cu 32.3-64.4%, comparativ cu proba 
martor. În variantele experimentale  de cultivare a levurii sub influența nanoparticulelor Fe3O4 cu 
dimensiunea de <30 nm valorile activității catalazei se exprimă prin micșorarea conținutului cu 
până la 61.3%, comparativ cu proba martor. Efect de inhibare semnificativ  s-a observat la utilizarea 
concentrațiilor de 5.0, 10.0 și 15.0 mg/L a nanoparticulelor Fe3O4 cu ambele dimensiuni. Prin 
urmare, concentrațiile și dimensiunile nanoparticulelor oxidului de fier se manifestă prin răspuns de 
apărare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 ca rezultat al stresului oxidativ, care 
conduce la scăderea activității catalazei.  

Raportul corelațional confirmă dependența valorilor  asctivității catalazei în biomasa levurii 
cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor, coeficientul de determinare fiind moderat pentru 
nanoparticulele cu dimensiuni de 10 nm (R2 = 0, 7226) și unul puternic pentru nanoparticulele cu 
dimensiuni de 30 nm (R2 = 0,  9084). 

 

   
Figura 1. Activitatea catalazei la Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30  la  cultivare în prezența  

nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiuni de  10 nm și 30 nm 
 
La introducerea nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiuni de <50-100 nm, reacția de răspuns a 

tulpinii de levuri Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 se exprimă prin modificări semnificative 
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ale activității catalazei în funcție de concentrația utilizată. Concentrațiile de 0.5...5.0 mg/L inițiază 
activizarea catalazei cu 25-35 %, iar concentrațiile de 10...30 mg/L provoacă scăderea activității 
catalazei cu până la 50%, comparativ cu proba martor. Perturbările induse de către nanoparticule a 
activității  catalazei conduc la modificarea proceselor metabolice în celulă, datorate acumulării în 
cantități mari a peroxidului de hidrogen. Analiza corelațională confirmă o dependență medie a 
valorilor activității catalazei cu cele ale concentrațiilor nanoparticulelor, coeficientul de determinare 
fiind moderat (R2= 0,682). 
 

          
Figura 2. Activitatea catalazei la Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la  cultivare în prezența nanoparticulelor  

Fe3O4 cu dimensiuni  de  50-100 nm 
 
 Pentru a completa rezultatele obținute a influenței nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiunea de  

<50-100 nm asupra activității antioxidante a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30, în 
continuare  au fost efectuate  cercetări de evidențiere a activității enzimei superoxiddismutazei. 
Superoxid dismutaza catalizează reducerea anionului superoxid (O2-), una din cele mai reactive 
specii  de oxygen, la apa oxigenată (H2O2), mai puțin reactivă. Apa oxigenată (peroxidul de 
hydrogen) este transformat în apă (H2O) de catalază și glutadion peroxidază.   

Din rezultatele obținute putem enunța că valorile activității superoxiddismutazei înregistrează 
o creștere semnificativă,  exprimată prin majorarea cu 37...90 %, în toate variantele în care s-au 
aplicat concentrațiile de la 0,5 mg/L până la 30 mg/L. Valoarea maximă a activității SOD a fost 
înregistrată la concentrația nanoparticulelor Fe3O4 (50-100 nm) de 10.0 mg/L, după care urmează o 
scădere treptată a activității enzimei.  Rezultatele  sunt prezentate în figura 3. 

  

 
Figura 3. Activitatea superoxid dismutazei la Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la cultivare în prezența 

nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiuni de  50-100 nm 
   

Sporirea activității SOD la administrarea nanoparticulelor Fe3O4 poate fi o reacție adaptivă la 
formarea oxigenului reactiv cauzată de nanoparticule. Probabil, nanoparticule cercetate pot induce 
generarea radicalul hidroxil (OH), anionul superoxid (O2) și peroxidul de hidrogen (H2O2) care 
interacționează cu proteinele celulare și conduc la degradarea lor. Majoararea semnificativă a 
conținutului de SOD se manifestă ca răspuns de apărare al stresului oxidativ. 
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Rezumând rezultatele  experimentale putem menționa că nanoparticulele Fe3O4, în 
concentrațiile și dimensiunile utilizate la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, 
modifică activitatea enzimelor antioxidante catalaza și superoxid dismutaza, ceea ce confirmă 
prezența potențialului toxic al nanoparticulelor. 

 
CONCLUZII 

1. Activitatea enzimelor antioxidante a tulpinii de levuri Rhodosporidium toruloides 
CNMN-Y-30 este determinată de concentrația și dimensiunea  nanoparticulelor Fe3O4.  

2. Reacția de răspuns a tulpinii de levuri Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la 
cultivarea în prezența nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiunile de 10 nm și 30 nm se exprimă 
prin micșorarea activității catalazei, în funcție de concentrație și dimensiuni, cu 32,3-64,4%, 
respectiv cu 17.1...61.3%, comparativ cu proba martor. Raportul corelațional confirmă 
dependența valorilor  asctivității catalazei în biomasa levurii cu cele ale concentrațiilor 
nanoparticulelor, coeficientul de determinare fiind moderat pentru nanoparticulele cu 
dimensiuni de 10 nm (R2 = 0, 7226) și unul puternic pentru nanoparticulele cu dimensiuni de 30 
nm (R2 = 0, 9084).  

3. Sub influența nanoparticulelor Fe3O4 cu dimensiunea de 50-100 nm, în concentrațiile 
de 0.5...5.0 mg/L, activitătea catalazei crește cu 25-35% și se micșorează cu  până la 50%, 
comparativ cu proba martor, la introducerea concentrațiilor 10...30 mg/L. 

4. Impactul nanoparticule  Fe3O4 cu dimensiunea de  50-100 nm, în concentrații de 0,5 
– 30 mg/L asupra levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 se manifestată prin sporirea 
semnificativă a enzimei antioxidante superoxid dismutaza.  
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CONDIȚIILE DE FORMARE ȘI RISCUL ÎNGHEȚURILOR 
PENTRU SECTORUL AGRICOL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Boian Ilie 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 
 

Abstract. Frosts are frequent meteorological phenomena for the temperate continental climate, but under certain conditions 
they may become climate risks through their consequences, the most dangerous being those that occur outside their season. Under 
these circumstances, they can get a climate risk issue by being able to affect vegetables, fruit trees and grapevine in the early stages 
of development and compromise the whole harvest. The local conditions are of particular importance for the distribution and 
intensity of frost. The probability of damaging flowers and fruits in apricot trees accounts for an average of 15-40%, for other fruit 
crops - up to 15%. A special danger for vine shows late spring frosts. The probability of these frosts on the territory of the republic is 
10-30% years. In the context of climate change, the risk of these phenomena becomes more and more intensive, and the impact on 
the agricultural sector of the republic is growing. 

 
Cuvinte cheie: risc, înghețuri timpurii de toamnă și tardive de primăvară, prognoze și avertizări, măsuri de 

diminuare a consecințelor.  
 

INTRODUCERE 
În grupa fenomenelor meteo-climatice nefavorabile agriculturii, îngheţurile ocupă un loc 

important. Ele determină nu numai frânarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului 
de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora.  

Îngheţurile timpurii de toamnă şi tardive de primăvară, au în mod frecvent un caracter mixt 
(advectiv-radiativ) şi se produc în condiţiile unor temperaturi medii zilnice relativ ridicate. Numai 
evoluţia normală a temperaturilor zilnice în aceste perioade nu poate declanşa răcirea aerului până 
la 0°C, fenomenul este însă determinat de invazia aerului rece şi de răcirea acestuia prin radiaţie, în 
nopţile senine. Aceste îngheţuri afectează de regulă stratul din imediata apropiere a solului în 
perioada de vegetaţie a plantelor, când temperatura medie zilnică a aerului se menţine pozitivă [2].  

O mare importanţă asupra intensităţii şi repartiţiei în spaţiu a duratei îngheţurilor, o are 
relieful. Îngheţurile cele mai frecvente şi cele mai accentuate se produc pe fundul văilor şi 
depresiunilor şi într-o măsură mult mai mică în partea lor superioară. Această situaţie este 
determinată atât de acumularea aerului mai rece şi mai dens, cât şi de influenţa exercitată de vânt. 

Pe teritoriul Republicii Moldova îngheţurile se formează în anticicloane şi dorsalele lor 
formate în masele de aer arctic, precum și în zonele de presiune înaltă cu gradienţi barici 
neînsemnaţi, orientaţi de la vest la est. De asemenea, ele pot apărea în rezultatul advecţiei aerului 
rece în spatele cicloanelor. Cel mai frecvent aceste îngheţuri sunt advectiv-radiative [1]. 

Pentru a putea stabili intervalul critic de producere a îngheţurilor cu caracter de fenomen 
meteo-climatic de risc, trebuie să se cunoască, mai întâi, caracteristicile unor parametri ai acestora 
cum sunt: datele medii şi extreme de producere a înghețurilor de ca şi durata intervalului cu îngheţ. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

La baza întocmirii prezentei lucrări s-a utilizat fondul de date climatice provenit din arhiva 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) privind regimul temperaturii aerului și a parametrilor 
meteorologici la suprafața solului în zilele cu înghețuri tardive de primăvară și timpurii de toamnă,  
pentru toate staţiile meteorologice din subordinea SHS, cu perioada de cercetare pentru ultimele 3 
decenii. Datele factologice menționate mai sus au fost prelucrate cu utilizarea metodelor statistice.  

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Pentru studiul de față au fost prelucrate și analizate șirurile de date privind regimul 
temperaturii aerului și a parametrilor meteorologici la suprafața solului în zilele cu înghețuri tardive 
de primăvară și timpurii de toamnă, pentru toate staţiile meteorologice din subordinea SHS, cu 
perioada de cercetare pentru ultimele 3 decenii. De asemenea, au fost stabilite următoarele: 
condițiile sinoptice favorabile pentru geneza tipurilor principale de înghețuri; valorile principalilor 
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parametri a înghețurilor; riscul lor asupra sectorului agricol al republicii. De asemenea, au fost 
stabilite măsurile pentru diminuarea riscului înghețurilor intensive. 

Înghețurile sunt fenomene meteo-climatice obişnuite pentru clima temperat-continentală, dar 
în anumite condiţii de vreme ele pot deveni riscuri meteo-climatice prin consecinţele lor, 
imprevizibile de cele mai multe ori. Printre aceste condiţii amintim: când se produc în extrasezon cu 
2-3 săptămâni mai devreme toamna, sau mai târziu primăvara comparativ cu datele medii; când 
aerul în deplasare este deosebit de rece și de origine arctică; când îngheţul are origine mixtă; când 
îngheţul se consemnează atât la sol, cât şi în aer; când durata îngheţului depăşeşte 5-10 ore 
consecutiv etc. 

Cele mai periculoase îngheţuri sunt acelea care se produc în afara sezonului lor, în 
anotimpurile de tranziţie de la iarnă la vară şi invers, când are loc o alternanţă a advecţiilor de aer 
rece dinspre nord cu cele de aer cald dinspre sud până când se stabileşte tipul de circulaţie 
predominant pentru anotimpul respectiv. În aceste intervale, ele pot căpăta aspect de risc climatic 
prin faptul că pot surprinde culturile, legumele şi zarzavaturile, pomii fructiferi şi viţa de vie 
(predominant soiurile timpurii) în primele faze de dezvoltare sau spre sfârşitul acestora, provocând 
uneori degerături destul de grave, care pot afecta întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, 
piersicii, prunii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul.  

Culturile de câmp, sunt afectate într-o proporţie mai mică de îngheţurile timpurii de toamnă și 
tardive de primăvară, având o sensibilitate mai redusă faţă de îngheţ, în aceste perioade. În marea 
majoritate a cazurilor, momentele critice din ciclul vegetativ (diferenţierea organelor de 
reproducere, înflorire, fructificare etc.) se produc în afara perioadelor de îngheţ. Numai în cazurile 
rare, când îngheţurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporţie însemnată  

Toamna primele îngheţuri în aer (datele medii) pe teritoriul Republicii Moldova se 
înregistrează în raioanele de nord în prima decadă, iar în cele de sud – la sfârşitul decadei a doua şi 
începutul decadei a treia a lunii octombrie. În unii ani primele îngheţuri pot apărea cu mult mai 
devreme, la 17 septembrie (a. 1952, Briceni, Bălţi, Tiraspol), sau cu mult mai târziu faţă de termenii 
medii (în ultimele zile ale lunii noiembrie).  

Potrivit datelor medii multianuale în a doua decadă a lunii octombrie are loc trecerea stabilă a 
temperaturii medii zilnice a aerului prin 10°C în direcţia scăderii ei. Toamna primele îngheţuri la 
suprafaţa solului în medie se semnalează în prima jumătate a lunii octombrie. Însă, în unii ani cele 
mai timpurii îngheţuri la suprafaţa solului sunt posibile chiar în prima decadă a luni septembrie 
(2.09.1987, Briceni; 8 09 1953, Camenca, Râbniţa, Bravicea, Corneşti, Comrat cu intensitatea de -
1,6ºC). 

Îngheţurile de primăvară în aer, după datele medii multianuale, încetează în perioada 7-24 
aprilie, adică în termenele apropiate de data trecerii stabile a temperaturii medii diurne a aerului prin 
10°C în direcţia creșterii ei (16–23 aprilie), la suprafaţa solului ele dispar la sfârşitul lunii aprilie – 
începutul lunii mai. Însă datele medii de dispariţie a îngheţurilor depind, în mare măsură, de 
condiţiile locale, atingând uneori variații de 20-30 zile. 

Primăvara pentru culturile agricole un pericol mare îl prezintă îngheţurile, care se semnalează 
după trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10°C în direcţia creşterii ei (16–23 
aprilie). Îngheţurile în aer primăvara se menţin în medie pe teritoriul Moldovei până la 5 – 21 
aprilie, la suprafaţa solului până la 22 aprilie – 6 mai. Însă, în unii ani îngheţurile se semnalează şi 
mai târziu în luna mai.  

Cea mai tardivă dată a îngheţurilor în aer în raioanele de nord şi centrale ale republicii s-a 
semnalat pe 21-24 mai (a. 1980), iar în sudul republicii pe parcursul perioadei 1-10 mai (a. 1990). 
La suprafaţa solului îngheţurile sunt posibile până la 1 iunie (1955). În anul 1977 așa fenomen a 
avut loc în intervalul 22-28 mai. Îngheţurile în decada a treia a lunii mai se pot observa în medie o 
dată în 100 de ani. Termenele de dispariţie a îngheţurilor şi durata intervalului fără îngheţ la nivel 
regional şi local depind în mare măsură de interacţiunea proceselor dinamice cu caracteristicile 
suprafeţei active. 
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Asupra repartiţiei şi intensităţii îngheţurilor, un rol deosebit îl au condiţiile locale. Forma 
reliefului, caracterul suprafeţei active, prezenţa bazinelor de apă modifică esenţial termenele şi 
intensitatea îngheţurilor. Versanţii de sud şi de vest, văile largi sunt întotdeauna mai calde faţă de 
alte forme de relief. Cele mai vulnerabile faţă de pericolul îngheţurilor sunt formele de relief 
depresionare. După unele investigaţii, în dependență de condițiile fizico-geografice locale, variaţiile 
datelor medii de dispariție a înghețurilor de primăvară pot atinge 20-30 zile. 

Teritoriul Republicii Moldova, fiind situat în sud-estul continentului, este traversat de mai 
multe traiectorii ale maselor de aer rece care produc îngheţuri. Atunci când advecţia aerului rece 
este determinată de anticicloane cantonate în partea vestică şi centrală a Europei, este afectată de 
îngheţ jumătatea nordică şi de vest a ţării. În cazul când advecţia maselor de aer rece este generată 
de anticicloane situate în Peninsula Scandinavică sau în Cîmpia Rusă (anticiclonul est-european) 
ariile afectate de îngheţuri se situează în părţile de est şi sud-est ale teritoriului republicii. 

Îngheţurile tardive de primăvară sunt periculoase îndeosebi pentru culturile iubitoare de 
căldură şi cele legumicole în fazele timpurii de dezvoltare a lor. Probabilitatea vătămării de către 
îngheţuri a plantelor răsărite de porumb în dependenţă de termenii de semănat constituie 5-10%. 
Probabilitatea vătămării plantelor de floarea soarelui şi sfeclei de zahăr în timpul răsăririi lor nu este 
mare şi este posibilă doar în raioanele de nord ale republicii. 

Caracteristicile suprafeţei active pot influenţa apariţia unor arii mai restrânse de îngheţ prin 
următoarele: fragmentarea reliefului care favorizează apariţia mai timpurie şi dispariţia mai tardivă 
a îngheţului; formele de relief, în special cele depresionare favorizează cu uşurinţă advecţiile de aer 
rece şi permit îngheţuri dintre cele mai timpurii şi târzii; expoziţia versanţilor faţă de advecţia de aer 
şi faţă de radiaţia solară poate favoriza o frecvenţă sporită a îngheţului; culmile, ca forme de relief 
de altitudine supuse permanent ventilaţiei atmosferei, suportă îngheţuri mai timpurii şi persistă mai 
mult [4]. 

În interes practic, s-a stabilit intervalul de risc la îngheţ, când fenomenele respective sunt cele 
mai periculoase, cu scopul de a se evita unele consecinţe grave ale acestora. Intervalul de risc 
reprezintă intervalul cuprins între data medie şi extremă de producere a îngheţului. Acest interval de 
risc a fost stabilit pentru toamnă şi primăvară. Intervalul de risc variază în funcţie de intensitatea 
factorilor genetici ai îngheţului, ca şi de condiţiile locale, atât ca timp de producere, cât şi ca loc de 
manifestare [5]. 

Speciile de plante au o rezistenţă diferită faţă de îngheţuri. Plantele abia răsărite a culturilor 
cerealiere de primăvară sunt foarte rezistente la îngheţ şi suportă scăderea temperaturii până la 7 - 
9°C frig. Culturile legumicole – ca tomatele, ardeii, vinetele şi altele sunt cele mai pretenţioase faţă 
de căldură. Îngheţurile cu intensitatea de 0 - 1°C frig duc la pieirea lor. Tutunul este foarte 
vulnerabil la îngheţ primăvara după răsădirea lui în sol. Îngheţurile cu intensitatea de 0 -1°C pot 
provoca pieirea totală a plantelor.  

În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate pragurile termice critice (°C) ale culturilor agricole în diferite 
faze de vegetaţie, faţă de îngheţ [6].  

Tabelul nr. 1 
PRAGURILE TERMICE CRITICE (°C) ALE CULTURILOR POMICOLE ȘI VIȚA DE VIE ÎN DIFERITE  

FAZE DE VEGETAŢIE, FAŢĂ DE ÎNGHEŢ (DUPĂ MAXIMOV) 
Culturi Temperatura* aerului care provoacă vătămarea la 

Muguri florari desfăcuţi  flori rod 
Măr 
Păr 

Vişin 
Cireş 
Prun 
Cais 

Piersic 
Viţă de vie 

-4,0 
-4,0 
-2,0 
- 
-4,0 
-4,0 
-4,0 
-1,2 

-2,3 
-2,3 
-2,3 
-2,0 
-2,3 
-2,3 
-2,9 
-0,2 

-1,1...-2,2 
-1,2 
-1,2 
-1,0 
-1,2 
-0,7 
-1,2 
-0,7 
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Îngheţurile provoacă daune considerabile recoltei culturilor pomicole în perioada înfloririi. 
Probabilitatea vătămării de către îngheţuri a florilor şi fructelor la cais constituie în medie 15-40%, 
la celelalte culturi pomicole – până la 15%. Un pericol deosebit pentru viţa de vie prezintă 
îngheţurile tardive de primăvară după desfacerea mugurilor. Probabilitatea acestor îngheţuri pe 
teritoriul republicii constituie 10-30% ani. 

Cele mai sensibile sunt fructele abia legate, apoi ovarele şi pistilul, după care urmează 
staminele. Rezistenţa organelor florare ale diferitor specii este, practic, egală, dar, în general numai 
unele specii sunt afectate puternic de îngheţurile târzii de primăvară (caisul, piersicul, migdalul, în 
mod frecvent). Aceasta se explică prin faptul că înfloritul şi legatul fructelor pe teritoriul Republicii 
Moldova durează 15-20 zile şi chiar mai mult, începând cu alunul şi terminând cu zmeurul.  

 
Tabelul nr. 2 

PRAGURILE TERMICE CRITICE (°C) ALE CULTURILOR AGRICOLE ÎN DIFERITE FAZE DE VEGETAŢIE 
FAŢĂ DE ÎNGHEŢ (DUPĂ MAXIMOV) 

Planta Răsărire Înflorire Coacere 
1* 2** 1* 2** 1* 2** 

Grîu de primăvară -9 -10 -1 -2 -2 -4 
Ovăz -8 -9 -1 -2 -2 -4 
Orz -7 -8 -1 -2 -2 -4 
Mazăre -7 -8 -2 -3 -3 -4 
Plante rezistente la îngheţ 
Floarea soarelui -5 -6 -2 -3 -2 -3 
In  -5 -7 -2 -3 -2 -4 
Cînepă  -5 -7 -2 -3 -2 -4 
Sfeclă de zahăr  -6 -7 - -3 - - 
Morcov  -6 -7 - - - - 
Varză  -9 -10 - - - - 
Plante cu rezistenţă medie la îngheţ  
Soia  -3 -4 -2 -2 -2 -3 
Dughia  -3 -4 -1 -2 -2 -3 
Plante slab rezistente la îngheţ  
Porumb  -2 -3 -1 -2 -2 -3 
Mei  -2 -3 -1 -2 -2 -3 
Cartof  -2 -3 -1 -2 -1 -2 
Plante nerezistente la îngheţ  
Fasolea -1 -1,5 - 0,5 -1 -2 - 
Bostănoase -0,5 -1 - 0,5 -1 -0,5 -1 
Castraveţi 0,0 -1 0,0 -1 0,0 -1 
Tomate 0,0 -1 0,0 -1 0,0 -1 
Tutun 0,0 -1 0,0 -1 0,0 -1 

 
*) Limitele termice care provoacă începutul vătămării (°C); 
**) Limitele termice care provoacă distrugerea parţială a plantelor (°C).  
 
Caracterul distructiv a temperaturilor scăzute asupra plantelor se manifestă prin două forme. 

Prima este afectarea ţesuturilor celulare de către temperaturile sub zero grade iar a II-a prin stoparea 
unor procese vitale ale plantelor. Dacă după îngheţul propriu zis al plantei simptomele sunt evidente 
foarte rapid (după 1-2 ore), atunci afectarea de către temperaturile mai ridicate de 0°C se v-a 
manifesta cu mult mai târziu. 

Semănăturile sunt cel mai des afectate de îngheţurile de primăvară şi probabilitatea lor creşte 
foarte mult la culturile timpurii, dat fiind faptul că în goană după obţinerea producției timpurii, 
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agricultorii ignorează totalmente recomandările elaborate de specialişti. Respectarea termenilor de 
semănare şi plantare este primul şi cel mai important mijloc de luptă împotriva îngheţurilor, însă 
uneori şi aceste îngheţuri pot avea loc şi la mijlocul lunii mai, când toţi termenii de semănat şi 
plantat au expirat. La majoritatea plantelor iubitoare de căldură germenii pot fi afectaţi şi la o 
temperatură +2..+3°C. Din aceste considerente este necesar de verificat germenii. Dacă seminţele 
au fost afectate este mai bine de semănat din nou pentru a nu pierde epoca de semănat. 

Cel mai des suferă de îngheţuri de primăvară varza, conopida, cartoful timpuriu care se 
plantează în II-a decadă a lunii martie până mijlocul lunii aprilie. Deşi, sunt culturi relativ rezistente 
la frig, după plantare pot îngheţa la temperaturi şi de -1..-2°C, dacă răsadul nu este bine călit. 
Călirea răsadului reprezintă mărirea concentraţiei sucului celular prin diferite procedee agrotehnice 
(stoparea irigării, ventilarea maximală, menţinerea temperaturilor mai joase, stoparea fertilizării).  

Menţinerea unui sistem radicular integru este o condiţie obligatorie pentru mărirea rezistenţei 
plantei la îngheţ. Iată de ce răsadurile crescute în palete celulare regenerează mai rapid după 
plantarea în câmpul deschis. 

Odată ce plantaţia a fost afectată de îngheţ, este important de împiedicat pătrunderea bruscă a 
razelor solare pe plante. În caz contrar aceasta va afecta şi mai mult plantele la topirea rapidă a 
brumei sau a gheţii de pe frunze iar plantele se vor deshidrata. Uneori efectul dezgheţului rapid este 
mai periculos ca îngheţul superficial. În acest caz plantele se acoperă cu diverse materiale (pânză, 
rogojini, saci, frunze, paie etc.).  

Plantele afectate de îngheţ nu se tratează imediat după impact. Este necesar de aşteptat o 
perioadă pentru cicatrizarea ţesuturilor afectate. Aplicarea fungicidelor sau insecticidelor imediat 
după afectarea plantelor agravează şi mai mult starea plantelor. 

Înlăturarea părţilor afectate ale plantelor permite regenerarea mai rapidă a plantelor. Deseori 
sunt afectate organele tinere sau punctele apicale. Prin înlăturarea lor de la un punct mai jos de 
ţesutul distrus permite stimularea lăstarilor de ordinul doi. Aceasta este caracteristic pentru toate 
plantele legumicole. Plantele afectate totalmente sunt înlăturate din plantaţie în măsura 
posibilităţilor pentru evitarea apariţiei bolilor, care uneori aduc daune mai mari decât însuşi 
pierderea plantelor cauzate de îngheţ. 

Crearea unui regim optim de umiditate şi aeraţie a solului este foarte important în această 
perioadă. Doar într-un sol bine afânat regenerarea va fi posibilă. Paralel cu irigarea se face şi o 
fertilizare cu îngrăşăminte complexe, deoarece rădăcina este unicul organ rămas în funcţie deplină 
care poate restabili planta. În prezent sunt folosite un şir de biostimulatori vegetativi care permit 
restabilirea mai uşoară a plantelor după diferite stresuri. Ei sunt bineveniţi în aceste cazuri, dar nu 
mai devreme de perioada în care se petrece cicatrizarea leziunilor provocate de îngheţ. 

Riscul înghețurilor. Studiu de caz.  
În ultimii ani mari pagube pentru sectorul agricol au fost provocate de îngheţurile din: 15 

aprilie; 18 mai şi 18 octombrie 2001; 5-9 aprilie şi 15-17 aprilie 2003; 15-17 aprilie şi 11 
septembrie 2004; 23, 24 aprilie și 7, 8, 21 octombrie 2005; 24 aprilie – 4 mai și 17-19 octombrie 
2006; 24 aprilie, 4 mai și 13-15 octombrie 2007; 25 aprilie și 19 octombrie 2008; 22-24 aprilie 
2009; 18, 19, 23 aprilie și 3-7 octombrie 2010; 3, 11 și 13-18 octombrie 2011; 6 octombrie 2013; 6-
8 mai și 19, 20 septembrie 2014; 18-25 aprilie 2017 [2].  

Pentru un studiu mai aprofundat au fost selectate câteva perioade cu înghețuri mai intensive.  
În intervalul 24 aprilie – 4 mai 2006 pe teritoriul republicii s-au înregistrat îngheţuri la 

suprafaţa solului şi în aer. În perioada 25-27 aprilie pe o mare parte a teritoriului Republicii 
Moldova s-au înregistrat îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de 0..-2°C, la înălţimea de 2 
cm – de -1..-5°C, iar în 1-3 mai intensitatea acestora s-a mărit la suprafaţa solului de până la -1..-
4°C, iar la înălţimea de 2 cm – de până la -1..-6°C. Pe 24 aprilie, 28-30 aprilie şi pe 4 mai, izolat la 
suprafaţa solului s-au înregistrat îngheţuri cu intensitatea de până la -1..-2°C. În 2-3 mai îngheţuri 
de până la -1°C s-au semnalat izolat şi în aer (tab.3). 

În intervalul 17-19 octombrie 2006, noaptea şi dimineaţa, pe teritoriul republicii s-au 
semnalat îngheţuri în aer şi la suprafaţa solului. Pe 17 octombrie izolat în jumătatea de nord a 
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republicii s-au înregistrat îngheţuri în aer cu intensitatea de 0..-1°C, iar la suprafaţa solului şi la 
înălţimea de 2 cm – de până la -1..-4°C. În 18 octombrie îngheţurile s-au observat deja pretutindeni, 
în aer de până la -3..-8°C, iar la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm – de până la -2..-11°C. În 
19 octombrie îngheţurile s-au menţinut pe aproape întreg teritoriul republicii, însă au scăzut din 
intensitate - în aer până la 0..-4°C, la suprafaţa solului până la 0..-6°C, iar la înălţimea de 2 cm - 
până la -1..-9°C (tab.4). 

În intervalul 22-24 aprilie 2009 pe teritoriul republicii (în orele de noapte şi dimineaţă) s-au 
semnalat îngheţuri care au atins criteriul Fenomenelor Hidrometeorologice Stihinice (FHS): pe 22 
aprilie în aer în o mare parte a teritoriului republicii în s-au înregistrat înghețuri cu intensitatea de 
0..-3°C; la suprafaţa solului – de 0..-5°C; la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului – de 0..-7°C. 
Pe 23 aprilie o mare parte a teritoriului republicii a fost afectat de înghețuri cu intensitatea de: în aer 
de 0..-4°C; la suprafaţa solului – de 0..-5°C; la înălţimea de 2 cm de la sol – de 0..-9°C. În 24 aprilie 
s-au declanșat înghețuri cu intensitatea: izolat în aer de 0..-3°C; aproape pe întreg teritoriul 
republicii la suprafaţa solului – de 0..-3°C, la înălţimea de 2 cm de la sol – de 0..-7°C (tab.5). 

 
Tabelul nr. 3 

PARAMETRII METEOROLOGICI LA SUPRAFAŢA SOLULUI ÎN PERIOADA ÎNGHEŢURILOR  
DIN 24 APRILIE – 4 MAI 2006 

Data Т max, 
°С 

Т min, 
°С 

Т la 
înălţimea 
de 2 cm, 
°С 

Direcţia 
vântului, 
dd ° 

V, m/s 
Nebulozitatea 

medie intensificări 

24.04 +2.. +9 -1.. -2  -1.. -2  NE 3  cer variabil 
25.04 0.. +8 -1.. -2  -1.. -4  variabil 1-3  senin 

26.04 0.. +8 -1.. -2  -1.. -4  variabil 0-6  înnorări 
neînsemnate 

27.04 0.. +8 -0.. -2 -1.. -5  variabil 2  senin 
28.04 +2.. +8 -1  -0.. -3 SE 2-7  izolat 12 cer variabil 
29.04 +2.. +8 -1  -2  SE 1-5  cer variabil 
30.04 +1.. +6 -0.. -2  -1.. -5  SE 1-6  senin 
1.05 0.. +6 -1.. -3 -1.. -6  E 2-9  senin 
2.05 -1.. +6 -0..- 4  -1.. -6  E 1-7  izolat 12 senin 
3.05 -1.. +5 -1..- 4 -1.. -6 variabil 1-4  senin 
4.05 +1.. +5 -1..- 2  -0.. -4  N 1-4  cer variabil 

 
Tabelul nr. 4 

PARAMETRII METEOROLOGICI LA SUPRAFAŢA SOLULUI ÎN PERIOADA ÎNGHEŢURILOR  
DIN 17-19 OCTOMBRIE 2006 

Data Тmax, °С Тmin, 
°С 

Т la 
înălţimea 
de 2 cm, 

°С 

Direcţia 
vântului, 

dd ° 

V, m/s 
Nebulozitatea 

medie intensificări 

15.10 +9.. +14 +1.. +7 0.. -2 NV 1-6 izolat 12 noros 
16.10 +7.. +11 +5.. +8  NNV 3-8 izolat 12-14 noros 
17.10 +3.. +9 -1.. +4 0.. -4 NNV 1-8 izolat 12-14 cer variabil 
18.10 +9.. +11 -3.. -8 -2.. -11 S 1-6  senin 
19.10 +15.. +16 -6.. +2 -1.. -9 S 1-10 izolat 12-14 senin 

 
În perioada 18-25 aprilie 2017 pe teritoriul ţării s-au semnalat îngheţuri. Îngheţuri cu cea mai 

mare intensitate s-au înregistrat pe 19 aprilie: aproape pretutindeni în aer cu intensitatea de până la -
0,2..-3,1ºC şi pretutindeni la suprafaţa solului de până la -1..-5ºC; la înălţimea de 2 cm de la sol - de 
până la -2..-7ºC. Înghețuri cu așa intensitate în această perioadă sunt posibile în medie o dată în 3-
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10 ani. Îngheţurile în aer cu intensitatea de -3°C, înregistrate preponderent în raioanele centrale şi 
izolat din sudul ţării, izolat au provocat vătămarea culturilor pomicole înflorite.  

Izolat înghețuri slabe au avut loc și mai târziu de perioada descrisă. Ultimele îngheţuri în aer 
s-au semnalat pe 10 mai, izolat în raioanele de nord (SM Soroca, Camenca) cu intensitatea de -
0,1°C. Cele mai tardive îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-3°C izolat în teritoriul 
teritoriul republicii s-au semnalat pe 11 mai, iar pe 18 mai – la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa 
solului (SM Bălţata, -1°C). În această perioadă îngheţuri cu asemenea intensitate în aer şi la 
suprafaţa solului se semnalează în medie o dată în 10-20 ani. 

Pe 20 aprilie aproape pretutindeni (cu exepția raioanelor extreme din nordul țării) s-a format 
strat de zăpadă, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. Grosimea 
maximă a lui în raioanele din nordul țării izolat a atins 5-14 cm, în cele centrale și din sud – 
preponderent 20-40 cm. Însă, izolat grosimea lui a constituit 47-57 cm (SM Bălțata, Chișinău, 
Comrat), ceea ce în aceste localități se înregistrează pentru prima dată în toată perioada de 
observații instrumentale. Stratul de zăpadă în raioanele din centrul și sudul țării s-a menținut până în 
24 aprilie. Ninsorile puternice căzute pe 20 și 21 aprilie, însoțite de depuneri de lapoviță, izolat cu 
diametrul de 51 mm și intensificări ale vântului de pînă la 12-20 m/s, au creat condiții nefavorabile 
pentru culturile agricole ce se aflau în plină vegetație, îndeosebi pentru pomii fructiferi și vița de 
vie. 

Tabelul nr. 5 
PARAMETRII METEOROLOGICI AI AERULUI LA SOL ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL PRODUCERII 

ÎNGHEŢURILOR DIN INTERVALUL 22-24 APRILIE 2009 

Data Tmax, 
°С 

Tmin, 
°С 

T la 
înălţimea 
de 2 cm  
de la 
suprafaţa 
solului,°С 

Direcţia 
vântului, 
dd ° 

V, m/s 

Nebulozitatea medie 
a 
intensificărilor 
în rafale 

20.04 +17..+22 -1..+9 0..-4 E 1-8 izolat 13 cer variabil 

21.04 +17..+21 +1..+9 0..-4 variabil 1-6 izolat 12 cer predominant 
senin 

22.04 +12..+15 -3..+4 -1..-7 E 2-9 izolat 12-14 cer senin 
23.04 +15..+18 -4..+2 0..-9 SE 1-5  cer senin 
24.04 +16..+19 -3..+6 0..-7 S 1-6 izolat 12-16 cer variabil 

 
Măsuri generale de atenuare şi combatere a consecințelor negative ale îngheţurilor.  
Posibilităţile actuale de atenuare şi combatere a consecințelor negative ale îngheţurilor tardive 

de primăvară şi timpurii de toamnă, pot fi grupate, din punct de vedere al principiului de atenuare și 
combatere, în următoarele grupe: 

- măsuri practice înainte de plantare sau însămânţare (plantele sensibile la îngheţ sunt 
cultivate pe pante cu expoziţia sudică sau sud-vestică, care asigură scurgerea cu uşurinţă a aerului 
rece pe văi); 

- măsuri prin care se urmăreşte atenuarea radiaţiei nocturne (fumigaţiile, adăpostirea, perdele 
vegetale de protecţie); 

- măsuri prin care se realizează creşterea temperaturii solului şi a aerului (încălzirea suprafeţei 
solului prin irigare abundentă (prin aspersiune și micro-aspersiune), încălzirea cu aer cald); 

- mijloace mecanice (ventilarea aerului) prin care se împiedică formarea inversiunilor termice 
în stratul de aer din vecinătatea solului; 

- măsuri agrofito-tehnice prin care se influenţează proprietăţile termice ale stratului arabil şi 
procesele radiative la suprafaţa solului. 

Toate aceste metode determină reducerea răcirilor radiative, distrugerea stratului de 
inversiune termică de la sol, omogenizarea temperaturii aerului în stratul microclimatic şi în 
consecinţă, menţinerea temperaturii aerului şi pe suprafaţa solului mai mare de 0oC. 
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Aplicarea acestor măsuri se face în mod diferenţiat, în raport cu condiţiile meteorologice şi 
locale (relief şi microrelief, soiuri de plante, condiţii tehnice), ca şi de costurile materiale posibile. 

Metoda fumigaţiei se bazează pe principiul micşorării efectului radiaţiei nocturne cu ajutorul 
unui ecran protector de fum, de durată limitată, generat de o substanţă fumigenă. Perdeaua de fum 
împiedică răcirea solului şi a pomilor, reducând efectul radiaţiei nocturne. 

Se recomandă folosirea unor substanţe care să producă un fum persistent în jurul pomilor. 
Aerosolii produşi trebuie să fie de culoare albă, întrucât au o mai mare putere de reflecţie şi 
împiedică astfel producerea radiaţiei nocturne. 

Mărirea umidităţii aerului pentru combaterea îngheţurilor nocturne cu ajutorul aspersoarelor 
care pulverizând apa în atmosferă ridică temperatura aerului cu 2-4°C. Irigaţia prin aspersiune se 
declanşează cu câteva minute înainte de apariţia îngheţului. Stratul de gheaţă, care se va forma pe 
ramuri, devine un strat izolator, care împiedică răcirea ramurilor, menţinând în acelaşi timp la 
exterior temperatura foarte apropiată de 0°C. Instalaţiile de aspersoare sunt rentabile deoarece pot fi 
folosite ulterior la irigarea pomilor şi aplicarea îngrăşămintelor. 

Metoda ventilării aerului constă în amestecarea păturilor răcite de aer din imediata vecinătate 
a solului cu cele mai calde de deasupra, urmărindu-se eliminarea inversiunii termice. Ventilarea 
aerului se execută cu ajutorul unor ventilatoare speciale de mare capacitate. 

 
CONCLUZII 

1. Îngheţurile timpurii de toamnă şi tardive de primăvară, au în mod frecvent un caracter mixt 
(advectiv-radiativ) şi se produc în condiţiile unor temperaturi medii zilnice relativ ridicate. 

2. Cele mai periculoase îngheţuri sunt acelea care se produc în afara sezonului lor, în 
anotimpurile de tranziţie de la iarnă la vară şi invers, când are loc o alternanţă a advecţiilor de aer 
rece dinspre nord cu cele de aer cald dinspre sud până când se stabileşte tipul de circulaţie 
predominant pentru anotimpul respectiv. 

3. Primele îngheţuri în aer toamna (date medii) pe teritoriul Republicii Moldova se 
înregistrează în raioanele de nord în prima decadă, iar în cele de sud – la sfârşitul decadei a doua şi 
începutul decadei a treia a lunii octombrie. În unii ani primele îngheţuri pot apărea cu mult mai 
devreme, la 17 septembrie (a. 1952, Briceni, Bălţi, Tiraspol), sau cu mult mai târziu faţă de termenii 
medii (în ultimele zile ale lunii noiembrie). 

4. Cea mai tardivă dată a îngheţurilor în aer primăvara în raioanele de nord şi centrale ale 
republicii s-a semnalat pe 21-24 mai (a. 1980), iar în sudul republicii pe parcursul perioadei 1-10 
mai (a. 1990). 

5. Îngheţurile provoacă daune considerabile recoltei culturilor pomicole în perioada înfloririi. 
Probabilitatea vătămării de către îngheţuri a florilor şi fructelor la cais constituie în medie 15-40%, 
la celelalte culturi pomicole – până la 15%. Un pericol deosebit pentru viţa de vie prezintă 
îngheţurile tardive de primăvară după desfacerea mugurilor. Probabilitatea acestor îngheţuri pe 
teritoriul republicii constituie 10-30% ani. 

6. Toate metodele utilizate pentru diminuarea consecințelor și combaterea înghețurilor trebuie 
să contribuie la reducerea răcirilor radiative, distrugerea stratului de inversiune termică de la sol, 
omogenizarea temperaturii aerului în stratul microclimatic şi în consecinţă, menţinerea temperaturii 
aerului şi pe suprafaţa solului mai mare de 0oC. 
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CONDIȚIILE METEOROLOGICE DE FORMARE ȘI RISCUL DEPUNERILOR 
DE GHEAȚĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA  

 
Boian Ilie, 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 
 

Abstract. The uneven distribution of ice deposits on the territory of Moldova is determined by the complexity of the influence 
of various factors involved in the process of their formation (the character of the relief, the slope exposure and inclination of the 
slopes, the altitude of the place, the degree of exposure to humidity, etc.). The ice deposits represent a climatic risk phenomenon with 
a negative impact on the different economic branches: transportation, agriculture, forestry, fruit growing, grazing etc.The areas 
most vulnerable to ice deposition are the highest peaks, but also the valleys and valleys, the southern and western slopes exposed to 
the wet winds where the most favorable conditions for the genesis of ice deposits exist. The Codri region is the most affected by ice 
deposits (an average of 18 days a year). 

 
Cuvinte cheie: risc, chiciură, polei, impact, schimbări climatice, prognoze și avertizări, măsuri de diminuare a 

consecințelor.  
 

INTRODUCERE 
Depunerile de gheaţă constituie un fenomen climatic de risc cu impact negativ asupra 

diferitelor sectoare economice (transporturi, energetică, agricultură, silvicultură, pomicultură, 
păşunat, etc.). Formarea depunerilor de gheaţă este determinată, în primul rând, de o anumită 
interacţiune a maselor de aer şi anume: înlocuirea unei zone de aer cu presiune atmosferică joasă 
(câmp depresionar) cu o zonă de aer cu presiune înaltă (câmp anticiclonic) în extindere sau invers, 
fenomen ce determină îngheţul şi sublimarea vaporilor de apă care dau naştere la diferite tipuri de 
depuneri [2].  

Depunerile de gheaţă pot fi simple, când rezultă dintr-un singur tip de depunere (brumă, 
chiciură, polei, măzăriche, lapoviţă, zăpadă umedă), sau complexe, când i-au naştere dintr-o 
combinaţie de depuneri formate succesiv (polei şi chiciură, sau chiciură şi lapoviţă), în diferite 
condiţii meteorologice, specifice pentru fiecare în parte [1,4,5]. Astfel, o depunere de gheaţă se 
caracterizează printr-o gamă largă de parametri, cum ar fi: datele medii şi extreme de apariţie; 
datele medii şi extreme de dispariţie; intervalul mediu anual favorabil depunerii de gheaţă; numărul 
mediu şi maxim anual şi lunar de zile cu depuneri; numărul mediu şi maxim anual şi lunar de cazuri 
cu depuneri de gheaţă; durata maximă a unui caz de depunere; diametrul maxim al depunerii; - 
durata diametrului maxim; greutatea maximă a depunerii de gheaţă. Totuș, principali parametri 
rămân a fi durata, diametrul şi greutatea depunerii de gheață.  

Depunerile de gheaţă se formează pe sol şi pe diferite obiecte datorită îngheţării picăturilor de 
apă sau sublimării vaporilor de apă din atmosferă, în condiţiile scăderii temperaturii sub 0°C. Pe 
conductorii aerieni depunerile de gheaţă apar: din cauza apei suprarăcite care se află în aer sub 
formă de ceaţă, aer ceţos, burniţă, sau ploaie, care determină chiciura tare şi bruma; prin trecerea 
directă sub formă de ace de gheaţă a vaporilor de apă din aer (sublimare) care formează chiciura 
moale, cristalină sau pufoasă; prin topirea pe conductori a fulgilor de zăpadă umedă (lapoviţa) şi a 
îngheţării ulterioare a acestora; prin îngheţarea picăturilor fine de ploaie (burniţă) suprarăcite pe 
conductorii aerieni ca şi prin îngheţarea picăturilor de ploaie ce cad peste o suprafaţă suprarăcită 
care formează poleiul, etc. Chiciura și poleiul se observă predominant în perioada noiembrie – 
aprilie, şi doar uneori, în octombrie. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

La elaborarea prezentei lucrări s-a utilizat baza de date din arhiva Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat [3,7,8] privind regimul depunerilor de ghiață, precum și informația 
despre principalii parametri a depunerilor de gheață pentru toate staţiile meteorologice ale 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Datele factologice menționate mai sus au fost 
prelucrate cu utilizarea metodelor statistice. De asemenea, a fost efectuată analiza condițiilor 
meteorologice de formare a depunerilor de gheață pe teritoriul Republicii Moldova.  
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
În rezultatul prelucrării și analizei șirurilor de date privind regimul spațio-temporal al 

depunerilor de gheață de la toate stațiile meteorologice ale SHS pentru ultimele trei decenii, precum 
și analiza hărților sinoptice pentru perioadele de timp ce a precedat formarea depunerilor masive de 
gheață, au fost stabilite următoarele: condițiile sinoptice favorabile pentru geneza tipurilor 
principale a depunerilor de gheață; valorile principalilor parametri a depunerilor menționate și 
impactul lor. De asemenea, au fost stabilite măsurile pentru diminuarea riscului depunerilor masive 
de gheață. 

Teritoriul Republicii Moldova se caracterizează printr-o activitate intensivă a depunerilor de 
gheaţă, fiind determinată de predominarea vremii ciclonale în perioada rece a anului, de pătrunderea 
maselor de aer cald şi umed, de moine frecvente şi ceţuri.  

Chiciura reprezintă o depunere de gheaţă, provenită în general din îngheţarea picăturilor de 
ceaţă sau de nor, în stare suprarăcită, pe obiecte a căror suprafaţă are temperatură negativă sau 
puţin mai mare de 0°C . Chiciura (promoroaca) se formează și prin sublimarea vaporilor de apă pe 
diferite obiecte subţiri, cum sunt ramurile arborilor şi conductorii, în condiţiile unor temperaturi 
scăzute. Atunci când temperatura este foarte scăzută (sub -15°C), pe timp calm se formează 
chiciura cristalină cu aspect pufos, asemănător unei ghirlande de culoare albă. Când bate vântul şi 
este un timp ceţos cu temperaturi sub -2°..-5°C, se formează o chiciură cu aspect de gheaţă 
compactă de culoare albă, numită chiciură granulară. Densitatea ei constituie predominant 0,1 - 0,6 
g/cm3. La îngheţarea picăturilor foarte mici în rezultatul sublimării vaporilor de apă din ceaţa 
formată din picături mici de negură are loc depunerea chiciurii cristaline cu densitatea de 0,01 - 0,08 
g/cm3. Se mai deosebește chiciura moale.  

Cea mai periculoasă este chiciura tare sau granulară. Spre deosebire de chiciura moale, 
chiciura tare aderă destul de puternic de obiectele pe care se depune şi nu se desface de pe acestea 
decât prin rupere. Se depune pe suprafaţa obiectelor de pe sol sau din apropierea solului, expuse la 
un vânt de intensitate cel puţin moderată. În direcţia de unde suflă vântul, grosimea depozitului 
poate creşte foarte mult, căpătând aspect de pană, flamură, lamă lată, în funcţie de dimensiunile sau 
diametrul obiectelor pe care se depune. În atmosfera liberă, chiciura tare constituie una din formele 
de givraj care se depune pe părţile avioanelor expuse curentului. 

Evaluarea temporală a manifestării chiciurii pe teritoriul republicii, scoate în evidenţă o 
probabilitate maximă de producere a acestuia în luna ianuarie (38%) şi decembrie (27%), pe când 
lunile februarie, martie şi noiembrie prezintă o probabilitate mult mai mică. Luna cu probabilitatea 
minimă de formare a chiciurii revine lunii aprilie (sub 5%). 

Poleiul reprezintă un strat dens de gheaţă, greutatea specifică a căruia cel mai des oscilează 
în limitele de 0,6 - 0,9 g/cm3. Densitatea ei constituie predominant 0,1 - 0,6 g/cm3. Poleiul se 
formează prin îngheţarea pe suprafaţa solului sau pe obiectele situate în apropierea acestuia a 
picăturilor de ploaie. Depunerile de polei se mai pot forma şi în rezultatul căderii lapoviţei. 

Pentru formarea poleiului pe o anumită suprafaţă, este necesar ca aceasta să aibă temperaturi 
sub 0°C, cele mai favorabile fiind cele cuprinse între 0°C şi -1°C. La schimbarea condiţiilor 
meteorologice în perioada formării poleiului (scăderea sau creşterea temperaturii aerului, schimbării 
vitezei vântului şi altele) apar depuneri mixte, formate din diferite depuneri. În dependenţă de 
mărimea picăturilor şi vitezei de îngheţare a lor la atingerea cu careva obiecte depunerile se 
deosebesc după structură şi înfăţişarea exterioară. 

Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheaţa de pe sol, formată prin unul din următoarele 
procese: apa rezultată din precipitaţii lichide (ploaie sau burniţă) care a îngheţat ulterior pe suprafaţa 
solului; apa provenită din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul şi care 
a îngheţat din nou; zăpada, care a acoperit solul a devenit compactă şi tare (bătătorită şi alunecoasă), 
datorită circulaţiei rutiere. 

Se pot observa două forme de polei: una mată, care îmbracă aspecte diferite, însă în acelaşi 
timp destul de asemănătoare cu formele de tranziţie către chiciura granulară; în asemenea cazuri, 
depunerea de gheaţă este mai puţin densă şi mai puţin compactă şi se formează atunci când 
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temperatura aerului este mai coborâtă, iar picăturile precipitaţiei sunt de dimensiuni mici. Cealaltă 
este poleiul transparent sau sticlos, care are forma unei depuneri de gheaţă groasă, densă şi 
transparentă, ce îmbracă obiectele în special pe părţile expuse vântului; în asemenea cazuri, crusta 
de gheaţă poate avea grosimi considerabile, putând ajunge până la zeci de cm, în situaţii 
excepţionale, determinând ruperea suporturilor mai fragile prin greutatea masei de gheaţă 
(conductori electrici, arbori), cum a fost, ca exemplu, poleiul din 26-28 noiembrie 2000. 

Modelarea cartografică a acestui fenomen ne indică că în partea centrală şi de sud-vest sunt 
înregistrate cele mai multe zile cu polei, în pofida tendinţei de scădere a acestora din ultimele 
decenii. Pe teritoriul republicii, pericolul depunerilor de polei este dependent de advecţia ciclonilor 
sud - vestici, vestici şi nord – vestici şi foarte rar se formează din cauza proceselor atmosferice cu 
origine advectivă din direcţia nordică, nord – estică. Mai puţin se manifestă poleiul pe Câmpia 
Colinară de Stepă Bălţi, datorită adăpostului pe care îl oferă această unitate de relief faţă de 
circulaţia masele de aer [6]. Aici merită să amintim rolul ciclonilor mediteraneeni care îşi fac 
advecţia pe teritoriul republicii, în special în lunile noiembrie – decembrie, când suprafaţa 
subiacentă este deja răcită, determinând contraste termo – barice, care în final se soldează cu un 
număr sporit de zile cu chiciură. Surplusul de umezeală din preajma marilor bazine acvatice tot pot 
constitui condiţii optime pentru geneza chiciurii. 

În partea de nord şi centrală a republicii poleiul cel mai frecvent se semnalează în luna 
decembrie, mai rar în ianuarie şi februarie; în sudul ţării numărul maximal de zile cu polei se 
observă în luna ianuarie. În lunile noiembrie şi martie condiţii favorabile pentru formarea 
depunerilor atmosferice de gheaţă se creează doar în unii ani, şi doar în regiunea Codrilor acest 
fenomen nefavorabil se semnalează în lunile noiembrie şi martie anual. 

Numărul de zile cu polei pe teritoriul Moldovei în medie variază între 4 şi 18 pe an, iar 
numărul zilelor cu chiciură - variază în limitele a 5 - 16. Frecvenţa producerii poleiului şi a chiciurii 
în unii ani semnificativ se deosebeşte de valorile medii menţionate. Astfel, numărul anual cel mai 
mare de zile cu polei pe teritoriul Moldovei constituie de la 10 până la 46 de zile, iar cu chiciură – 
de la 13 până la 24 de zile. Repartizarea lor în teritoriu este similară repartiţiei valorilor medii pe an. 

Valorile maximale a depunerilor de gheaţă (de toate tipurile) în partea de nord şi centrală a 
republicii se semnalează predominant în timpul vânturilor de sud-est, iar în sudul ţării în timpul 
vânturilor din sud şi nord. 

Viteza vântului în combinare cu alte elemente meteorologice la fel determină particularităţile 
depunerilor de gheaţă pe conductorii aerieni. Cele mai favorabile condiţii pentru atingerea 
dimensiunilor maximale a poleiului sunt în limitele vitezei vântului de 2-5m/s.  

Fenomenele atmosferice, care contribuie la formarea si menţinerea poleiului, sunt foarte 
variate. Predominant acestea sunt burniţele, (25-50% cazuri), ploile slabe şi ceţurile (20-40% 
cazuri), dar pot fi şi ploile de gheaţă, crupuşoara de zăpadă, ninsorile slabe, etc. Chiciura cel mai 
des se formează în prezenţa ceţei sau aerului ceţos, în a doua jumătate a nopţii, iar poleiul cel mai 
des se formează dimineaţa şi seara. Distrugerea şi dispariţia lor are loc de obicei în orele de zi.  

Repartizarea neuniformă a poleiului şi chiciurii pe teritoriul Moldovei este determinată de 
influenţa complexă a diferitor factori care iau parte în procesul de formare a lor (caracterul 
reliefului, expoziţia şi înclinaţia versanţilor, altitudinea locului, gradul de expunere faţă de vânturile 
umede, etc.).  

Ariile cele mai vulnerabile la depunerile de gheaţă sunt culmile cele mai înalte dar şi 
depresiunile şi culoarele de vale, versanţii sudici şi vestici expuşi vânturilor umede unde există cele 
mai favorabile condiţii pentru geneza depunerilor de gheaţă [6]. Cel mai mult este afectat de 
procesul formării depunerilor de gheaţă regiunea Codrilor (în medie 18 zile pe an).  

Depunerile de gheaţă constituie fenomene climatice de risc atât când se produc pe sol, cât şi în 
aer, prin: greutatea mare a depunerii; durată mare de menţinere a stratului depus; temperaturile 
negative care le condiţionează şi care acţionează asupra vegetaţiei provocând îngheţarea sucului 
celular şi distrugerea ţesuturilor vegetale; diametrul mic al depunerii, atunci când aceasta are 
densitate mare, stagnează un timp mai îndelungat pe conductori şi este însoţit de viteze mari ale 
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vântului; depunerile complexe a căror densitate şi implicit greutate este mai mare ca urmare a tasării 
mecanice exercitate de straturile superioare şi de presiunea vântului.  

Dacă pentru sectorul agricol, pomicol şi silvic are impact orice depunere de gheaţă, pentru 
reţelele de conductori aerieni de transport, impactul este determinat numai de depunerile masive‚ 
caracterizate prin durată şi greutate mare. Chiciura încarcă mult crengile copacilor şi conductorii cu 
greutăţi, care pot să ajungă la 3 - 5 kg pe metrul liniar, determinând uneori ruperea acestora. 

Poleiul reprezintă un important hazard din sezonul rece pentru circulaţia rutieră, pentru 
circulaţia pietonilor şi pentru aeroporturi. Gheaţa depusă pe conductorii aerieni impune pilonilor, 
izolatorilor şi mai ales conductorilor aerieni o suprasarcină care determină torsionarea şi vibrarea 
lor, soldată în multe cazuri cu ruperea conductorilor, căderea pilonilor, perturbarea 
telecomunicaţiilor. Poleiul poate provoca pagube prin asfixierea culturilor de toamnă, dacă persistă 
mai multe zile. 

Riscul poleiului în Republica Moldova. Studiu de caz.  
În Republica Moldova acest fenomen mai frecvent se observă în zona Codrilor. Ca exemple 

pot servi poleiul din 15-18 februarie 1969 din raioanele centrale ale republicii, poleiul din anul 2000 
și poleiul din 11 și 12 februarie 2010, care au pricinuit pierderi colosale pentru economia naţională. 

În perioada 15-18 februarie 1969 dimensiunile poleiului în raioanele centrale ale republicii la 
înălţimea de 2m de la suprafaţa solului a atins 30 - 60 mm în diametru şi greutatea de 110 - 460 
grame pe metrul liniar. 

În rezultat sub greutatea stratului de polei au fost distruse cablurile aeriene de toate felurile şi 
un număr foarte mare de piloni, suprafeţe imense cu pomi fructiferi, plantaţii de viţă de vie, 
suprafeţe mari silvice. 

În perioada 26-28 noiembrie 2000 depunerile intensive de polei au fost semnalate în 
raioanele de nord şi centrale ale republicii. Diametrul poleiului (la înălţimea de 2m deasupra 
solului) pe alocuri a atins valoarea de 29-33 mm, iar greutatea maximă - de 720 grame pe metrul 
liniar. Pe conductorii cu diametrul de 10 mm la înălţimea de 10 m s-a format polei cu diametrul de 
60 - 70 mm şi greutatea de circa 4000 grame pe metrul liniar. Formarea poleiului a fost însoţită de 
vânt cu viteza de până la 20 m/s, ceea ce a mărit forţa de distrugere. 

Efectele negative a depunerilor de polei au fost enorme nu numai pentru natură dar şi pentru 
unele sectoare ale economiei. Au fost distruse 51 mii ha de pădure, predominant în partea de nord şi 
centrală a republicii. Au fost afectate sau distruse total suprafeţe mari de pomi fructiferi. În partea 
de nord şi parţial centrală a Moldovei a fost distrusă infrastructura legată de transportul energiei 
electrice către consumatori. 

Dimensiunile poleiului în raioanele centrale ale republicii pe firele chiciurometrului (la 
înălţimea de 2 m de la sol) a atins în diametru 30 - 60 mm, greutatea de 110 - 460 g/m lungime 
(grosimea pereţilor poleiului pe fire a atins 6 - 16 mm). Durata creşterii poleiului a fost de 14 - 48 
ore, iar toată perioada de formare şi menţinere a poleiului a fost de la 118 ore (Corneşti) până la 250 
ore (Chişinău). Pe conductorii aerieni a segmentului Chişinău – Călăraşi depunerile de gheaţă au 
atins 140 mm.  

Poleiul din 11 și 12 februarie 2010 s-a semnalat pe spații extinse, în fond cu diametrul de 
până la 13 mm și doar la SM Bravicea de 21 mm, iar la SM Chișinău de 43 mm. În noaptea spre 13 
februarie procesul de formare a poleiului s-a menținut doar în unele raioane din nordul republicii, pe 
parcursul zilei însă poleiul pretutindeni s-a distrus. 

În intervalul 10-13 februarie un ciclon sudic (988 hPa) s-a deplasat din regiunea peninsulei 
Apenine spre Balcani. În 11 și 12 februarie teritoriul republicii s-a aflat sub influența unor fronturi 
atmosferice calde asociate acestui ciclon care se deplasau foarte lent și care au generat precipitații 
suprarăcite (fig.1).  

Pe motiv că deplasarea de mai departe a ciclonului a fost blocată de o dorsală a anticiclonului 
Siberian (1059 hPa), pe parcursul a câtorva zile în republică s-au semnalat condiții complicate de 
vreme: ploaie suprarăcită, burniță, lapoviță, ceață și nebulozitate joasă, intensificări ale vântului din 
sud-est în rafale de până la 12-21 m/s (tab. 1). 
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La formarea poleiului au contribuit: prezența în troposfera inferioară până la înălțimea de 1 
km a inversiunii termice/izotermiei cu valori de până la 1 - 2°C, deficitul sumar al punctului de rouă 
fiind de 1,5°C în stratul de la suprafața solului – 990 hPa. În astfel de condiții, temperatura aerului 
la înălțimea de 1,5 km (TA 850) și la suprafața solului a înregistrat valori ușor negative: -1,8°C și 
respectiv -1,5°C (tab. 2, fig.2). 

 
Tabelul nr. 1 

PARAMETRII METEOROLOGICI AI AERULUI LA SOL ÎNAINTE ȘI ÎN TIMPUL FORMĂRII POLEIULUI  
DIN 11-13 FEBRUARIE 2010 

Data T min, 
°С 

T max, 
°С dd,° V, m/s Fenomene 

10.02 -5..-15 0..-4 315 0-4  

11.02 -1..-5 0..+2 135 6-12, cu intensificări 
de până la 15-21 

lapoviță, ploaie, burniță, ceață, 
depuneri complexe D 1 mm, 
polei D de până la 15 mm 

12.02 +2..-3 0..+3 135 
1-12, izolat cu 
intensificări de până 
la 13-17 

lapoviță, ploaie, burniță, 
polei D 1-13 mm, izolat 21-43 mm 

13.02 +1..-1 +1..+8 135 4-12, cu intensificări 
de până la 15-17 ploaie, ceață, polei D 0-6 mm 

 
Tabelul nr. 2 

CARACTERIZAREA MASELOR DE AER ÎN PERIOADA POLEIULUI DIN 10-13 FEBRUARIE 2010 ÎN BAZA 
DATELOR DE LA 00 TMG DE LA SM CHIȘINĂU (DATE ALE MODELULUI DE PROGNOZARE GFS) 

Data 
TA 925 hPa TA 990 hPa TA 850 hPa 

Т, 
°С 

ΔTd, 
°C dd, V, 

m/s 
Т, 
°С 

ΔTd, 
°C dd,° V, 

m/s Т, °С ΔTd, 
°C dd,° V, 

m/s 
10.02 -4.0 0.9 20 3 -4.2 1.0 350 2 -4.4 1.3 230 2 
11.02 -1.7 0.3 130 16 -3.8 0.2 140 16 -1.8 10.9 150 14 
12.02 2.5 0 130 20 3.2 0 140 18 2.1 0 170 15 
13.02 3.1 0 150 11 2.6 0.4 160 12 1.3 3.7 180 13 

 
În unele localități, poleiul și vântul puternic au cauzat deteriorarea liniilor de înaltă tensiune, 

din care motiv timp de mai bine de 24 ore a fost sistată alimentarea cu energie electrică. 
Măsurile de atenuare şi combatere a consecințelopr depunerilor de gheaţă. Efectele 

negative produse diferitelor sectoare ale economiei republicii, impun studierea depunerilor de 
gheaţă sub toate aspectele, în vederea determinării sau chiar a eliminării efectelor negative.  

Studiile efectuate până acum au evidenţiat un număr foarte mare de avarii şi incidente pe 
liniile electrice, 25% fiind cauzate de depunerile de gheaţă şi de vânt.  

Acest fapt evidenţiază necesitatea unei analize serioase şi aprofundate a fenomenului şi luarea 
unor măsuri corespunzătoare de combatere a efectelor depunerilor de gheaţă asupra mediului 
înconjurător care constau în: 

- proiectarea liniilor electrice aeriene pentru sarcini maxime (vânt maxim, depuneri maxime) 
pe baza datelor de observaţie meteorologică privind depunerile de gheaţă şi caracteristicile 
vântului; 

- alegerea traseului liniilor electrice aeriene, astfel încât să evite regiunile favorabile formării 
chiciurii şi vânturilor puternice, exploatând avantajele oferite de teren, respectiv evitarea 
pantelor şi coastelor dispuse perpendicular pe direcţia maselor de aer umede;  

- încălzirea preventivă a conductorilor prin asigurarea unei circulaţii de putere care 
împiedică răcirea acestora sub 0oC; 

- instalarea avertizoarelor de chiciură concepute pentru a alarma atât la depăşirea greutăţii 
admise a conductorului acoperit cu gheaţă, cât şi la creşterea inadmisibilă a sarcinii ca 
urmare a depunerilor de chiciură şi a intensificărilor de vânt; 
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- stabilirea zonelor de depuneri şi întocmirea unor hărţi detaliate pentru proiectarea traseelor 
viitoarelor linii electrice aeriene.  

 

 
Fig. 1. Harta cîmpului baric la sol și la TA 500 hPa pentru 00 TMG pe 12.02.2010 

(elaborată în cadrul Centrului de Prognoze Globale, SUA) 
 

 
Fig. 2. Harta temperaturilor la TA 850 hPa pentru 00 TMG pe 12.02.2010 

(elaborată în cadrul Centrului de Prognoze Globale, SUA) 
 

CONCLUZII 
1. Fenomenele atmosferice, care contribuie la formarea si menţinerea poleiului, sunt foarte 

variate. Predominant acestea sunt burniţele, (25-50% cazuri), ploile slabe şi ceţurile (20-40% 
cazuri), dar pot fi şi ploile de gheaţă, crupuşoara de zăpadă, ninsorile slabe, etc. Chiciura cel mai 
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des se formează în prezenţa ceţei sau aerului ceţos, în a doua jumătate a nopţii, iar poleiul cel mai 
des se formează dimineaţa şi seara.  

2. Repartizarea neuniformă a poleiului şi chiciurii pe teritoriul Moldovei este determinată de 
influenţa complexă a diferitor factori care iau parte în procesul de formare a lor (fenomenele 
atmosferice, caracterul reliefului, expoziţia şi înclinaţia versanţilor, altitudinea locului, gradul de 
expunere faţă de vânturile umede, etc.). 

3. Ariile cele mai vulnerabile la depunerile de gheaţă sunt culmile cele mai înalte dar şi 
depresiunile şi culoarele de vale, versanţii sudici şi vestici expuşi vânturilor umede unde există cele 
mai favorabile condiţii pentru geneza depunerilor de gheaţă. Cel mai mult este afectat de procesul 
formării depunerilor de gheaţă regiunea Codrilor (în medie 18 zile pe an). 

4. Numărul de zile cu polei pe teritoriul Moldovei în medie variază între 4 şi 18 pe an, iar 
numărul zilelor cu chiciură - variază în limitele a 5 – 16. Numărul anual cel mai mare de zile cu 
polei pe teritoriul Moldovei constituie de la 10 până la 46 de zile, iar cu chiciură – de la 13 până la 
24 de zile.  

5. Valorile maximale a depunerilor de gheaţă (de toate tipurile) în partea de nord şi centrală a 
republicii se semnalează predominant în timpul vânturilor de sud-est, iar în sudul ţării în timpul 
vânturilor din sud şi nord. Cele mai favorabile condiţii pentru atingerea dimensiunilor maximale a 
poleiului sunt în limitele vitezei vântului de 2-5m/s.  
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CONDIȚIILE METEOROLOGICE DE FORMARE ȘI IMPACTUL NEGATIV  
AL CEȚURILOR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA  

 
Boian Ilie, Șova E. 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 
 

Abstract. For the present study the following were established: favorable synoptic conditions for the genesis of the main fog 
types; values of the main parameters of the mist; their impact on the economic activity of society; measures to mitigate the negative 
impact of dense and long-lasting mist. Thus, it has been determined that the most frequent mists are on high relief forms due to the 
adiabatic cooling of the air when lifting it on the slopes. On these forms of relief the annual number of days with fog is over 40-50 
(includes the central part of the republic). A similar number of fog days are reported on average in the year and in the southeast of 
the republic - near the Nistru river, caused by the penetration of the winds on the coast during the cold period of the year. In the rest 
of the territory, the number of days with fog varies between 20 and 40 days a year. Throughout the year mists are the most common 
in December (6-11 days), and the most rare - in July. In the summer (June - August) the number of days with fog is very small or can 
be missed altogether. The duration of mist, as well as the number of days with fog on the territory of the republic is characterized by 
a large variety, oscilating between 160 and 430 hours per year. The longest are advetic fogs. 
 

Cuvinte cheie: risc, ceaţa din interiorul aceleiaşi mase de aer, ceaţa frontală, impact, prognoze și avertizări, 
măsuri de diminuare a consecințelor.  
 

INTRODUCERE 
Ceaţa este un fenomen meteorologic care se formează în atmosfera inferioară, în pătura de aer 

din vecinătatea solului. Se compune din picături foarte mici de apă sau cristale de gheaţă, extrem de 
fine, cu dimensiuni microscopice, care plutesc în aer şi reduc vizibilitatea orizontală sub 1 km.  

Structura şi caracteristicile microfizice ale ceţei sunt similare celor ale norilor de care se 
deosebeşte numai prin faptul că ea se află în contact cu suprafaţa terestră, pe când norii au baza la o 
înălţime oarecare deasupra acesteia. Ceaţa se poate forma când aerul este saturat în vapori de apă la 
temperaturi de la +5 şi până la -5ºC şi o viteză a vântului de 1-3 m/s. Dacă în aer există numeroase 
nuclee de condensare (fum, praf, etc.) atunci condensarea se poate produce şi la valori ale umidităţii 
relative sub 100%, ceea ce explică frecvenţa ceţii în aerul impurificat al oraşelor. 

La temperaturi foarte geroase (sub -30ºC) microcristalele de gheaţă care alcătuiesc ceaţa se 
pot forma (prin sublimare) și la umidităţi relative egale sau chiar mai mici de 80%, deoarece starea 
de saturaţie deasupra gheţii este mai scăzută decât deasupra picăturilor de apă.  

Reducerea vizibilităţii orizontale depinde de structura ceţii, în special de concentraţia 
volumetrică şi de distribuţia picăturilor de diferite mărimi. Această structură depinde la rândul său 
de natura aerosolului atmosferic, de modul de formare a ceţii şi de vechimea acesteia. 

Având dimensiuni mici, particulele care alcătuiesc ceaţa au o putere de cădere foarte mică şi 
se pot menţine în aer timp îndelungat, putând fi purtate de vânt dintr-un loc în altul. Ceţurile pot fi 
alcătuite deopotrivă din picături fine de apă, din cristale de gheaţă sau din ambele. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

La baza întocmirii prezentei lucrări s-a utilizat fondul de date climatice provenit din arhiva 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru toate stațiile meteorologice privind: regimul 
temperaturii și umidității aerului; regimul parametrilor meteorologici la suprafața solului în zilele cu 
ceață; date privind caracterul fragmentării reliefului. Datele factologice menționate mai sus au fost 
prelucrate cu utilizarea metodelor statistice.  

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Pentru studiul de față au fost prelucrate și analizate șirurile de date privind regimul 
temperaturii și umidității aerului și a parametrilor meteorologici la suprafața solului în zilele cu 
cețuri, pentru toate staţiile meteorologice din subordinea SHS, cu perioada de cercetare pentru 
ultimele 3 decenii. De asemenea, au fost stabilite următoarele: condițiile sinoptice favorabile pentru 
geneza tipurilor principale de ceață; valorile principalilor parametri a ceții; impactul lor asupra 
activității economice a societății. De asemenea, au fost stabilite măsurile pentru diminuarea 
impactului negativ al cețurilor dense și de lungă durată. 
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După condiţiile sinoptice generale de formare ceaţa se împarte în două categorii mari şi 
anume: ceaţa din interiorul aceleiaşi mase de aer şi ceaţa frontală.  

Ceaţa formată în interiorul aceleiaşi mase de aer este bazată pe evaporare (ceaţă de mare; 
ceaţă de lac, ceaţă de râu, ceaţă de mlaştină, etc.) sau prin răcirea aerului (ceaţă de radiaţie, ceaţă 
de advecţie, ceaţă advectiv - radiativă, ceaţă adiabatică, ceaţă de amestec, ceaţă industrială). 

Ceaţa frontală apare în zonele de separaţie a maselor de aer cu însuşiri fizice diferite. 
Suprasaturaţia se produce atât datorită amestecului şi răcirii adiabatice, cât şi evaporării 
precipitaţiilor care însoţesc fronturile. După poziţia faţă de linia frontului, ceaţa frontală poate fi: 
prefrontală, legată de linia frontului şi post-frontală.  

În Republica Moldova ceţurile se semnalează destul de frecvent, îndeosebi în perioada rece a 
anului – din octombrie şi până în luna martie (20-45 zile). În perioada rece a anului predomină 
ceţurile advective, formate în rezultatul advecţiei aerului cald şi umed care pătrunde de pe Oceanul 
Atlantic, Marea Mediterană şi Marea Neagră pe suprafaţa răcită a teritoriului republicii. Condiţii 
favorabile pentru apariţia ceţurilor advective se creează mai frecvent în cazul staţionării 
anticiclonului în regiunea Povolgiei sau la sudul Uralului, când prin periferia lui de vest are loc 
advecţia aerului cald dinspre sud sau pătrunderea maselor de aer cald de pe Oceanul Atlantic prin 
periferia de nord a Anticiclonului Azoric, de asemenea, – în sectoarele calde ale cicloniloră[1,2].  

Frecvența mare a numărului de zile cu ceață a fost obținută în sezoanele în care activitatea 
ciclonică in Marea Mediterană a fost relativ intensă. De asemenea, și anticilonul Est European în 
situația respectivă are o extindere deosebită. Aceste forme barice formează împreună un regim de 
circulație specific de iarnă, caracterizând un regim de blocaj, iar dacă nu există un regim de blocaj 
evident pentru partea central-estică a Europei, există cel putin o zonalitate la latitudini relativ mari 
in general slab reprezentată. Acest regim de blocaj a fost caracteristic unui șir întreg de ani în 
ultimele 3 decenii. Ciclonul mediteraneean favorizează apariția ceții prin aport de umezeală și 
inversiuni de natură frontală iar anticiclonul Est-European determină apariția ceții prin inversiuni de 
radiație (subsidentă). Număr mare de zile cu ceață s-a înregistrat și atunci când sudul continentului 
European se află sub regim anticiclonic sau câmp baric relativ ridicat, iar circulația zonală se află la 
latitudini mai mari[1,2]. 

În perioada caldă a anului (aprilie-septembrie) ceţurile se semnalează mai rar (2-10 zile), 
deoarece aerul ce pătrunde din afara teritoriului este mai rece faţă de temperatura suprafeţei active, 
iar încălzindu-se, el se îndepărtează de la punctul de rouă.  

Transformarea mai rapidă a maselor de aer în perioada caldă contribuie la predominarea 
ceţurilor radiative în această perioadă a anului. Ele apar în rezultatul răcirii radiative a aerului în 
orele nocturne şi de dimineaţă pe timp cu nebulozitate neânsemnată, vânt slab şi umiditate relativă 
înaltă.  

Aşa condiţii de obicei se observă în anticicloane sau în dorsale cu presiune înaltă, iar uneori în 
câmpul baric diminuat în timpul înseninărilor. Odată cu creşterea insolaţiei în orele de zi ceţurile se 
împrăştie. În perioada rece ceţurile, condiţionate de răcirea radiaţională, alcătuiesc doar 30% din 
toate cazurile de ceţuri. 

Sub acţiunea comună a doi factori – advectiv şi radiaţional – se formează ceaţa mixtă 
(advectiv-radiativă). Formarea acestui tip de ceaţă este legată de transformarea aerului cald, 
predominant maritim, în cel continental. 

Toate tipurile de ceţuri descrise se formează în rezultatul răcirii aerului, ca urmare se măreşte 
umiditatea relativă a lui pînă la starea de saturaţie cu vapori de apă. Altă condiție, care contribuie la 
creşterea umidităţii relative, este mărirea umidităţii absolute a aerului. În acest caz la atingerea 
saturaţiei aerului cu vapori de apă are loc apariţia ceţurilor de evaporare. 

Datorită varietăţii mari a suprafeţei active pe teritoriul republicii se observă o repartizare 
foarte neuniformă a numărului de zile cu ceţuri, cât şi a duratei lor. Cele mai frecvente ceţuri sunt 
pe formele înalte de relief datorită răcirii adiabatice a aerului la ridicarea lui pe versanţi. Pe aceste 
forme de relief numărul anual de zile cu ceaţă constituie peste 40-50. Un număr asemănător de zile 
cu ceaţă se semnalează în medie pe an şi în sud-estul republicii – în apropierea limanului Nistrului, 
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determinat de pătrunderea vânturilor de pe liman în perioada rece a anului. În restul teritoriului 
numărul de zile cu ceaţă oscilează între 20 şi 40 zile pe an. Pe parcursul anului ceţurile sunt cele 
mai frecvente în luna decembrie (6-11 zile), iar cele mai rare – în iulie. Vara (iunie – august) 
numărul de zile cu ceaţă este foarte mic sau pot lipsi cu totul. 

Durata ceţurilor, ca şi numărul de zile cu ceaţă pe teritoriul republicii se caracterizează printr-
o varietate mare, oscilând între 160 şi 430 ore pe an. Asupra duratei ceţurilor influenţează aceiaşi 
factori, ca şi asupra numărului de zile cu ceaţă. Cele mai îndelungate sunt ceţurile advective. În 
1995 la nordul republicii (Briceni) ceaţa s-a păstrat pe parcursul a 233 ore (28 ianuarie-6 februarie). 
În Sud-Estul Moldovei (Olăneşti) în decembrie 1961 ceaţa a durat 138 ore. Aşa ceţuri îndelungate 
se semnalează totuşi rar. Ceţurile cu durata de peste 20-30 ore, ca regulă, au loc o dată în 10 – 15 
ani [3,4,5]. Cele mai îndelungate ceţuri sunt iarna. 

Un interes mare prezintă intensitatea ceţurilor, deoarece de acest parametru depinde 
activitatea normală a transportului. Vizibilitatea este indicele intensităţii ceţii. Ceţurile cu 
vizibilitatea mai mică de 50 m sunt rare – 1-2 ori pe an; de obicei vizibilitatea variază între 200 şi 
1000 m. Ceaţa prezintă importanţă meteorologică în sensul că micşorează insolaţia, reduce 
evapotranspiraţia, diminuează radiaţia efectivă şi deci răcirea excesivă a solului şi a plantelor, 
micşorînd pericolul de îngheţ în anotimpurile de primăvară şi toamnă.  

Oricât ar părea de neverosimil, ceaţa constituie un fenomen atmosferic deosebit de periculos. 
Această afirmaţie pare neverosimilă, deoarece ceaţa este previzibilă, se formează cu viteză 
moderată şi nu declanşează careva energii. Şi totuşi, învăluind porţiuni mai mari sau mai mici ale 
suprafeţei terestre, în care vizibilitatea orizontală scade uneori până la câţiva metri, ea creează 
dificultăţi considerabile atât pentru navigaţia aeriană, maritimă şi fluvială, cât şi pentru 
transporturile rutiere, feroviare şi electrice. În astfel de condiţii, numărul accidentelor de circulaţii 
creşte vertiginos, ceea ce atrage după sine sporirea corespunzătoare a pierderilor de vieţi omeneşti şi 
de bunuri materiale. 

 

 
Fig.1 Ceața densă – risc major pentru toate tipurile de transport 

 
În Republica Moldova ceţurile cu vizibilitatea de 50 m şi mai puţin sunt destul de rare, 

frecvenţa lor nu întrece 1% din numărul total de ceţuri. Frecvenţa ceţurilor cu vizibilitatea mai mică 
de 100 m pe o mare parte a republicii constituie 2-9%. 

Picăturile de ceaţă, căzând pe obiectele materiale aflate sub cerul liber, contribuie la 
diminuarea stării lor şi la corozia metalelor. Ceţurile contribuie la creşterea poluării aerului în 
oraşele mari acumulând produsele emise de întreprinderile industriale. De regulă, ceaţa urbană, 
este un amestec de picături de apă (sau cristale de gheaţă) cu particule solide de diferite dimensiuni 
şi diverse gaze impurificatoare. Tocmai de aceea englezii au numit-o generic ˝smog˝, adică printr-
un termen rezultat din combinarea cuvintelor ˝smoke˝ (fum) şi ˝fog˝ (ceaţă).  

Măsurile de diminuare şi combatere a consecințelor negative ale ceţei. Acţiunea de 
diminuare a efectelor ceţii în general şi a ceţii urbane în special, presupune mai întâi de toate o 
cunoaştere profundă a fenomenului.  

A lupta cu ceaţa înseamnă, în primul rând, a reduce la minimum emisia de impurităţi 
antropice. În situaţiile când ceaţa acoperă pistele unor aeroporturi importante, pot fi utilizate 
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anumite metode de combatere a ei. Acestea nu sunt, până în prezent, nici ieftine şi nici foarte 
eficiente. 

Printre metodele de combatere a ceţii se numără: încălzirea aerului din apropierea suprafeţei 
terestre; împrăştierea în ceaţă a unor substanţe higroscopice (pentru contopirea picăturilor care o 
alcătuiesc); emiterea unor unde sonore (care favorizează contopirea şi precipitarea picăturilor de apă 
din ceaţă); însămânţarea cu dioxid de carbon solid a ceţurilor; însămânţarea cu picături suprarăcite 
sub -4ºC (pentru îngheţarea şi precipitarea acestora) etc. 

 
CONCLUZII 

1. Ceaţa se poate forma când aerul este saturat în vapori de apă la temperaturi de la +5 şi până 
la -5ºC şi o viteză a vântului de 1-3 m/s. Dacă în aer există numeroase nuclee de condensare (fum, 
praf, etc.) atunci condensarea se poate produce şi la valori ale umidităţii relative sub 100%, ceea ce 
explică frecvenţa ceţii în aerul impurificat al oraşelor. 

2. În Republica Moldova ceţurile se semnalează destul de frecvent, îndeosebi în perioada rece 
a anului – din octombrie şi până în luna martie (20-45 zile). Pe parcursul anului ceţurile sunt cele 
mai frecvente în luna decembrie (6-11 zile), iar cele mai rare – în iulie. În perioada rece a anului 
predomină ceţurile advective, formate în rezultatul advecţiei aerului cald şi umed care pătrunde de 
pe Oceanul Atlantic, Marea Mediterană şi Marea Neagră pe suprafaţa răcită a teritoriului republicii.  

3. În perioada caldă a anului (aprilie-septembrie) ceţurile se semnalează mai rar (2-10 zile), 
deoarece aerul ce pătrunde din afara teritoriului este mai rece faţă de temperatura suprafeţei active, 
iar încălzindu-se, el se îndepărtează de la punctul de rouă.  

4. Cele mai frecvente ceţuri sunt pe formele înalte de relief din partea centrală a republicii 
datorită răcirii adiabatice a aerului la ridicarea lui pe versanţi. Pe aceste forme de relief numărul 
anual de zile cu ceaţă constituie peste 40-50. În restul teritoriului numărul de zile cu ceaţă oscilează 
între 20 şi 40 zile pe an. Durata ceţurilor, de asemenea, se caracterizează printr-o varietate mare pe 
teritoriul republicii, oscilând între 160 şi 430 ore pe an.  

5. În Republica Moldova ceţurile cu vizibilitatea de 50 m şi mai puţin sunt destul de rare, 
frecvenţa lor nu întrece 1% din numărul total de ceţuri. Frecvenţa ceţurilor cu vizibilitatea mai mică 
de 100 m pe o mare parte a republicii constituie 2-9%.  

6. Ceața intensivă creează dificultăţi considerabile atât pentru navigaţia aeriană, maritimă şi 
fluvială, cât şi pentru transporturile rutiere, feroviare şi electrice. În astfel de condiţii, numărul 
accidentelor de circulaţii creşte vertiginos, ceea ce atrage după sine sporirea corespunzătoare a 
pierderilor de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale. 

7. Printre metodele de combatere a ceţii se numără: încălzirea aerului din apropierea 
suprafeţei terestre; împrăştierea în ceaţă a unor substanţe higroscopice (pentru contopirea picăturilor 
care o alcătuiesc); emiterea unor unde sonore (care favorizează contopirea şi precipitarea picăturilor 
de apă din ceaţă); însămânţarea cu dioxid de carbon solid a ceţurilor; însămânţarea cu picături 
suprarăcite sub -4ºC (pentru îngheţarea şi precipitarea acestora) etc. 
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Abstract. In recent years, for spatial geographic analysis have developed unprecedentedly the computing systems in 
parallels of specialized software. We are witnessing a real explosion of the specialized software industry of the SIG (Geographical 
Information Systems) type. With these systems, a detailed geomorphological analysis was possible. First of all, the cartographic 
foundation was the topographic map, which resulted in a series of thematic maps: hypsometry, slope, aspect etc. The Plesu and 
Vorona catchment fits in a typically hilly relief, with altitudes over 400 m. Sculpture of relief presents a great variety of relief forms, 
where there are many current modeling processes. 
 

Cuvinte cheie: Particularități geomorfologice, SIG, bazine hidrografice Pleșu și Vorona, județul Botoșani 
 

INTRODUCERE 
Bazinele hidrografice Pleşu şi Vorona sunt afluenţi de stânga ai râului Siret, principalul 

colector din Moldova. Sunt situate în nord-vestul Podişului Moldovei, respectiv în Podişul Sucevei, 
subunitatea Dealul Mare care se înscrie în dealurile înalte din stânga Siretului (fig.1). Din punct de 
vedere geomorfologic aparţine provinciei Platformei Moldoveneşti, reprezentată prin Platforma 
Mândreştilor - Şaua Bucecii, din extremitatea estică a Podişului Sucevei, aşezată în stânga Siretului 
[3]. 

 
Fig.1 Poziția geografică a bazinelor hidrografice Pleșu și 

Vorona 
 

Cumpăna de ape dintre bazinul Pleşu şi bazinul Bahluiului se află în partea de est a teritoriului 
Tudora şi constituie în acelaşi timp culmea interfluvială dintre bazinele Siretului şi ale Prutului. 
Limita nordică, cuprinsă între albia minoră a râului Siret şi versantul vestic al Dealului Crivăţ, 
desparte teritoriul aflat in studiu, de teritoriul comunei Vlădeni. Limita de est se află în apropierea 
liniei de contact dintre Podişul Sucevei şi Câmpia colinară a Jijiei, pe interfluviul Miletin - 
Dresleuca şi valea Miletinului, se continuă spre sud paralel cu şoseaua Botoşani - Vorona, apoi prin 
plină zonă forestieră (Dealurile Gordeloaia, Sihăstria) despărțind Vorona de teritoriile comunelor 
Curteşti şi Cristeşti aparţinând judeţului Botoşani. Limita de sud este cuprinsă între albia minoră a 
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Siretului la vest şi până în apropiere de Dealul Mare, la est, desparte această zonă de teritoriul 
comunei Tudora. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Aceste două bazine hidrografice Pleșu și Vorona au fost puțin studiate, fapt demonstrat de 
materialul informativ, care la scară regională este redus mai ales pentru studierea pârâului Vorona. 
Astfel, pentru colectarea informațiilor, dar și pentru depistarea unor modificări survenite în timp 
față de materialul grafic și cartografic existent, au fost realizate mai multe expediții în cele două 
bazine. 

La efectuarea acestui studiu s-au utilizat hărțile topografice cu scara 1:25000, unde s-au 
selectat curbele de nivel, cotele altitudinale, râurile și afluenții săi, precum și localitățile. Datele au 
fost prelucrate cu ajutorul Sistemelor Informaționale Geografice (SIG) realizându-se o serie de hărți 
tematice: hărțile hipsometrice, cele ale pantelor, a expoziției terenurilor, a densității fragmentării 
reliefului și a adâncimii fragmentării reliefului [1]. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Analizând harta hipsometrică rezultată se observă o evidentă asimetrie atât longitudinală cât 

şi altitudinală, altitudinile în cele două bazine scad dinspre est spre vest, clasele sub 200 m se 
alungesc spre vestul bazinelor, ca urmare a văii Siretului. (fig. 2). 

 

  
Fig. 2 Harta hipsometrică și a pantelor în bazinele hidrografice Pleşu şi Vorona 

În ambele bazine, altitudinile cele mai înalte le întâlnim în est, în bazinul Vorona (Dealul 
Mare-Sihăstria - 477,7 m), în bazinul Pleşu (Dealul Mare-Tudora cu 586 m), ceea ce relevă o 
evidentă maturitate a reliefului, acesta fiind exondat din apele mării Sarmatice mult mai timpuriu 
decât partea vestică unde valorile pot ajunge chiar şi la 4 m, confluenţa celor două pâraie cu râul 
Siret. 

Înclinarea terenului reprezintă una din cele mai complexe şi esenţiale caracteristici 
cantitative ale reliefului. Ea însumează atât efectele structurii cât şi ale morfogenezei, constituind în 
acelaşi timp un factor esenţial al potenţialului morfogenetic actual [4]. Harta pantelor reliefului în 
cele două bazine hidrografice Pleşu şi Vorona cuprinde valori continui, de la 0-90˚ clasificate pe 
intervale ce variază de  la sub 1˚, la valori mai mari de 25˚. 

155 
 



Riscuri naturale și tehnogene 
 

Altă caracteristică morfometrică o constituie expoziţia terenurilor sub aspect cantitativ, adică 
mărimea arealelor aflate sub diferite orientări. Analizând cele două grafice observăm că în bazinul 
Vorona ponderea cea mai mare a versantilor de 23,52 % au o expoziţie NE, fiind de fapt frunţi de 
cuestă cu aceeași orientare, urmate de o expoziţie V de 17,24 %. În schimb, în bazinul Pleşu situaţia 
nu stă la fel, versanții ce prezintă frunţi de cuestă au orientare V, cu un procentaj de 24,8 % și cei cu 
expoziţie SV cu 18,84 % (fig. 3 și fig.4) 

 

 

 

 
Fig. 3 Expoziția terenurilor în bazinul hidrografic Vorona Fig. 4 Expoziția terenurilor în bazinul hidrografic Pleșu 

 
Fragmentarea orizontală a reliefului în cele două bazine, dar mai ales în bazinul Pleşu 

prezintă valori mult mai mari decât în bazinul Vorona, ajungând uneori la valori ce depăşesc 1000-
1100 m/km2 în zone din cursul superior, în zonele de confluenţă, pentru ca în cursul mijlociu să fie 
redusă densitatea şi adâncimea fragmentării în bazinul Pleşu, iar în cel inferior sa scadă sub 300 m/ 
km2 (fig. 5). 

  
Fig.5 Harta fragmentării reliefului în bazinele hidrografice 

Pleșu și Vorona 
Fig.6 Harta energiei reliefului în bazinele hidrografice 

Pleșu și Vorona 

După cum se observă şi în harta adâncirii fragmentării se conturează în zona dealurilor înalte 
aparţinând Masivului D. Mare - Tudora, D. Bobieicii, D. Ţăruş din bazinul Pleşu, D. Mesteacănului 
din bazinul Vorona şi polul opus de fragmentare fiind reprezentat de Culoarul Şiretului (fig.6). 
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După o analiză a celor două hărţi se evidenţiază faptul că bazinul Pleşu prezintă o fragmentare 
mult mai accentuată decât în bazinul Vorona, aceasta se datorează şi subtratului litologic, 
altitudinilor mult mai ridicate în bazinul Pleşu şi înclinarea mai proeminentă a versanţilor aflaţi mai 
ales în bazinul superior. 

Rolul morfogenetic principal în conturarea reliefului îl reprezintă totuși factorii externi, 
reprezentați prin rețeaua hidrografică și totalitatea proceselor de versant. 

Acești factori ajutați de condițiile climatice și de existența complexului de roci sedimentare 
friabile au contribuit la formarea celui mai larg ansamblu morfologic al celor două bazine și al celor 
două localități prin care acestea curg - relieful sculptural [2]. El înglobează interfluvii în cele două 
bazine, cu un procentaj de peste 70 %, dă nota dominantă a reliefului, este lipsit de existența unor 
orizonturi dure care să-l protejeze, precum și prezența versanţilor cu pante mai mari de 3-4 °, 
modelaţi prin eroziune, deplasări de teren, torenţi. Relieful de cueste are o importanţă aparte, în 
special prin prezenţa asimetriei structurale cauzată de înclinarea secundară pe direcţie vest-est, 
urmare a înălţărilor neotectonice ale orogenului carpatic. 

Eroziunea areolară este procesul cel mai răspândit şi cu semnificaţie geomorfologică cea 
mai mare din întreg arealul studiat. Pe versanţii cu înclinări de 3-5° spălările sunt slabe, pe pantele 
cu valori de 5-10°, eroziunea este moderată, iar pe cele mai mari de 10-15° este puternică şi foarte 
puternică. Eroziunea medie anuală este de circa 30-50 t/ha/an se manifestă pe suprafeţe întinse de 
pe D. Curţii, D. Rediu, D. Zârna şi peste tot unde se practică arătura din deal în vale sau crearea de 
drumuri pe această direcţie (fig. 7). 

  
Fig. 7 Eroziune în suprafaţă pe fruntea de cuestă a dealului 

Zârna 
Fig. 8 Ravenă discontinuă pe versantul stâng al văii Fundoaia 

 
Eroziunea în adâncime este prezentă pe versanţii cu înclinări de peste 5-10°, dar cu o 

frecvenţă mai mare în sectoarele unde predomină faciesul-psamitic-psefitic şi în zonele 
predominant nisipoase sau argilo-nisipoase. Semnalăm astfel de aspecte geomorfologice pe 
versantul vestic al D. Viei-Corneţ, versantul vestic al D. Mesteacăn în zona Sărăciune, în lungul 
abrupturilor cuestiforme şi în zonele predominant nisipoase sau argilo-nisipoase. 

Pe versanţii dealurilor menţionate sunt întâlnite ravenele şi ogaşele ce se desfăşoară uneori pe 
zeci de metri, fiind situate la distanţe de 50-70 m unele de altele. Sunt sinuoase şi adânci de 0,5-0,8 
m pe culme şi spre baza versanţilor se adâncesc până la 1,2-2 şi chiar 3,4 m. Pe versantul de vest al 
D. Fundoaia datorită eroziunii liniare puternice adâncimea acestora variază de la 3-8-12 m (fig. 8).  

Deplasările de teren în bazinele aflate în studiu sunt determinate de mai mulţi factori: 
structura geologică, existenţa formaţiunilor argilo-mamoase peste care se aştern luturi loessoide, 
pantele mari mai ales în bazinul Pleşu, prezenţa stratelor acvifere pe versanţi, alternarea perioadelor 
secetoase cu cele ploioase, defrişările din ultimele două secole. 

Surpările, se produc atât în lungul cornişelor de alunecare de la partea superioară a 
versanţilor, cât şi în lungul albiilor minore adâncite. Declanşarea lor are loc datorită circulaţiei 
descendente a apelor provenite din precipitaţii, a variaţiilor de temperatură, a subsăpărilor de către 
apele subterane sau de suprafaţă (fig. 9). 
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Fig. 9 Surpări şi alunecări în malurile pârâului Zârna Fig. 10 Alunecări de teren pe versantul drept al pârâului Zârna. 

 
Alunecările de teren pe teritoriul zonei Vorona nu afectează decât anumite areale de pe 

versanţii dealurilor: Lupăria, Dubas, La Niţescu, Gura Goronei, Chiscovata, Humăria, Ţiclău, 
Bulhac, cele mai extinse alunecări în această zonă sunt cele monticulare. 

În schimb, în zona comunei Tudora sunt deosebit de frecvente alunecările mai ales în bazinul 
superior al pârâului Pleşu. Deluviile stabile, cu fragmentare sub formă de trepte masive sau 
monticuli proeminenţi care se întâlnesc pe versantul de nord al D. la Bobeici, cei de pe flancurile de 
nord şi de vest ale D. Ţăruş, de pe versanţii sudici ai dealurilor Zârna, Pleşu şi Pleşuţa acestea 
capătă o dezvoltare deosebită în anii cu precipitaţii abundente (fig. 10). 
 

CONCLUZII 
 

În concluzie subliniem faptul că pe teritoriul celor două bazine hidrografice Pleşu şi Vorona 
se manifestă numeroase şi variate procese de modelare actuală, favorizate de prezenţa unei cuverturi 
de depozite friabile, uşor de modelat și de climatul cu nuanţă continentală mai pronunţată.  

Din punct de vedere morfometric, în bazinele hidrografice Pleșu și Vorona se prezintă o mare 
diversitate de indicatori cantitativi, cu altitudini ce depașesc 400 m în Vorona și peste 500 m în 
Pleșu. Versanții cu expoziție vestică au declivități mari în partea estică a bazinului Pleșu, iar în 
bazinul Vorona versanții cu declivități de peste 25o au orientare nord-estică.  

Relieful sculptural prezintă o mare diversitate de forme de relief. Relieful de cueste are o 
importanţă aparte, în special prin prezenţa asimetriei structurale cauzată de înclinarea secundară pe 
direcţie vest-est, urmare a înălţărilor neotectonice ale orogenului carpatic. 

 Un semnal de alarmă considerăm că trebuie tras asupra factorului antropic, care prin 
intervenţia sa în ultimele secole a dus la defrişări masive ale pădurilor (peste 1000 ha), desţeleniri 
ale pajiştilor de pe versanţi, agrotehnica rudimentară folosită în trecut este prezentă şi astăzi, toate 
acestea au favorizat şi favorizează procese geomorfologice actuale deosebit de active. 
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INFLUENŢA NANOPARTICULELOR TiO2 ASUPRA MULTIPLICĂRII  
TULPINII SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20  

ŞI POTENŢIALULUI EI BIOSINTETIC 
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Abstract. The paper provides information on the influence of different concentrations of 30 nm TiO2 nanoparticles on the 

multiplication of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain, cell biomass and protein, total carbohydrate, β-glucan 
contents. It was found that titanium dioxide nanoparticles in the studied concentrations, did not change the process of cell 
reproduction, biomass production, carbohydrate content at the studied yeast strain and insignificantly decreased the protein content. 
Enhancing of the β-glucans accumulation efficiency in the Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain is produced on 
cultivation on the nutrient medium supplemented with titanium dioxide nanoparticles at concentrations of 10,0-15,0 mg/L. The 
identified properties of TiO2 nanoparticles highlight the perspective of their application in the yeast cultivation biotechnology and 
the production of polysaccharide components. 

 
Cuvinte cheie: nanoparticule TiO2, Saccharomyces cerevisiae, biomasa, proteine, carbohidraţi, β-glucani 

 
INTRODUCERE 

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în ultimul deceniu se caracterizează prin studii intensive 
asupra proprietăţilor obiectelor nanodimensionale şi prin elaborarea diferitor tehnologii de aplicare 
a acestora în practică. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate [3, 14], sugerează că 
progresul în această direcţie va contribui la rezolvarea multor probleme cu care se confruntă 
omenirea. În acelaşi timp, nu există dubii că aplicarea pe scară largă a nanotehnologiilor, care 
înseamnă, de fapt trecerea la un nou nivel, mai înalt al progresului ştiinţific şi tehnologic, are şi 
reversul său, cu noi pericole, legate de cercetarea insuficientă a proprietăţilor, caracteristicilor şi 
acţiunilor necunoscute ale obiectelor nanometrice. 

Unul dintre aceste pericole, recunoscut astăzi de majoritatea cercetătorilor, este insuficienţa 
informaţiei privind influenţa nanomaterialelor asupra organismelor vii, inclusiv a omului. Astfel, 
devine important să se determine condiţiile utilizării unor nanotehnologii sigure pentru sistemele 
vii, în special pentru om, problemă care este frecvent discutată în numeroase lucrări ştiinţifice [17, 
21]. Merită evidenţiat faptul că proprietăţile unice ale nanoparticulelor, cum ar fi dimensiunile mici, 
suprafaţa specifică mare şi reactivitatea ridicată oferă posibilităţi largi de aplicare a acestora în 
practică, pentru binele omului, dar în acelaşi timp pot ascunde riscuri grave pentru om. În aşa mod, 
rezultă că pentru a estima pericolele şi a reduce riscurile posibile, sunt necesare studii biologice 
sistematice ale efectelor nanoparticulelor şi nanomaterialelor asupra organismelor vii. 

Deşi este studiată influenţa nanoparticulelor asupra diferitor obiecte biologice, cele mai des 
utilizate sunt microorganismele [9]. Astfel, a fost studiată influenţa diferitor nanoparticule asupra 
creşterii, dezvoltării şi activităţii enzimatice a micromicetelor [20], bacteriilor [7, 19] şi levurilor [6, 
18]. 

Activitatea biologică a nanoparticulelor depinde atât de caracteristicile principale ale acestora: 
dimensiunea, forma, suprafaţa de contact, compoziţia şi structura stratului de stabilizare, cât şi de 
varietatea taxonomică a microorganismului care serveşte în calitate de cultură de referinţă [9]. Acest 
fapt ne sugerează că utilizarea nanoparticulelor în orice scop, necesită studii detaliate şi abordare 
specifică în fiecare caz concret, privind evidenţierea parametrilor optimi. 

În lucrările mai multor autori sunt expuse rezultatele influenţei diferitor  nanoparticule (oxizi 
ai Au, Ag, Ti, Si, Zn) asupra celulei microbiene din care concluzionăm că acestea, în dependenţă de 
structură şi concentraţie, pot stimula sau inhiba creşterea şi activitatea biosintetică a 
microorganismelor [4, 10].  

Nanoparticule cu efect reglator sunt cele ale dioxidului de titan. Funcţionalitatea 
nanoparticulelor de TiO2 este expusă în diferite publicaţii în care se menţionează eficienţa utilizării 
acestora în industria alimentară, medicină, microbiologie, cosmetologie, la producerea vopselelor, 
pigmenţilor [15]. Comparativ cu alţi agenţi antimicrobieni, TiO2 merită atenţie datorită stabilitaţii 
înalte, toxicităţii joase pentru mediul ambiant, costului relativ mic, activităţii biologice, etc. Posibile 
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mecanisme de influenţă a nanoparticulelor TiO2 la nivel celular au fost cercetate de către mai mulţi 
specialişti în domeniu care au elucidat unele procese ce au loc în cazul aplicării nanoparticulelor 
[11, 15]. Cele expuse mai sus determină importanţa evaluării efectelor nanoparticulelor TiO2 asupra 
levurilor, aprecierea perspectivei şi riscurilor de aplicare ale acestora în biotehnologia levurilor.  

Aşadar, scopul constă în elucidarea acţiunii nanoparticulelor TiO2 asupra multiplicării levurii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi potenţialului ei biosintetic. 

  
MATERIALE ŞI METODE 

Obiect de studiu, mediu de cultură, condiţii de cultivare.  
În calitate de obiect de studiu a servit tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, 

brevetată ca producător de β-glucani, depozitată în colecţia laboratorului Biotehnologia Levurilor şi 
în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie [5]. 

Pentru cultivarea levurii a fost utilizat mediu de cultură YPD: 1% extract de drojdie, 2% 
peptonă, 2% glucoză, apă potabilă 1L, pH-5,5 [2]. 

În cercetări au fost utilizate nanoparticule TiO2 cu dimensiunea 30 nm, stabilizate în poli(N-
vinilpirolidon) (Poly(N-vinylpyrrolide)) (PVP) [1], puse la dispoziţia de către cercetătorii 
Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii. Concentraţiile nanoparticulelor utilizate la 
cultivarea levurilor au constituit 0,5; 1; 5; 10; 15; 20 mg/L. Nanoparticulele s-au adăugat sub formă 
de emulsie la etapa inoculării tulpinii. În varianta martor nu s-au aplicat nanoparticule. 

Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1L, pe agitator cu 
viteza de rotaţie 200 rot/min, la temperatura de 25°C, gradul de aerare – 81,3...83,3 mg/L, durata de 
cultivare submersă – 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 
2x106 celule/ml. 

Metode de cercetare.   
Numărul de celule dezvoltate pe mediul lichid s-a determinat spectrofotometric conform 

metodei [16]. 
Producţia de biomasă levuriană s-a determinat gravimetric [12]. 
Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost determinaţi la spectrofotometru PG T160 

VIS Spectrophotometer, la lungimea de undă 620 nm cu utilizarea reactivului antron şi D-glucozei 
în calitate de standard [8]. 

Determinarea conţinutului de β-glucani s-a realizat gravimetric [22]. 
Determinarea proteinei a fost efectuată spectrofotometric după metoda Lowry [13]. 
Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul setului de programe Statistica 

7, veridicitatea în comparaţie cu martorul - p≤ 0,05. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În legătură cu faptul că în ultimul timp, tot mai des se menţionează utilitatea nanoparticulelor 

TiO2 în diferite domenii, cercetările noastre au fost axate pe elucidarea posibilităţii de aplicare a 
nanoparticulelor TiO2 în biotehnologia cultivării levurilor, în vederea sporirii producţiei de β-
glucani. Pentru a demonstra eficienţa utilizării nanoparticulelor TiO2 (30 nm) în tehnicile de 
cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20, a fost iniţiat un studiu de apreciere a modificărilor 
următorilor indicatori bioproductivi: multiplicarea, producţia de biomasă, conţinutul de proteine, de 
carbohidraţi şi β-glucani. Studierea şi evidenţierea particularităţilor de acţiune a nanoparticulelor 
TiO2 asupra multiplicării celulelor s-a monitorizat timp de 48 ore de cultivare. 

Rezultatele experimentale ale influenţei nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor 
sunt prezentate în Figura 1 din care este evident că densitatea optică (OD), determinată la lungimea 
de undă λ=670 nm, în probele experimentale ale tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20 nu diferă 
substanţial de proba martor. Procesele care au loc în fiecare din etapele vitale ale levurii decurg în 
conformitate cu schemele clasice. 
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Fig. 1. Multiplicarea celulelor S. cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivarea în prezenţa nanoparticulelor TiO2. 

 
Deoarece în condiţiile fizico-chimice de cultivare modificate, cultura îşi poate schimba indicii 

de productivitate ca o reacţie de răspuns, în continuare a fost studiat potenţialul de producere a 
biomasei de către levură. Astfel, cantitatea de biomasă uscată obţinută după 120 ore de cultivare în 
profunzime în prezenţa nanoparticulelor dioxidului de titan în concentraţii de 0,5-20 mg/L s-a 
micşorat nesemnificativ (cu 3-6%) comparativ cu martorul (Figura 2). 

 

 
Fig. 2. Efectul diferitor concentraţii a nanoparticulelor TiO2 asupra conţinutului de biomasă  

la tulpina de levuri S. cerevisiae CNMN-Y-20. 
 

Din punct de vedere biotehnologic este important de a stabili gradul de modificare a 
capacităţilor biosintetice a culturii de levuri la acţiunea nanoparticulelor aplicate în procesul de 
cultivare. Astfel, în continuare a fost cercetată influenţa nanoparticulelor TiO2 asupra sintezei 
proteinelor la tulpina în studiu. Analiza comparativă a rezultatelor prezentate în Figura 3 a pus în 
evidenţă o cantitate redusă de proteine (în raport cu martorul) în biomasa levurii S. cerevisiae 
CNMN-Y-20, la cultivare în variantele experimentale cu aplicarea nanoparticulelor TiO2. 
Semnificative (cu 14,5-19,5% mai jos faţă de proba de referinţă) sunt probele experimentale în care 
au fost aplicate concentraţiile 0,5-1,0 mg/L de NPs TiO2. 

 

 
Fig. 3. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra conţinutului de proteine în biomasa levuriană. 
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În cadrul experienţelor ulterioare a fost monitorizat conţinutul de carbohidraţi totali şi β-
glucani la levura S. cerevisiae CNMN-Y-20. Studierea şi evidenţierea particularităţilor de acţiune a 
nanoparticulelor dioxidului de titan asupra cantităţii de carbohidraţi în biomasă a pus în evidenţă 
valori diferite în funcţie de concentraţia utilizată de nanoparticule. În variantele experimentale de 
cultivare a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în prezenţa nanoparticulelor TiO2 în diapazonul de 
concentraţii 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 şi 15,0 mg/L s-a înregistrat o majorare cu până la 7,5% a conţinutului 
de carbohidraţi în funcţie de concentraţie (Figura 4). Astfel, s-a demonstrat că nanoparticulele TiO2 
se manifestă ca reglatori şi pot asigura o stimulare moderată a sintezei carbohidraţilor la S. 
cerevisiae CNMN-20. 

 
Fig. 4. Efectele nanoparticulelor TiO2 asupra acumulării carbohidraţilor la tulpina de levuri S. cerevisiae CNMN-Y-20. 

 
Determinarea conţinutului de β-glucani, a indicat că în biomasa levurii S. cerevisiae CNMN-

20, la cultivare în prezenţa nanoparticulelor TiO2, au loc variaţii a acestui parametru comparativ cu 
proba martor. Astfel, sporirea conţinutului de β-glucani cu 7,2-19,8% mai mult comparativ cu 
martorul s-a observat la aplicarea concentraţiilor de 10,0-20,0 mg/L şi a constituit 18,8-21,0% la 
S.U. (Figura 5). La concentraţii mai mici a nanoparticulelor TiO2 (0,5-5,0 mg/L), efectul de 
stimulare lipseşte. 

 

 
Fig. 5. Conţinutul de β-glucani în biomasa S. cerevisiae CNMN-Y-20 la 

cultivare în prezenţa diferitor concentraţii nanoparticulelor TiO2. 
 

Aşadar, în premieră au fost efectuate cercetări privind stabilirea posibilităţii de utilizare a 
nanoparticulelor TiO2 în biotehnologia cultivării levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 şi obţinerii β-
glucanilor. Rezultatele au demonstrat eficienţa utilizării nanoparticulelor TiO2 la cultivarea tulpinii 
S. cerevisiae CNMN-Y-20 pentru majorarea randamentului de acumulare a β-glucanilor. În 
rezultatul cercetărilor efectuate, putem afirma că gradul de acţiune a nanoparticulelor TiO2 este 
determinat de concentraţiile utilizate. Proprietăţile depistate ale nanoparticulelor TiO2 evidenţiază 
perspectiva aplicării lor în biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii unor componente 
polizaharidice. 

 
 

98
100
102
104
106
108
110

0.5 1 5 10 15

%
 la

 m
ar

to
r 

Concentraţia NPs, mg/L 

Carbohidraţi, % S.U. 

20
40
60
80

100
120
140

0.5 1 5 10 15 20

%
 la

 m
ar

to
r 

Concentraţia NPs, mg/L 

β-glucani, % S.U. 

162 
 



Riscuri naturale și tehnogene 
 

CONCLUZII 
1. Gradul de acţiune a nanoparticulelor TiO2 cu dimensiunea 30 nm asupra tulpinii S. cerevisiae 

CNMN-Y-20 este determinat de concentraţiile utilizate. 
2. Nanoparticulele TiO2 cu dimensiuni de 30 nm nu modifică procesul de reproducere a 

celulelor, producţia de biomasă, conţinutul de carbohidraţi la levura S. cerevisiae CNMN-Y-
20, iar în concentraţii de 10,0-15,0 mg/L stimulează biosinteza β-glucanilor cu 7,2-19,8% 
comparativ cu proba martor. 

3. Luând în consideraţie lipsa schimbărilor evidente în procesul de multiplicare, acumulare a 
biomasei, carbohidraţilor şi stimularea biosintezei β-glucanilor, putem menţiona caracterul 
inofensiv al nanoparticulelor studiate şi riscul minimal al utilizării lor în biotehnologia 
levurii.  
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INFLUENŢA GENOTIPULUI ŞI A RAZELOR GAMA ASUPRA REGENERĂRII 
DE PLANTULE ÎN CULTURA IN VITRO LA TRITICALE 
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Abstract Triticale is an important cereal crop drown throughout the world. Research showed that the regeneration of 
young plants from mature embryos triticale depended on genotypic characteristics. The influence of gamma irradiation on 
calusogenesis, morfogenesis and plant regeneration of triticale was studied. The total number of regenerants plants was 30 
somaclones, and the acclimation was 20. Gamma rays significantly (P 0,001) affected the callus and morfogenic frequency 
(15,56%). The ANOVA test evidenced that the genotype had a strong impact (58,03%), which meant that calusogenesis, 
morphogenesis and regeneration rates mostly depended on genetic factors. 
 

Key words: triticale, gamma iradiation, somaclones, ANOVA test, calusogenesis, morphogenesis, plant 
regeneration. 

INTRODUCERE 
Cercetările triticalelor au o importanţă fundamentală şi aplicativă. Datorită provenienţei 

hibride complexe, triticale constituie un obiect de succes pentru cercetările din domeniul 
mutagenezei experimentale, astfel stabilind posibilităţi de sporire a variabilităţii genetice pentru 
obţinerea formelor noi valoroase. 

Unul din cel mai important factor după intensitate este acţiunea radiaţiei ionizante asupra 
soiurilor agricole. În acest context devin actuale cercetările axate spre protecţia celulelor şi 
organismelor, spre majorarea radio-rezistenţei lor la doze mari de radiaţie. Folosirea acestor factori 
mutageni în calitate de inductor ai diversităţii plantelor este demonstrată de mai mulţi cercetători. 

Mecanismele apărării organismelor de la acţiunea distrugătoare a radiaţiei este inducerea 
răspunsului radioadaptiv, care se manifestă prin majorarea rezistenţei faţă de radiaţia ionizantă, 
după acţiunea anterioară asupra speciilor de plante a dozelor relativ mici. S-a stabilit că, o iradiere a 
explantelor cu doze scăzute de radiaţii gama, poate îmbunătăţi semnificativ regenerarea din plantule 
sau formare de embrioni somatici şi de haploizi la nivelul anterelor. 

Răspunsul radio adaptiv este o reacţie nespecifică descoperită în experienţele cu diverse 
organisme biologice la diferite nivele de organizare a materiei vii.  

Studierea efectului radiaţiei la nivelul meristemului plantelor are o importanţă majoră datorită 
faptului că la baza creşterii plantulelor, realizării programului de dezvoltare genetică şi ca 
consecinţă a formării productivităţii se află integritatea structural-funcţională a celulelor 
meristematice şi activităţii de restabilire a lor. 

Una din condiţiile care asigură succesul în biotehnologia plantelor o constituie posibilitatea 
regenerării plantulelor. Obţinerea calusului morfogen şi regenerarea ulterioare a plantulelor este o 
parte indispensabilă a multor biotehnologii vegetale.  

Stabilirea unor metode viabile pentru regenerarea in vitro a plantelor din diverse explante, 
constituie primul pas în aplicarea tehnologiilor de culturi de ţesuturi în ameliorare. Sunt necesare, 
astfel, noi cercetări pentru stabilirea unor metode eficiente de regenerare a plantelor. 

Este cunoscut faptul că, cultura in vitro la triticale este o metodă de perspectivă pentru 
obţinerea diversităţii genetice, determinate de variabilitatea somaclonală. Utilizarea radiaţiilor gama 
ca sursă de sporire a variaţiei somaclonale este determinată de specificul acţiunii lor asupra 
proceselor de calusogeneză, embriogeneză la diferite specii de plante. 

În ultimii ani sunt obţinute numeroase progrese privind regenerarea in vitro la triticale, dar cu 
toate acestea unele probleme persistă: slaba reproductibilitate a experimentelor de regenerare care 
este genotip – dependentă, înrădăcinarea ineficientă a lăstarilor obţinuţi. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Ca material de studiu au servit genotipurile de triticale din colecţia IGFPP: Ingen 33, Ingen 
35, Ingen 40, Ingen 93, Polonez LT 76872, Rodlen, Colina, 188TR5021, CAD 2/917. 
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În cadrul experienţei seminţele au fost supuse iradierii gama cu doza de 150 Gy la instalaţia 
gama RXM-V-20, sursa radiaţiilor- 60Co, 0,16 g/sec. În calitate de martor au servit seminţele 
netratate.  

Seminţele au fost sterilizate în soluţie diluată de hipoclorit de Na de 5,2 % (1:1) pentru 15 min 
şi clătite în trei băi de apă distilată timp de 1 min fiecare. Embrionii mature au fost decupaţi de la 
endosperm la lupa binoculară, în boxa cu flux laminar de aer steril, aseptizaţi în soluţie diluată de 
hipoclorit de Na de 5,2 % (1:1) -1 min, apoi clătiţi în apă distilată. 

Cultura de calus a fost iniţiată din embrioni maturi, inoculaţi cu suprafaţa ce contactează cu 
scutelum pe mediul de cultură bazal Murashige şi Skoog (1962) modificat şi suplimentat cu L-
asparagină (150mg/l), AgNO3 (10mg/l) şi 2,4D (2mg/l), pH-ul mediului 5,8. Mediul a fost agarizat 
cu 7 g/l agar şi sterilizat prin autoclavare, în faza de vapori (10 min.), apoi aerisire (20 min.) şi 
sterilizare în condiţiile de presiune (P = 1 atm.) şi temperatura 1200oC. Incubarea explantelor s-a 
efectuata în camera de creştere, menţinându-se temperatura 26±20 oC, fotoperioada 16 ore cu o 
iluminare de 2000 lx. Pentru iniţierea calusului borcănaşele cu explante au fost menţinute în camera 
de creştere la întuneric, temperatura 25-27 oC, timp de 2 săptămâni, apoi transferate la lumină, la 
intervale de 4 săptămâni calusul se transfera pe medii proaspete. 

Experienţele s-au efectuat după schema analizei dispersionale bifactoriale; în analiza statistică 
s-a utilizat pachetul de programe STATGRAPHICS Plus 2.1. Analiza variaţiei s-a efectuat prin 
aplicarea testului ANOVA, iar în baza lui s-a calculat puterea de influenţă a  factorilor după 
Доспехов Б. (1979). Pentru aprecierea diferenţelor semnificative s-a aplicat testul Student.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Utilizarea radiaţilor gama ca agent mutagen fizic, ca sursă de sporire a variabilităţii 
somaclonale este determinată de specificul acţiunii lor asupra proceselor de calusogeneză, 
embriogeneză şi regenerare, determinând posibilitatea obţinerii de noi genotipuri, ce reprezintă 
modificări morfo-fiziologice. Aceste mutaţii conduc la crearea formelor noi cu interes major pentru 
ameliorare. De aceea în scopul cercetării impactului radiaţiei gama au  fost iniţiate culturi de calus 
din embrioni maturi de triticale supuse iradierii gama cu doza 150 Gy. 

Iniţierea calusogenezei s-a observat la 4-5 zi de la inoculare la toate variantele analizate. 
Razele gama nu au influenţat asupra iniţierii procesului de calusogeneză, însă a indus schimbări 
asupra cotei explantelor cu calus. Numărul de explante cu calus a variat în dependenţă de genotip, 
varianta analizată. S-a confirmat cantitativ efectul radiaţiei asupra embriogenezei somatice şi 
regenerării de plantule, astfel radiaţia având un efect stimulator asupra embriogenezei (Figura 1).  

  
Figura 1. Efectul radiaţiei asupra calusogenezei şi embriogenezei somatice 

 
Rezultatele obţinute indica o corelaţie pozitiva intre doza de iradiere si rata de formare a 

calusului, la loturile tratate existând diferenţe mari între genotipuri în ceea ce priveşte procentul de 
calusuri embriogene atât intre martor cât şi între variantele experimentale. S-a evidenţiat faptul că, 
genotipurile tratate cu radiaţii gama şi anume genotipurile: Ingen 35, CAD 2/917 şi Ingen 33 au 
format calus embriogen cu cea mai înaltă rată, constituind 71,46%, 70,12 % si respectiv 69,30 % iar 
genotipul LT 76872 cu 41,15%, a prezentat cel mai redus potenţial de calusare în comparaţie cu 
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martorul. Observaţiile efectuate au pus în evidenta că procentul de formare a calusului embriogen la 
genotipul Rodlen, este mai mare a martorul (46,74 %) în comparaţie cu efectul radiaţiei (32,60 %), 
probabil din considerentele ca genotipul dat este un radio-mutant. (Tabelul 1). 

Tabelul nr. 1 
FRECVENȚA CALUSOGENEZEI, EMBRIOGENEZEI, REGENERĂRII IN VITRO  

LA GENOTIPURILE DE TRITICALE SUPUSE IRADIERII 
Genotipurile Ingen 33 Ingen 35 Ingen 93 Colina 188TR 5027 LT 76872 Rodlen CAD 2/917 

M I M I M I M I M I M I M I M I 
Calus 
embriogen (%) 

 
61,10 

 
62,12 

 
65,55 

 
71,45 

 
53,33 

 
61,30 

 
61,10 

 
64,45 

 
52,22 

 
60,22 

 
41,15 

 
43,33 

 
46,75 

 
32,60 

 
69,76 

 
70,12 

Regen./calus 
embriogen (%) 

34,22 44,15 41,65 52,45 29,24 30,11 38,22 40,91 32,22 27,70 20,27 17,09 28,75 29,05 43,27 45,62 

Lăstari 
înrădăcinaţi (%) 

 
40,15 

 
42,32 

 
45,17 

 
48,02 

 
38,93 

 
49,22 

 
32,99 

 
39 

 
42,85 

 
43,01 

 
22,22 

 
27,57 

 
30,12 

 
30 

 
43,33 

 
46,15 

Plante 
aclimatizate %) 

 
45,61 

 
50,15 

 
50,14 

 
52,87 

 
40,15 

 
43,58 

 
30,18 

 
30,57 

 
32,70 

 
41,21 

 
20,15 

 
34,33 

 
23,15 

 
25,49 

 
50,02 

 
59,11 

 
În timpul cultivării in vitro nu toţi embrioizii au evoluat toate etapele de dezvoltare, unii 

rămânând în stadiile începătoare şi nu finisează cu regenerare de plantule. Acest lucru explică 
impactul deosebit de semnificativ al radiaţiei asupra modificării indicilor activităţii morfogenetice, 
mai cu seamă a eficienţei de regenerare, fapt demonstrat în cercetările anterioare. Probabil, radiaţia 
gama în ţesutul calusal  inhibă o parte din embrioizii somatici într-un anumit stadiu iniţial de 
dezvoltare. 

Calusurile au fost subcultivate la fiecare 3 săptămâni pe medii nutritive proaspete, iar cele ce 
prezentau zone morfogene au fost transferate pe mediu de regenerare MS suplimentat cu AIA şi 
BAP. După 2 săptămâni s-a observat formarea lăstarilor (Figura 2). 

  
Figura 2. Formarea lăstarilor de triticale 

Frecvenţa maximă de formare a lăstarilor s-a atestat la genotipurile Ingen 33,Ingen 35 si 
CAD 2/917, iar la genotipurile Rodlen şi LT 76872 fiind minimă. Deci, frecvenţa regenerării 
lăstarilor per calus embriogen a fost de 52,45-20,09 %, în comparaţie cu martorul 43,27-17,27 % 
(Tabelul 1). Cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte formarea lăstarilor a  prezentat genotipul 
Ingen 35, constituind 14 lăstari per calus. Rata redusă s-a atestat la genotipurile LT 76872  
constituind 1,5 lăstari per explant (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Influenta genotipului si a radiaţiei gama asupra numărului de lăstari regeneraţi 
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Capacitatea calusului de a forma lăstari depinde de genotip. Observaţiile efectuate asupra 
inducerii şi evoluţiei morfogenezei, din calusul embriogen cu capacitate regenerativă, a evidenţiat 
că nu toţi lăstarii iniţiaţi, au ajuns sa dezvolte plantule. 

Astfel, consideram că, radiaţiile gama reprezintă un factor inhibator pentru unele genotipuri 
de triticale al procesului de formare a lăstarilor. 

Evaluarea interacţiunii genotip-radiaţie asupra frecvenţei regenerării a determinat că, fiecare 
genotip a reacţionat specific. Razele gama au mărit rata regenerării la genotipul Ingen 35, CAD 
2/917 si Ingen 33 constituind respectiv 52,45 %, 45,62% si 44,15% în comparaţie cu cea a 
martorului. 

 
Figura 4. Influenţa interacţiunii factorilor genotip-radiaţie asupra frecvenţei regenerării. 

 
În scopul înrădăcinării regeneranţilor, lăstarii cu lungime de 2,5 - 4 cm au fost transferaţi pe 

mediul de înrădăcinare MS cu adaos de ANA. Înrădăcinarea lăstarilor s-a atestat la a 10-cea zi de 
cultivare (Figura 5).  

  
a b 

Figura 5. Formarea sistemului radicular pe mediul de înrădăcinare la genotipurile Ingen35 (a) şi Ingen 93 (b) 
 
Rata medie de înrădăcinare a lăstarilor constituie 21,65%. Frecvenţa maximă de înrădăcinare 

s-a evidenţiat la Ingen 93 fiind de 49,22%, iar cea minimă la genotipul LT 76872 constituind 
27,57% (Tabelul 1). În total au fost obţinute 30 somaclone.  

Încă la nivelul creşterii regeneranţilor sau atestat deosebiri între martor şi plantulele tratate cu 
raze gama. Efectele radiaţiei s-au observat după lungimea şi lăţimea frunzelor, înălţimea plantelor, 
numărul de noduri. 

 

    
Ingen 33 Rodlen Ingen 35 CAD 2/917 

Figura 6. Regeneranţii de triticale (iradiate cu raze gama şi martorul) 
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Evaluând aspectul morfologic al plantulelor (talia plantei, numărul de rădăcini), s-a observat 
că, razele gama au influenţat dezvoltarea regeneranţilor, în comparaţie cu martorul (tabelul 2). S-au 
atestat schimbări la nivel foliar şi anume: dimensiunile frunzelor (lungimea şi lăţimea), plantulele 
tratate cu raze gama se deosebesc de martor prin dimensiuni, plantulele genotipului Rodlen au o 
lungime a frunzelor de 3,9 cm, iar martorul fiind de 8,8 cm. Sistemului radicular, la unele 
genotipuri iradiate este mai slab dezvoltat decât la plantele martor. 

Tabelul nr. 2 
CARACTERISTICA MORFOLOGICĂ A PLANTELOR REGENERANTE 

 
Genotipul 

Lungimea (cm) Lăţimea(cm) martor iradiate 

martor iradiate martor iradiate 
Ingen 33 5,4 4,3 0,32 0,4 5,6 7,1 

Ingen 35 7,20 4,6 0,48 0,53 6,3 7,6 

Ingen 93 8,16 6,6 0,42 0,46 5,7 6,6 

Colina 6,73 5,15 0,39 0,4 6,3 7 

188 TR 5027 6,56 4,2 0,48 0,53 5 6,4 

LT 76872 5,6 3,8 0,27 0,33 6,2 7 

Rodlen 8,8 3,9 0,62 0,7 7 7 

CAD 2/917 7,62 5,7 0,7 0,9 8,3 10 

 
După numărul de noduri, (tabelul 2) se observă că, pentru fiecare genotip în parte sunt 

caracteristice variaţii considerabile faţă de martor şi anume s-a manifestat genotipul Ingen 35. 
Astfel, datele obţinute denota că, schimbările morfologice sunt observate încă la stadiile de 

dezvoltare a regeneranţilor pe mediile de cultura. Deosebirile între plantele iradiate şi martor pot fi 
în urma morfozelor, acesta se datorează într-o anumita măsura trecerii plantelor prin cultura in vitro, 
dar şi acţiunii suplimentare a iradierii cu raze gama.  

Plantele cu un sistem radicular bine dezvoltat au fost transferate în pahare mici cu substrat 
sol-turba (3:1) pentru aclimatizare la condiţii ex vitro. În faza de aclimatizare somaclonele au 
manifestat capacitate diferită de adaptare, care în medie  constituie 40,18 %. După aclimatizare 
plantele au fost transferate în ghivece (Figura 6 a, b, c) şi cultivate în condiţii de laborator până la 
formarea spicelor. 

  

   
a) b) c) 

Figura 7. Aclimatizarea ex vitro: diferite stadii de creştere a), b), c) 
 
Evaluarea aspectului morfologic al somaclonelor a evidenţiat următoarele schimbări la primul 

nod s-au format mai multe frunzuliţe (8-9) în dependenţă de genotip, distanţa mică între noduri, 
spice cu ariste scurte, în structura paiului nu s-au atestat schimbări. 
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Figura 8. Somaclonă obţinută in vitro 

 
Analiza dispersionala a rezultatelor obţinute, denota că, radiația gama a influențat 

semnificativ (P <0,001) asupra frecvenței regenerării, reprezentând o sursa de variaţie de 22,75 %. 
Acțiunea maximă a manifestat-o genotipul  cu 58,03 % si interacţiunea genotip – radiaţie de 15,56 
%. (Tabelul 3). 

 
Tabelul nr. 3 

ANALIZA VARIANŢEI GENOTIPULUI ŞI A RADIAŢIEI GAMA ASUPRA FRECVENŢEI  
REGENERĂRII DE PLANTULE 

Sursa de variabilitate Suma pătratelor GL S2 F Puterea de 
influenţă 

Genotipul (G) 49105,91 7 3452,3 63,21*** 0,582 
Radiaţia (R) 1732,98 1 1732,98 39,72*** 0,227 

Interacţiunea (GR) 9651,8 7 657,351 27,95*** 0,155 
Rezidual 25400,04 159 375,293 -  

Total 98571,19 203 - -  
  ***  - semnificativ pentru P < 0,001 

 
CONCLUZII 

1. Analiza interacțiunii genotip-radiație asupra frecvenței calusogenezei în baza valorilor 
medii a atestat că, radiația gama a mărit cota explantelor per calus în comparație cu martorul, cea 
mai bună rată s-a atestat la genotipul Ingen 35 (71,45%). 

2. Evaluarea interacțiunii genotip-radiație asupra frecvenței regenerării a determinat că, razele 
gama au mărit rata regenerării la genotipul Ingen 35 fiind mai mare faţă de martor 52,45 %. 

3. Evaluarea somaclonelor de triticale obţinute in vitro a evidenţiat unele schimbări ale 
aspectului morfologic: numărul sporit de frunze şi noduri per plantă, spice cu ariste scurte. 

4. Rezultatele prelucrării statistice prin aplicarea testului ANOVA denotă că, radiația gama a 
influențat semnificativ (P <0,001) asupra frecvenței regenerării, reprezentând o sursa de variaţie de 
22,75 %. Acțiunea maximă a manifestat genotipul cu 58,03% şi interacţiunea genotip – radiaţie de 
15,56 %. 
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Abstract. In Romania, the incidence and pathology of heavy metal poisoning (Cu, Al, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Pb) has 
diminished considerably due to the decrease both in ore extraction and in the processing industry. The purpose of our study is to 
highlight the changes in blood copper level in patients with chronic copper exposure due to faulty handling or long exposure and 
possible pathophysiological correlations with magnesium. Exposure to copper for a long time following human activities can lead to 
acute intoxication with a well-defined clinical and paraclinical picture. Increased blood copper levels also lead to an increased 
magnesium level, accentuating clinical symptoms. 
 

Cuvinte cheie: hipermagnezemie, fungicide cupru-calcice, anemie hemolitică 
 

INTRODUCERE 
Cuprul şi magneziul deşi în structura constitutivă a organismului uman sunt considerate 

microelemente, sunt participante multifuncţionale, permiţând dezvoltarea numeroaselor funcţii care 
se desfăşoară la nivel celular, fiziologic sau patologic [1]. 

a. Fiziologic, cuprul constituent al multora dintre enzimele organismului (citocrom c oxidază, 
superoxid dismutază, feroxidaze, monoamine oxidaze, dopamin b-monooxigenază etc.) intervine în 
sinteza de colagen, de compuşi macroergici, în formarea cross-linking între fibrele de colagen, 
elastină şi keratină, în hematopoieză, imunitate, pigmentare a pielii, depozitarea calciului în oase şi 
ca agent reducător al concentraţiei de specii oxidative. Îndeplinirea unei astfel de funcţii de către 
Cu2+ este expresia capabilităţii sale de a accepta sau dona electroni, dar şi al intervenţiei sale sub 
formă de coenzimă, în sinteza a diverse enzime antioxidante majore sau a altora implicate în sinteza 
energetică. Pentru dezvoltarea acestor efecte o condiţie obligatorie este menţinerea homeostaziei 
Cu2+, deoarece dereglarea acesteia este generatoare de boală. Astfel, prezenţa ionului în concentraţii 
ridicate induce instalarea de leziuni hepatice, renale, neuronale, anemie, coagulopatii, 
imunodepresie etc. [2]. 

Patogenic, multe dintre aceste efecte induse de către excesul Cu2+ pot fi atribuite, fie şi numai 
parţial, acţiunii oxidante dezvoltate la nivelul membranelor sau al macromoleculelor diverselor 
celule. Incriminarea etiopatogenică a ionului se bazează pe capabilitatea acestuia de a produce 
cantităţi mari de specii reactive de oxigen (ROS), instalând starea de stres oxidativ regional [3]. 

b. Funcţionarea optimă a celulelor şi descifrarea patogeniei a diverse afecţiuni este 
condiţionată şi de concentraţia citosolică a ionului de magneziu care menţine echilibrele biochimice, 
prin rolul de biocatalizator dezvoltat în peste 300 de reacţii. Ca mesager secundar, magneziu este 
implicat în creşterea celulelor şi în modularea apoptozei, prin participarea la sinteza de acizi 
nucleici şi proteine. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În primăvara anului 2016 s-au prezentat la medicul de medicina muncii al Clinicii Lil Med 

Bucureşti, 3 pacienţi, de sex masculin aparţinând aceleaşi familii: tatăl (de 50 ani), respectiv fii (de 
27 ani şi 29 ani) pentru următoarea simptomatologie: tuse seacă, tulburare intermitentă şi recurentă 
de menţinere a echilibrului, stare subfebrilă, mialgii, astenie, senzaţie de gust metalic, greaţă 
cvasipermanentă, vărsături, parestezii la nivelul membrelor pelvine, dureri în hipocondrul drept. 
Anamneza a reţinut faptul că pacienţii lucrau de câţiva ani, în pomicultură, participând între altele şi 
la tratarea pomilor fructiferi cu fungicidul cupro-calcic, denumit zeamă bordeleză/sulfat de cupru 
neutralizat cu hidroxid de calciu. Concentraţia amestecului era funcţie de scopul administrării, 
dependent la rându-i de perioada vegetală: în cea de repaus concentraţia soluţiei era de 1-2 %, iar în 
cea de vegetaţie de 0,50%-0,75%. Deşi frecvent, stropitul pomilor se efectua în zile cu acalmie, 
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imposibilitatea conservării eficienţei amestecului pentru a doua zi, impunea continuarea acţiunii şi 
în condiţii atmosferice neprielnice, precum prezenţa vântului. Muncitorii au relatat că nu au 
respectat normele de protecţie a muncii, iar factorul atmosferic s-a constituit în factor favorizant, 
expunându-i oral şi respirator la particulele fine de cupru dizolvate în soluţie. Indiferent însă de 
calea de pătrundere, difuzarea în întreg organismul se produce în acelaşi mod, ca albuminat cupric. 

La toţi pacienţii, examenul clinic general, a evidenţiat prezenţa de: tegumente reci, mucoase 
palide, hipotensiune arterială ortostatică şi hepatomegalie gradul 1, atestată şi de examenul 
ecografic abdominal. 

Pentru examenul de laborator, s-au recoltat: 
a. sânge venos în vacutainere cu: 
- anticoagulant uzual pentru: hemoleucogramă, hemoglobină (Hb), hematocrit (Ht), VSH; 
- cu heparinat de litiu, pentru dozarea cupremiei. Menţionăm că valoarea determinată a 

cuprului seric reflectă atât cuprul legat de ceruloplasmină, cât şi cuprul ,,liber” legat mai slab de 
albumină sau de peptide circulante mici. 

- în vacutainer fără anticoagulant, cu gel separator, pentru dozarea magneziului; 
- în vacutainere pentru investigaţiile de tip biochimie [glucoză, bilirubină (directă, indirectă şi 

totală), transaminaze (TGP, TGO),fosfataza alcalină(ALP) creatinină, colesterol-HDL, colesterol-
LDL, trigliceride, proteina C reactivă (CRP), ceruloplasmină, calciu, potasiu, sodiu]; 

b. De asemenea, pentru determinarea cupruriei şi urobilinogenuriei s-a recoltat urina pe 24 de 
ore într-un vas adecvat, conţinând o cantitate mică de conservant. Pe durata colectării s-au respectat 
exigenţele impuse, precum: excluderea urinii primei micţiuni de la începutul intervalului de 
recoltare, neatingerea interiorului recipientului, hidratare corespunzătoare şi păstrarea urinii 
colectate la frigider. Cuprul s-a determinat prin metoda spectrometriei cu absorbţie atomică, iar 
prezenţa urobilinogenuriei prin metoda fotometrică. 

Pentru a se evita alterarea rezultatului privind nivelul seric al magneziului, recoltarea s-a 
efectuat cu pacienţii în clinostatism, spre a se evita staza venoasă cu garoul; recoltarea s-a început 
numai după spălarea mănuşilor de talc, întrucât acesta poate conţine o magneziu ce poate influenţa 
rezultatul. 

Cunoscut fiind rolul cupro-enzimelor în procesele metabolice celulare, inclusiv de la nivel 
cardiomiocitar, dar şi efectul magneziului asupra bunei funcţionări a hemodinamicii, bolnavilor li s-
a efectuat şi examen electrocardiografic de repaus. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 

T.V., 50 ani, hemoleucograma (Hb 12 mg %ml), VSH 30 mm/h, glicemia 105 mg %ml, 
bilirubina totală 1,4 mg% ml (bilirubina indirectă-neconjugată 0,8 mg %ml), TGP 70 u/l, TGO 30 
u/l, fosfataza alcalină 140 u/l, creatinină 1,4 mg %ml, colesterol HDL 45 mg %ml, LDL 120 mg 
%ml, trigliceride 280 mg %ml, proteina C reactivă 1 mg %ml, cuprul seric (plasmatic) 360 µg %ml, 
cuprul urinar 90 µg/24h, ceruloplasmina 40 mg %ml, calcemia 8,5 mg %ml, Mg 8 mg %ml, K 3,3 
mmol/l, Na 137 mmol/l. EKG traseu normal. 

T.M., 29 ani, hemoleucograma (Hb 13 mg %ml, VSH 20 mm/h, bilirubina totală 1,2 mg %ml 
(bilirubina indirectă-neconjugată 0,7 mg % ml), TGP 40 u/I, TGO 30 u/l, fosfataza alcalină 135 u/l, 
creatinină 1,2 mg% ml, colesterol HDL 44 mg %ml, LDL 105 mg %ml, trigliceride 200 mg %ml, 
proteina C reactivă 0,8 mg %ml, cuprul seric (plasmatic) 300 µg %ml, cuprul urinar 80 µg/24h, 
ceruloplasmina 35 mg %ml, calcemia 7,7mg %ml, Mg 7,6 mg %ml, K 3,8 mmol/l, Na 135 mmol/l. 

T.Z., 27ani, hemoleucograma (Hb 12,8 mg %ml), VSH 28mm/h, bilirubina totală 1,3 mg% ml 
(bilirubina indirectă-neconjugată 0,8 mg %ml), TGP 45 u/l, TGO 30 u/l, fosfataza alcalină 125 u/l, 
creatinina 1,3 mg%, colesterol HDL 40 mg%ml, LDL 90 mg %ml, trigliceride 170 mg%ml, 
proteina C reactiva 1 mg %ml, cuprul seric (plasmatic) 290 µg %ml, cuprul urinar 85µg/24h, 
ceruloplasmina 32 mg %ml, calcemia 7,9 mg %ml, Mg 7,8 mg % ml, K 4 mmol/l, Na 138 mmol/l. 
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Pe baza anamnezei, examenului clinic, de laborator și paraclinic pacienților din lotul studiat li 
s-a pus diagnosticul de intoxicație acută cu cupru pe fondul unei expuneri îndelungate din cauza 
meseriei celor implicați. 

a. Cu2+ devine dăunător organismului uman numai la concentraţii sangvine ridicate, prezente 
implicit şi la nivel tisular. Efectele patogenice induse de excesul Cu2+ sunt mai puternice dacă ionul 
se află sub forma anorganică. Acţiunea oxidantă pe care o induce conduce la perturbarea 
funcţională celulară a celor mai diverse ţesuturi: hematopoietic,  tub digestiv, hepatic etc. 
Exemplificăm prin capabilitatea excesului de Cu2+ de a induce instalarea insuficienţei renale acute 
prin dezvoltarea unei nefrite interstiţiale, a şocului sau a comei şi chiar a decesului. Cercetările 
ultimilor ani evidenţiază că dereglarea funcţionalităţii sistemului imunitar şi a enzimelor 
antioxidante survin în condiţiile expunerii la doze zilnice de 7800 µg, nivel care nu este însă capabil 
a induce hepatocitoliză. Legat de acest ultim aspect, semnalăm şi constatarea din practica noastră 
medicală privind dezvoltarea anemiei, predominant hemolitice de tip eritropoieză ineficace şi a 
citolizei hepatocitare la toate cele 3 cazuri consultate. Pe baza anamnezei, examenului clinic şi 
rezultatelor principalilor parametri determinaţi s-a pus diagnosticul de intoxicaţie cronică cuprică pe 
fondul unei expuneri de câteva zile, dar repetat la 2-3 luni, la fungicide cupru-calcice ca urmare a 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu. În toate cele trei cazuri deşi nu a existat anemie, ci doar situarea 
nivelului hemoglobinei circulante în jurul valorilor inferioare ale normalului, s-a evidenţiat constant 
existenţa unei hemolize. Absenţa anemiei o interpretăm ca exprimând capacitatea măduvei roşii 
hematoformatoare de a compensa hemoliza, demonstrat fiind că în situaţia reducerii duratei de viaţă 
a eritrocitelor, activitatea eritropoetică poate creşte de 6-8 ori. Aceasta nu exclude însă posibilitatea 
ca şi la acest nivel să se fi exercitat acţiunea toxică hemolitică a Cu2+ prin inducerea unei forme 
uşoare de eritropoieză ineficientă. Susţinem existenţa hemolizei prin prezenţa la toate cele trei 
cazuri a: 

 - nivelului crescut al bilirubinemiei totale, ca urmare a valorilor ridicate pentru forma de 
bilirubină neconjugată. Deşi nu foarte ridicat, nivelul bilirubinei indirecte a reprezentat în toate 
cazurile peste ¾ din valoarea bilirubinei totale. Menţionăm că ipotetic mecanismul patogenic este 
foarte probabil unul de interferenţă de către Cu2 a activităţii enzimei  uridin-difosfo-glucuronid –
transferazei. 

 - testului fotometric pozitiv, relevant indirect de prezenţa unor valori crescute ale 
urobilinogenului urinar, chiar dacă macroscopic urinile erau normocrome. 

Corelarea acestor valori cu cele ale cupremiei relevă existenţa unei concordanţe, în toate cele 
trei cazuri cupremia prezentând valori cu 17-27 % mai mari decât media nivelului mediu sanguin 
admis ca normal, de către literatura medicală de specialitate. 

Patogenic, explicăm acţiunea hemolitică indusă de excesul Cu2+ prin capacitatea oxidativă a 
acestuia de a interfera şuntul pentozelor, și care deşi catabolizează cel mult 10% din glucoza 
eritrocitară, are drept rol, reducerea sintezei de glutation redus. Acţiunea toxică a ionului de cupru 
se exercită asupra enzimei glucozo-6-fosfat-dehidrogenază (G-6-PD) care catalizează prima etapă 
din desfăşurarea şuntului pentozelor 

Reacţiile prin care glucoza-6-fosfat este convertită la ribuloză-5 fosfat sunt de dehidrogenare 
succesivă şi au ca rezultat formare a două molecule de NADPH+. Rolul moleculelor de nicotin-
adenilnucleotid-fosfatului (NADP+) este de a protejează structurile funcţionale ale eritrocitului de 
procesele de oxidare [4,5]. La nivel de stromă a eritrocitelor, diminuarea capacităţii de sinteză a 
NADPH ar conduce la insuficienta prezenţă de GSH, cea ce permite nu numai formarea de glutation 
oxidat (GSSH), ci şi oxidarea proteinelor de la acest nivel sau din constituţia membranei 
eritrocitului. Intra-citoplasmatic eritrocitar se formează astfel, methemoglobină [6]. Aceasta sub 
formă de agregate se fixează pe suprafaţa internă a membranei hematiei, rigidizând-o şi deformând-
o. Procese de degradare oxidativă pot surveni şi la nivelul proteinelor structurale sau enzimelor 
conţinute în membrana eritrocitelor, conducând de asemenea la hemoliză [7]. 
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În baza datelor din literatura de specialitate consultată, deficitul de G-6-PD este determinat de 
una din anomaliile care pot afecta gena implicată în sinteza acestei enzime (deleţii mici sau mutaţii 
punctiforme), cu următoarele consecinţe: 

- reducerea cantităţii de enzimă normală produse la nivel ribozomal; 
- tulburare calitativă, în sensul diminuării afinităţii enzimatice pentru substratul specific; 
- stabilitate redusă sau chiar instabilitate a moleculei enzimatice; 
- sinteza de molecule cu alterări asociate. 
Având în vedere absenţa nucleului la nivel de hematie, apreciem că anomalia genetică este 

indusă de către ionul de cupru la nivelul celulelor seriei roşii din compartimentul de diferenţiere şi 
maturare de la nivelul măduvei roşii, spre a fi astfel posibil interferenţa sintezei proteice şi acţiunea 
dovedită a ionului de cross-linkage. O astfel de supoziţie ar explica şi particularitatea celor trei 
cazuri de a prezenta valori la limita inferioară a normalului pentru hemoglobină, cu constante 
eritrocitare de tip normocromie şi volum hematic normal, dar cu trei parametri indicând prezenţa 
hemolizei. Supoziţia noastră nu este identică ipotezei susţinută de Uriu-Adams şi Keen care 
localizează hemoliza intravascular [8]. În ipoteza noastră, sediul hemolizei este în special la nivel de 
compartiment eritroid medular, ceea ce echivalează, patogenic, cu o eritropoieză ineficientă. Utilă 
ipotezei noastre ar fi fost efectuarea unei biopsii/medulograme care ne-ar fi relevat existenţa sau nu 
a unei hiperplazii reactive eroitroide. Nu am decis solicitarea acesteia deoarece am luat în 
considerarea inexisteţa unei anemii severe, situaţie în care interesul ştiinţific se supune celui de a nu 
face rău pacientului. 

Literatura medicală de specialitate consemnează ca o particularitatea a hemolizei induse de 
către Cu2+ faptul aceasta poate apare în formă severă asociată chiar cu comă şi în condiţiile 
coexistenţei cu o cupremie normală. 

În ipoteza noastră, un alt mecanism patogenic responsabil de instalarea hemolizei în astfel de 
cazuri este şi afectarea producerii de energie intracelulară, via cuproenzimă, citocrom-c-oxidază. 
Rolul enzimei de catalizator în reducerea oxigenului molecular în apă, timp în care enzima transferă 
în spaţiu intermembranar mitocondrial 2 atomi de hidrogen, producând astfel un gradient electric 
folosit de mitocondrii pentru sintetizarea moleculei de ATP. 

b. Similar cuprului, magneziul este un alt microelement, definit astfel deoarece deşi se găseşte 
în organism într-o proporţie redusă (0,05% din greutatea totală a corpului), intervine decisiv 
structural şi funcţional la nivel celular. Deşi distribuit predominant în oase (peste 70% din cantitatea 
totală a magneziului din corpul uman (aproximativ 14 g), o cantitate de 1% se află în plasmă şi o 
alta de aproximativ 5,2 mEq/L în eritrocite. În interiorul celulelor Mg2+se află distribuit în 
mitocondrii şi nucleu. Mg2+ este activator a peste 300 de enzime implicate în sinteza energetică, în 
special din glucide şi în cea a proteinelor şi acizilor nucleici. 

La cele trei cazuri studiate de către noi, caracterizate prin prezenţa unei anemii fruste, 
normocrome normocitare, dar etiopatogenic de tip hemolitic determinările o evidenţiat prezenţa 
unei creşteri a magneziemiei, pe care o interpretăm ca fiind expresia unei eliberări sporite a ionului 
din eritrocitele supuse hemolitic prin intoxicaţia cuprică. Particular, am constatat că cu cât nivelul 
cuprului seric este mai mare, cu atât este mai mare hemoliza apreciată prin concentraţia 
bilirubinemiei indirecte şi pe cale de consecinţă şi cea a magneziemiei. La toate cele trei cazuri 
valoarea magneziemiei s-a situat peste nivelul critic superior admis cu 50%, şi de două ori peste 
valoarea de referinţă normală admisă de literatura de specialitate. 
 

CONCLUZII 
Deşi pune în discuţie numai trei cazuri cu intoxicaţie cuprică, foarte probabil ca formă clinică 

fiind de tip cronică, observaţiile permit a consemna posibilitatea instalării într-o astfel de situaţie a 
anemiei hemolitice asociată cu o creştere a magneziului circulant. În toate cazurile s-a putut stabili o 
corelare între testele biologice indicatoare de hemoliză şi nivelul cupremiei, dar şi cu cel al 
magneziemiei. Patogenic, mecanismele care generează aceste modificări clinico-biologice nu pot fi 
explicate decât prin rolul ionului de cupru aflat în exces în a induce apariţia stres-ului oxidativ, 
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inductor de hemoliză. În ipoteza noastră localizarea acesteia se află atât intravascular, dar în special 
la nivel de măduvă roşie, fiind de tip eritropoieză ineficientă. Suplimentar, admitem că la inducerea 
hemolizei participă asociativ şi existenţa unui deficit energetic eritrocitar, prin perturbarea 
catabolismului glucozei, ca urmare a interferenţei şuntului pentozo-fosfaţilor. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Bălăeț C., Coculescu B.I., Bălăeț M., Manole G., Dincă V.G., Haemolytic anaemia and hepatocitolysis associated with 
hypermagnesaemia by repeated exposures to copper calcium fungicides, J Enzyme Inhib Med Chem., 2018, 33(1):184-189. 
2. Manole G., Fiziopatologie clinică generală. Fiziopatologia organelor. Vol. II, București, Compania Națională a Imprimeriilor, 
Editura Coresi S.A., 2003, 550 pagini. 
3. Bălăeț C., Coculescu B.I., Manole G., Bălăeț M., Dincă V.G., Gamma-glutamyltransferase, possible novel biomarker in colon 
diverticulosis: a case-control study, J Enzyme Inhib Med Chem., 2018, 33(1):428-432. 
4. Deponte M. Glutathione catalysis and the reaction mechanisms of glutathione-dependent enzymes. Biochim Biophys Acta 
2013;1830 (5):3217-66. 
5. Pallardó FV, Markovic J, García JL, Viña J. Role of nuclear glutathione as a key regulator of cell proliferation. Mol Aspects Med 
2009; 30(1-2):77-85. 
6. Pompella A, Visvikis A, Paolicchi A, De Tata V, Casini AF. The changing faces of glutathione, a cellular protagonist. Biochem 
Pharmacol 2003;66(8):1499-503. 
7. Lîsîi L., Biochimie medicală. Chișinău, Editura Universul, 2007, 632 pagini. 
8. Uriu-Adams J.Y., Keen C.L., Mol Aspects Med., 2005, 26(4-5):268-98. 
  

175 
 



Riscuri naturale și tehnogene 
 
STUDIU PRIVIND IMPACTUL NATURAL ȘI ANTROPIC ASUPRA SOLULUI ÎN 

REGIUNILE DE DEZVOLTARE:CENTR, NORD ȘI SUD 
 

Crîşmaru Valentin 
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Abstract. This paper present the data regarding natural impact and anthropic over soils in some Development Regions of 

Republic of Moldova. Due to the intensive exploitation of the land and natural resources the ecological situation worsened 
considerably as result negative impact over the soil of the Development Regions of Moldova. The natural impact and anthropic of 
agriculture and pressure of various factors, also led to decrease of soil quality and growth the area of soils eroded. 

 
Cuvinte cheie: regiune, resursele de sol, eroziune, suprafețe erodate 

 
INTRODUCERE 

Pentru Republica Moldova, resursele de sol sunt de o valoare inestimabilă. Actualmente 
resursele de sol sunt repartizate unui număr enorm de deţinători sub diferit mod de relaţii funciare, 
forme de proprietate etc. Pentru regiunile de dezvoltare (Centru, Nord și Sud) agricultura este un 
segment destul de important al economiei. Deşi activităţile agricole asigură existenta unui număr 
considerabil de populaţie din ţară, în mod paradoxal, tot agricultura contribuie la deteriorarea 
mediului şi la diminuarea calităţii vieţii populaţiei. Impactul agriculturii asupra mediului afectează 
toate componentele acestuia:aerul, apa, biodiversitatea şi în particular solul. 
 

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETAR 
Cercetările s-au efectuat în regiunile de dezvolatre din Republica Moldova: ADR: Centru, 

Nord si Sud, care cuprind in total 32 de raioane administrative, inclusiv ADR Centru 13 raioane, 
ADR Nord 11 raioane si ADR Sud 8 raioane. Principalele materiale utilizate: actele legislativ-
normative cu tangenţă la obiectul de cercetare; Regiunele de Dezvoltare: Centru Nord, si Sud; 
Strategiile de Dezvoltare Regională pentru perioada: 2010-2016; 2016-2020. Rapoartele anuale ale 
Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice. Metodele principale utilizate: surse administrative; date 
statistice, surse bibliografice, analize comparative [2]. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Dezechilibrul ecologic dintre ecosistemele naturale şi antropice, relieful accidentat, ploile 
torenţiale, privatizarea nechibzuită a terenurilor agricole, condiţionează intensificarea proceselor de 
degradare a solurilor din regiunile de dezvoltare (Centru, Nord și Sud) din cadrul Republicii 
Moldova. Resursele funciare ale regiunilor de dezvoltare sunt intens utilizate şi reprezintă una din 
principalele bogăţii naturale ale Moldovei. Totodată modul de utilizare a fondului funciar nu este 
adecvat proprietăţilor şi geografiei solurilor. Suprafaţa totală a Regiunii de Dezvoltare Centru 
(RDC) constituie 1063181 hectare sau 31 la sută din suprafaţa Republicii Moldova, iar terenurile 
agricole cca 701696 hectare, ce este egal cu 65,9% din suprafaţa regiunii sau 28,1% din terenurile 
agricole din ţară. Terenurile agricole ale Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) ocupă de asemenea o 
suprafață de 957922,4 ha sau 28,3% din suprafața totală pe ţară, iar a Regiunii de Dezvoltare Sud 
(RDS) este de cca 737892 ha sau 21,8% din suprafața totală a Republicii Moldova. Resursele 
funciare din aceste trei regiuni sunt intens utilizate, astfel având un grad înalt de exploatare a 
resurselor naturale cu consecinţe asupra stării ecologice. 

Pentru regiunile menţionate agricultura este un segment important în dezvoltarea economică, 
deoarece cca 70 la sută din suprafeţe sunt terenuri agricole, iar regiunile contribuie cu cca 35-41 la 
sută la producţia agricolă pe ţară.  

Impactul antropic asupra resurselor de sol, creşterea numărului de consumatori a condus la 
sporirea productivităţii culturilor agricole, totodată acest impact de asemenea a condus la o 
încordare extremă între activitatea economică şi mediul natural, exprimată prin epuizarea unor 
resurse naturale. Astfel apare necesitatea controlului asupra stării solului, predicţia modificărilor în 
cadrul învelişului de sol şi totodată monitorizarea calităţii şi stării lui. Un factor care sporeşte 
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degradarea solului în Regiunile de Dezvoltare este eroziunea solului. Eroziunea de suprafaţă şi de 
adâncime este condiţionată de factorii naturali şi antropici. Prejudiciile aduse economiei naţionale 
de eroziune sunt colosale. Conform unor date pierderile anuale de sol constituie circa 26 mil.tone. 
Această cantitate de sol fertil conţine 700 de mii de tone de humus şi 84 mii de tone de azot şi 
fosfor [1].Costul solului spălat racordat la preţul normativ al acestuia, conform datelor, (1 ha = 926 
496 de lei) este de aproximativ 1 miliard 850 de milioane de lei. Costul producţiei agricole, pierdute 
din cauza eroziunii solului, se estimează la 873 de milioane de lei. În total, pagubele anuale directe 
şi indirecte în urma proceselor erozionale constituie 2 miliarde 723 de milioane de lei [3,4]. 

Efectuarea sistematică a lucrării solului, de regulă, conduce la activizarea unor procese natural 
distrugătoare-eroziunea, alunecările de teren, dezvoltarea ravenelor pe alocuri, solul supus 
permanent la modificarea structurii, compactării, dehumificării, iar în anumite cazuri salinizării şi 
soloneţizării secundare. Cea mai grava forma de degradare a solului este eroziunea. 

Toate raioanele din RDC deţin suprafeţe erodate, însă raioanele Călăraşi, Străşeni şi Nisporeni 
au o pondere de cca 57-67 la sută de terenuri erodate, (tabl.1,fig.1), media pe ţară fiind de 32,9 %. 
Raioanele administrative din RDC deţin o pondere a suprafeţelor erodate mai mare decât media pe 
ţară cu 14,6% în afară de raionul Dubăsari, care este un raion mai mic comparativ cu alte raioane 
(tabl.1, fig.1). Un impact negativ asupra solurilor îl au alunecările de teren. Astfel cele mai mari 
suprafețe de alunecări de teren îl au raioanele: Călărași (3326 ha), Nisporeni (2518 ha ) și Orhei 
(2382 ha). De asemenea în RDC, unele raioane dețin suprafețe mari de ravene. Spre exemplu 
raionul Orhei deține 1673 hectare de ravene. 

Estimările efectuate în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord au demonstrat, că în mare parte în 
regiunea dată o are de asemenea creşterea suprafeţelor erodate (tab.1, fig.1). La nivel de regiune 
ponderea suprafeţelor erodate constituie 34,5 %, care este comparativ mai mare faţă de media pe 
ţară (32.9%), (tabl.1.fig.1). Totodată unele raioane din cadrul RDN (Briceni, Făleşti, Glodeni) deţin 
o pondere înaltă a suprafeţelor erodate (tabl.1), iar alte raioane din această regiune (Făleşti, Glodeni, 
Râşcani ,Sângerei).) deţin suprafeţe puternic erodate (tabl.1). La fel după cum a fost menţionat, un 
impact negativ asupra solurilor îl au alunecările de teren. Alunecările de teren sunt în plină 
ascensiune în raioanele (Sângerei, Făleşti). Suprafeţe mari de ravene sunt ocupate în raionul 
Râşcani cca 1879 hectare (tabl.1). 

În RDS sunt concentrate 24 la sută din totalul terenurilor erodate şi 21 la sută din terenurile 
supuse alunecărilor de teren din ţară. Dacă ţinem cont de faptul, că RDS ocupă doar 15% din 
suprafaţa totală a ţării, atunci constatăm o problemă majoră la capitolul degradarea solului. 
Suprafaţa totală a terenurilor agricole erodate în medie pentru perioada 2012- 2016 a atins cota de 
40,4 la sută din suprafaţa regiunii (tabl.1,fig.1). Cel mai afectat raion fiind, raionul Leova (55,9%), 
relativ mai puţin afectat raionul Căuşeni (24,7%). Un grad înalt de erodare a solurilor este în raionul 
Cimişlia (52,1%). Totodată cele mai mari suprafeţe de terenuri erodate sunt în raionul Cahul (51206 
ha),  

Conform unor cercetări, în funcţie de gradul de eroziune, fertilitatea solurilor scade de la 20% 
pentru solurile slab erodate până la 60-80% pentru cele puternic erodate [1,4].Eroziunea determină 
modificarea unor proprietăţi ale solului, care contribuie la reducerea fertilităţii şi implicit la 
scăderea producţiei  agricole .Datele prezentate (tabl. 1) ne demonstrează, că odată cu majorarea 
ponderii suprafeţelor erodate are loc reducerea randamentului terenurilor agricole, care constituie 
22,7 la sută din totalul de terenuri agricole erodate pe RDS (tabl.1) 

Tabelul nr. 1 

SUPRAFEȚELE TERENURILOR AGRICOLE ERODATE ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE: 
CENTRU, NORD ȘI SUD, 2012-2016 

Raionul Terenuri 
agricole, 
total,ha 

Suprafaţa terenurilor erodate,ha Total 
erodate, 

ha 

Ponderea 
terenuril

or 
erodate,

% 

Ravenele, 
ha 

Alunecări de 
teren, ha 

slab mediu puternic 

Anenii-Noi 65996 15246 6748 3092 25086 37,8 88 292,0 
Călăraşi 40958 9922 8877 4400 23199 56,7 525,2 3325,5 
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Criuleni 44300 11033 4643 1144 16820 38,0 134 264,0 
Dubăsari 19132 2886 924 544 4354 23,1 99,4 33,2 
Hânceşti 92712 20135 13234 7628 40997 44,2 349 1022,0 
Ialoveni 52439 13249 9647 4814 27710 50,5 393,1 931,9 
Nisporeni 28167 10597 5312 4562 20471 67,3 441,5 2187,8 
Orhei 61846 18423 8703 2948 30074 48,6 1693 2365,0 
Rezina 37290 10560 5856 1594 18010 50,7 330,3 705,6 
Strășeni 34093 11412 5574 3349 20335 57,3 273,8 697,3 
Soldăneşti 32236 9280 4532 1242 15054 46,9 281,3 114,2 
Teleneşti 45571 13351 8171 3352 24874 52,8 84,7 586,5 
 Ungheni 73179 13727 11229 7228 32184 44,0 172.7 1862.8 
Total Centru  627918 159821 93450 45897 299168 47,5 4866 14387,8 
Briceni 53493 7510 2407 772 10689 20,0 60 546 
Donduşeni  52988 14471 5326 2630 22427 42,3 42 535 
Drochia 77042 1843 1315 600 3758 4,9 125 439 
Edineţ  74347 12732 3413 1187 17332 23,3 92 569 
Făleşti 64975 21501 9838 7498 38837 59,8 342 1446 
Floreşti 85764 19863 6000 2116 27979 32,6 245 735 
Glodeni 56669 15515 4897 4897 25309 44,7 113 435 
Ocniţa  42888 293 144 70 507 1,2 135 78 
Râşcani 76461 15381 8203 3665 27249 35,6 1879 389 
Sângerei 65451 11274 5797 3861 20932 32,0 1026 1973 
Soroca 70759 17782 5839 1957 25578 36,1 242 654 
mun. Bălţi 4017 541 46 36 623 15,5 3 97 
Total Nord  724854 138706 53225 29289 221220 34,1 4304 7896 
Basarabeasca 20903 5569 2930 1501 10000 47,8 117,8 79 
Cahul 116035 23827 17619 9760 51206 44,1 642,0 94 
Cantemir 64641 14570 8906 3619 27095 41,9 460 446 
Căuşeni 102219 13293 7824 4173 25290 24,7 463,1 414,5 
Cimişlia 64329 20108 10041 3491 33640 52,3 440,9 473,08 
Leova 49178 13945 8897 4635 27477 55,9 182,7 246,1 
ŞtefanVodă 78587 14573 7979 2417 24969 31,8 120,1 95,9 
Taraclia 62550 16529 7921 1438 25888 41,4 281,7 26,3 
Total Sud 558442 122414 72117 31034 225565 40.4 2708,4 1875 
 

 
Figura 1. Dinamica suprafețelor erodate în Regiunile de Dezvoltare :Centru,Nord și Sud,2012-2016,% 

 
CONCLUZII 

1.Estimările efectuate au demonstrat, că la nivel de Regiune, ponderea suprafeţelor erodate în 
RDC constituie 47,5 %, RDN - 34,1%, iar în RDS -40,4%, care este comparativ mai mare în toate 
trei regiuni faţă de media pe ţară (32.9%). 
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2.Toate raioanele din RDC deţin suprafeţe erodate, însă raioanele Călăraşi, Străşeni şi 
Nisporeni au o pondere de cca 57-67 la sută de terenuni erodate. Raioanele administrative din RDC 
deţin o pondere a suprafeţelor erodate mai mare decât media pe ţară cu 14,6% în afară de raionul 
Dubăsari, care este un raion mai mic comparativ cu alte raioane. 

3. Raioanele din cadrul RDN (Briceni, Făleşti, Glodeni) deţin o pondere înaltă a suprafeţelor 
erodate, iar alte raioane din această regiune (Făleşti, Glodeni, Râşcani ,Sângerei).) deţin suprafeţe 
puternic erodate. 

4 În Regiunea de Dezvoltare Sud ponderea terenurilor agricole erodate constituie 40,4 %. 
Totodată unele raioane (Leova, Cimişlia), deţin o pondere mai înaltă a suprafeţelor erodate. Cele 
mai mari suprafeţe de terenuri agricole erodate sunt în raionul Cahul (51206 ha), care constituie 
22,7 la sută din totalul de terenuri agricole erodate pe RDS. 
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IMPACT ASSESSMENT OF OAK POWDERY MILDEW (MICROSPHAERA 
ALPHITOIDES) ON OAK STANDS  (CASE STUDY) 

 
Donica Ala 

Institutul de Ecologie și Geografie 
 

Abstract. Oaks, as the most valuable tree stands of Moldavian forest fund, are in danger, caused by acacia expanding 
process, presence of oak at the South-Eastern limit of their natural spreading area, climate change, pests and pathogens (insects, 
fungi), direct action of humans etc. Microsphaera alphitoides  is one of the major fungal agent responsible for degradation of  oak 
ecosystems in Moldova. The aim of researches was the assessment of oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) damage in 
oak stands (Quercus robur, Q. petraea) in correlation to climate parameters and stage in fungus development, with identification of 
ways to fight against it. Following investigations, in the development of this fungus, two major stages have been identified: 1). the 
primary infection of the leaves (cleistothecia opening) which was largely determined by spring rains, daily average air temperature 
of at least 16 °C and a relative air humidity of over 65%, also the presence of the source of the infection (leaves affected from last 
year, affected young branches etc.); and 2.) the secondary, summer infections of the oak leaves, that were conditioned by the warm, 
dry and windy weather, that had detached and spread conidia. Thus, the degree of leaves infection by oak powdery mildew, from the 
investigated experimental areas, has varied throughout the oak vegetation period, with traces of infection at the end of May and 
early June; and medium strong infection - end of September, early October. Hence, the most effective treatments against this fungus 
are those applied before it starts sporulation – the I decade of June. 

 
Key words: powdery mildew, oak stands, damage assessment, Republic of Moldova. 

 
INTRODUCTION 

The biological diversity of the Republic of Moldova is conditioned by location of country at 
the border of some biogeographical areas (continental and steppic). The largest forest cover in the 
country is located in Central and North part of Moldova, steppe and silvo-steppe regions are located 
predominantly in the Centre and South of the country and some fragments of dry xerophytes - in the 
South. Many species are considered to be located at the extremes of their natural areas, which 
increases their vulnerability to natural and anthropogenic factors. 

The forests of the Republic of Moldova are predominant by deciduous species (97,8%). Oaks 
- as the most valuable tree stands of the Moldavian forest fund - are in danger, caused by invasive 
acacia expanding process, presence of oak at the South-Eastern limit of their natural area of 
spreading, climate change, pests and pathogens (insects, fungi), direct action of man, etc. To these 
causes is added also the impact of Microsphaera alphitoides  - one of the major fungal agent 
responsible for degradation of  oaks ecosystems in Moldova.  

The research aim is assessment of oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) damage 
in oak stands (Quercus robur, Q. petraea) from Central part of Moldova-the largest forest area of 
country- in correlation to climate parameters and stage in fungus development, and identification of 
ways to fight against it. 

In the selection of experimental areas for researches we focused on several criteria, such as: 
the research area of institutional applicative project (Center of Moldova), the spreading of the 
mesophite forest ecosystems, dominated by healthy oak, the nearby presence of meteorological 
stations, the homogeneity of the physico – geographical conditions, accessibility to the experimental 
areas, etc., so that the experimental areas have been shaped in (Fig. 1): 

 
1. Ivancea Forest (59 L parcel), Orhei State Forestry Enterprise  
2. Scientific Reservation "Codru" (5 C parcel)  
3. Mereșeni Forest (48 A parcel), Hâncești-Silva State Forestry Enterprise. 
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Fig. 1. Location of investigated experimental areas (2017). 

 
METHODS AND MATERIALS 

Specie’s biology – [2, 5]; The damage assessment of trees - based on [3], consists of three 
major parts: symptom description; determination of the damage cause (causal agents); 
quantification of symptoms (damage extent); Collection of biological material: from 4 cardinal 
points, 100 leaves in every expedition (25 leaves from each point x 4 repeats) according [4, 8]; 
Cartographical representation –use of GIS technology; Meteorological data – Reports of State 
Hydro-Meteorological Service [7]; Evaluation of fungal infection on oak leaves – [6], with counting 
spots of fungal mycelium on leaf surface (Tab.1). 

 
TABLE.1. CRITERIA FOR EVALUATION OF FUNGAL INFECTION ON LEAVES (PAP P. ET AL., 2012) 

 
Infection scale Evaluation of leaf coverage 

with fungal mycelium (%) 
Level of infection 

0 0 No infection 
1 0,1-2 Traces of infection 
2 2,1-10 Weak infection 
3 10,1-30 Medium infection 
4 30,1-50 Medium strong infection 
5 50,1-75 Strong infection 
6 >75 Severe infection 

 
RESULT AND DISSCUSION 

The powdery mildews disease agent is native to North America. From here, it was introduced 
in Europe with the import of saplings and acorns, being reported in Portugal since 1877, whereupon 
it spread throughout the Iberique peninsula, France (1907), Italy, Germany, reaching the North 
Caucasus (1909). In 1908 it is also certified in Romania (neighboring country), in the Bratia forest 

181 
 



Riscuri naturale și tehnogene 
 
(Ploiesti region), and after 1910 it was certified in the entire area of the oaks growing, in the 
respective country [2]. 

According to biology, oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) is the most 
widespread and frequent disease in oak forests (and nurseries) in Europe. From mid to late spring, 
infected leaves appear as though dusted with powder, hence the common name "powdery mildew". 
The powdery appearance is the pathogen itself, resulting from a combination of mycelium and 
asexual spores (conidia) growing on the leaf surfaces. Some chlorosis may be seen in tissues 
beneath the fungus. During late summer and fall, tiny specks, first orange and later black, can be 
seen throughout the powdery material. These structures are the sexual fruiting bodies – cleistothecia 
of the fungus. Occasionally, symptoms such as discoloration, dwarfing, or distortion may be seen 
on heavily infected leaves, especially those infected early in the vegetation season. On mature trees, 
the disease is generally less damaging, but in combination with other factors (drought, defoliation 
by insects, Phytophthora root infections) powdery mildew can contribute to oak decline [5].  

Climate change already has direct and indirect effects on the temporal and spatial dynamics of 
pests and pathogens. The direct impact influences the frequency and intensity of outbreaks as well 
as spatial patterns, size and geographical area. The indirect impact is related to the influence of 
climate change on the nutritional quality of plants and their resistance, as well as the interactions of 
the community / population of species with their natural enemies. 

Research on the oak dieback phenomenon draws even more attention to the impact of the oak 
mildew in the complex of harmful factors, which are manifested in the forest ecosystems of oaks. In 
this context, we mention the fact that climate change usually intensifies the attack of various 
diseases, or when oaks are physically "weakened" due to climate change, they will be less resistant 
to pathogens. 

Species of oak (especially Quercus robur) during a vegetation season can be infected 
successive with mildew. Because of this, there is a danger that secondary infections will occur for a 
long time [2]. Studies in our country indicate that the intensity of the "mildew" attack is 
dependent on the climatic conditions, the disease being conditioned by temperatures between 25-
30° C and the relative air humidity of 70% [1]. 

From the meteorological point of view, the spring of  2017 in the Republic of Moldova was 
warm and precipitated; the mean air temperature during the spring season (March-May) constituted 
in the territory +10,4..+11,9°С, which is 1,3-2,4°С higher than normal, being reported, on average, 
once in 5-10 years, and the amount of precipitation falling during spring was 115-230 mm (100 -
200% of the norm), State Hydro-Meteorological Service. The summer of 2017 and the first decades 
of September were quite dry and warm (the mean air temperature during summer - +20,7..+22,9ºС; 
the amount of precipitation - 160-240 mm). 

As a result of the researches, in the development of this fungus, two major stages have been 
identified, directly dependent on climatic parameters: 

Primary infection of leaves was in spring - season was warm and precipitated - thus allowed 
the ascosporous release and with formed ascending air currents, trace the ascosporous from the 
surface of the soil causing the infection of the leaves, first of the base ones. 

Secondary infection - in summer and in the first decades of September, with quite dry and 
warm weather, that condition the detachment and spreading of conidia. 

Applying the scale proposed by Pap P. et al., (2012), [6], with results of previous studies on 
this fungus in Moldova [1], it was concluded that the climatic conditions of 2017 and presence of 
infection source, caused the development of oak mildew in all experimental areas, from the scale 1 
(traces of infection) in June, to scale 4 (medium strong infection) in September (Fig. 2). As a 
xerophilous fungus Microsphaera alphitoides develops abundantly especially in oak forests 
arranged on sunny slopes (eg.: Mereseni experimental area), in isolated trees, forest edges (eg.: 
Ivancea experimental area), forest areas located on higher relief forms (eg.: Codrii experimental 
areas) - territories that provide optimal conditions for the development and spreading of this fungus. 
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Also, young oak leaves have been shown to be more affected by this fungus than mature ones 
(possibly due to the thinner cuticle of young leaves and a richer water content). 

On the basis of field data, maps for the distribution of oak leaves in the investigated 
experimental areas were constructed, identifying the period of primary and secondary infection of 
leaves (Fig. 2), and proposed period of time, when the fight against this fungus is the most effective 
(before it starts sporulation – the I decade of June). 

 
CONCLUSIONS 

1. As a xerophilous fungus Microsphaera alphitoides develops abundantly in dry seasons, 
especially in oak forests arranged on sunny slopes, in isolated trees, forest edges - areas that provide 
optimal conditions for the development and spreading of this fungus. Young oak leaves have been 
shown to be more affected by this fungus than mature ones (possibly due to the thinner cuticle of 
young leaves and a richer water content).  

2. The primary infection of the leaves (cleistothecia opening) was largely determined by 
spring rains, daily average air temperature of at least 16 °C and a relative air humidity of over 65%, 
also the presence of the source of the infection (leaves affected from last year, affected young 
branches, etc.).  

3. Secondary summer infections of the oak leaves were conditioned by the warm, dry and 
windy weather that had detached and spread conidia.  

4. The degree of leaves infection by oak powdery mildew, from the investigated experimental 
areas, has varied throughout the oak vegetation period, with traces of infection at the end of May 
and early June; and medium strong infection - end of September, early October. So, the most 
effective treatments against this fungus are those applied before it starts sporulation – the I decade 
of June. 
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Fig. 2. Temporal and spatial evaluation of oak leaves infection degree by Microsphaera alphitoides (3 experimental areas, Centre of Moldova, 2017) 
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VARIABILITATEA SEZONIERĂ A INDICELUI DE DISCONFORT ARAKAWA 
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Golovițcaia Xenia  

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”,  
Școala Doctorală Științe Geonomice 

 
Abstract. The main purpose of this paper was to evaluate the climatic comfort and discomfort using the Arakawa discomfort 

index (DI Arakawa). The calculation of this index was based on monthly average of air temperature (°C) and relative air humidity 
(%) obtained from 3 meteorological stations. The stations represent each geographic region of the country - the north - Briceni, the 
centre - Chisinau and the south - Cahul. The results were presented in tables and diagrams.  

 
Cuvinte-cheie: bioclimate, indici bioclimatici, DI Arakawa  
 

INTRODUCERE 
Condițiile meteo influențează direct starea de confort sau disconfort percepută de către 

organismul uman. Starea de confort este percepută diferit de către fiecare persoană și depinde nu 
doar de condițiile de mediu, dar și de starea fiziologică și psihologică a fiecărui organism în parte. 
Chiar dacă cu timpul fiecare organism se poate adapta la fluctuațiile condițiilor climatice, creșterea 
sau descreșterea valorilor unor parametri climatici poate provoca un stres adăugător.  

Influența parametrilor climatici asupra organismului uman poate fi apreciată cu ajutorul 
indicilor bioclimatici cantitativi. Printre numărul mare de indici bioclimatici a fost ales indicele de 
disconfort Arakawa (DI Arakawa).  
 

MATERIALE ȘI METODE 
În atingerea scopului propus de acest studiu s-au folosit datele primare privind temperatura 

medie lunară a aerului (℃) și umiditatea relativă a aerului (%) de la stațiile meteorologice Briceni, 
Chișinău și Cahul, care au fost oferite de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 
1980 – 2017.  

Formula de calcul a DI Arakawa aplicată este următoarea:  
DIa = 0,81 T + 0,01 × UR (0,99 T + 14,3) + 46,3, unde: 

DIa – indicele de disconfort Arakawa (unități), 
T – temperatura aerului (℃), 
UR – umiditatea relativă a aerului (%). 

Tabelul nr. 1. 
SCARA APLICABILITĂȚII DI ARAKAWA 

DI Arakawa (unități) Disconfort bioclimatic 
DIA < 55 Bioclimat insuportabil de rece 
DIA = 55-60 Disconfort bioclimatic prin răcire 
DIA = 60-75 Confort bioclimatic 
DIA = 75-80 Disconfort bioclimatic prin încălzire 
DIA > 80 Bioclimat insuportabil de cald 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Sezonul de iarnă: Cele mai mici valori ale DI Arakawa au fost înregistrate la stația 
meteorologică Briceni în luna ianuarie (1987, 39,42 unități) și în februarie (1985, 39,42 unități), iar 
cea valoarea maximă la stația meteorologică Cahul (2016, 67,43 unități). În 144 din 342 de cazuri 
(42,1%) bioclimatul a fost rece provocând disconfort prin răcire. Cele mai multe cazuri (55) s-au 
înregistrat la Cahul. În 135 de cazuri (39,47%) bioclimatul a fost foarte rece (insuportabil de rece) 
cu cele mai multe cazuri la Briceni (61) și în doar 63 de cazuri (18,42%) a fost un confort 
bioclimatic cu cele mai multe cazuri la Cahul (27). (Tabelul № 2) (Fig. 1). 
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An/Lună 
Briceni Chișinău Cahul 

12 01 02 12 01 01 12 01 02 
1980 57,24 44,26 52,83 59,78 49,92 54,33 59,17 50,22 55,26 
1981 54,85 50,48 54,46 59,26 53,67 56,62 60,72 53,23 56,90 
1982 61,42 49,59 51,05 63,75 52,79 52,34 63,75 52,84 52,62 
1983 53,83 58,37 53,78 57,22 58,89 56,42 56,77 58,73 55,99 
1984 53,39 55,65 51,29 54,44 58,80 53,05 55,40 59,59 54,69 
1985 58,38 41,76 39,42 59,93 46,05 41,46 60,55 47,00 42,13 
1986 51,60 53,83 46,05 52,82 57,13 48,62 53,44 58,41 50,81 
1987 54,37 39,42 52,22 55,82 43,95 53,88 56,27 46,49 55,02 
1988 55,98 53,73 53,39 56,30 54,61 55,52 56,77 57,67 57,07 
1989 58,06 58,66 61,40 58,87 59,20 61,72 59,04 58,53 61,82 
1990 57,81 57,30 61,73 60,17 56,74 61,84 60,64 55,24 62,56 
1991 53,17 56,34 50,89 54,58 57,68 52,29 53,34 57,66 53,06 
1992 64,08 53,48 54,70 54,94 55,53 56,50 55,03 54,94 56,21 
1993 59,76 54,41 52,87 61,60 55,99 54,57 61,27 55,24 55,72 
1994 55,77 59,93 54,50 57,35 61,26 54,92 57,16 62,41 56,37 
1995 49,46 52,40 61,58 52,13 54,09 63,42 52,56 54,00 64,15 
1996 51,22 44,53 46,33 54,99 47,13 50,34 56,03 48,96 51,02 
1997 54,68 49,04 56,52 56,64 51,54 57,05 57,07 51,52 56,54 
1998 48,30 56,31 59,98 50,75 58,55 60,80 49,70 58,80 61,06 
1999 57,57 55,15 55,72 60,61 57,77 58,09 60,77 57,65 58,25 
2000 61,06 51,72 59,01 62,75 52,73 59,99 62,92 51,12 59,82 
2001 46,80 56,31 55,88 48,94 58,15 58,22 48,88 58,62 59,51 
2002 45,50 53,89 62,41 47,17 55,19 63,29 48,94 55,23 64,18 
2003 57,03 52,73 47,32 58,82 53,50 48,93 59,05 54,73 49,34 
2004 58,76 49,54 55,24 61,27 52,50 57,24 62,41 53,05 58,22 
2005 62,75 56,70 50,36 60,30 59,35 53,44 61,26 59,96 55,15 
2006 61,09 45,02 50,43 62,68 47,09 52,89 62,58 49,18 55,79 
2007 56,40 61,24 56,34 58,77 62,17 58,25 58,80 62,95 60,30 
2008 59,58 54,49 59,35 61,07 55,59 59,93 62,92 56,31 60,71 
2009 55,23 53,83 58,27 57,20 57,07 60,62 58,17 58,43 61,11 
2010 51,55 46,44 54,01 55,35 50,32 57,37 57,57 51,72 58,91 
2011 61,42 54,63 51,34 63,24 56,32 52,06 63,08 55,79 52,64 
2012 50,31 52,35 41,99 53,78 53,93 45,50 55,28 54,66 45,18 
2013 57,84 51,89 57,27 58,03 55,57 60,45 59,26 56,15 62,25 
2014 56,47 53,28 56,19 57,58 55,44 56,87 59,68 57,34 59,25 
2015 61,92 57,40 56,80 61,86 57,49 58,25 62,92 57,51 60,30 
2016 56,24 51,81 63,20 56,56 52,45 64,51 57,74 54,66 67,43 
2017 61,75 48,61 54,66 63,38 50,50 56,66 65,10 50,69 58,91 
1980 

- 
2017 

56,12 52,54 54,23 57,65 54,65 56,01 58,21 55,19 57,01 
 

 

 

 
Tabelul № 2. Variabilitatea medie lunară a DI Arakawa pentru 

sezonul de iarnă pentru stațiile Briceni, Chișinău și Cahul 
Fig.1 Tipul de bioclimat pentru sezonul de 

iarnă la stațiile meteo: Briceni, Chișinău și Cahul. 
 

Sezonul de primăvară se caracterizează prin prezența a tuturor bioclimatelor prevăzute de 
scara aplicabilității DI Arakawa cu valori cuprinse între 50,47 (03/1987, Briceni) și 82,65 (05/2013, 
Cahul). În 204 cazuri (59,64%) s-a înregistrat confort bioclimatic urmat de 91 cazuri (26,6%) cu 
bioclimat cald (disconfort prin încălzire), 22 cazuri cu bioclimat insuportabil de cald – bioclimat 
foarte cald (6,4%), 20 cazuri (5,85%) cu disconfort prin răcire – bioclimat rece și 5 cazuri (1,46%) 
cu bioclimat insuportabil de rece – bioclimat foarte rece.  

 
 

An/Lună Briceni Chișinău Cahul 
03 04 05 03 04 05 03 04 05 

1980 54,00 68,10 74,21 57,16 69,62 76,15 58,88 70,22 77,09 
1981 62,55 64,63 77,35 64,10 66,35 78,41 65,32 67,37 77,95 
1982 60,30 65,78 76,07 61,37 67,96 76,75 61,58 68,47 77,54 
1983 62,51 71,33 80,63 62,71 73,21 81,61 62,13 72,01 79,91 
1984 57,72 65,99 80,11 60,62 68,08 79,16 60,77 68,48 79,16 
1985 55,69 69,64 80,50 55,57 71,15 80,51 57,60 70,69 80,08 
1986 59,66 70,79 75,23 61,26 71,99 75,53 62,09 72,46 77,01 
1987 50,47 65,37 76,20 51,79 65,98 77,67 53,62 66,71 77,48 
1988 60,78 67,62 78,10 62,56 69,46 77,66 63,35 70,43 79,74 
1989 66,19 74,16 77,52 65,84 74,15 76,16 66,85 75,33 77,98 
1990 65,06 71,30 76,53 65,20 70,71 75,67 66,12 71,40 76,14 
1991 61,43 69,61 76,23 61,56 70,80 77,71 62,24 71,23 78,18 
1992 63,11 69,15 75,05 63,94 69,31 74,50 63,98 70,56 75,24 
1993 58,38 69,20 80,19 61,07 69,62 79,54 60,45 70,74 82,33 
1994 62,47 71,15 77,11 62,54 71,50 77,01 63,85 72,89 78,13 
1995 62,13 68,63 76,00 63,37 69,79 76,96 63,75 70,18 77,38 
1996 52,89 69,16 82,08 55,43 68,74 82,65 55,98 68,85 81,98 
1997 59,25 64,51 73,60 60,45 65,41 77,45 60,43 65,93 78,64 
1998 58,89 72,49 77,33 60,35 73,14 78,42 60,54 73,55 79,16 
1999 62,48 73,23 74,78 64,71 74,47 75,38 65,21 74,51 76,80 
2000 61,70 74,83 76,16 62,47 75,05 75,78 62,77 75,16 77,10 
2001 64,36 70,91 76,38 65,94 71,73 76,36 66,39 72,09 77,24 
2002 63,08 69,11 77,78 64,56 70,47 78,41 65,49 70,89 78,82 
2003 57,63 65,47 79,29 58,88 66,59 79,99 59,83 68,59 81,59 
2004 69,54 67,06 74,96 64,58 68,29 76,24 65,98 69,98 77,53 
2005 56,62 69,02 78,13 58,44 69,97 79,72 60,29 70,66 80,94 
2006 58,82 70,91 76,23 61,39 70,94 78,12 62,74 72,49 79,15 
2007 65,31 66,29 79,77 65,70 67,28 79,77 66,70 68,68 81,13 
2008 63,44 72,64 77,67 65,63 73,85 78,12 67,15 75,19 80,06 
2009 61,25 66,92 74,91 63,26 68,58 77,88 63,71 69,63 78,47 
2010 60,62 69,10 80,36 62,14 70,32 81,87 63,14 71,42 81,54 
2011 59,33 68,12 75,87 61,08 69,20 78,78 61,99 69,30 79,42 
2012 61,22 72,86 79,66 62,14 74,10 81,03 62,67 74,67 82,45 
2013 56,64 71,11 79,91 60,24 72,43 81,84 62,20 73,80 82,65 
2014 66,32 70,66 78,41 66,92 71,42 80,32 68,40 74,37 82,33 
2015 63,11 67,23 77,06 63,74 68,47 77,18 65,56 69,18 78,91 
2016 63,59 72,17 76,82 64,55 74,09 77,66 67,47 77,03 80,96 
2017 67,53 68,12 77,69 67,15 68,08 76,99 69,60 70,02 80,18 
1980 

- 
2017 

60,95 69,33 77,42 62,12 70,32 78,18 63,07 71,19 79,17 

 

 

 
Tabelul № 3. Variabilitatea medie lunară a DI Arakawa pentru 
sezonul de primăvară pentru stațiile Briceni, Chișinău și Cahul 

Fig.2 Tipul de bioclimat pentru sezonul de primăvară la stațiile 
meteo: Briceni, Chișinău și Cahul. 
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An/Lună 
Briceni Chișinău Cahul 

06 07 08 06 07 08 06 07 08 
1980 83,23 85,46 84,19 83,55 86,22 84,39 83,87 86,48 83,94 
1981 85,35 85,28 83,73 84,71 86,12 83,04 86,18 85,74 83,94 
1982 81,39 84,49 85,53 82,69 83,27 87,22 84,32 85,50 87,32 
1983 82,16 85,73 82,91 83,36 86,38 83,41 83,91 86,82 83,79 
1984 80,35 83,11 82,16 81,96 84,39 82,59 82,59 84,39 82,84 
1985 81,26 84,31 85,73 83,23 85,35 85,70 83,70 85,64 86,06 
1986 82,70 84,57 85,05 84,13 84,70 84,54 84,67 85,25 85,18 
1987 83,49 86,47 80,80 84,27 87,85 82,52 84,71 88,51 82,74 
1988 84,35 89,35 85,59 84,39 89,18 84,50 85,90 89,84 85,85 
1989 83,87 83,46 86,54 84,31 85,42 86,28 84,97 84,50 86,84 
1990 82,64 84,62 83,10 83,84 84,27 82,35 82,82 84,23 83,20 
1991 84,03 89,10 86,41 86,14 89,68 86,52 86,37 89,95 87,16 
1992 84,66 84,32 88,30 84,59 83,83 86,99 85,05 83,78 87,38 
1993 82,33 84,82 83,85 81,70 83,84 83,17 83,50 84,41 84,93 
1994 81,40 85,07 84,57 81,11 84,65 85,69 82,45 86,10 86,47 
1995 84,69 86,35 82,68 85,07 86,61 83,86 85,62 86,40 84,85 
1996 81,89 84,46 84,92 82,26 84,05 84,92 82,66 83,51 86,28 
1997 83,99 87,03 85,59 85,45 88,27 86,52 86,07 88,01 86,99 
1998 86,65 87,63 85,25 87,67 88,74 85,13 87,97 87,86 86,13 
1999 86,47 88,59 86,50 86,33 88,51 86,63 87,26 89,90 88,21 
2000 81,36 86,38 88,85 80,55 86,85 85,18 81,53 85,05 84,10 
2001 83,25 91,65 87,17 83,21 90,05 85,62 83,69 90,29 86,27 
2002 83,64 89,40 86,56 84,47 89,62 86,70 85,39 91,24 88,38 
2003 80,44 87,85 85,01 81,82 88,42 86,24 84,32 89,38 87,12 
2004 79,05 86,92 86,35 80,78 87,14 87,32 82,88 87,93 87,56 
2005 82,79 87,57 87,17 82,96 87,49 88,36 84,06 89,18 89,08 
2006 84,50 86,58 87,32 85,05 85,18 87,36 85,45 86,19 87,85 
2007 84,96 86,71 89,32 83,73 83,53 86,92 84,84 84,18 88,67 
2008 83,54 85,39 86,87 84,57 85,32 85,64 85,97 86,41 86,94 
2009 83,36 85,64 82,54 83,56 86,29 82,92 84,49 86,06 83,07 
2010 86,14 90,51 88,52 87,17 90,96 88,28 87,07 91,55 89,45 
2011 83,94 87,32 82,88 84,81 88,65 83,33 85,10 89,23 83,15 
2012 84,50 86,27 84,78 83,86 86,98 83,61 85,72 87,09 83,63 
2013 87,12 84,86 83,50 87,11 85,35 84,04 88,38 86,71 85,55 
2014 81,98 87,16 85,49 82,26 86,43 84,10 86,11 90,06 87,31 
2015 80,85 84,32 81,86 81,15 85,29 82,58 83,23 87,71 85,80 
2016 85,54 84,41 83,80 86,55 85,11 84,34 90,15 87,40 87,03 
2017 83,98 84,56 85,42 83,37 84,51 84,38 88,27 89,03 87,59 
1980 

- 
2017 

83,36 86,26 85,18 83,89 86,43 85,08 85,03 87,14 86,02 

 

 

 

Tabelul № 4. Variabilitatea medie lunară a DI Arakawa pentru 
sezonul de vară pentru stațiile Briceni, Chișinău și Cahul 

Fig.3 Tipul de bioclimat pentru sezonul de vară la stațiile 
meteo: Briceni, Chișinău și Cahul. 

 
Sezonul de vară în general se caracterizează prin prezența bioclimatului insuportabil de cald 

(bioclimat foarte cald) la toate 3 stații și doar într-un singur caz (06/2004, Briceni) bioclimatul este 
cald.  

Sezonul de toamnă, fiind un sezon de tranziție ca și cel de primăvară, se caracterizează prin 
prezența tuturor bioclimatelor enumerate în scara de aplicabilitate a DI Arakawa. Valorile variază 
între 52,34 (11/1993, Briceni) și 85,83 (09/1994, Cahul). Confortul bioclimatic se întîlnește în mare 
parte în lunile octombrie și noiembrie cu un % total de 55,2. Acesta este urmat de bioclimatul cald – 
24,85%, apoi de cel foarte cald – 14,32%, rece – 4,87% și foarte rece – 0,58%.  

 
An/Lun
ă 

Briceni Chișinău Cahul 
09 10 11 09 10 11 09 10 11 

1980 78,25 72,76 60,41 78,70 74,81 63,91 78,42 75,68 64,43 
1981 79,01 74,24 60,94 80,21 77,12 62,09 80,65 77,82 62,42 
1982 80,95 70,77 61,59 81,69 73,17 64,92 82,92 74,00 65,43 
1983 77,39 68,93 58,25 78,09 70,96 59,64 78,59 70,86 59,50 
1984 80,50 74,47 65,67 82,42 76,32 62,24 82,34 76,88 63,22 
1985 75,73 69,10 58,95 77,25 70,91 62,09 77,09 70,26 63,59 
1986 77,24 67,65 62,75 77,37 69,29 62,89 78,50 70,20 63,72 
1987 77,67 69,42 65,29 77,68 69,69 67,31 79,77 71,54 69,04 
1988 81,09 66,59 53,85 80,50 68,70 55,34 82,32 69,37 56,14 
1989 80,13 72,80 59,49 80,92 73,85 60,91 81,39 75,02 62,23 
1990 75,63 70,07 67,63 77,09 72,29 70,57 76,88 73,65 70,41 
1991 79,89 71,91 64,43 80,66 73,79 66,24 80,80 73,95 66,62 
1992 76,74 70,72 63,89 77,39 72,53 64,67 77,22 73,91 65,29 
1993 77,44 72,48 52,34 79,16 73,60 53,61 79,61 75,76 55,11 
1994 82,66 70,20 61,08 85,05 72,89 62,41 85,83 73,14 61,93 
1995 78,85 72,40 56,64 80,65 72,64 59,32 80,36 72,74 59,95 
1996 75,79 72,85 69,02 77,34 73,82 71,81 78,18 74,16 72,16 
1997 76,28 67,58 64,24 76,49 69,09 66,43 71,33 70,46 67,10 
1998 79,04 71,88 55,23 79,75 73,57 58,51 80,96 74,95 59,97 
1999 81,40 72,71 59,79 80,97 73,57 72,07 82,25 74,38 63,67 
2000 79,00 72,07 70,78 79,58 72,14 72,71 80,04 72,74 74,25 
2001 80,49 74,89 61,59 80,66 74,67 62,36 81,87 75,55 62,01 
2002 79,67 70,43 66,68 80,80 72,01 69,40 80,80 73,59 70,57 
2003 76,53 68,47 66,26 78,27 71,07 67,77 79,30 72,55 69,10 
2004 78,79 73,19 65,02 80,36 74,98 66,26 80,79 76,96 67,59 
2005 79,61 71,38 62,58 79,92 72,19 65,30 80,85 72,78 66,45 
2006 79,90 74,00 66,74 80,14 75,28 67,37 81,64 75,74 68,00 
2007 79,82 72,17 59,96 79,25 74,06 62,37 80,96 75,50 63,31 
2008 78,69 74,56 65,06 79,01 76,54 66,49 79,45 76,74 67,76 
2009 77,71 72,01 67,57 79,17 75,39 68,98 79,41 76,65 69,97 
2010 78,89 67,39 71,10 80,51 69,32 74,24 81,70 70,60 75,02 
2011 78,94 68,32 61,26 79,51 69,73 61,70 80,44 70,13 62,03 
2012 78,89 73,98 67,31 80,50 76,63 68,20 81,52 77,76 70,51 
2013 77,05 72,88 69,92 77,95 73,85 71,13 79,76 76,00 72,76 
2014 77,06 69,24 63,08 76,09 69,60 63,86 78,70 73,09 66,76 
2015 81,79 68,63 65,14 81,94 69,50 67,19 84,81 73,73 69,32 
2016 78,44 68,10 62,08 77,84 69,29 63,52 81,98 73,34 66,60 
2017 81,26 72,08 65,43 80,34 72,29 66,55 82,45 75,19 69,98 
1980 

- 
2017 

78,79 71,14 63,13 79,51 72,66 65,06 80,31 73,88 65,89 
 

 

 

 

Tabelul № 5. Variabilitatea medie lunară a DI Arakawa pentru 
sezonul de toamnă pentru stațiile Briceni, Chișinău și Cahul 

Fig.4 Tipul de bioclimat pentru sezonul de toamnă la 
stațiile meteo: Briceni, Chișinău și Cahul. 
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CONCLUZII: 
Conform studiului se poate concluziona că lunile confortabile sunt martie-aprilie și 

octombrie-noiembrie, pe când cele cu disconfort insuportabil de cald – iunie-iulie, iar cele cu 
disconfort insuportabil de rece – ianuarie și februarie la Briceni și doar ianuarie la Chișinău.  

În general, sezoanele de tranziție – primăvara și toamna sunt cele mai instabile în care se 
derulează toate tipurile de bioclimat conform scării de aplicabilitate a DI Arakawa. 

La Cahul (regiunea sud) valorile DI Arakawa sunt ceva mai mari față de Briceni (regiunea 
nord) și Chișinău (regiunea centru) ce determină disconfort prin încălzire și chiar insuportabil de 
cald în proporții mai mari. La Briceni situația este inversă, datorită valorilor mai scăzute a DI 
Arakawa, disconfortul prin răcire și insuportabil de rece se întîmplă mai des. 
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Abstract. Când se vorbeste de progres sau de saracie, se vorbeste de fapt, în termenii cei mai globali, de mediul 
înconjurator care caracterizeaza planeta noastra la un moment dat, caci între toate acestea si poluarea, degradarea apei si a 
aerului, amenintarea paturii de ozon, desertificarea, deseurile toxice si radioactive si multe altele, exista o strânsa interdependenta. 
Astfel, notiunea de “mediu înconjurator” cuprinde de fapt, toate activitatile umane în relatia om-natura, în cadrul planetei Terra. 
When it comes to progress or poverty, it is actually speaking, in the most global terms, of the environment that characterizes our 
planet at some point, because of all this, pollution, water and air degradation, the ozone layer threat, desertification, toxic and 
radioactive waste and much more, there is a close interdependence. Thus, the notion of "environment" actually encompasses all 
human activities in the human-nature relationship within Terra. 
 

Cuvinte cheie: industrializare, materii prime, sistem economic, mediu, poluare 
 

INTRODUCERE 
Unele probleme globale, cum ar fi încălzirea atmosferei, gaura din stratul de ozon sau tăierea 

pădurilor tropicale ilustrează în modul cel mai impresionant sanătatea populaţiei.  
În domeniul mediului ambiant există probleme de ordin regional şi local, chiar dacă acestea 

au un caracter ce depăşeşte uneori graniţele, cum ar fi poluarea râurilor. 
Există însă şi alte situaţii, ce nu ţin de elemente precum spaţiu şi timp. De exemplu, 

supravieţuirea unor state insulare de mici dimensiuni, care au constituit împreună organizaţia 
AOSIS şi care sunt ameninţate la modul cel mai serios de creşterea necontenită a nivelului mării, 
depinde de comportamentul tuturor oamenilor din lume, şi în special al celor din ţările 
industrializate ultra-dezvoltate.  

Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si 
transformari ale civilizatiei omenesti, dar si cele mai complexe si uneori nebanuite efecte asupra 
vietii. 

Pâna nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile 
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice si a dezvoltarii fara precedent a tuturor 
ramurilor de activitate, necesarul de materie prima si energie pentru productia de bunuri a crescut 
mult, iar exploatarea intensa a resurselor pamântului releva, tot mai evident, un dezechilibru 
ecologic. 

Perfectionarea si modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri 
stiintifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu si pe cele energetice. Ca 
urmare a industrializarii si cresterii productiei de bunuri au sporit mult materialele ce afecteaza 
mediul ambiant. 

Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de 
complexe, se regasesc în aer, apa si în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezentei 
dioxidului de sulf din aer, datorita dezvoltarii proceselor termice si a utilizarii unor combustibili 
inferiori; sunt evacuate în atmosfera importante cantitati de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, 
saruri si oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte daunatoare asupra 
vegetatiei, în general, si direct sau indirect asupra omului. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

La acest început de mileniu, lumea se afla în efervescenta. Schimbarile care au avut loc si vor 
avea loc, creeaza, într-o viziune optimista, sperante si pentru remedierea fie si treptata a mediului 
înconjurator. În tumultul generalizat al schimbarilor, trebuie sa tragem înca un semnal de alarma 
legat de mediul înconjurator si de supravietuirea omului si a existentei vietii pe Terra. 

“Mediul natural”, adica aerul, oceanele, marile, lacurile, apele curgatoare, solul si subsolul si 
formele de viata pe care aceste ecosisteme le creeaza si le sustin este imaginea cea mai comuna pe 
care omul obisnuit si-o face atunci când vorbeste despre mediul înconjurator. 
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Totalitatea factorilor naturali, determina conditiile de viata pentru regnurile vegetale, animale 
si pentru exponentul sau rational - omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem 
componente fizice naturale - elemente abiotice: aer, apa, substrat geologic, relief, sol. 

Componentele biotice reprezinta viata, organismele ce le dezvolta pe fundalul sportului 
ecologic. Ele apar sub forma vegetatiei si animalelor depinzând atât de factori terestri, cât si cosmici 
(radiatia solara de exemplu) ceea ce ne ajuta sa întelegem implicatiile care pot urma unor modificari 
fie terestre, fie cosmice, sau ambele în acelasi timp. 

Mediul înconjurator apare ca o realitate pluridimensionala care include nu numai mediul 
natural, dar si activitatea si creatiile omului, acesta ocupând o dubla pozitie: de “component” al 
mediului si de “consumator”, de beneficiar al mediului.Conceptul actual de “mediu înconjurator” 
are un caracter dinamic, care cauta sa cunoasca, sa analizeze si sa urmareasca functionarea 
sistemelor protejate în toata complexitatea lor.Prin “resurse naturale” se întelege: totalitatea 
elementelor naturale ale mediului înconjurator ce pot fi folosite în activitatea umana: 

” resurse neregenerabile - minerale si combustibili fosili; 
” resurse regenerabile - apa, aer, sol, flora, fauna salbatica; 
” resurse permanente - energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor. 
În întreaga activitate a mediului înconjurator se urmareste nu numai folosirea rationala a 

tuturor aceste resurse, ci si corelarea activitatii de sistematizare a teritoriului si localitatilor cu 
masuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de productie cat mai putin poluante 
si echiparea instalatiilor tehnologice si a mijloacelor de transport generatoare de poluanti cu 
dispozitive si instalatii care sa previna efectele daunatoare asupra mediului înconjurator, 
recuperarea si valorificarea optima a substantelor reziduale utilizabile. 

Astfel, notiunea de “mediu înconjurator” cuprinde de fapt, toate activitatile umane în relatia 
om-natura, în cadrul planetei Terra. 

Când se vorbeste de progres sau de saracie, se vorbeste de fapt, în termenii cei mai globali, de 
mediul înconjurator care caracterizeaza planeta noastra la un moment dat, caci între toate acestea si 
poluarea, degradarea apei si a aerului, amenintarea paturii de ozon, desertificarea, deseurile toxice si 
radioactive si multe altele, exista o strânsa interdependenta. 

În toate civilizatiile care s-au dezvoltat pâna în secolul al XVII-lea, de natura predominant 
agricola,”pamântul era baza economiei, vietii, culturii, structurii familiei si politicii”, viata era 
organizata în jurul satului, economia era descentralizata, astfel ca fiecare comunitate producea 
aproape tot ce îi era necesar. Energia cheltuita corespundea în esenta lucrului fortei musculare, 
umana sau animala, rezervelor de energie solara înmagazinata în paduri, utilizarii fortei hidrauliuce 
a râurilor sau mareelor, fortei eoliene. 

Natura reusea pâna la urma sa refaca padurile taiate, vântul care unfla velele, râurile care 
puneau în miscare rotile, deci sursele de energie utilizate de civilizatiile agricole erau regenerabile. 

Odata cu sporirea populatiei globului, ce a decurs paralel cu perfectionarea organizarii sociale 
si, în special odata cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele doua secole, 
încercarea omului de a domina în lupta aspra cu natura, de a-i smulge lacom bogatiile ascunse, 
începe sa aiba tot mai mult succes. Peste un miliard si jumatate din populatia actuala a Terrei 
apartine civilizatiei industriale. 

Industrialismul a fost mai mult decât cosuri de fabrica si linii de asamblare. A fost un sistem 
social multilateral si bogat care a influentat fiecare aspect al vietii omenesti. Cresterea economica, 
enorm accelerata, se bazeaza în majoritate nu pe surse regenerabile de energie, ci pe energia 
cheltuita prin folosirea combustibililor fosili, neregenerabili: carbuni, titei, gaze naturale. 

Alvin Toffler (una dintre cele mai influente şi bine cunoscute voci din domeniul afacerilor şi 
din cel intelectual) observa cu sarcasm: “Pentru prima data o civilizatie consuma din capitalul 
naturii, în loc sa traiasca din dobânzile pe care le dadea acest capital!”. 

Problema reziduurilor activitatilor umane a luat proportii îngrijoratoare, prin acumularea lor 
provocând alterarea calitatii factorilor de mediu. Aceste alterari sunt cauza unor dezechilibre în 
fauna si flora si in sanatatea si bunul mers al colectivitatii umane din zonele supraaglomerate. 
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Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazata pe consumarea resurselor neregenerabile de 
energie, s-a ajuns, în unele tari industrializate, la un grad de bunastare ridicat, constatându-se practic 
ca apare, cu iminenta, amenintarea consecintelor actiunii umane asupra mediului, poluarea lui la 
nivel global. 

Deteriorarea mediului ambiant este cauzata de: existenta prea multor automobile, avioane cu 
reactie si nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care functioneaza dupa tehnlogii vechi, poluante, 
mari consumatoare de materii prime, apa si energie, fenomene care sunt determinante, în ultima 
instanta, de necesitati crescânde ale unei populatii aflate în stare de explozie demografica si 
îndeosebi de existenta marilor aglomerari urbane. 

Mediul înconjurator reprezinta un element esential al existentei umane si reprezinta rezultatul 
interferentelor unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin 
activitatea umana. Toate acestea interactioneaza si influenteaza conditiile existentiale si 
posibilitatile de dezvoltare viitoare a societatii. 

Orice activitate umana si implicit existenta individului este de neconceput în afara mediului. 
De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum si a fiecarei componente în parte, îsi pun 
amprenta asupra nivelului existentei si evolutiei indivizilor. 

Ansamblul de relatii si raporturi de schimburi ce se stabilesc între om si natura, precum si 
interdependenta lor influenteaza echilibrul ecologic, determina conditiile de viata si implicit 
conditiile de munca pentru om, precum si perspectivele dezvoltarii societatii în ansamblu. Aceste 
raporturi vizeaza atât continutul activitatii cât si crearea conditiilor de existenta umana. 

În concluzie, se poate afirma ca mediul trebuie adaptat si organizat pentru a raspunde nevoilor 
indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natura a unor resurse si prelucrarea lor pentru a deservi 
populatia (pentru a satisface doleantele acestora). Aceasta dependenta cunoaste un mare grad de 
reciprocitate, datorita faptului ca nevoile umane se adapteaza într-o masura mai mare sau mai mica 
mediului. 

Asigurarea unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui - ca necesitate 
supravietuirii si progresului - reprezinta o problema de interes major si certa actualitate pentru 
evolutia sociala. În acest sens, se impune pastrarea calitatii mediului, diminuarea efectelor negative 
ale activitatii umane cu implicatii asupra acestuia. 

Poluarea si diminuarea drastica a depozitelor de materii regenerabile în cantitati si ritmuri ce 
depasesc posibilitatile de refacere a acestora pe cale naturala au produs dezechilibre serioase 
ecosistemului planetar. 

Protectia mediului este o problema majora a ultimului deceniu dezbatuta la nivel mondial, 
fapt ce a dat nastere numeroaselor dispute între tarile dezvoltate si cele în curs de dezvoltare. Acest 
lucru a impus înfiintarea unor organizatii internationale ce au ca principale obiective adoptarea unor 
solutii de diminuare a poluarii si cresterea nivelului calitatii mediului în ansamblu. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Cercetarile amanuntite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au 
concretizat prin intermediul unui ansamblu de actiuni si masuri care prevad: 

- cunoasterea temeinica a mediului, a interactiunii dintre sistemul economic si sistemele 
naturale; consecintele acestor interactiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate rational si cu maxim 
de economicitate; 

- prevenirea si combaterea degradarii mediului provocata de om, dar si datorate unor cauze 
naturale ; 

- armonizarea intereselor imediate si de perspectiva ale societatii în ansamblu sau a agentilor 
economici privind utilizarea factorilor de mediu. 

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul 
de deteriorare si stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective. 

În ceea ce priveste modalitatile de protejare trebuie solutionate trei categorii de probleme: 
- crearea unui sistem legislativ si institututional adecvat si eficient care sa garanteze 

respectarea legilor în vigoare. 
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- evaluarea costurilor actiunilor de protejare a mediului si identificarea surselor de suportare a 
acestora. 

- elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan national si international referitor 
la protejarea mediului. 

În ceea ce priveste evaluarea costurilor si stabilirea modului în care aceste sunt suportate se 
poate sustine ca protejarea mediului este costisitoare si nu pot fi întotdeauna identificati factorii 
poluarii. Datorita acestei situatii costurile de protejare a mediului se împart între societatile 
comerciale potentiale poluatoare si stat. Fondurile alocate protejarii mediului difera de la o tara la 
alta în functie de nivelul de dezvoltare al fiecareia. 

Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificati toti factorii 
de mediu si zonele în care pot aparea probleme de poluare a acestora. Un astfel de program 
presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare si stabilirea responsabilitatilor pentru 
derularea proiectelor. 

Presiunea activitatii omului asupra mediului natural creste foarte rapid. De asemenea, se 
accelereaza dezvoltarea industriala, schimburile, circulatia marfurilor, spatiul ocupat, parcurs si 
utilizat pentru activitatile umane este din ce în ce mai vast. Aceasta evolutie îsi pune amprenta în 
mod nefavorabil asupra mediului si a componentelor sale. 

Un alt factor care dauneaza mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea lejera 
în spatiile verzi. Comportamentul individului polueaza mediul într-o masura mai mare sau mai 
mica, fie sub forma activitatii cotidiene, fie a consumurilor turistice. 

 
CONCLUZII 

Prin dezvoltarea activitatii umane sunt afectate toate componentele mediului în proportii 
diferite. Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, 
monumentele, parcurile si rezervatiile, precum si biosfera. 

În consecinta, conservarea functiilor igienico-sanitare, recreativa si estetica ale elementelor 
componente ale mediului natural constituie garantia unei dezvoltari continue a societatii umane. 
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Abstract. The study of the literature in the field of study has made it possible to establish that the main natural conditions 

that determine the landslides are: the geological and hydrogeological conditions of the territories with near-surface layering of the 
impermeable layers of rocks, the strong infiltration of precipitation, the favorable topographic conditions of fragmentary relief , 
sudden winter-spring heating. The tendency to reduce areas affected by landslides in the administrative-territorial profile for the 
study period was established from 34.11 thousand ha in 1985 to 23.75 thousand ha in 2015. Also, the digital map which reflects the 
distribution of lands affected by landslides in the administrative-territorial profile for 2015. The damage caused by landslides for the 
period 1997-2015 (71 cases of landslides with significant damage recorded by SPCSE specialists) was determined, which totaled 
66.2 million lei. At the same time, the digital map was developed reflecting the degree of exposure of the territory of the Republic of 
Moldova in the administrative-territorial aspect to the risk of landslides, indicating the significant damages for the period mentioned 
above. 
 

Cuvinte cheie: alunecări de teren, estimarea expunerii teritoriului, prejudiciu, vulnerabilitate. 
 

INTRODUCERE  
Printre procesele geomorfologice periculoase ce se dezvoltă şi se manifestă pe teritoriul 

Republicii Moldova alunecările de teren ocupă primul loc atât după suprafaţa de extindere, cât şi  
după intensitatea proceselor de transformare a reliefului, precum şi a prejudiciilor cauzate de ele  
economiei naţionale. Alunecările de tern nu numai că scot din circuitul agricol vaste terenuri 
arabile, dar în acelaşi timp sunt afectate teritorii mari ocupate de localităţi, obiecte de menire socială 
şi infrastructură edilitară, pricinuind pagube considerabile.  

În Republica Moldova există peste 16 mii porţiuni de alunecări de teren, care se deosebesc 
prin formă, volum, adîncime, tipul genetic şi mecanismul de deplasare a rocilor. Predomină 
alunecările de curgere vâscos-plastică şi cele complexe. Particularităţile litologice şi structurale ale 
rocilor determină frecvenţa, intensitatea, adîncimea, tipul şi mecanismul alunecărilor.  

În anul 2015 conform datelor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) suprafaţa afectată 
de alunecări de teren constituie 23,75 mii ha. Cauzele alunecărilor de teren sunt o consecinţă a unor 
acţiuni de durată provocate de o serie de factori externi ce acţionează asupra versanţilor sau a 
taluzurilor. Aceşti factori pot fi naturali sau antropogeni. De cele mai multe ori cedarea se produce 
datorită cumulării efectelor acestora asupra masei de pământ. Din categoria factorilor naturali fac 
parte cei meteo-climatici, biotici şi factorii mecanici. 

Studierea literaturii în domeniu de studiu a dat posibilitatea de stabili că principalele condiţii 
naturale care determină alunecările de teren sunt: condiţiile geologice şi hidrogeologice ale 
teritoriilor cu amplasarea în faţă a straturilor impermeabile de roci, infiltrarea puternică a 
precipitaţiilor, condiţiile topografice favorabile de relief fragmentat, încălzirea bruscă iarnă – 
primăvară [1,2,3].  

Un rol deosebit în activizarea alunecărilor de teren îl au ploile torenţiale din semestrul cald al 
anului, în cazul când ele au ca premărgător o perioadă rece a anului cu condiţii sporite de umezire.    

În limitele unui versant precipitaţiile atmosferice se acumulează în apropierea peretelui de 
desprindere şi pe sectoarele cu relief deluros afectat de alunecări. În aceste locuri, de regulă, zăpada 
se păstrează o perioadă mai îndelungată şi se menţin apele de suprafaţă, care umezesc rocile în 
alunecare.  

Suma medie multianuală a precipitaţiilor influenţează asupra frecvenţei dezvoltării 
alunecărilor în cazul prezenţei reliefului fragmentat şi a durităţii scăzute a rocilor în structura 
versanţilor. Astfel, cele mai multe cazuri de alunecări sunt concentrate în partea centrală a 
republicii, unde se suprapun atât fragmentarea puternică a reliefului, cât şi cantităţile maxime 
anuale ale precipitaţiilor (550- 600 mm). Cu toate că în partea de nord a ţării cantitatea medie 
multianuală a precipitaţiilor este cea mai mare şi constituie circa 600-650 mm, numărul cazurilor de 
alunecări este mult mai mic, din cauza fragmentării slabe a reliefului şi predominării rocilor 
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semifriabile. Cel mai puţin sunt afectate teritoriile republicii din partea ei sudică, sud-estică şi din 
stânga Nistrului, unde cantitatea de precipitaţii este relativ mică (circa 500 mm) şi predomină 
relieful de câmpie.   

Ploile torenţiale cu cantităţi mari de apă în semestrul cald al anului influenţează rezistenţa 
versanţilor cu alunecări care nu au atins echilibrul de stabilitate, însă nu se manifestă asupra 
dezvoltării generale a alunecărilor pe tot teritoriul republicii. Ploile torenţiale din semestrul cald a 
anului se infiltrează puţin în sol şi nu umezesc rocile până la gradul suficient de formare a 
alunecărilor. Ele indirect influenţează asupra alunecărilor prin activizarea eroziunii ravenale şi 
umezirea taluzurilor versanţilor.  

Numărul de alunecări declanşate este cu atât mai mare cu cât perioada cu precipitaţii este mai 
lungă sau se suprapune peste o stare fizică instabilă a depozitelor afectate care favorizează procesul. 
Îmbibarea depozitelor de roci cu apă determină o creştere a greutăţii lor şi o diminuare a forţelor de 
frecare din cadrul masei de roci, în special la contactul cu stratele mai puţin permeabile, unde se 
înregistrează o creştere a presiunii apei şi producerea unor deformaţii plastice urmate de deplasarea 
maselor de pământ. Frecvenţa mare a alunecărilor de teren este legată şi indirect de precipitaţii, prin 
migrarea unor coloizi şi minerale argiloase în josul profilului sau al versantului, creând condiţii 
pentru apariţia suprafeţelor de alunecare. 

Dezvoltarea alunecărilor de teren depinde, de asemenea, şi de expoziţia versanţilor, astfel 
focarele alunecărilor noi se formează şi se dezvoltă cu precădere pe versaţii cu orientarea pantelor 
în direcţia nord, nord-vest, nord-est şi est [4].  

 
MATERIALE ŞI METODE 

În cercetările noastre privind particularităţile de manifestare spaţio-temporală a alunecărilor 
de teren au servit rezultatele observaţiilor şi măsurătorilor efectuate în reţeaua de observaţii ale 
Agenţia petru Geologie şi Resurse Minerale din Republica Moldova pentru perioada 1985-2015, 
care se conţin în diferite publicaţii de specialitate ale instituţiei menţionate. Informaţia privind 
suprafaţa afectată de alunecărilor de teren în profil administrativ-teritorial a fost colectată din baza 
de date a ARFC pentru perioada 1985-2015. De asemenrea, în calitate de materiale primare 
informative şi statistice pentru elaborarea studiului privind estimarea administrativ-teritorială a 
valorii calculate a prejudiciilor materiale  rezultate din alunecările de teren, au fost utilizate datele 
colectate din arhiva Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE) din perioada 
1997-2015. Prejudiciile materiale menţionate au fost calculate de către SPCSE conform unei 
metodologii proprii. Baza informaţională de date a fost creată iniţial în cadrul programului 
Microsoft Excel, parte componentă a Microsoft Office. În lucrarea de faţă au fost utilizate atât 
metodele tradiţionale cât şi cele contemporane.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În rezultatul analizei şi interpretării grafice şi cartografice a materialelor colectate de la ARFC 
au fost stabilite suprafeţele afectate de alunecări în profil administrativ-teritorial pentru anul 2015, 
care ultimul an din perioada de studiu (1985-2015) şi care reflectă situaţia actuală (fig. 1). 

În baza datelor din anul 2015 putem constata că cele mai mari suprafeţe de terenuri cu 
alunecări în sunt în raioanele Călăraşi – 3,31 mii ha, Orhei – 2,41 mii ha, Nisporeni – 2,28 mii ha, 
Ungheni – 1,85 mii ha, Sîngerei – 1,73 mii ha, Făleşti – 1,63 mii ha, Ialoveni – 0,94 mii ha. Raioane 
cu suprafeţele cele mai mici afectate de alunecări de teren sunt Ocniţa, Rîşcani, Drochia, Glodeni, 
Şoldăneşti, Dubăsari, Criuleni, mun. Chişinău, Ştefan-Vodă, Basarabeasca, Cahul, UTA Găgăuzia, 
Taraclia – unde suprafaţa afectată nu depăşeşte 0,45 mii ha. 

În perioada anilor 1985-2015 suprafaţa afectată de alunecări în profil administrativ-teritorial 
în linii mari a scăzut esenţial de la 34,11 mii ha în anul 1985 până la 23,75 mii ha în anul 2015. 
Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări pe parcursul ultimilor 30 ani se explică prin mai multe 
cauze dintre care principalele sunt implementarea măsurilor sivo-ameliorative şi amenajarea tehnică 
a terenurilor. De asemenea, această reducere a suprafeţelor afectate de alunecări se lămureşte şi prin 
faptul că o parte din aceste suprafeţe sunt trecute în categoria terenurilor cu altă destinaţie.   

194 
 



Riscuri naturale și tehnogene 
 
 

 
Fig. 1. Repartiţia graduală a suprafeţelor afectate de alunecări de teren  

în profil administrativ-teritorial pentru anul 2015 
 

Harta repartiţiei graduale a suprafeţelor afectate de alunecări de teren în profil administrativ-
teritorial pentru anul 2015 reflectă gradul de afectare a Republicii Moldova de alunecări după cum 
urmează:  

- teritorii cu grad sporit de afectare cu alunecări ( peste 2 mii ha );  
- teritorii cu grad mediu de afectare cu alunecări (1,01 – 2,0 mii ha);  
- teritorii cu grad redus de afectare cu alunecări (0,50 – 1,0 mii ha);  
- teritorii cu grad foarte redus de afectare cu alunecări (sub 0,50 mii ha).  

Teritoriile cu grad sporit de afectare cu alunecări sunt raioanele Călăraşi, Orhei şi Nisporeni 
unde suprafaţa afectată depăşeşte 2,0 mii ha; cu grad mediu de afectare – raioanele Ungheni, 
Fîngerei, Făleşti; cu grad redus de afectare – raioanele Briceni, Edineţ, Donduşeni, Soroca, Floreşti, 
Rezina, Teleneşti, Hînceşti, Ialoveni; cu grad foarte redus de afectare – celelalte raioane.   

Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor alunecărilor de teren, cauzate de un şir de 
factori, printre care regimul hidric fiind cel dominant, a fost efectuată în baza analizei informaţiei 
statistice din arhiva SPCSE (1997-2015). Astfel, alunecările de teren în perioada 1997-2015 au 
cauzat prejudicii seminificative economiei naţionale şi populaţiei republicii, constituind 66,2 mil. 
lei. În această perioadă de timp pe teritoriul republicii au avut loc 71 cazuri de alunecări de teren cu 
prejudicii semnificative, care au fost înregistrate de către SPCSE.  
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Frecvenţa anuală a alunecărilor de teren cu prejudicii semnificative în perioada 1997-2015 a 
variat de la 0 până la 28 cazuri. Numărul maximal de alunecări de teren a fost înregistrat în anul 
1999, constituind 28 cazuri, după care urmează anul 1998 cu 19 cazuri, anul 1997 – 7 cazuri, anul 
2003 – 6 cazuri, 2004 – 4 cazuri alunecări. În anii 2000, 2002, 2005, 2011 şi 2013 numărul de 
cazuri cu alunecări a constituit 1- 2 cazuri, iar în ceilalţi ani din perioada de studiu – alunecările au 
lipsit.  

Manifestarea spaţio-temporală a alunecărilor de teren semnificative în perioada de studiu a 
fost neuniformă şi a afectat mai frecvent anumite regiuni din teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 
alunecările din anul 1999 (28 cazuri) au afectat şi au produs prejudicii semnificative, înregistrate în 
raioanele Ungheni (3 cazuri), Căuşeni (3 cazuri), Sîngerei (2 cazuri), Călăraşi (2 cazuri), Nisporeni 
(2 cazuri) şi Cimişlia (2 cazuri), iar în raioanele Edineţ, Donduşeni, Soroca, Rîşcani, Floreşti, 
Şoldăneşti, Făleşti, Teleneşti, Orhei, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, mun. Bălţi şi mun. Chişinău câte 
un caz, prejudiciile înregistrate constituind 35,6 mil. lei. În anul 1998 (total - 19 cazuri) alunecările 
de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au afectat  12 raioane – Călăraşi (3 cazuri), Sîngerei 
(2 cazuri), Făleşti (2 cazuri), Ungheni (2 cazuri), Nisporeni (2 cazuri), Hînceşti (2 cazuri); raioanele 
Edineţ, Rîşcani, Ialoveni, Cimişlia, Cahul şi mun. Chişinău – câte un caz, prejudiciile înregistrate – 
16,15 mil. lei.  

În anul 1997 (total 7 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 
afectat  5 raioane – Făleşti şi Ialoveni câte 2 cazuri, iar raioanele Floreşti, Ungheni şi Nisporeni câte 
un caz prejudiciile înregistrate –0,96 mil. lei.  

În anul 2003 (total 6 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 
afectat mun. Bălţi şi raionul Hînceşti cu câte 3 cazuri de alunecări, prejudicial total constituind 0,27 
mil. lei.  

În anul 2004 (total 4 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 
afectat raioanele Nisporeni (2 cazuri), Floreşti şi Ialoveni cu câte un caz, prejudicial total 
constituind 2,8 mil. lei. 

În anul 2002 (total 2 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 
afectat  mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia cu câte un caz, prejudicial total constituind 0,03 mil. lei 

În anul 2005 (total 2 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 
afectat  raionul Sîngerei, prejudicial total constituind 0,40 mil. lei.  

În anii 2000, 2011 şi 2013 pe teritoriul republicii au fost înregistrate de către SPCSE câte un 
caz în raioanele Teleneşti, Briceni şi Ştefan Vodă, prejudicial total constituind respectiv – 8,31, 1,25 
şi 0,46 mil. lei. 

În anii 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 alunecări de teren cu prejudicii 
semnificative înregistrate la SPCSE au lipsit.  

Rezultatele evaluării frecvenţei în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren cauzate 
predominant de regimul hidric, cu prejudicii semnificative, înregistrate de către SPCSE pentru 
perioada 1997-2015 sunt reflectate în fig. 2.   

Conform datelor analizate din fig. 2 privind frecvenţa în profil administrativ-teritorial a 
alunecărilor de teren cauzate predominat de regimul hidric cu prejudicii semnificative înregistrate 
de către SPCSE pentru perioada 1997-2015 putem constata următoarele: în această perioadă de timp 
frecvenţa alunecărilor menţionate a variat în intervalul 7 - 5 cazuri în raioanele  Nisporeni (7 
cazuri), Hînceşti, Sîngerei şi Ungheni cu câte 6 cazuri; Făleşti, Călăraşi şi Ialoveni cu câte 5 cazuri. 
În mun. Bălţi 4 cazuri. În raioanele Floreşti, Cimişlia, Căuşeni şi mun. Chişinău cu câte 3 cazuri. În 
raioanele Edineţ, Rîşcani şi Teleneşti – cu câte 2 cazuri. În raioanele Briceni, Donduşeni, Soroca, 
Şoldăneşti, Orhei, Criuleni, Ştefan Vodă, Cahul şi UTA Găgăuzia cu câte un caz. În celelalte 
raioane alunecări de teren cu prejudicii înregistrate de cître SPCSE – au lipsit.   
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Fig. 2. Frecvenţa în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren  cu prejudicii semnificative (1997-2015) 

 
De rând cu stabilirea frecvenţei în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren cauzate 

predominant de regimul hidric pentru perioada 1997-2015 au fost determinate prejudiciile materiale 
semnificative înregitsrate de către SPCSE au constituit în total 66,22 mil. lei.  

Analizând datelor privind prejudiciul semnificativ înregistrate de către SPCSE în profil 
administrativ-teritorial, cauzate predominant de regimul hidric pentru perioada 1997-2015, putem 
constata următoarele: prejudiciile semnificative cauzate de alunecările de teren din perioada 
menţionată au atins valori maximale înregistrate în raionele Călăraşi, Ialoveni şi Teleneşti, 
constituind respectiv 14,9, 13,46 şi 9,46 mil. lei. În raioanel Nisporeni (5,04 mil. lei), Hînceşti (4,80 
mil. lei) , Ungheni (3,56 mil. lei), Floreşti (2,96 mil. lei), Sîngerei (2,78 mil. lei) şi Făleşti (2,72 mil. 
lei). Prejudicii mici cauzate de alunecări au fost înregistrate în raioanele Cahul (1,60 mil. lei), 
Rîşcani (1,51 mil. lei) şi Briceni (1,25 mil. lei). În celelalte raioane valoarea prejudiciilor a fost 
foarte mică sau a lipsit.  

În baza datelor expuse mai sus a fost elaborată harta ce reflectă gradul de expunere a 
teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial faţă de riscul alunecărilor de teren, 
cu indicarea prejudiciilor semnificative înregistrate de SPCSE pentru perioada 1997-2015 (fig. 3). 
Harta menţionată reflectă gradul de expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil 
administrativ-teritorial după cum urmează:  

- teritorii cu grad sporit de expunere la risc (cu prejudicii de peste 10 mil. lei);  
- teritorii cu grad mediu de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 5-10 mil. lei);  
- teritorii cu grad redus de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 1-5 mil. lei);  
- teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc (cu prejudicii mai mici de 1 mil. lei).  

Teritoriile cu grad sporit de expunere faţă de riscul alunecărilor sunt raioanele Călăraşi şi Ialoveni 
unde valoarea prejudiciilor înregistrate depăşesc 10 mil. lei.  
Teritoriile cu grad mediu de expunere faţă de alunecărilor sunt raioanele Teleneşti şi Nisporeni unde 
valoarea prejudiciilor înregistrate este cuprinsă între 5-10 mil. lei  
Teritoriile cu grad redus de expunere la riscul alunecărilor menţionate sunt raioanele Briceni, 
Rîşcani, Floreşti, Sîngerei, Făleşti, Ungheni, Hînceşti şi Cahul unde valoarea prejudiciilor 
înregistrate este cuprinsă între 1-5 mil. lei.  
Teritoriile cu grad foarte redus de expunere la riscul alunecărilor menţionate sunt raioanele a căror 
valoare a prejudiciilor înregistrate este mai mică de 1 mil. lei, fiind situate în partea central-
meridională şi estică a republicii. 

În urma cantităţii mari de precipitaţii căzute la 11 mai 1985, au avut loc alunecări de teren 
catastrofale, care au distrus în raioanele Teleneşti şi Orhei un număr considerabil de case de locuit 
şi alte construcţii. În anii 1997-1999, alunecările de teren au distrus şi avariat sute de case în 
numeroase localităţi. Cel mai mult au avut de suferit satele Leuşeni (raionul Hînceşti), unde au fost 
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distruse peste 350 de case, şi Ghiliceni (raionul Teleneşti), unde au fost distruse şi avariate circa 100 
de case 

În anii 1997-1999, alunecările de teren au distrus şi avariat sute de case în numeroase 
localităţi. Cel mai mult au avut de suferit satele Leuşeni (raionul Hînceşti), unde au fost distruse 
peste 350 de case, şi Ghiliceni (raionul Teleneşti), unde au fost distruse şi avariate circa 100 de 
case. 

 
Fig. 3. Expunerea teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial faţă de riscul alunecărilor  

de teren cu prejudicii semnificative (1997-2015) 
 

 
CONCLUZII 

1. A fost stabilită tendinţa de reducere a suprafeţelor afectate de alunecări de teren în profil 
administrativ-teritorial pentru perioada de studiu de la 34,11 mii ha în 1985 până la 23,75 mii ha în 
anul 2015. De asemenea, a fost elaborată harta digitală care reflectă repartiţia suprafeţelor afectate 
de alunecări de teren în profil administrativ-teritorial pentru anul 2015.  

2. Au fost determinate prejudiciile cauzate de alunecările de teren pentru perioada 1997-2015 
(71 cazuri de alunecări de teren cu prejudicii semnificative înregistrate de către specialiştii SPCSE), 
care au constituit în total 66,2 mil. lei. Totodată, a fost elaborată harta digitală ce reflectă gradul de 
expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial faţă de riscul 
alunecărilor de teren, cu indicarea prejudiciilor semnificative pentru perioada menţionată mai sus.   
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Abstract. The territory of the Republic of Moldova is in districts with the danger of heavy and torrential and abundant rains, 
causing considerable damage to the various branches of the national economy: agriculture, rail and car transport, energy, 
construction and other branches. The destructive effect of strong and abundant torrential rains is due to the duration, intensity and 
amount of fallen water, but this effect is amplified by many other features of the active surface such as slope, lithological substrate, 
lack of vegetation, Product time, etc. Both during the year and from one month to the next, torrential rains do not appear regularly. 
They know a high nonperiodic variability, depending on the characteristics of the general circulation of the atmosphere in the 
country, as well as the characteristics of the active surface. But the variability of annual rainfall is even greater. 

 
Cuvinte cheie: Strong and abundant torrential rains, rain intensity, frequency of rain, the amount of 

precipitation, impact.  
 

INTRODUCERE  
Variabilitatea spaţio-temporală a precipitaţiilor atmosferice pe teritoriul Republicii Moldova 

se schimbă semnificativ în dependenţă de anotimpul anului. Cel mai bine se evidenţiază 
precipitaţiile pentru două perioade ale anului: caldă şi rece. În calitate de perioadă caldă (semestrul 
cald al anului) este acceptată perioada lunilor aprilie – octombrie, când precipitaţiile cad 
predominant sub formă de ploaie [3].  

În Republica Moldova precipitaţiile extremale sub formă de ploi torenţiale sunt legate 
predominant cu cicloanele, care trec peste teritoriul ei, de asemenea, din cauza pătrunderii maselor 
de aer rece dinspre nord. Ploile torenţiale nu se produc cu regularitate ele cunosc o mare 
variabilitate neperiodică, dependentă de caracteristicile circulaţiei regionale a atmosferei, ca şi de 
caracteristicile suprafeţei active. Neuniformitatea mare în repartizarea maximelor zilnice pe 
teritoriul ţării este o consecinţă a unor procese atmosferice mai puţin frecvente, deseori cu caracter 
local. Informaţiile despre maximul zilnic de precipitaţii au o importanţă mare practică. Ele sunt 
utilizate în calculele hidrologice şi în construcţii, cât şi pentru soluţionarea altor sarcini ale 
economiei naţionale [1,2].  

 
MATERIALE ŞI METODE 

În cercetările noastre privind variabilitatea spaţio-temporală şi manifestarea ploilor torenţiale 
pe teritoriul Republicii Moldova a fost utilizată baza de date climatice primare privind regumul 
precipitaţiilor atmosferice din arhiva Serviciului Hidrometeorologic de Stat (de la 13 staţii 
meteorologice) pentru perioada anilor 1985-2015. Baza informaţională de date a fost creată iniţial în 
cadrul programului Microsoft Excel, parte componentă a Microsoft Office. În lucrarea de faţă au 
fost utilizate atât metodele tradiţionale cât şi cele contemporane. Totuş, cea mai uzitată, mai 
consistentă prin prisma rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor excedentare, 
rămâne metoda statistică. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În repartiţia precipitaţiilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada anilor de 

investigaţii 1985-2015 s-a observat o diminuare a valorilor medii anuale de la 618 mm în nord 
(Briceni) până la 467 mm în sud (Ciadîr-Lunga), fenomen determinat de situaţia geografică a 
republicii faţă de direcţiile de mişcare a maselor de aer (tab. 1, fig. 1). 

Astfel, principala trăsătură a regimului precipitaţiilor atmosferice pe teritoriul Republicii 
Moldova o reprezintă variabilitatea şi discontinuitatea spaţio-temporală mare a lui. Această trăsătură 
decurge din cauza interacţiunii factorilor genetici de bază (la scară continentală) cu factorii locali. 

Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate de noi pentru perioada 1985-2015 putem 
menţiona că din cauza influenţei înălţimilor (Podişul Moldovei Centrale, Podişul Nistrului, Colinele 
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Tigheciului şi altele) are loc redistribuirea precipitaţiilor pe teritoriul ţării - creşterea cantităţii lor pe 
versanţii din calea vânturilor şi scăderea acestora pe versanţii protejaţi de vânt. 

Tabelul nr. 1 
CANTITĂŢILE MEDII (MM) LUNARE, SEMESTRIALE ŞI ANUALE DE PRECIPITAŢII ATMOSFERICE (1985-2015) 

Staţia, 
altitudinea absolută, 

m 

Lunile Semestrul 
cald Anual IV V VI VII VIII IX X 

Briceni (261) 47 63 94 96 62 52 37 451 618 
Soroca (173) 41 51 70 76 57 55 33 383 539 
Făleşti (162) 43 54 82 73 58 60 36 406 560 
Bălţi (102) 48 48 77 64 52 53 31 361 491 
Corneşti (232) 47 56 89 77 54 63 41 427 615 
Bravicea (78) 42 57 87 70 51 57 36 400 571 
Chişinău (173) 37 51 63 65 53 52 43 363 543 
Bălţata (79) 34 45 71 59 54 48 39 350 495 
Leova (156) 36 54 65 59 57 52 40 363 526 
Comrat (133) 35 47 67 50 49 43 38 329 491 
Ciadîr-Lunga (180) 30 44 71 52 48 45 35 326 467 
Cahul (196) 37 50 69 58 48 45 38 354 511 
Ştefan-Voda (173) 35 49 70 61 45 55 40 356 543 

 
Creşterea cantităţii de precipitaţii (până la 615 mm la SM Corneşti) în regiunea Podişului 

Moldovei Centrale (pe fondalul general de scădere a lor în direcţia de la nord-vest spre sud) este 
determinată atât de creşterea altitudinii, cât şi de prezenţa în această regiune a celor mai mari 
masive forestiere. O anumită creştere a cantităţii de precipitaţii se semnalează, de asemenea, în 
regiunea Podişului Nistrului, Colinelor Tigheci şi a altor podişuri mai mici (peste 510 mm).  

Particularităţile variabilităţii spaţiale a regimului precipitaţiilor din semestrul cald al anului 
pentru perioada 1985-2015 sunt reflectate în tab. 1 şi fig. 2, unde paralel cu cantităţile medii 
multianuale de precipitaţii sunt prezentate valorile medii lunare din semestrul cald al anului, cât şi 
cantităţile medii ale semestrului cald, pentru cele 13 staţii meteorologice.  

Rezultatele analizei datelor privind repartiţia cantităţilor de precipitaţii atmosferice medii 
lunare din semestrul cald şi semestriale (semestrul cald) pentru perioada de studiu confirmă legitatea 
scăderii lor odată cu deplasarea spre sudul ţării, la fel ca şi în cazul repartiţiei precipitaţiilor medii şi 
maxime absolute anuale. Astfel, cele mai mari cantităţi medii lunare de precipitaţii din semestrul 
cald sunt înregistrate la SM Briceni şi SM Corneşti, unde valorile lunare medii cele mai mari cresc 
respectiv, până la 96 şi 89 mm. Cantităţile de precipitaţii din semestrul cald la aceste sţaţii 
însumează, respectiv 451 şi 427 mm, fiind, de asemenea, cele mai mari.  

Cele mai mici cantităţi medii lunare de precipitaţii pentru perioada de studiu sunt la SM 
Ciadîr-Lunga şi SM Comrat, unde cele mai mici valori lunare medii în semestrul cald coboară, 
respectiv, până la 30 şi 35 mm. Sunt mici şi valorile cantităţilor medii semestriale la aceste staţii din 
sudul republicii, constituind respectiv, 326 şi 329 mm.  

De asemenea, conform datelor din tab. 1, se evidenţiază că lunile cele mai ploioase din 
semestrul cald al anului sunt iunie şi iulie, în care cantităţile medii lunare de precipitaţii au atins 
cote maxime de respectiv, 94 şi 96 mm (SM Briceni), iar în lunile aprilie şi octombrie aceste valori 
au fost minime, înregistrând respectiv, 31 şi 33 mm (SM Ciadîr-Lunga şi Bălţi).  

Particularităţile variabilităţii spaţiale a cantităţilor de precipitaţii atmosferice: maxime lunare; 
maxime absolute lunare; maxime absolute ale semestrului cald şi maxime absolute anuale, au fost 
stabilite în baza investigaţiilor noastre pentru perioada 1985-2015 şi sunt reflectate în tab. 2, fig. 3, 
4, 5.  

Variabilitatea spaţio-temporală a cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii pe 
teritoriul republicii din semestrul cald pentru perioada de studiu se caracterizează prin repartiţie 
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relativ similară cu repartiţia cantităţilor maxime lunare. Astfel, valorile maxime absolute lunare de 
precipitaţii în semestrul cald al anului au variat între 353 mm la SM Soroca (august, 2004) şi 177 
mm la SM Ciadîr-Lunga (mai, 1991), ceea ce ne confirmă legitatea că cele mai mari cantităţi lunare 
de precipitaţii atmosferice se înregistrează în nordul republicii, iar cele mai mici cantităţi în sudul şi 
centrul ţării.  
 

 
 

Fig. 1. Cantitatea medie multianuală 
de precipitaţii (1985-2015) 

Fig. 2. Repartiţia teritorială a cantităţii 
medii multianuale de precipitaţii pentru 

semestrul cald a anului (1985-2015) 
 

Totuşi, SM Comrat, SM Cahul şi SM Bravicea, care sunt situate în sudul şi centrul republicii, 
fac excepţie şi se evidenţiază prin cantităţi maxime absolute lunare relativ mari (288 mm, 253 mm 
şi respectiv 300 mm). În acelaşi timp, chiar şi în centrul republicii se evidenţiază spaţii cu cantităţi 
maxime absolute lunare relativ mici de precipitaţii (201 mm la SM Bălţata şi 215 mm la SM 
Chişinău).  

Cantităţile maxime absolute de precipitaţii ale semestrul cald în teritoriul republicii pentru 
perioada de studiu (tab. 2, fig. 5) se caracterizează prin valori maxime absolute ce constituie 703 
mm la SM Briceni (a. 2010), 614 mm la SM Făleşti (a. 1991), 648 mm la SM Bravicea (a. 1985), 
677 mm la SM Leova (a. 1990) şi 659 mm la SM Cahul (a. 1997), ceea ce constituie valorile cele 
mai mari.  

Valorile absolute de precipitaţii ale semestrului cald la unele staţii din sudul republicii sunt 
cele mai mici şi constituie 481 mm la SM Ştefan-Vodă (a. 1997), 517 mm la SM Comrat (a. 1997), 
537 mm la SM Ciadîr-Lunga (a. 1997). La unele staţii meteorologe din centrul republicii aceste 
valori, de asemenea, sunt relativ mai mici şi constituie: 562 mm la SM Bălţi şi SM Corneşti (a. 
1991), 547 mm la SM Bălţata (a. 1989). 

Distribuţia cantităţilor maxime absolute anuale de precipitaţii pe teritoriul republicii pentru 
perioada de studiu este practic identică cu cea a valorilor medii multianuale (fig. 5), înregistrând 
teritorial cele mai mari cantităţi în nordul ţării la SM Briceni (960 mm, a. 2010) şi la SM Soroca 
(850 mm, a. 1996). 

De asemenea, o cantitate maximă absolută anuală înaltă a fost înregistrată şi la SM Corneşti 
(922 mm, a. 1996), fiind determinată de influenţa reliefului. Cele mai mici valori maxime absolute 
au fost înregistrate în sudul ţării la SM Comrat (679 mm, a. 2012) şi Ciadîr-Lunga (691 mm, a. 
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1997) şi SM Ştefan-Vodă (680 mm, a. 2004), excepţie făcând SM Bălţata din centrul ţării, unde a 
fost înregistrată cantitatea maximă absolută anuală de doar 650 mm în a. 2001.  

Tabelul nr. 2 
CANTITĂŢILE (MM) MAXIME ŞI ABSOLUTE DE PRECIPITAŢII LUNARE, SEMESTRIALE ŞI ANUALE (1985-2015)  

Statiile  

Cantităţile maxime de precipitaţii lunare în 
semestrul cald  Max. 

absolut  
lunar  

Anul 
înreg.  

Max 
absolut 
al sem. 

cald 

Anul 
înreg.  

Max. 
absolut   
anual  

Anul 
înreg.  IV V VI VII VIII IX X 

Briceni 127 135 221 330 202 177 138 330 2003 703 2010 960 2010 
Soroca  86 106 205 221 353 186 122 353 2004 582 1995 850 1996 
Făleşti 88 148 249 256 155 240 128 256 2002 614 1991 777 1996 
Bălţi  81 120 246 197 126 173 102 246 1985 562 1991 741 1996 
Corneşti 103 161 239 145 161 235 174 239 1985 562 1991 922 1996 
Bravicea 77 143 300 164 165 200 160 300 1985 648 1985 757 1985 
Chişinau  61 143 200 168 201 215 172 215 1996 555 1991 734 2010 
Bălţata  66 123 201 122 180 140 121 201 2001 547 1989 650 2001 
Leova 77 231 168 202 195 231 145 231 1991 677 1990 773 1991 
Comrat 84 142 164 253 135 169 85 253 2002 517 1997 679 2012 
Ciadîr-
Lunga 72 177 164 131 129 166 75 177 1991 537 1997 691 1997 

Cahul 70 207 160 203 148 288 89 288 2013 659 1997 716 1997 
Ştefan-
Voda  87 148 152 207 121 140 91 207 2013 481 1997 680 2004 

 
Analiza datelor menţionate mai sus ne-au dat posibilitate de a stabili pentru teritoriul 

Republicii Moldova anii cu grad diferit de umezire. Astfel, cel mai umed a fost anul 2010, când pe 
teritoriul ţării au căzut în medie 702 mm, iar anul cu cel mai mare deficit de precipitaţii a fost 1994, 
când au căzut în medie, doar 381 mm. Cantitatea cea mai mică de precipitaţii în anul respectiv a fost 
de doar 282 mm la SM Bălţata, sau 57% din normă.  

Valorile extreme diurne ale precipitaţiilor atmosferice cauzate de ploile torenţiale, în 
Republica Moldova sunt legate predominant de trecerea peste teritoriul ei a cicloanelor sudice şi 
retrograde, de asemenea, din cauza pătrunderii maselor de aer rece dinspre nord. Teritoriul 
republicii se atârnă la raioanele cu pericol de ploi torenţiale a căror frecvenţă şi intensitate este 
mare, în deosebi pentru anotimpul cald al anului. 

O altă caracteristică importantă a regimului precipitaţiilor atmosferice este legată de 
variabilitatea spaţio-temporală a cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii din semestrul 
cald, căzute în 24 de ore, care au fost stabilite în studiul nostru, reieşind din analiza datelor 
factologice pentru perioada 1985-2015 (tab. 3). 

Analiza datelor de la 13 staţii, menţionate în tab. 3, demonstrează că în semestrul cald al 
anului valorile cantităţilor maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de 
studiu au variat spaţio-temporal pe teritoriul Republicii Moldova în limite foarte mari atât în cadrul 
fiecărei luni, cât şi de la o lună la alta. Astfel, în luna aprilie valorile cantităţilor maxime lunare de 
precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de studiu au variat între 24 mm la SM Bălţata şi 52 
mm la SM Comrat.  

În luna mai aceste valori au variat între 67 mm la SM Briceni şi 38 mm la SM Comrat. În luna 
iunie valorile cantităţilor maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de studiu 
au variat între 141 mm la SM Bălţata şi 55 mm la SM Leova. În luna iulie aceste valori au variat 
între 126 mm la SM Ştefan -Vodă şi 57 mm la SM Bălţata. În luna august valorile menţionate au 
variat între 166 mm la SM Leova şi 53 mm la SM Comrat. În luna septembrie valorile cantităţilor 
maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de studiu au variat între 153 mm 
la SM Leova şi 50 mm la SM Bălţi. În luna octombrie valorile menţionate au variat între 99 mm la 
SM Chişinău şi 41 mm la SM Soroca. Lunile cu cele mai mici valori maxime lunare de precipitaţii 
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căzute în 24 ore sunt aprilie şi mai şi corespunde lunilor cu numărul relativ mai mic al frecvenţei 
ploilor torenţiale. 

  
Fig. 3. Repartiţia teritorială a cantităţilor maxime absolute  

lunare (semestrul cald), (1985-2015) 
Fig. 4. Repartiţia teritorială a precipitaţiilor maxime  

absolute din semestrul cald, (1985-2015) 
  

 
Fig. 5. Distribuţia teritorială a cantităţilor maxime absolute anuale de 

precipitaţii, (1985-2015) 

 
Analiza datelor menţionate în tab. 3 demonstrează că în semestrul cald al anului cele mai mari 

valori ale cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de 
studiu au variat pe teritoriul Republicii Moldova între 166 şi 71 mm. Astfel, cele mai mari valori s-
au înregistrat la SM Leova (166 mm), SM Soroca (165 mm), SM Bălţata (141 mm), SM Făleşti 
(134 mm), SM Bravicea (129 mm), toate cazurile fiind concentrate în lunile de vară, fiind 
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repartizate omogen pe teritoriul ţării şi corespund lunilor cu frecvenţa cea mai mare a ploilor 
torenţiale. 

Tabelul nr. 3.  
CANTITĂŢILE MAXIME LUNARE DE PRECIPITAŢII (MM) DIN SEMESTRUL CALD,  

CĂZUTE ÎN 24 DE ORE (1985-2015) 

Staţia  
Lunile (semestrul cald)  Max. 

diurn 
absolut  

Anul şi luna 
înregistrării max. 

diurn absolut  IV V VI VII VIII IX X 

Briceni 38 67 83 95 101 57 51 101 August, 2005  
Soroca  46 45 61 79 165 68 41 165 August, 2004 
Făleşti 39 40 134 69 74 96 63 134 Iunie, 1985 
Bălţi 28 41 91 82 76 50 38 91 Iunie, 1985 
Corneşti 45 55 86 77 58 65 92 86 Iunie, 1985 
Bravicea 36 55 129 61 93 59 85 129 Iunie, 1985 
Chişinău 29 41 92 88 88 62 99 99 Octombrie, 1998 
Bălţata 24 54 141 57 67 63 69 141 Iulie, 2001 
Leova 38 40 55 66 166 153 74 166 August, 2004 
Comrat 52 38 82 74 53 79 44 82 Iulie, 2007,  
Ciadîr-Lunga 32 42 71 71 63 62 46 71 Iunie, 2007 
Cahul 28 59 80 86 64 129 65 129 Septembrie, 2013 
Ştefan-Vodă 48 50 61 126 82 73 53 126 Iulie, 2013 

 
Totodată, cele mai mici valori ale cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii căzute în 

24 de ore s-au înregistrat la SM Ciadîr-Lunga (71 mm), SM Comrat (82 mm), SM Corneşti (86 
mm) şi SM Bălţi (91 mm), toate cazurile fiind concentrate tot în lunile de vară, repartizate omogen 
pe teritoriul ţării.  

CONCLUZII 
1. Precipitaţiile atmosferice căzute în semestrul cald al anului sunt predominant sub formă de 

ploi torenţiale puternice şi abundente. În perioada 1985-2015 s-a înregistrat o mare 
variabilitate neperiodică a precipitaţiilor atmosferice, dependentă de caracteristicile 
circulaţiei generale a atmosferei pe teritoriul ţării, ca şi de caracteristicile suprafeţei active. 
În expresie absolută indicii ce caracterizează repartiţia spaţială a valorilor medii anuale de 
precipitaţii pentru semestrul cald variază între 326 mm la staţia Ciadâr-Lunga şi 451 mm la 
staţia Briceni. 

2. Variabilitatea temporală a cantităţilor medii lunare de precipitaţii pe teritoriul republicii 
pentru semestrul cald este mult mai evidentă . Cantităţile medii lunare de precipitaţii sunt 
cele mai mici la Ciadâr-Lunga (cu limite de 30 şi 71 mm) şi cele mai mari la Briceni (cu 
limite de 37 şi 96 mm).  

3. Cele mai ploioase luni din semestrul cald al anului pentru perioada 1985-2015 sunt iunie şi 
iulie, în care cantităţile medii de precipitaţii pe teritoriul ţării variază respectiv, în limitele 
de 63-94 mm şi 50-96 mm.  

4. Repartiţia spaţială a valorilor maxime absolute lunare de precipitaţii pentru semestrul cald 
variază între 177 mm la staţia Ciadâr-Lunga (mai, 1991) şi 353 mm la staţia Soroca 
(august, 2004). În lunile cele mai ploiase din semestrul cald al anului valorile maxime de 
precipitaţii au constituit pe teritoriul republicii: 152-300 mm în luna iunie; 122-330 mm în 
luna iulie şi 121-353 mm în luna august. 
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ZONAREA FACTORILOR METEO-CLIMATICI DE RISC (VALURI DE CĂLDURĂ, VALURI DE 

FRIG) ÎN VEDEREA AJUSTĂRII ACTELOR NORMATIVE ÎN CONSTRUCȚII  
 

1Răileanu Valentin, 1Nedealcov M., 2Croitoru Gh. 
1Institutul de Ecologie și Geografie 

2Ministerul Economiei și Infrastructurii  
 

Abstract. Extreme climatic phenomena present risk factors for agriculture, health, constructions etc and are studied 
profoundly these past years using extreme values theory. Several relations that describe pozitive extreme values' probability in GEV 
and Gumbel distributions are presented in the article. As an example we show the maps of characteristic and reference of some 
climate parameters (waves of heat, cold waves) with a probability of exceeding per year equal to 0.02, which is equivalent to the 
mean return interval of 50 years. The obtained results could serve as a basis for elaboration of national annexes to Eurocode 1, 
parts 3 and 4 in constructions.  

 
Key-words: return period, Extreme Values Theory, Gumbel distribution, digital maps. 

 
INTRODUCERE  

Calculul perioadelor de revenire în baza Teoriei Valorilor Extreme (EVT), pentru fenomenele 
nefavorabile ce iau aspectul de risc (valuri de frig, valuri de căldură) în limitele țării, este extrem de 
necesar în vederea ajustării actelor normative în construcții către standardele europene. Menționăm, 
în acest context, că EVT cu succes a fost utilizată în hidrologie. Odată cu intensificarea riscurilor 
meteo-climatice, această metodă persistă și în cercetările cu caracter climatic.  

 
MATERIALE INIȚIALE ȘI METODE DE CERCETARE 

Distribuţia Generalizată a Valorilor Extreme (GEV) este reprezentată de Funcţia de distribuţie 
cumulativă. GEV include distribuţiile Gumbel, Frechet şi Weibull ca cazuri particulare. Analiza 
Valorilor Extreme (EVA) include 2 metode – Block Maxima pentru valori maxime (sau minime) 
anuale, extrase din blocuri de date lunare sau diurne şi POT pentru valori care întrec un anumit 
prag. Pe exemplul extremelor negative s-a utilizat prima metodă, înlocuind z cu (-z). EVA permite 
de a calcula parametrii GEV, nivelurile şi perioadele de revenire ale valorilor extreme, precum şi 
intervalele lor de confidenţă (de încredere).  

Pentru interpolarea şi reprezentarea grafică a valorilor caracteristice temperaturilor extreme au 
fost utilizate Sistemele Informaționale Geografice, ca instrument modern de cercetare. Datele au 
fost obţinute în baza prelucrărilor statistice a temperaturilor maxime şi minime anuale (considerate 
valuri de frig, valuri de căldură), determinate din valorile diurne ale aerului la umbră, care ulterior 
au fost comparate cu o distribuţie de valori extreme de tip Gumbel. Datele iniţiale au fost colectate 
de la înălţimea de 2 m de-asupra terenului la16 staţii meteorologice cu şiruri uniforme şi complete 
ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat în perioada 1961-2015, adică o perioadă de 55 ani. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Așadar, trendul temperaturilor minime anuale demonstrează, că începând cu anii 80 al 
secolului XX temperaturile minime extreme anuale descresc (fig.1), ceea ce nu înseamnă că iernile 
devin mai reci (cresc amplitudinile). 

 
Fig.1. Temperaturile minime anuale (1946-2015), st.Chişinău 
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Calculul perioadei de revenire a temperaturilor minime pentru partea centrală a țării (fig.1, 
tab.1) în baza a două metode de estimare și anume cu Aproximație normală și Bootstrap parametric 
relevă faptul că peste 10 ani nivelul de revenire a temperaturilor minime va fi de -23,0...-22,90C 
(conform ambelor metode) intervalul de încredere de 95% variind în limitele -21,5...-21,60C în 
cazul primei metode și -21,3—24,60C, în cazul celei de-a doua metode.  

 
Fig.2. Perioada de revenire a temperaturilor minime (1946-2015),  st.Chişinău 

 
Conform standardului european EN 1991-1-5 şi altor documente normative [1, 2], valorile 

caracteristice ale temperaturilor maxime şi minime a aerului la umbră, sunt valori probalistice cu o 
probabilitate anuală de depăşire de 0,02 (echivalent cu intervalul mediu de recurenţă IMR = 50 ani).  

 
Tabelul nr. 1 

PERIOADA DE REVENIRE A TEMPERATURILOR MINIME ÎN PARTEA CENTRALĂ A ȚĂRII (ST.CHIȘINĂU) 

Metoda de 
estimare 

Perioada 
de 
revenire, 
ani 

Nivelul de 
revenire, 
°C 

Intervalul de încredere de 
95% 

Aproximaţie 
normală 

10 -23.024 -21.4716, -24.5757 
20 -24.873 -22.8499, -26.8954 
50 -27.042 -24.153, -29.9302 
100 -28.516 -24.8253, -32.2063 

Bootstrap 
parametric 

10 -22.932 -21.3141, -24.6701 
20 -24.692 -22.8321, -26.7619 
50 -26.890 -24.0506, -30.4603 
100 -28.291 -24.7740, -32.3674 

 
Distribuţia Gumbel [3] este o distribuţie asimetrică cu probabilităţi mai mari  pentru valori 

minime sau maxime extreme (corespunzător, partea stângă sau dreaptă a graficului), în comparaţie 
cu distribuţia normală şi este determinată de 2 parametri – locaţia şi scara. Cuantilele distribuţiei  ca 
funcţie de probabilitatea p reprezintă nivelurile de revenire a valorilor corespunzătoare egală cu 1/p. 
Distribuţia de probabilitate a valorilor maxime sau minime anuale pentru fiecare staţie 
meteorologică a fost comparată cu distribuţia teoretică Gumbel, astfel ca distribuţia Gumbel să fie 
la maximum apropiată de cea experimentală, din care pot fi determinaţi parametrii distribuţiei, care 
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sunt utilizaţi pentru calculul valorii caracteristice pentru staţia meteorologică dată. Setul de valori 
caracteristice maximelor sau minimelor a fost utilizat pentru interpolarea spaţială şi obţinerii hărţii 
digitale a repartiţiei spaţiale a acestor valori. Ca metodă de interpolare a fost utilizată metoda Spline 
(Radial Basic Functions, Minimum Curvature). Hărţile finale conţin izotermele valorilor 
caracteristice, reţeaua de coordonate (latitudine, longitudine în grade, minute), centrele raionale, 
municipiile, staţiile meteorologice, limitele raioanelor, municipiilor, şi relieful (altitudinea) ca 
imagine de fond.  

Distribuţia Gumbel  pentru maxime este definită de Funcţia de Densitate a Probabilităţii 
(PDF)}: 

f(x) = (1/σ)*exp(-z-exp(-z))                                 (1), 
şi Funcţia Distribuţiei Cumulative (CDF) 

F(x) = exp(-exp(-z))                                        (2),  
unde z = (x-µ)/σ,  µ, şi σ – locaţia şi scara (parametrii distribuţiei), f(x) = dF(x)/dx. 
Funcţiile (1) şi (2) pentru valori minime pot fi utilizate înlocuind z cu –z. În cazul valorilor 

negative, µ  este mai mic ca zero. 
Parametrii distribuţiei pot fi exprimaţi prin media xmed şi deviaţia standard  σ1 a eşantionului - 

pentru valori maxime: 
µ = xmed - γ σ, unde γ ≈ 0,5772 – constanta Euler-Mascheroni, σ = (√6/Pi)* σ1. Prin urmare,  

µ = xmed – 0,45                                        (3) 
 

σ1 şi σ = 0,7797 σ1.   
Funcţia Cuantila x(p) specifică, pentru o probabilitate dată în distribuţia probabilităţii a unei 

variabile aleatorie, valoarea la care probabilitatea variabilei aleatorie este mai mică sau egală cu 
probabilitatea dată.  Cuantila este funcţie inversă funcţiei de distribuţie cumulativă F(x). Pentru 
distribuţia Gumbel  pentru maxime : 

x(p) = µ – σln(–ln(p))                                                                (4) 
prin urmare, 

 x(p) = xmed – {0,45 + 0,7797*ln[ln(1/p)]}* σ1                               (5) 
Valoarea caracteristica a temperaturii maxime anuale de a fi depăşită într-un an cu 

probabilitatea p este egală cu 
x(1-p) = xmed – {0,45 + 0,7797*ln[ln(1/1-p)]}*σ1                    (6) 

Valoarea caracteristica a temperaturii maxime anuale de a fi depăşită într-un an cu 
probabilitatea p=0,02 (interval mediu de recurenta IMR=50 ani) este egală cu 

                             x(0,98) = xmed + 2.5923*σ1                        (7) 
Valoarea caracteristica a temperaturii minime anuale de a fi depăşită (ca valoare absolută) 

într-un an cu probabilitatea p=0,02 (IMR=50 ani) este egală cu 
                x(0,02) = xmed - 2.5923*σ1                                     (8) 

 
Pentru alte intervale de recurenţă (perioade de siguranţă a construcţiei) probabilităţile de 

depăşire sunt expuse în tabelul 2. 
Tabelul nr. 2 

PROBABILITATEA DE DEPĂȘIRE ALE INTERVALELOR DE RECURENȚĂ 
Intervalul mediu de 
recurenţă, ani (IMR) 

 

Probabilitatea de depăşire 
într-un an, 

 p 
 

50 0,02 
75 0,01333 

100 0,01 
 

Zonarea perioadei de revenire (IMR=50 ani) a temperaturilor maxime pe teritoriul Republicii 
Moldova, scoate în evidență ariile cu cel mai înalt fond termic (cu valori de 41...420C) în partea 
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nord-vestică (rle Glodeni, Fălești) și central-estică (rle Orhei, Dubăsari, Grigoriopol) a țării. 
Teritoriile mai puțin vulnerabile către manifestarea temperaturilor de risc (38...390C), sunt 
altitudinele din extremitatea de nord (rle Briceni, Ocnița, Dondușeni) și partea centrală a țării, unde 
în raioanele Ungheni, Nisporeni, Hîncești extremele termice vor însuma valori sub 400C. În restul 
teritoriului temperatura maximă absolută va constitui 40...410C. Eroarea dintre valorile observate și 
interpolate constituie în mediu 0.10C, ceea ce demonstrează veridicitatea interpolărilor obținute 
(fig.3). 

 

 
Fig.3. Modelul cartografic și zonarea  perioadei de revenire (IMR=50 ani) a temperaturilor maxime pe teritoriul Republicii Moldova 

 
În cazul elaborării modelelor cartografice și a zonării perioadei de revenire (IMR=50 ani) a 

temperaturilor minime absolute pe teritoriul Republicii Moldova ( fig.4), teritoriile cu cel mai scăzut fond 
termic (cu valori de - 360C) le vor revine raioanelor Telenești, Sîngerei și Florești. Pe teritoriul raionului 
Anenii Noi temperatura minimă extremă poate atinge valori similare de-30...-360C.  

.  
Fig.4. Modelul cartografic și zonarea  perioadei de revenire (IMR=50 ani) a temperaturilor minime  

pe teritoriul Republicii Moldova 
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Extremitatea de sud și sud-est vor însuma valori doar de -20...-220C. Restul teritoriului țării se 
va caracteriza prin valori de -24...-280C. Eroarea dintre valorile observate și interpolate constituie în 
mediu 0.10C, cu excepția st.Chișinău unde această eroare este de 0.40C. Ținînd cont de faptul, că 
diferențierile termice pe teritorii limitate pot constitui 10-120C în "acumularea frigului", aceste erori 
nu subminează veridicitatea interpolărilor efectuate (fig.4). 

În concluzie constatăm, că cunoașterea manifestării spațio-temporale a riscurilor climatice 
este extrem de importantă, deoarece de aceasta depinde în mare măsură posibilitățile de atenuare a 
consecințelor lor de manifestare în diferite domenii de activitate umană, inclusiv și a construcțiilor. 
Ţinînd cont de caracteristicele fundamentale ale fenomenelor climatice extreme de a se dezvolta în 
cascadă, adică un risc (consecinţa unui hazard) poate deveni hazard pentru un alt risc şi tot aşa mai 
departe, considerăm oportun delimitarea arealelor vulnerabile în care un anumit fenomen de risc 
(valuri de frig, valuri de de căldură) poate să revină peste o anumită perioadă de timp. 
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EFECTELE NANOPARTICULELOR DE ZnSe și ZnS ASUPRA 
CIANOBACTERIEI Spirulina platensis 

 
Rudi L., Cepoi L., Chiriac T., Miscu V., Rudic V. 

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, R. Moldova 
 

Abstract. The effects of ZnSe and ZnS nanoparticles on cyanobacterium Spirulina platensis have been studied. Pronounced 
toxic action of ZnSe nanoparticles and moderately toxic action of ZnS nanoparticles on spirulina growth has been established.  The 
only appreciable test for assessment of nanoparticle toxicity on spirulina culture remains the specific method for determining free 
malondialdehyde (MDA) as a measure of lipid peroxidation.  The high degree of correlation between the amount of biomass and the 
lipid oxidative degradation products show the mechanism of this action, based on the degradation of biological membranes, 
alteration of membrane permeability and disturbance of biological processes. 
 

Cuvinte cheie: Spirulina platensis, nanoparticule,  ZnSe, ZnS, testul MDA. 
 

INTRODUCERE 
Dezvoltarea în ultimele decenii a nanotehnologiei  a  înregistrat deosebite succese, în special 

la nivelul nanomaterialelor care se  caracterizează prin eminenţă atât din punct de vedere al 
cunoaşterii fundamentale, cât şi din punct de vedere al aplicărilor practice. Producerea 
nanomaterialelor este urmată rapid de creşterea ariilor de aplicare a lor, astfel ca industriile 
alimentară și cea textilă, electronica, farmaceutica, medicina, cosmetologia şi remedierea mediului 
[1]. Utilizarea largă a nanoparticulelor facilitează mult răspândirea lor în mediul ambiant. Circuitul 
nanoparticulelor în mediu, precum şi soarta lor, este o problemă cu multe necunoscute, una dintre 
acestea fiind efectul toxic manifestat asupra organismelor vii [12]. 

Printre factorii care determină toxicitatea nanoparticulelor sunt consideraţi materia primă şi 
tipul sintezei, dimensiunile şi capacitatea de agregare a nanoparticulelor. În ultimii ani au fost 
testate efectele nanoparticulelor asupra unor organisme vii [7, 8, 15, 18]. Astfel, a fost stabilit că 
nanoparticulele de Au sunt lipsite de toxicitate şi nu afectează germinarea la Cucumis sativus [2], 
dar sunt toxice pentru Drosophyla melanogaster, inducând fragmentarea ADN-lui şi afectând 
fertilitatea [14]. Nanoparticulele de ZnO au efect bactericid, inhibând dividerea celulară la 
Streptococcus  aureus şi Streptococcus agalactiae [6], iar cele de CeO2, SiO2 şi TiO2 induc moartea 
celulelor prin afectarea reproducerii [7]. 

Nanoparticulele metalice pot în mod direct sau indirect afecta activitatea sistemelor 
fotosintetice a algelor și reduce conținutul pigmenților fotosintetici. Reducerea spre exemplu, a 
fotosintezei la alga Chlamydomonas reinhardtii, indusă de nanoparticulele de aur acoperite cu 
glicodendrimer,  a fost cauzată de agregarea celulelor algale [13]. A fost demonstrat că 
nanoparticulele de oxid de cupru de tip core-shell deteriorează sistemul fotosintetic la 
Chlamidomonas reinhardtii, cauza fiind acumularea speciilor reactive de oxigen [16]. Pentru 
Dunaliella tertiolecta a fost determinată toxicitatea nanoparticulelor de oxid de zinc care au inhibat 
producerea de biomasă [9], iar toxicitatea nanoparticulelor de argint pentru alga Chlamidomonas 
reinhardtii a fost cauzată de interacțiunea directă a celulelor cu AgNP [10].  

Nanoparticulele luminiscente (puncte cuantice) de ZnSe și ZnS cu proprietăţi optice unicat 
sunt produse pe cale industrială şi sunt pe larg utilizate în optoelectronică, în crearea de noi 
generaţii de baterii solare şi mai puţin activ - în medicină şi în special, în oncologie [19]. Fiind 
răspândite în mediul ambiant, efectul toxic al acestor nanoparticule asupra organismelor vii rămâne 
a fi puțin elucidat. Studiul toxicităţii acestor nanoparticule va contribui la delimitarea, pe viitor, a 
domeniilor de utilizare a lor [4].  

Deoarece particularităţile fiziologo-biochimice ale organismelor vii constituie obligator 
factorul determinant în aprecierea toxicităţii nanoparticulelor, este foarte importantă crearea 
modelelor  biologice care să conţină caracteristicile specifice mediului acvatic, terestru, aerian. 

Sistemele hibride nanomateriale – microorganisme oferă posibilitatea de a efectua un studiu 
perfect al toxicităţii nanoparticulelor asupra organismului în condiţiile mediului acvatic. 
Microalgele și cianobacteriile, iar dintre acestea în mod special, cianobacteria Spirulina platensis,  
prezintă obiecte foarte comode şi reprezentative, care oferă facilităţi enorme în modelarea diferitor 
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efecte şi stabilirea mecanismelor de acţiune a diferitor compuşi asupra proceselor vitale în celulă [3, 
11, 17].  

Scopul cercetărilor expuse în această lucrare a constat în stabilirea toxicității nanoparticulelor 
de ZnSe și ZnS asupra cianobacteriei Spirulina platensis. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

În calitate de obiect de studiu a fost utilizată tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNMN 
–CB-02. Cultivarea spirulinei s-a efectuat pe mediul nutritiv ce conține în g/l: NaNO3 – 2,25; 
NaHCO3 – 8,0; NaCl – 1,0; K2SO4 – 0,3; Na2HPO4 - 0,2; MgSO4∙7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,024; 
FeSO4 – 0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2∙4H2O – 0,00181; ZnSO4∙7H2O – 0,00022; 
CuSO4∙5H2O  – 0,00008; MoO3 – 0,000015 și apă distilată până la 1L.  Spirulina a fost cultivată în 
vase Erlenmeyer cu volumul de 100 cm3 cu volumul probei de 50cm3 la temperatura de 30…320C, 
la pH-ul 8,0…10,0 și iluminarea 3000 lx în regim de agitare periodică.  

În calitate de nanoparticule au fost utilizate nanoparticulele hidrofile de ZnSe și ZnS oferite 
de colaboratorii Institutului de Inginerie electronică și nanotehnologii „D. Ghițu”.  

Nivelul creșterii, sub acțiunea nanoparticulelor de ZnSe și ZnS, a culturii de spirulină pe 
durata cultivării a fost determinat fotometric la lungimea de undă de 620 nm.   

Nivelul de toxicitate  al nanoparticulelor de ZnSe și ZnS asupra culturii de spirulină pe durata 
cultivării a fost apreciat prin determinarea produselor degradării oxidative a lipidelor [5]. Conform 
metodei, valoarea gradului de oxidare al lipidelor este determinată prin concentraţia dialdehidei 
malonice (MDA). În acest scop, la probele de biomasă s-a adăugat 1 cm3 acid tiobarbituric de 
0,67% şi 1 cm3  acid tricloracetic de 15%, după care probele au fost supuse incubării pentru 1 oră la 
95oC. După, probele au fot răcite pe gheaţă timp de 5 min şi centrifugate timp de 15 min la 3000g. 
Concentraţia dialdehidei malonice a fost măsurată la 532 nm. Valoarea conținutului dialdehidei 
malonice în biomasă a fost exprimată în % faţă de proba martor. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În cadrul cercetărilor expuse în lucrare au fost utilizate nanoparticulele de ZnSe cu 
dimensiunea de 5-8 nm şi nanoparticulele de ZnS cu dimensiunea de 4,5-5 nm obținute prin metoda 
hidrotermală.  

Nanoparticulele ZnSe, forma hidrofilă au fost suplimentate la mediul de cultivare al spirulinei 
în prima zi a ciclului vital al cianobacteriei și au fost aplicate în concentraţiile de la 0,01 mg/l până 
la 0,2 mg/l. În Figura 1 sunt expuse grafic rezultatele experimentale asupra nivelului de acumulare a 
biomasei de spirulină (în % Martor, unde Martorul reprezintă cultura de spirulină crescută în lipsa 
nanoparticulelor hidrofile de ZnSe) pe durata cultivării și valorile testului MDA la acțiunea 
nanoparticulelor hidrofile de ZnSe. Conform datelor obținute, concentrația maximală a 
nanoparticulelor de ZnSe care asigură menținerea productivității spirulinei pe durata unui ciclu de 
cultivare a fost cea de 0,01 mg/l. Concentraţiile  de 0,01mg/l și 0,02mg/l a nanoparticulelor hidrofile 
de ZnSe s-au dovedit a fi mai puțin toxice, comparativ cu concentrațiile de 0,03mg/l și 0,04mg/l a 
acestor nanoparticule,  pentru care nivelul biomasei de spirulină a fost cu 50-60% mai jos față de cel 
al martorului, adică productivitatea spirulinei a fost drastic mai redusă (Figura 1, A).  

 
 A) 

 
B) 

Fig. 1. A) Biomasa spirulinei, obținută în prezenţa nanoparticulelor ZnSe; B) valorile testului MDA.  
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Concentrațiile următoare au fost toxice pentru cultura de spirulină, durata de creștere a culturii 
fiind de doar 2 zile. Determinarea produselor de oxidare a lipidelor prin testul acumulării 
dialdehidei malonice a pus în evidenţă impactul toxic al nanoparticulelor hidrofile de  ZnSe asupra 
celulelor de spirulină prin inducerea proceselor de oxidare a lipidelor şi acumularea radicalilor acil.  

Valorile testului MDA obţinute (Figura 1, B) indică o acumulare masivă a produselor finale 
ale oxidării  lipidelor. În variantele experimentale în care nivelul de biomasă de spirulină a fost 
redus cu 50-60% comparativ cu spirulina crescută în lipsa nanoparticulelor hidrofile de ZnSe, 
concentrația MDA, din contra a fost cu 50-70% mai crescută.  

Astfel, valorile mari ale testului MDA sunt direct proporționale cu concentrația 
nanoparticulelor în mediul de cultivare, R2= 0,9595, confirmând că în 96% din cazuri, acumularea 
produselor degradării oxidative a lipidelor depinde de concentrația nanoparticulelor. Coeficientul de 
corelare r=0,977 indică o relație foarte puternică dintre aceste două variabile.  

Prin urmare, toxicitatea nanoparticulelor hidrofile de ZnSe se manifestă prin implicarea lor în 
oxidarea lipidelor structurale ale membranelor celulare la spirulina. Răspunsul cianobacteriei la 
formarea radicalilor, în condițiile testate, constă în reducerea productivităţii cu afectarea sistemului 
fotosintetic.  

Nanoparticulele de ZnS s-au dovedit a fi mai puțin toxice comparativ cu nanoparticulele de 
ZnSe. Diapazonul de concentrații pentru aceste nanoparticule, tolerat vizibil de cultura de spirulină, 
a fost unul mai mare, constituind de la 0,1mg/l până la 6mg/l. Concentraţiile mai mici ale acestui 
diapazon de concentrații aplicate au înregistrat fluctuaţii ale acumulării de biomasă la nivelul probei 
martor, fără o creștere a productivității. Concentrația maximală toxică a nanoparticulelor de ZnS s-a 
dovedit a fi cea de 8 mg/l, considerată și una  fatală pentru cultura de spirulină (Figura 2). 

 

 
Fig. 2. Productivitatea Spirulina platensis (% faţă de proba martor) în prezenţa nanoparticulelor ZnS.  

 
Rezultatele testului MDA pentru nanoparticulele de ZnS denotă o creștere moderată a 

conţinutului dialdehidei malonice formate pentru majoritatea concentraţiilor de nanoparticule 
(Figura 3). Coeficientul Pearson r=0,728 indică o relație moderată dintre valorile testului MDA și 
concentrațiile mici ale nanoparticulelor de ZnS prezente în mediul de cultivare a spirulinei. Astfel, 
implicarea nanoparticulelor de ZnS în  creșterea spirulinei este minimală, sau concentrațiile mici ale 
acestor nanoparticule sunt ignorate de către această cultură cianobacteriană (în limita concentrațiilor 
testate). 

  
Fig. 3. Valorile testului MDA în biomasa de spirulină la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de ZnS. 
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Rezultatele testului MDA pentru concentrațiile mari ale nanoparticulelor de ZnS denotă o creștere 
cu 20-40% a conţinutului dialdehidei malonice în cultura de spirulină (Figura 4). Coeficientul de 
corelare r=0,912 indică o relație puternică dintre valorile testului MDA și concentrațiile nanoparticulelor 
de ZnS în mediul de cultivare al spirulinei.  

 Prin urmare, implicarea concentrațiilor mai mari de nanoparticule de ZnS (1 - 6 mg/l) în creșterea 
spirulinei este similară nanoparticulelor de ZnSe cu producerea masivă a radicalilor liberi și degradarea 
oxidativă a lipidelor membranare. Menținerea unei productivități la nivelul probelor martor nu este un 
element care poate demonstra lipsa toxicității nanoparticulelor studiate. 

 
CONCLUZII 

Acțiunea toxică a nanoparticulelor de ZnSe și ZnS se manifestă prin inhibarea creșterii culturii de 
spirulină. Toxicitatea acestor tipuri de nanoparticule pentru cultura de spirulină este una mai pronunțată 
pentru  nanoparticulele de ZnSe și una relativ moderată pentru  nanoparticulele de ZnS.  

Metoda specifică de determinare a procesului de peroxidare a lipidelor cu determinarea MDA 
reprezintă un test adecvat și reproductibil pentru determinarea toxicității nanoparticulelor pentru cultura 
de spirulină. 

Nivelul înalt de corelare între concentrația nanoparticulelor testate şi produsele degradării 
oxidative a lipidelor evidenţiază mecanismul acestei influenţe, care constă în degradarea membranelor 
biologice, modificarea permeabilităţii şi dereglarea proceselor vitale.  
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Abstract. The article to the development of databases designed to assess the vulnerability of territories to the manifestation of 

dangerous geomorphologic processes is devoted. The structure and content of such a base on the example of Moldova is given. The 
necessity of their use for making operational decisions is substantiated. 
 

Cuvinte cheie: baza de date, tehnologii SIG, matrice, forme, vulnerabilitate, date şi unităţi spaţiale 
 

INTRODUCERE 
Schimbările ale mediului reprezintă una dintre marile ameninţări la adresa dezvoltării durabile 

şi constituie una dintre cele mai mari probleme cu consecinţe negative asupra economiei naţionale. 
Pînă în prezent, nu există o concepţie care ar prevedea evidenţierea stabilităţii unităţilor teritoriale la 
factorii de risk, lipseşte o bază informaţional-ştiinţifică care ar permite organizarea optimă a 
sistemelor teritoriale. 

Identificarea factorilor și evaluarea vulnerabilității unităţii teritorială la manifestarea unor 
procese naturale şi antropice nefavorabile şi în primul rînd a celor de modelare a reliefului, căutarea 
unor modalități de a atenua efectele acestora, în contextul schimbărilor globale, în special a celor 
climatice, reprezintă o provocare majoră a cercetării geografice atît a celei fizice, cît și a celei 
economice.  

Schimbarea globală se caracterizează prin participarea unui complex de factori și tipuri de 
efecte care apar la diferite nivele. Studiul evaluării vulnerabilității se poate diviza în trei domenii – 
compararea și agregarea impactului asupra diferitelor sectoare economice și categorii ale populației; 
modelarea schimbării socio-economice; impactul asupra unităților spațiale [1, 4, 5]. Sînt necesare 
base de date ramificate pe mai multe profile pentru crearea suportului informaţional-ştiinţific 
privind factorii naturali şi antropici cu influenţă directă asupra structurii organizării teritoriale, în 
vederea elaborării unei strategii de gestionare a diferitelor categorii de sisteme teritoriale ca mediu 
de viaţă şi ca zone cu potenţial durabil de resurse naturale.  

Dintre factorii naturali cu influenţă directă asupra structurii organizării spaţiale (teritoriale) 
menţionăm alunecările de teren, procesele de eroziune, etc. Dintre factorii principali antropici cu 
influenţă asupra caracteristicilor calitative şi cantitative ale sistemelor teritoriale se evidenţiază 
modul de utilizare a terenurilor  şi condiţiile economice [3]. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Cercetările se bazează pe analiza sistemică, paradigma morfodinamică și pe necesitatea 
interpretării corecte a rolului proceselor geomorfologice în evaluarea vulnerabilităţii sistemelor 
teritoriale cu utilizarea metodelor: deterministe şi stocastice; a diverselor metode de interpolare 
spaţială a datelor, geoiconice mixte. 

La etapa dată în calitate de unitate minimă de cercetare va servi raionul administrativ. 
Cercetările prevăd: 

· Estimarea expunerii sistemelor teritoriale către proceselor exogene nefavorabile şi a 
stării solurilor. 

· Evaluarea sensibilităţii şi a capacităţii de adaptare a teritoriului republicii la riscurile 
geomorfologice şi a solurilor transformate în condiţiile schimbărilor globale de mediu. 

· Evaluarea vulnerabilităţii unităţilor teritoriale către manifestarea unor procese 
geomorfologice şi pedologice nefavorabile. 
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Analiza abordărilor metodice a vulnerabilităţii reliefului în condiţiile schimbărilor globale ale 
mediului va fi efectuată prin studierea publicaţiilor de specialitate din republică şi ţări străine [6, 7, 
8, 10].  

În calitate de sistem de gestionare a bazelor de date va fi folosit soft-ul aplicativ „Acces”. 
Drept surse de informaţie vor servi culegerile Biroului Naţional de Statistică [2]. 

Pe baza hărţilor geologice va fi întocmită harta litologică, ca factor important care permite să 
evaluăm predispoziţia reliefului la dezvoltarea proceselor de modificare. 

Pentru evidenţierea particularităţilor spaţiale ale factorilor  vulnerabilităţii reliefului vor fi 
folosite hărţile topografice la scară mare (1: 25 000, 1: 50 000), materialele teledetecţiei. În aceste 
scopuri este necesar de efectuat şi cercetări de teren, pe sectoare cheie, sub forma de itinerar. 

Materialele de bază pentru modelarea spaţială vor fi obținute prin întocmirea hărţilor 
electronice a reliefului (pe baza modelului numeric al terenului), a hărţilor actualizării reţelei 
hidrografice, spaţiilor forestiere şi a plantaţilor multianuale, precum şi a reţelei de transport şi a 
localităţilor. 

În procesul cercetărilor vor fi aplicate metodele de statistică, de analogii geologice şi 
geomorfologice, de descifrare şi interpretare a  materialelor de teledetecţie, SIG-tehnologiile, de 
apreciere de expert. 

Drept surse de informaţii va servi materialele existente în cadrul laboratorului geomorfologic, 
cu precădere cartografice, a structurii bazelor de date referitoare la teritoriul şi procesele luate în 
studiu; hărţile geologice; publicaţiile respective [8, 9, 11], Cadastrul funciar al Republicii Moldova 
pentru anul 2015, datele statistice publicate, materialele cercetărilor de teren din anii precedenţi. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Sistemul elaborat de gestionare este constituit din trei blocuri – bazele de date, de susţinere 
geoinfotmaţională şi de materiale statistice.  

Baza de date include sistemul de administrare, forme, matricele obielelor şi atributele 
acestora. Pe lîngă acesta la organizarea ei s-a rezolvat problema privind suprapunerea datelor 
spaţiale cu atributele nespaţiale, adică obţinerea informaţiei spaţial-coordonate, creare sistemului de 
gestionarea cu aceste date.  

Blocul de susţinere geoinformaţiomală cuprinde modele spaţiale, care caracterizează 
condiţiile naturale – alcătuirea geologo-litologice şi relieful, precum şi divizarea administrativ-
teritorială ca carcasă pentru vizualizarea datelor statistice.  

Un element important al sistemului este blocul de gestionare cu componentele lui. Cu ajutorul 
elementelor ale acestui bloc (butoane) se efectuează navigaţia pe forme, datorită acesteia toate 
elementele sînt legate într-un tot întreg. Structura bazei de date este prezentată în figura 1.  

Materialele de bază, care ne-au permis să colectăm informaţia spaţială, au fost hărţile: 
topografice, geologică, geomorfologică, litologică, şi harta depozitelor cuaternare precum şi 
rezultatele cercetărilor de teren efectuate de geomorfologi parcursul a mai mult de 50 de ani. Pe 
lîngă acesta au fost utilizate WEB-portal-ulurile: Geoportal.md şi Google Earth, care au permis 
sortare datelor, ce esplică poziţia obiectelor  într-o formă mai confortabilă pentru percepţie. 

În timpul creării bazei de date se efectua construirea matricelor (tabelelor). Se selectează 
obiectele (în cazul nostru raioanele de dezvoltare durabilă,  unităţile administrativ-teritoriale 
(raioane)) precum şi  atributele acestora. Fiecare obiect se atribuie numele, tipul de date şi după 
necesite calităţile. Toate obiectele bazei de date (tabelele, formele) alcătuiesc un depozit. Pentru 
comoditatea vizionării lor sînt folosite diferite tipuri de date. De exemplu, hărţile, schemele, 
graficele, diagramele se reflectă în format raster; informaţia spaţial-coordonată este transferată în 
format textual. 

Pentru o percepţie mai favorabilă a datelor, incluse în tabele, a fost creat un bloc de forme. 
Formele permit de a efectua încărcarea lor cu date din matrice, în orice moment a vedea şi a redacta 
conţinutul lor. Fiecare formă se scote pe monitor cu folosirea machetei elaborate de utilizator. 
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Figura 1. Structura Bazei de date pentru evaluarea vulnerabilităţii Republicii Moldova la manifestarea proceselor geomorfologice 

 
Ea include elemente de administrare, care reflectă cîmpurile tabelelor, precum şi elemente 

grafice, care nu sunt legate de cîmpurile tabelelor (figura 2.) 
 

 
Figura 2. Una din formele care reflectă datele matricei „Evaluarea expunerii la factorii fizico-geografic. Relief.”  
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CONCLUZII 
Banca de date creată în care este acumulată toată informația privind aspectele naturale şi 

socio-economice ale unităţilor teritoriale din Moldova  satisface necesităţile informaţionale pentru 
soluţionarea operativă a problemelor funcţionale în timpul luării deciziilor pentru deservirea 
informaţională a categoriei concrete de utilizatori. Cu această funcţie în lume se isprăvesc cu succes 
diverse feluri de tehnologii informaționale, inclusiv bazele de date şi sistemele geoinformaţionale 
de diferite orientale, care contribuie la reducerea riscurilor dezvoltării proceselor geomorfologice 
nefavorabile.  
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STAREA RADIOLOGICĂ A ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT DIN 
BAZINUL FLUVIULUI NISTRU – RAIOANELE CĂLĂRAȘI ȘI STRĂȘENI  

 
Stegărescu Vasile, Motelică L., Vatamaniuc G. 

Institutul de Ecologie și Geografie  
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 

 
Abstract. The paper reflects the recent radiological situation of the radiological status of protected natural areas from 

Dniester river basin - Călarași and Strășeni districts, Republic of Moldova. The results obtained in 2017 include external gamma 
background radiologic level and the content of anthropogenic radionuclide 137Cs and the telluric ones 40K, 226Ra and 232Th in soil. It 
is recommended to continue the radio-ecological monitoring of the area.  
 

Cuvinte cheie: poluare radioactivă, arii protejate de stat, radionuclizi 
 

INTRODUCERE 
Protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate, care vizează în mod direct condiţiile de 

viaţă şi sănătate ale populaţiei. Soluționarea problemelor ecologice din Republica Moldova trebuie 
să ţină cont şi de problema ariilor naturale protejate de stat, deoarece acestea reprezintă astăzi 
singurul factor natural regenerabil şi de menţinere a biodiversității și calităţii mediului. Pentru a 
aprecia starea acestor arii este necesar de luat în considerație și faptul că ele au fost afectate de 
impacturi atât naturale cât şi antropice. Un impact esenţial asupra stării radiologice din Republica 
Moldova a avut-o accidentul de la CAE Cernobîl cu consecinţele sale enorme [1, 5, 6, 7, 9].  

Conform datelor studiului radiologic al terenurilor agricole efectuat în anii 1986-1988 de către 
Centrul Republican de Pedologie Aplicată, precum şi a repetării topografice terestre a fotografierii 
aeriene gama efectuată de Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova în a. 1991 [7], 
teritoriul republicii este caracterizat ca slab poluat. De menţionat, că poluarea teritoriului republicii 
poartă un caracter de pete [8].  

Scopul lucrării de faţă este evaluarea nivelului fondului radiologic gama extern, conţinutul 
radionuclizilor naturali şi tehnogeni în solurile din ariile naturale protejate de stat (ANPS) din 
bazinul fluviului Nistru – raioanele Călărași și Strășeni. 

ANPS cercetate servesc drept zone nucleu de importanţă locală cu funcţii de coridoare de 
conexiune între ecosistemele din preajmă şi de realizare a legăturii cu Reţeaua Ecologică Naţională. 
La nivel local, aceste arii protejate contribuie la conservarea diversităţii biologice şi genetice, 
restabilirea şi conservarea peisajelor şi ecosistemelor, stabilizarea proceselor naturale în sectoarele 
aferente reţelei ecologice, precum şi la menţinerea echilibrului ecologic. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Drept obiecte de studiu au servit 5 arii naturale protejate de stat (ANPS) care fac parte din 2 
categorii de protecţie: Rezervaţii peisajere (RP): „Temeleuţi”, „Căbăieşti-Pîrjolteni” şi „Voloca 
Verbca” (r-nul Călăraşi) şi Rezervaţii Naturale Silvice (RNS): „Condriţa” şi  „Roşcani” (r-nul 
Străşeni). 

Pentru stabilirea stării radiologice a ANPS luate în studiu au fost efectuate cercetări în teren, 
pe parcursul cărora a fost măsurat nivelul fondului radiologic gama extern și evaluat conținutul 
radionuclizilor antropogen 137Cs și naturali 40K, 226Ra și 232Th.    

Evaluarea nivelului fondului radiologic gama extern a fost efectuată cu ajutorul radiometrului 
geologic SRP-68 (μR/h). Măsurările au fost făcute la înălţimea de un metru de la suprafaţa solului 
(20 măsurări). Pentru fiecare punct de măsurare și recoltare a probelor de sol au fost stabilite 
coordonatele geografice cu ajutorul GPS „OREGON 450”. 

Probele de sol au fost recoltate pe profil, pentru ecosistemele agricole până la adâncimi 
cuprinse între 0-30 cm, iar pentru ecosistemele naturale 0−5, 5−10, 10−20, 20−30 cm, și 
condiționate în laborator.  

Analiza radiospectrometrică a probelor de sol la conținutul de 137Cs, 40K, 226Ra și 232Th 
(Bq/m2) a fost realizată prin radiospectrometrie gama de înaltă rezoluție în condițiile Centrului 
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Național de Sănătate Publică. Studiul prezent a fost realizat în cadrul Proiectului 15.817.02.21A 
„Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării 
şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Radioactivitatea de fond este determinată de prezența celor trei categorii de radionuclizi 
naturali: 238U, 232Th și 40K și ai descendenților acestora. Poluarea radioactivă cauzată de testele 
nucleare atmosferice de până la 1963 și accidentul de la CNE Cernobîl a inclus în principal 
radionuclizii biologic semnificativi 90Sr (T1/2 = 28,8 ani) și 137Cs (T1/2 = 28,8 ani) [2, 6, 9]. Din 
datele obținute de noi în a. 2017 putem observa că după 31 ani de la accidentul de la CNE Cernobîl 
nivelul fondului radiologic gama variază în limitele 8,75-10,90 µR/h (fig. 1, tab. 1). Fluctuații mari 
nu s-au observat, nivelul maxim a fost remarcat în RP Căbăieşti – Pârjolteni. De menționat că aceste 
valori ale fondului natural gama nu depășesc limita de avertizare 25 µR/h (0,25 µSv/h) [3].  
 

 
Figura 1. Nivelul fondului radiologic gama extern în ANPS studiate. 

 
Analiza radiospectrometrică gama a probelor de sol a permis relevarea conținutului 

radionuclizilor  antropogeni 137Cs cât și a celor telurici 40K, 226Ra și  232Th.  
Concentrații maxime de 137Cs au fost remarcate în solul din Rezervația Naturală Silvică 

Condrița (64,0 Bq/kg, stratul 0-5 cm), r-nul Strășeni (fig. 2) și RP Temeleuți (60,7 Bq/kg, stratul 0-
5 cm) (fig. 3), r-nul Călărași. De menționat, că în toate ariile protejate studiate, concentrații sporite 
de 137Cs, de regulă, au fost relevate în straturile superioare ale solului, iar odată cu adâncimea 
valorile scad. Acest fenomen, probabil, este datorat în mare parte conținutului sporit de humus în 
stratul 0-5 cm precum și nevalorificării agricole a solului. 

Conținutul elementelor radioactive naturale (vezi tab. 1) se încadrează în limitele citate de [5] pentru 
stratul arabil de sol și care constituie pentru 40K - 250-568 Bq/kg, 226Ra - 14,8-51,1 Bq/kg și  232Th - 10,3-
40,2 Bq/kg. De menționat unele tendințe de creștere a concentrațiilor de 40K odată cu adâncimea în RP 
Temeleuţi (fig. 4). Fenomen invers, de descreștere a conținutului de 226Ra se observă în solul din RP Voloca 
Verbca (fig. 5). 
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Tabelul nr. 1. 
CONȚINUTUL MEDIU AL RADIONUCLIZILOR 137CS, 40K, 226RA, 232TH (BQ/KG) ÎN ZONELE DE STUDIU, 

R-NELE CĂLĂRAȘI ȘI STRĂȘENI, 2017 
Obiectele de 

studiu 
Coordonatele 
 

Tip sol  
 

Nivelul fondului 
radiologic gama 

extern, µR/h 

Conținutul mediu al radionuclizilor, Bq/kg 

antropogeni naturali 
137C s  40K   226Ra 232Th 

Raionul Călăraşi 
RP  Voloca 

Verbca 
N 47,21897 
E 28,16845 

Cenușiu 
tipic 

09,40±0,15 18,08-41,70 365,0-420,0 21,18-34,86 24,05-32,39 

RP  Căbăieşti – 
Pârjolteni 

N 47,24830 
E 28,10881 

Cenușiu 
tipic 

10,90±0,14 <1,5-41,87 482,0-565,0 29,25-48,6 27,86-42,7 

RP  Temeleuţi N 47,32215 
E 28,51625 

Cenușiu 
tipic 

08,75±0,12 3,22-60,7 410,0-498,0 15,00-32,72 24,27-31,67 

Raionul Străşeni 
RNS  Condriţa N 47,02262 

E 28.61448 
Cenușiu 
tipic 

10,55±0,15 10,26-64,00 401,0-424,0 19,38-32,37 26,24-37,66 

RNS  Roşcani N 47,02265  
E 28,61450 

Cenușiu 
tipic 

10,70±0,21 2,33-56,20 423,0-551,0 21,11-41,35 34,28-42,50 

 

Figura 2. Conţinutul radionuclidului 137Cs în sol, RNS Condriţa, 2017. 
 

 
Figura 3. Conţinutul radionuclidului 137Cs în sol, RP Temeleuți, 2017. 

 

 
Figura 4. Conţinutul radionuclidului 40K în sol, RP Temeleuți, 2017. 

 

 
Figura 5. Conţinutul radionuclidului 226Ra în sol, RP Temeleuți, 2017. 
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Rezultatele obținute de noi vin sa confirme afirmația expusă de [4, 5] precum că „concentraţia 
acestor radionuclizi (40K, 226Ra și  232Th) este mai scăzută în solurile provinciei pedologice silvice 
(zona Codrilor), mai cu seamă a raioanelor pedologice de soluri brune şi cenuşii ale pădurilor de fag 
şi stejar-carpen din Codrii Centrali înalţi, cernoziomurilor argiloiluviale şi levigate, solurilor cenuşii 
ale pădurilor de stejar şi carpen-stejar ale părţii deluroase-văluroase a Codrilor (raionarea 
pedoecologică de Ursu A., 1980 [10] )”. 
 

CONCLUZII 
Valorile nivelului fondului radiologic natural gama extern în ariile naturale protejate de stat 

studiate din raioanele Călărași și Strășeni, aflate în bazinul fluviului Nistru, variază în limitele 8,75-
10,90 µR/h și nu depășesc limita de 25 µR/h stipulată în Normele naționale de radioprotecție 
(NFRP-2000). 

Analizele radiospectrometrice au permis relevarea inventarului de 137Cs cuprins între 1,5-64,0 
Bq/kg, concentrații sporite, de regulă, au fost relevate în straturile superioare ale solului (0-5 cm). 
Conținutul elementelor radioactive naturale se încadrează în limitele caracteristice zonei geografice 
și constituie pentru 40K - 365-565 Bq/kg, 226Ra - 15,0-48,6 Bq/kg și  232Th - 24,05-42,7 Bq/kg.  
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EVALUAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI NAȚIONALE DE ADAPTARE 
LA SCHIMBAREA CLIMEI ȘI CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE ECOLOGIE 

ȘI GEOGRAFIE ÎN REALIZAREA ACESTORA 
 

Bacal Petru, Nedealcov M., Raileanu V. 
Institutul de Ecologie şi Geografie 

 
Abstract. Climate change is one of the major challenges of contemporary society, and the coherent implementation of 

effective adaptation measures becomes an overriding imperative of public policies in the all the world's states. As a member of the 
UN Framework Convention on Climate Change, the Republic of Moldova, starting since  2015 year, the implementing of the 
National Strategy on the Adaptation to Climate Change and of its Action Plan. The purpose of the paper is to evaluate the objectives 
and achievements in the implementation of the Strategy's Action Plan. The main research topics are: a) the main objectives and 
actions of the Strategy; b) the costs and terms of realization; c) the level of achievement of the planned actions, overall, by objectives 
and areas of implementation; d) achievements of the Institute of Ecology and Geography in the context of the implementation of the 
Strategy; e) the existing constraints in carrying out the planned actions. 

 
Cuvinte cheie:  strategie, adaptare, clima, obiective, costuri, realizări  

 
INTRODUCERE 

Teritoriul Republicii Moldova este extrem de vulnerabil la schimbările climatice actuale. 
Conform celei de-a Treia Comunicări Naţionale către Convenţia-cadru a ONU cu privire la 
schimbarea climei (2013) şi Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010, se prevede că în 
viitor impactul schimbărilor climatice asupra diferitor aspecte economice, sociale şi de mediu se va 
intensifica. Sub aspect sectorial, impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii constituie o 
preocupare deosebită, agricultura fiind sursa principală de venit pentru majoritatea populaţia rurale 
a Republicii. 

La momentul actual, pagubele socioeconomice ale calamităţilor naturale asociate cu 
schimbarea climei, cum ar fi seceta, inundaţiile, grindina şi altele, sunt semnificative. Se presupune 
că în viitor intensitatea şi frecvenţa calamităţilor vor creşte esenţial, fiind determinate în special de 
schimbările climatice. În perioada 1984-2006, pierderile economice anuale medii ale Republicii 
Moldova cauzate de calamităţile naturale au constituit circa 61 milioane $, Doar secetele din anul 
2007 şi 2012 au cauzat pierderi estimate la circa 12 şi, respectiv, 5 miliarde lei.  

Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi Planul de acţiuni pentru 
implementarea acesteia stabileşte obiectivele şi acţiunile necesare pentru implementarea strategiilor 
sectoriale de adaptare la schimbările climatice şi de gestionare a riscurilor respective. Costurile de 
implementare a Strategiei sunt evaluate la 2,7 mlrd. lei. Sursele interne identificate de finanţare 
sunt: Fondul Ecologic Naţional, Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, Fondul de eficienţă în 
energetică, transferurile de la Bugetul de Stat. Printre sursele externe menţionăm: GEF-ul 
(Facilitatea Globală de Mediu), PNUD, Agenţia de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei.  

 
MATERIALE ŞI METODE 

Materialele oficiale care au stat la baza elaborării studiului sunt: Strategia Republicii Moldova 
de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 [6], Strategia de Mediu [7], Rapoartele privind 
implementarea Strategiei pentru anii 2015-2017 [12-14], Rapoartele Naționale către Convenţia-
Cadru a ONU cu privire la schimbarea climei [5], baza de date meteo-climatice a Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat, studii analitice în domeniu, inclusiv ale autorilor prezentei lucrări [1-
4;8-11], soft-uri SIG. 

Pentru realizarea prezentului studiu au fost utilizate următoarele metode ştiinţifice de 
cercetare: analizei și sinteze,  comparativă. statistico-matematice, cartografice, inclusiv în baza soft-
urilor GIS. Metoda analizei și sintezei a fost utilizată pentru evaluarea costurilor și rezultatelor 
obiectivelor Strategiei, identificarea situațiilor problematice în realizarea acestora; elaborarea 
concluziilor și recomandărilor, Metoda comparativă s-a aplicat la aprecierea nivelului de realizare a 
obiectivelor și acțiunilor în perioada de referință. Metodele statistico-matematice au fost utilizate la 
procesarea datelor meteo-climatice, identificarea tendințelor de manifestare a elementelor și 
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fenomenelor meteo-climatice și elaborarea pronosticurilor acestora, Metodele cartografice s-au 
utilizat în scopul reprezentării spațiale a elementelor și fenomenelor meteo-climatice cercetate, 
identificarea unor particularități regionale și zonale în manifestarea acestora. 

În baza Teoriei Valorilor Extreme, au fost și calculate perioadele de revenire a unor fenomene 
extreme climatice. a fost elaborat setul de hărți digitale privind estimarea riscului manifestării 
secetelor. Pentru a evalua riscurile pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, a fost estimat 
impactul schimbărilor climatice asupra, prin utilizarea Indicelui Forestier de Ariditate (SPI). Pe 
exemplul rezervației științifice Plaiul Fagului (fig.1), au fost evidențiate limitele climatice și 
ecologice în distribuția spațială a fagului, utilizând Indicele de Toleranță (IT). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020cuprinde 3 obiective şi 67 de 
acţiuni de implementare [6]. Primul obiectiv: „Crearea (până în 2018) a cadrului instituţional în 
domeniu” include 19 acţiuni pentru care sunt planificate 206 mln. lei, inclusiv: 1) dezvoltarea 
cooperării internaţionale în vederea asigurării asistenţei necesare pentru implementarea măsurilor de 
adaptare (84 mln. lei); 2)  dezvoltarea Parteneriatului Public-Privat (PPP) pentru asigurarea 
implementării măsurilor de adaptare la schimbarea climei (84 mln. lei); 3) coordonarea cu ţările 
vecine în vederea corelării  activităţilor privind gestionarea riscurilor de dezastre şi cele climatice 
(14 mln. lei până în anul 2018); 4) crearea reţelei de experţi în domeniul schimbării climei (7 mln. 
lei până în 2016); 5) elaborarea strategiilor şi/sau planurilor de acţiuni privind adaptarea la 
schimbarea climei a sectoarelor cu grad înalt de vulnerabilitate (4,2 mln. lei); 6) ajustarea actelor 
normativ-legislative pentru integrarea riscurilor climatice în strategiile sectoriale (6,2 mln. lei); 7) 
conectarea (până în 2017) a sistemului naţional de avertizare timpurie cu privire la dezastrele 
naturale la sistemul respectiv regional (6,2 mln. lei).  

În scopul coordonării procesului de  implementare a Planului de Acţiuni al prezentei 
Strategiei în anul 2016, în cadrul Ministerului Mediului a fost creată Direcţia „Politici în domeniul 
protecţiei aerului şi schimbărilor climatice” [13]. Ulterior, după fondarea, prin comasare, a 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, personalul Direcției menționate și 
competentele acesteia în domeniul implementării Strategiei au fost transferate la Secția ”Politici de 
Aer și Schimbări Climatice”[14]. În conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a ONU cu privire 
la schimbarea climei (CONUSC) a fost elaborat Regulamentul „cu privire la instituirea 
mecanismului de coordonare a activităţilor în domeniul schimbărilor climatice”. De asemenea, prin 
intermediul Proiectului „Clima East”, a fost evaluată situaţia instituţională curentă în domeniul 
schimbărilor climatice şi elaborat instituită Comisia parlamentară în domeniu. În plus, pentru 
ajustarea politicilor sectoriale la Planul de Acțiuni ale Strategiei, au fost elaborate ghiduri 
metodologice privind măsurile sectoriale de adaptare la schimbările climatice. În acest context, au 
fost elaborate proiectele Strategiei de adaptare a sectoarelor forestier, transporturi și sectorul 
energetic [12] sectorului de sănătate [13] şi a Planurilor de Acţiuni pentru implementarea acestora. 
A fost publicat ghidul „Încorporarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în planurile, 
politicile şi strategiile Republicii Moldova”. 

A fost finalizat procesul de integrate a măsurilor de adaptare la schimbările climatice în 
strategiile raionale de dezvoltare socio-economică, precum şi implementarea bugetului de 
performanţă pentru 6 raioane vulnerabile la schimbările climatice, inclusiv: Sângerei, Făleşti, 
Călăraşi, Nisporeni, Basarabeasca şi Leova [12]. În contextul realizării Planului de Acțiuni a 
Strategiei, Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) a evaluat starea condițiilor meteo-climatice 
din aceste raioane, precum și a elaborat proiecțiile climatice necesare [4]. A fost editată 
monografia „Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă” [11]. Cu 
sprijinul Fondului Ecologic Naţional, a fost publicat Atlasul „Resursele climatice ale Republicii 
Moldova” [10]. Pe lângă setul de hărţi tematice, ce reflectă regimul termic şi pluviometric, elaborate 
în baza datelor actualizate (1961-2010), sunt scoase în evidență și tendințele de schimbare a climei 
pentru o perioadă de peste 120 ani (1887-2010) [9]. 
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În baza Proiectului „Schimbările climatice şi securitatea în bazinul fluviului Nistru” au fost 
identificate măsurile necesare a fi implementate atât la nivel local, cât şi în context transfrontalier în 
scopul reducerii vulnerabilităţii la schimbările climatice [12] în valoare de 200 milioane euro. Pe 
perioada implementării proiectului au fost selectate un şir de măsuri prioritare de adaptare la 
schimbările climatice care au fost realizate cu ajutorul proiectului atât în RM cât şi în Ucraina [13]. 

 În anul 2017 a fost finalizată implementarea foii de parcurs pentru Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat (SHS), astfel SHS a devenit membru al reţelei europene EUMetNet. De 
asemenea, a fost finalizat regimul de testare a operaţionalizării de către SHS a platformei de 
avertizare timpurie a Uniunii Europene, www.meteoalarm.eu. A fost iniţiat procesul de fortificare a 
capacităţilor naţionale pentru accesarea proiectelor investiţionale ale Fondului Verde pentru Climă 
[14].  

Al doilea obiectiv „Crearea (până în anul 2020) a unui mecanism de monitorizare a 
impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate” cuprinde 3 
direcţii de acţiuni pentru care sunt planificate ≈26 mln. lei [6], inclusiv pentru: 1) monitorizarea şi 
cercetarea impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate (11,2 
mln lei); 2) crearea bazei naţionale de date referitoare la schimbările climatice (5,5 mln. lei); 3) 
sensibilizarea, în special a populaţiei, riscurilor schimbării climei şi măsurilor de adaptare (9,2 mln. 
lei). 

La implementarea Obiectivului specific 2 (Crearea bazei naţionale de date referitoare la  
schimbările climatice), a contribuit semnificativ şi Institutul de Ecologie şi Geografie, care a 

cartografiat riscurile meteo-climatice din 
perioada caldă și rece a anului și probabilitatea 
de manifestare ale acestora o dată la 10 ani. 
Unele din aceste riscuri vor fi luate în calcul ca 
anexe la documentele normative în construcții. 
În baza Teoriei Valorilor Extreme, au fost și 
calculate perioadele de revenire a unor 
fenomene extreme climatice. a fost elaborat 
setul de hărți digitale privind estimarea riscului 
manifestării secetelor în baza indicilor SPI și 
SPEI propuși de Organizația Meteorologică 
Mondială. Acest set ar putea sta la baza 
elaborării Atlasului privind manifestarea 
Riscului Secetelor în Republica Moldova.  

În anul 2017, cu referire la direcţia de 
acţiune de monitorizare şi cercetare continuă a 
impactului schimbărilor climatice, a 
vulnerabilităţii sociale şi economice asociate şi 
actualizarea periodică a modelelor climatice, 
au fost elaborate scenariile climatice pentru 

Republica Moldova, pe termen mediu şi lung, în baza modelelor generale de circulaţie globală şi a 
modelelor climatice regionale. Acestea sunt prezentate în cea de-a Patra Comunicare Naţională a 
Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire 
la schimbarea climei [14]. 

Institutul de Ecologie și Geografie a realizat un set de hărți digitale privind repartiția spațială 
a temperaturii anuale și a cantității anuale a precipitațiilor atmosferice pentru scara de timp 2016-
2035, utilizând scenariul RCP 4.5 [4]. Hărțile elaborate sunt extrem de importante deoarece prin 
intermediul acestora se pot evidenția arealele vulnerabile către posibilele schimbări climatice, luând 
în considerație factorii fizico-geografici locali (fig.2, fig.3). 

 

 

 
Fig.1. Repartiția spațială a IT în rezervația Plaiul Fagului 
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a       b 

 
Fig.2. Modelarea cartografică a temperaturii medii anuale (a- 1986-2005; b- prognozată 2016-2035 cu RCP 4.5)  

pe teritoriul Republicii Moldova 
a                                                                    b 

 
Fig.3. Modelarea cartografică a cantității anuale a precipitațiilor atmosferice (a- 1986-2005; b- prognozată 2016-2035 cu RCP 4.5) 

pe teritoriul Republicii Moldova 
 

Ministerul Mediului a elaborat şi promovat spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la instituirea şi funcţionarea Sistemului naţional de monitorizare şi raportare a emisiilor de 
Gaze cu Efect de Seră (GES) şi altor informaţii relevante pentru schimbările climatice.  

Cu referire la direcția de acțiune de conștientizare a actorilor implicați, în special a 
populației, la riscurile schimbării climei și măsurile de adaptare la această schimbare, au fost 
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desfășurate activități de informare a populației prin diverse mijloace privind riscurile pentru 
sănătate, condiționate de căldură și alte fenomene meteo extreme. Au fost elaborate materiale 
informative, distribuite lucrătorilor medicali și publicate pe pagina web a Centrului Național de 
Sănătate Publică întru prevenirea riscurilor de sănătate; au fost elaborate și publicate comunicate de 
presă în adresa populației în timpul valurilor de căldură. A fost instruit personalul instituțiilor 
medicale pentru a oferi asistență medicală pacienților pe durata valurilor de căldură [14]. 

Obiectivul specific 3 prevede asigurarea dezvoltării rezilienţei climatice şi facilitarea 
adaptării la schimbarea climei în 6 sectoare prioritare: agricultură, resurse de apă, silvicultură, 
sănătate, energetică și transporturi. Pentru reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice 
în agricultură sunt planificate 6 acţiuni evaluate la 25,5 mln. lei [6], inclusiv pentru:  promovarea 
cercetărilor în scopul identificării zonelor şi sectoarelor vulnerabile, a soiurilor mai rezistente; 
elaborarea unui program de măsuri de conservare a apei în sol (2 mln. lei); conştientizarea părţilor 
interesate (6 mln. lei) şi crearea unui sistem de management a riscurilor climatice în agricultură (5 
mln. lei). 

Reducerea riscurilor şi adaptarea la 
schimbările climatice în sectorul 
resurselor de apă va necesita un suport 
financiar de 70 mln. lei, inclusiv pentru 
executarea măsurilor de combatere a 
secetei − 60 mln. lei, asigurarea 
managementului integrat al apelor în 
baza principiului de bazin hidrografic – 5 
mln. lei, asigurarea managementului 
integrat al apelor în baza principiului de 
bazin hidrografic – 2 mln. lei. 

În cadrul Institutului de Ecologie și 
Geografie au fost elaborate, în premieră 
pentru Republica Moldova, hărți digitale 
la nivel bazinal, privind Deficitul de Apă 
Climatic (fig.4) [8]. De asemenea, cu 
suportul metodologic și financiar al 
proiectului „Protecția Bazinelor Râurilor 

Internaționale” (EPIRB), de către Institutul de Ecologie și Geografie au fost elaborate Planurile de 
Gestionare a bazinului hidrografic Prut și al Districtului Hidrografic Dunărea-Prut [2] și Marea 
Neagră [3]. 

Pentru sectorul sănătăţii sunt prevăzute 48 mln. lei, inclusiv: 40 mln. lei pentru asigurarea 
unui acces mai bun la asistenţă medicală pentru comunităţile izolate şi populaţia vulnerabilă la 
efectele schimbărilor climatice; 6 mln. lei - pentru evaluarea riscurilor de sănătate asociate cu 
schimbările climatice; evaluarea sistemelor de supraveghere a bolilor cauzate de schimbările 
climatice – 2 mln.lei.  

Pentru evaluarea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice a sectorului forestier  este 
prevăzut un suportul financiar maximal, de peste 1 mlrd. lei sau ≈40% din costul total de 
implementare a Strategiei. Acţiunile principale planificate pentru adaptarea sectorului forestier sunt: 
1)  extinderea teritoriilor acoperite cu vegetaţie forestieră (cu 20 mii ha) şi de reconstrucţie 
ecologică a pădurilor (cu 3 mii ha), pentru care au fost prevăzute 500 mln. lei; 2) crearea unor 
plantaţii forestiere pentru nevoile industriale şi energetice (380 mln. lei pentru 5 mii ha); 3) crearea 
spaţiilor verzi urbane şi rurale (64 mln. lei pentru 2 mii ha); 4) crearea fâşiilor forestiere pentru 
protecţia terenurilor agricole, drumurilor şi apelor (66 mln. lei pentru 3 mii ha). Este necesar de 
atras atenţia asupra faptului că costurile stabilite, în prezenta Strategie, pentru adaptarea sectorului 
forestier sunt foarte exagerate şi depăşesc cu mult pe cele indicate în Strategia de Mediu (80 mln. lei 
pentru extinderea suprafeţelor forestiere şi spaţiilor verzi cu 150 mii ha, crearea şi restabilirea 

 
Fig.4. Deficitul de Apă Climatic din bazinele Dunării și Mării Negre 

(1961-2016) [8]. 
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fâşiilor de protecţie riverane şi a bazinelor de apă  pe 30 mii ha) și Planul Naţional de Extindere a 
Suprafeţelor cu Vegetaţie Forestieră pentru anii 2014-2018 (294 mln. lei) [1]. În plus, valorificarea 
industrială a pădurilor contravine prevederilor Codului Silvic privind atribuirea fondului silvic 
naţional la I-a categorie funcţională – de protecţie a mediului.   

Măsurile de adaptate în sectorul energetic se axează pe promovarea surselor regenerabile de 
energie (1,1 mlrd lei) şi sporirea eficienţei energetice (580 mln. lei). Pentru realizarea măsurilor de 
adaptare a transporturilor sunt prevăzute 6 mln. lei, inclusiv pentru: planificarea sistemului de 
transport urban alternativ (5 mln. lei); utilizarea materialelor rezistente la fluctuaţiile de temperatură 
și inundaţii şi proiectarea infrastructurii reţelei de transport axată pe adaptarea la schimbările 
climatice.    

În privinţa Obiectivului specific 3, în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă” s-au 
implementat 5 proiecte sectoriale în raioanele Făleşti, Sângerei, Basarabeasca şi Călăraşi. 

De asemenea, au fost aprobate Planurile  de Gestionare a Districtelor Bazinelor Hidrografice 
Nistru şi Prut-Dunărea-Marea Neagră. Cu suportul BEI, a fost realizat Studiul de Fezabilitate 
privind riscurile de inundaţii modelări hidrologice în scopul elaborării hărţilor de hazard pentru 
râurile Bâc, Botna, Cogâlnic, Ialpug, Ichel, Răut, Schinoasa, Prut şi Nistru [13]. A fost efectuat 
studiul de fezabilitate a proiectului „Îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice a 
comunităților rurale prin remedierea managementului de apă cu utilizarea rezervoarelor mici” [14]. 
Prin Programul rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IFAD VI) au fost aprobate spre 
finanţare 8 proiecte de creare a fâşiilor forestiere cu suprafaţa de 25,8 ha, dintre care 15,8 ha sunt 
destinate pentru fâşii forestiere de protecţie a bazinelor acvatice, iar 10,1 ha pentru fâşii forestiere 
de protecţie a terenurilor agricole.  

Totodată, se implementează faza a doua a Proiectului „Energie şi Biomasă în Moldova”, cu 
un buget de 9,4 mln. Euro acordaţi de UE şi implementat de PNUD Moldova în perioada 2015-
2017. Proiectul dat şi-a extins aria de activitate în orașele mici şi în localităţile rurale, precum şi în 
Transnistria. De asemenea, au fost lansate 3 proiecte: „Eficienţa Energetică şi Energia din Surse 
Regenerabile pentru Clădirile Publice din oraşul Ungheni”; „Proiectul demonstrativ cuprinzător 
pentru dezvoltarea energetică durabilă în oraşul Orhei”; Proiectul „Lumină verde pentru Moldova”– 
modernizarea şi reducerea consumului de energie în iluminatul stradal din oraşele Ocniţa, Soroca şi 
Cantemir [1]. În anul 2017 Agenția pentru Eficiență Energetică a obținut finanțare pentru 
implementarea, ]n anii 2016-2018, a 3 proiecte, inclusiv: 1. Consolidarea capacităţilor locale 
privind producția colectoarelor solare în Republica Moldova, finanțat de către Polonia (274 mii 
Euro); 2. Cooperarea bilaterală pentru introducerea tehnologiilor care utilizează resursele de 
energie regenerabilă (229 mii Euro), finanţat de către Lituania; 3. Punerea în aplicare a acţiunilor 
de formare în domeniul standardelor de eficiență energetică și de certificare finanțat de Italia (48 
miii Euro). De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost instalate instalații fotovoltaice, cu o 
capacitate de  2,8 MW,  instalații eoliene – 9,2 MW; instalații de biogaz – 5,7 MW. Ca urmare, a 
fost înregistrată o descreștere a intensității energetice cu 0,6 % în comparație cu anul 2015 și cu 
23% faţă de anul 2009 [13,14]. 

CONCLUZII 
Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020cuprinde 3 obiective şi 67 de 

acţiuni de implementare. O bună parte din acţiunile planificate sunt expuse foarte vag, iar costurile 
de realizare sunt prea exagerate, în special cele referitoare la extinderea suprafețelor împădurite. De 
asemenea, sunt prezente multe contradicţii cu Strategia de Mediu; Strategia de Conservare a 
Diversităţii Biologice (2016-2020), Codul Silvic şi alte documente strategice în domeniul protecţiei 
mediului.  

Majoritatea obiectivelor și acțiunilor Strategiei realizate în perioada analizată (2015-2017) se 
referă la reforma instituțională, crearea sistemului informațional în domeniu, elaborarea strategiilor 
sectoriale de adaptare la schimbările climatice, conștientizarea populației. De asemenea, rezultate 
remarcabile se atestă în sporirea eficienței energetice și promovarea energiei regenerabile.  
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În același timp, rezultate foarte modeste au fost obținute în implementarea măsurilor tehnice 
de ajustate a sectoarelor vulnerabile, inclusiv de extindere a suprafețelor împădurite și spațiilor 
verzi, restabilirea ecosistemelor naturale, inclusiv a celor de luncă, conservarea resurselor de 
umezeală ș.a. 

În lipsa suportului financiar prevăzut în Planul de Acțiuni a Strategiei, Institutul de Ecologie 
și Geografie a obținut rezultate remarcabile în scopul creării sistemului informațional național de 
adaptare, inclusiv editarea atlasului și a monografiilor privind resursele climatice și agro-climatice, 
evaluarea vulnerabilității teritoriului la schimbările climatice actuale și la fenomenele meteo-
climatice nefavorabile (secete, valurile de căldură ș.a.), elaborarea proiecțiilor climatice,  

În fine, nu poate exista o adaptare corectă și adecvată către noile condiții climatice în 
sectoarele vulnerabile evidențiate în limitele Republicii Moldova, fără a lua în considerație baza 
informațional științifică privind  specificul schimbării climei la nivel regional, fără a evidenția 
arealele vulnerabile către manifestarea  riscurilor cu caracter meteo-climatic. 
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IMPACTUL SURSELOR DE POLUARE A AERULUI ATMOSFERIC 
 ÎN CONTEXTUL ACIDIFIERII ECOSISTEMELOR  
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Abstract: Several issues related to acidifying emissions, depositions and critical loads of N, S and their mapping in respect to 
the ecosystems of the Republic Moldova have been assessed. 

 
Key words: emissions, acidifying, ecosystems, atrophic impact. 

 
INTRODUCERE 

Evoluția economică a Republicii Moldova, când mediul înconjurător este privit ca o sursă 
nelimitată de materii prime şi loc de depozitare a deşeurilor, a condus la degradarea mediului 
înconjurător, determinată de starea ecologică precară a componentelor acestuia (aer atmosferic, sol, 
apă, biodiversitate).  

Ecosistemele naturale, seminaturale şi antropizate precum şi sistemul socioeconomic cuprind 
elemente care furnizează materie, energie şi informaţii, care pot fi transformate prin procese fizice, 
biologice şi sociale pentru a crea un flux continuu al resurselor de la un mediu la altul.  

Astăzi există o abordare ecologică care este direcţionată pe diferite legături, inclusiv legătura 
dintre oameni şi mediul lor, dar și cu numeroşi factori care au impact asupra sănătăţii şi nutriţiei [1]. 
Un rol semnificativ în acest sens îl au ariile naturale protejate, care interacționând cu ecosistemele 
antropizate (agrocenozele), contribuie la menţinerea echilibrului ecologic, apără de secetă şi 
îmbunătăţesc microclima în asolamentele culturilor de câmp și asigură conservarea resurselor 
naturale.  

Printre factorii exogeni de agresiune asupra diferitor tipuri de ecosisteme un rol important îl 
are aerul atmosferic. Consecinţe grave ale poluării aerului atmosferic în Republica Moldova se 
resimt în toate sferele de activitate, fiind urmate de degradarea calităţii solurilor şi produselor 
agricole, iniţierea procesului de deşertificare, micşorarea productivităţii culturilor agricole, 
schimbarea componenţei ecosistemelor la nivel de microorganisme şi nu în ultimul rând creşterea 
morbidităţii şi mortalităţii populaţiei.  

Republica Moldova este situată geografic în calea deplasării maselor frontale de aer atlantice, 
care trecând peste teritoriile ţărilor înalt industrializate încorporează substanţe nocive şi le 
transportă în bazinul aerian republican unde, împreună cu emisiile de la sursele locale de poluare 
provenite din sectoarele economiei naționale precum energetica, transporturile, industria, 
agricultura, formează fondul de poluare. Calitatea aerului atmosferic în republică este caracterizată 
de un nivel moderat de poluare, iar în unele perioade (în special toamna) se atestă cazuri de poluare 
ridicată. Calitatea aerului atmosferic se răsfrânge asupra calității tuturor componentelor de mediu.  

Spectrul noxelor în aerul atmosferic variază, depășind, în plan mondial, cifra de 2000, iar în 
bazinul aerian al Republicii Moldova se degajă mai mult de 130 de substanţe improprii aerului. 
Interconexiunea între componentele biotice și abiotice ale ecosistemelor naturale și habitatele 
adiacente acestora, în special agrocenozele, asigură echilibrul ecologic în regiune.  

În lucrarea de faţă ne vom referi la unele aspecte privind substanțele poluatoare cu efect de 
acidifiere (SO2, NOx, ionii de SO4

2- și NO3
-), care au impact direct asupra diferitor tipuri de 

ecosisteme de pe teritoriul Republicii Moldova.  
Calitatea componentelor de mediu este relevantă, în contextul sănătăţii populaţiei, prin 

indicatori specifici ce corespund valorilor CMA (concentraţia maximă admisibilă). Însă pentru 
caracteristica stării de calitate a unor componente ale ecosistemelor (sol, vegetaţie) sau a 
ecosistemului în întregime indicele CMA nu mai poate fi utilizat. În particular calitatea solului se 
apreciază după mărimi orientative, pentru vegetaţie (plante, licheni, muşchi) calitatea se 
caracterizează, prin diapazoane a valorilor noxelor, iar starea ecosistemelor este estimată prin aşa 
indici ca Sarcini Critice (SC) [3, 6, 11] care sunt definite ca estimarea cantitativă a unei expuneri la 
unul sau mai mulţi poluanţi, sub care nu se manifestă efectele nocive asupra elementelor senzitive 
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ale mediului în conformitate cu cunoştinţele prezente. Conform acestei definiţii, SC a noxei este 
egală cu sarcina maximală cauzată de concentraţia acesteia într-un component (sol, sistem acvatic, 
plantă etc.), care nu depăşeşte limita critică stabilită, în aşa mod prevenind efectele nocive asupra 
elementelor specifice ale mediului. Menţinerea sau nedepăşirea acestor limite garantează, la etapa 
actuală, că bunurile supuse protejării, receptorii ecologici nu vor fi complet distruşi. Aprecierea 
efectelor de mediu pentru diferite ecosisteme în urma acţiunii noxelor (oxizilor acizi, metalelor 
grele) sunt activităţi de bază din cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe 
distanţe lungi - CLRTAP și a Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului 
de ozon troposferic.  

MATERIALE ŞI METODE 
Caracteristica surselor de poluare a aerului atmosferic pe perioada anilor 1990-2017 a fost 

efectuată în Baza datelor colectate de la Agenţiile de mediu ale Inspectoratului Ecologic de Stat, 
Biroului Național de Statistică şi, nemijlocit, de la întreprinderile poluatoare [2, 3].  

Aprecierea emisiilor noxelor oxizilor acizi în atmosferă pe perioada anilor 1990-2016 a fost 
efectuată în conformitate cu metodologiile de inventariere a surselor de poluare (EMEP 
CORINAIR) [2, 10, 12].  

Informațiile privind concentraţiile noxelor în aer și precipitaţiile atmosferice pentru zone 
urbane au fost preluate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat iar pentru cele rurale - obținute în 
baza calcului câmpului de distribuţie după modelul descris în documentul normativ OND – 86 [15] 
şi reflectate în Proiectele tehnice ale întreprinderilor poluatoare. Conţinutul ionilor SO4

-2 și NO3
- în 

depunerile atmosferice provenite de la sursele transfrontaliere cu impact major de poluare a fost 
calculat în baza Programului European de evaluare a mediului (EMEP), pentru determinarea 
acidităţii, sarcinilor critice ale azotului şi sulfului utilizând datele pentru fiecare celulă teritorială 
(50x50 km2) în parte [8, 9, 12, 13].  

Cartografierea calității aerului atmosferic în ecosistemele rurale, conform calculului difuziei 
noxelor, a fost realizată utilizând algoritmul Programului de calcul a dispersiei noxelor în atmosferă 
,,Ecolog” [16, 17].  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În Republica Moldova, în perioada 1990-2016 au funcţionat 1092 unităţi economice mari, cu 
cca 8000 surse de poluare a aerului. Evaluarea emisiilor noxelor oxizilor acizi în atmosferă pe 
perioada anilor 1990-2008 a fost efectuată pentru sursele cu impact din domeniul energeticii, 
transportului, industriei, agriculturii, sectorului comunal. Pentru această perioadă se constată o 
tendinţă de scădere a degajărilor în atmosferă, generate, în primul rând de criza economică și 
modificările în domeniul transportului, cu cca 10-25% anual până în anii 2000 și cu o mică 
fluctuație de creștere sau diminuare în ultimii ani (tab. 1).  

Tabelul nr. 1 
EMISII ALE SUBSTANŢELOR POLUANTE ACIDE DE LA SURSELE FIXE ŞI MOBILE ÎN BAZINUL AERIAN, KT  

 
Noxele  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
SO2 157,099 142,332 102,287 75,376 59,905 34,435 34,286 19,083 14,387 11,408 
NOx 116,950 104,697 79,021 67,128 51,744 46,680 44,158 41,240 35,616 29,221 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
SO2 9,864 9,344 10,321 11,844 11,192 10,993 10,938 9,767 11,568 13,762 
NOx 27,246 29,814 31,015 30,242 33,485 34,449 32,890 36,271 34,702 32,223 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018**  
SO2 12,815 13,083 11,491 14,512 12,038 13,069 12,031 12,51 13,24  
NOx 35,264 35,799 31,286 32,080 34,969 33,115 32,898 33,15 33,50  

*NOx=NO+N2O+NO2 calculat după NO2 [2, 3]*; ** date preventive. 
 

Datele din tabelul 1 indică, că pe parcursul ultimilor ani (anul de referință 1990) are loc 
diminuarea emisiilor cu efecte de acidifiere de cca 2 ori - pentru NOx și de 10 ori - pentru SO2. 
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Menţionăm că această cantitate de emisii locale se referă la o unitate de suprafaţă, dintre care cca 
2/3 din emisii cad prin intermediul depunerilor atmosferice ,,locale”  și este mult mai mică decât 
cantitatea de N şi S provenită de la transferul transfrontalier a noxelor prin intermediul depunerilor 
umede și uscate (tab. 2).  

Datele EMEP pentru emisiile de NOx, SO2, praf, conţinutul de NO3
- și SO4

2- în precipitaţii au 
fost confruntate cu datele experimentale de la staţiile transfrontaliere de monitorizare a noxelor din 
localitățile Leova și Hânceşti. Studiile detaliate în acest sens ne-au permis să constatăm că ponderea 
de bază în poluarea aerului atmosferic o are poluarea transfrontalieră. Aceasta se explica prin faptul, 
că Republica Moldova, fiind amplasată geografic între ţări industriale, este poluată prin transferul 
noxelor cu masele de aer, practic, din toate direcţiile. Astfel, 28 şi 16% din suma depunerilor de sulf 
pe teritoriul republicii provin, respectiv, de la sursele de poluare din România şi Ucraina, totodată 
înregistrând cea mai mare poluare cu oxizi de azot - de la sursele din Polonia, Germania, Ucraina 
(câte 14% fiecare). Aici este important de menţionat faptul că depunerile de sulf pe teritoriul țării, 
de la sursele de poluare proprii, sunt de cca 1,5 ori mai mici decât cele provenite din România (16 
față de 25%, corespunzător), cele de oxizi de azot - de 2 ori mai mici decât cele din Germania, 
Polonia și Ucraina (7 față de 14, 14, 14%, corespunzător), iar de azot redus de 3 ori mai mici decât 
cele provenite din Ucraina (12 şi 35% corespunzător) [9].  

Datele EMEP sunt confirmate prin rezultatele experimentale realizate de către autori în cadrul 
Staționarului Ecologic „Hâncești” al Institutului de Ecologie și Geografie. Astfel, pe parcursul 
anilor 2016-2017 au fost colectate şi analizate depunerile umede (ploi, zăpadă, lapoviță), fiind 
determinaţi 10 indicatori de calitate a acestora (pH, alcalinitate, aciditate, PO4

3-, NO2,
- NO3

-
, NH4

+, 
Cl-, HCO3

-, SO4
2-, reziduu fix, Ca2+, Mg2+), inclusiv componenta organică şi gradul de încărcare cu 

poluanţi.  
 Ca rezultat al cercetărilor efectuate s-a constatat, că Republica Moldova este situată în zona 

de influenţă a ploilor acide, fapt confirmat prin pH apelor din precipitații (78% din totalitatea 
probelor au avut pH ≤ 6,5), (fig. 1), iar conţinutul cantitativ al ionilor analizaţi variază mult în 
cadrul unei ploi de la valori sporite în primele probe la valori minime spre sfârşitul ei. Variaţia 
concentraţiei ionilor de SO4

2- și NH4
+ în apele din precipitații reprezintă o variabilă sezonieră, fiind 

în strânsă legătură cu direcţia maselor de aer frontale (fig. 2).   
 

 
  

Fig.1. Evoluția pH-lui apelor din precipitații, valori medii. Fig. 2. Evoluția conținutului de sulfați și ioni de amoniu. 

Cercetările realizate au constatat, că în cazul predominării componentei vestice pH-ul apelor 
din precipitaţii este cuprins între valorile 5,7-6,6, a celei de sud și de nord-est, nord vest: 6,3-6,9. 
Conţinutul în ioni minerali fiind mai mare de asemenea în cazul deplasării maselor de aer din 
direcţia vestică şi estică. Astfel, odată în plus rezultatele obținute indică asupra poluării 
transfrontaliere, care are impact hotărâtor în poluarea atmosferei pe teritoriul republicii.  
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De rând cu emisiile de noxe sub formă de gaze în atmosferă, de la sursele cu impact asupra 
mediului, se degajă şi noxe sub formă de aerosoli, concentrația cărora în atmosferă, în ultimii 40 de 
ani, a crescut de zeci de ori preponderent din contul surselor din sectorul industrial, masa celor de 
provenienţă antropogenă atingând 200-400 mln. t/an (10-20% din total). În componenţa aerosolilor 
întră compuşii N, S, Pb, Zn, As, Hg, Fe, Cu, Mo, Mn, cenuşă şi pulbere minerală [1, 5, 11, 13]. 

 În acest context la prima etapă pentru determinarea impactului asupra calităţii bazinului 
aerian au fost catalogate sursele principale staţionare şi mobile de poluare a aerului atmosferic, 
stabilindu-se sursele prioritare şi evaluat aportul lor la poluarea atmosferei, luând ca bază cantitatea 
de noxe (t/an) şi efectul toxic al poluanților. În baza acestor date, utilizând Programul ,,Ecolog”, a 
fost estimată concentraţia noxelor (NOx și SO2) la nivelul solului (în unități de CMA) pentru tot 
teritoriul ţării. Izoliniile de concentraţie stabilite pentru sursele de poluare din zona de centru a 
republicii ne indică o poluare cu valoarea maximală de cca 0,1 CMA pentru NOx și SO2, valori, de 
fapt specifice pentru zonele rurale ale țării (fig. 3).  

Fig. 3. Conținutul compușilor NOx în aerul atmosferic din zona de centru, 
pentru condiţiile cele mai nefavorabile, viteza vântului 0,5 m/s, direcţia NV. 

Evaluarea impactului. 
Expunerea excesivă la poluanții 
atmosferici are efect nociv, de 
rând cu solul, apa și asupra 
biodiversității, în special a 
florei. Impactul emisiilor 
asupra multor specii de plante 
cât, în general și asupra 
ecosistemelor în întregime, 
caracterizat prin indicele – 
,,nivelul critic” al diferitor 
poluanți în funcție de 
concentrația medie și fluxurile 
acestora asupra stomatelor 
plantelor este pe larg descris în 
literatura de specialitate. 

Efectele, care sunt tratate ca fiind grave, diferă în funcție de receptor și poluant și includ 
modificări ale creșterii, scăderea randamentului, deteriorarea vizibilă și reducerea producției de 
semințe. Prezența nutrienților este unul dintre cei mai importanți factori abiotici care determină 
compoziția speciilor plantelor dintr-un ecosistem. Azotul este nutrientul limitator pentru creșterea 
plantelor în multe ecosisteme naturale și semi-naturale însă în habitatele oligotrofe sau mezotrofe, 
multe specii de plante sunt adaptate la condițiile de nutriție slabă și sunt capabile să supraviețuiască 
sau să concureze cu succes numai pe soluri cu conținut scăzut de azot. Ciclul de azot din astfel de 
ecosisteme este complex și strict reglementat de procesele biologice și microbiologice [1].  

Astfel, ca urmare a poluării aerului cu compuși ai azotului și sulfului, sunt posibile numeroase 
schimbări legate de creșterea și dezvoltarea plantelor, relațiile interspecifice și procesele asociate cu 
solul. În diverse tipuri de ecosisteme (naturale, semi-naturale și antropizate) se atestă o variabilitate 
a sensibilității plantelor la depunerile azotului atmosferic, care se manifestă funcție de factorii ce le 
influențează. Datele experimentale recente, precum și experiențele pe teren privind practicile de 
reabilitare a ecosistemelor, demonstrează că dezvoltarea normală a vegetației revine într-o perioadă 
lungă de timp, sau cu intervenții foarte active de management care, au drept scop stabilirea 
statutului, reducererii și circulației azotului în ecosistem. Acest lucru confirmă, o dată în plus ca este 
necesar să se stabilească indicii întegrați de mediu pentru caracteristica calității ecosistemului ca: 
„sarcini critice - SC, limite critice - CL”. În acest sens, conform ghidului de calcul a SC [4], se 
cunosc următoarele ,,categorii” principale ,,de efecte”: 

a) toxicitatea directă a gazelor și a aerosolilor care conțin azot/sulf pentru anumite specii 
(nivel de toxicitate - SC pentru N - NO2 alcătuind 10-20 mg/m3, iar pentru S – SOx - 30 mg/m3) 
(tab. 1) - pentru vegetația forestieră (conifere, foioase), licheni, vegetație în general; 

232 
 



Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății 
 

b) acumularea de compuși ai azotului care determină schimbări în compoziția calitativă și 
cantitativă; 

c) efectele negative pe termen lung ale compușilor de amoniu și amoniacului; 
d) efectele acidificare din sol; 
e) creșterea sensibilității la stresul secundar și factorii perturbatori: secetă, îngheț etc. 

În anii’ 70 s-a constatat, că poluarea transfrontalieră a aerului are nu doar efecte ecologice dar 
și economice, care se datorează poluanților atmosferici cu proprietăți de acidifiere. Convenția 
privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (CLRTAP) a fost primul instrument 
juridic internațional, care a abordat problema poluării aerului la scară regională largă [7]. În acest 
document este menționat că poluanții sub formă de azot oxidat și compuși organici volatili 
contribuie și la formarea ozonului în troposferă, fiind definit și un nivel critic pentru culturile 
forestiere și vegetația naturală al acestuia. Un conținut mic de azot care vine cu precipitațiile poate 
fi neutralizat sau imobilizat de vegetație și nu dăunează ecosistemului, iar depunerile azotului oxidat 
și redus, ce depășesc sarcina critică pentru azot într-un sistem eutrofizat, au efecte negative asupra 
unui număr mare de specii de plante [1, 7].  

În perioada ultimilor ani, calitatea aerului atmosferic în regiunea de centru a republicii este 
influențată de un impact nesemnificativ provenit de la sursele staţionare majore locale şi limitrofe. 
În același timp, constatăm că o pondere importantă în poluarea bazinului aerian o au sursele mobile. 
Impactul surselor de poluare transfrontalier, comparativ cu poluarea locală, este mai mare de cca 2 
ori pentru oxizii de azot - NOx (cu 2,1 şi 5,2 kg/ha în depunerile atmosferice), pe când pentru SO2 
impactul local şi transfrontalier, practic este la acelaşi nivel (tab. 2). 

Tabelul nr. 2 
IMPACTUL SURSELOR DE POLUARE TRANSFRONTALIER ȘI LOCAL CU SO2, NOX* ASUPRA ECOSISTEMELOR 

ÎN CONTEXT DE ACIDIFIERE 
Anii  

Depuneri atmosferice (surse transfrontaliere),  
mg N , S/m2 
(10-2kg/ha)* 

Depuneri 
atmosferice 
(surse locale 

(rurale)), 
kg/ha 
(valori 
medii) 

Calitatea aerului 
mg/m3 

Sarcini 
critice 
pentru 

ecosisteme 
forestiere, 

µg/m3 

surse 
transf-

rontaliere  

surse 
locale 

 NOx, uscat NOx, med N red, N (redus+ 
oxidat) 

Pentru N (NO2) 

1990 n.d. 
(168,5) 

297,7 
(341,8) 

500-1100 
(510,3) 

780-3330  
(n.d.) 

3,46 2,3–9,1   
 

20 2015  378,8-
288,8 

(109,2) 

91,0-138,3 
(187,7) 

212,4-427,2 
(321,0) 

456,5-
746,0 

(617,9) 

0,97 0,4-0,8 < 
0,85 

 SOx, uscat SOx, umed SOx, total - Pentru SO2 
1990 350,3-

544,8 
(455,1) 

1002,8-
1292,3 

(1034,7) 

1543,9-
2985,7 

(1489,8) 

- 4,64 1,1-7,2 -  
 

30 
2015 111,7-70,8 

(102,1) 
297,7-
218,0 

(264,0) 

298,7 - 386,3 
(366,1) 

- 0,36 0,5-1 <0,5 

*În paranteze pentru celula teritorială EMEP -89/64; Valorile diapazoanelor pentru SO2, NOx pentru anul 1990 sunt 
recalculate în 2013. 
 

Conform datelor EMEP (2016) depunerile totale de NOx şi SO2  au constituit: 283-306 
mgN/m2 și 330-355 mgS/m2 respectiv, (comparativ în 1990 când aceste valori atingeau 12,5 kgN/ha 
și 14,5 kgS/ha), cantități ce pot afecta starea şi funcţionalitatea ecosistemelor forestiere.  

Impactul surselor locale, inclusiv cel de la sursele mobile (magistralele principale Chişinău-
Criva, Chişinău-Cahul, Chişinău-Leuşeni ș.a.), apreciat conform Programului de calcul a dispersiei 
noxelor în atmosferă ,,Ecolog”, alcătuiește cca 0,1 CMA (1CMA NOx = 0,085 mg/m3; 1CMA SO2= 
0,5 mg/m3). Concentraţia NOx și SO2 de cca 0,1 CMA (8,5 µg N/m3 sau 5,0 µg S/m3), înregistrată în 
aerul atmosferic al ecosistemelor forestiere din centrul republicii, limita critică pentru vegetația 
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naturală fiind de 30 µgN/m3 aer și 20 µgS/m3 aer, nu prezintă impact semnificativ asupra acestor 
ecosisteme, fiind rezerve în efectele de nocivitate de lungă durată în structura și funcționalitatea 
acestora. Indicii calității aerului atmosferic – media anuală (precipitații uscate), indică o 
predominare a impactului local față de cel transfrontalier. 

Analizând rezultatele referitoare la poluarea aerului constatăm, că cca 25 şi respectiv 40% din 
poluarea totală pe ţară revine poluării cu NOx şi SO2. Impactul antropic provine, atât de la sursele 
locale, cât şi transfrontaliere de poluare. Impactul surselor locale de tipul cazangeriilor mari și mici 
se manifestă semnificativ la distanţa de aprox. 4-5 km; pe când al automagistralelor – până la 50-
100 m de sursă. 

 

CONCLUZII 
1. În perioada anilor 1990-2018 emisiile oxizilor acizi NO2 și SO2 în aerul atmosferic, provenite de la 

sursele de poluare din sectoarele economice ale țării, au scăzut continuu cu cca 10-20% anual, însă 
calitatea aerului atmosferic practic a rămas la acelaşi nivel de poluare datorită creşterii paralele a 
emisiilor de la transporturi. 

2. Impactul surselor de poluare transfrontalier este mai mare de cca 2 ori comparativ cu cel local, pentru 
poluarea aerului cu NOx (cu 2,1 şi 5,2 kg/ha în depunerile atmosferice), pe când pentru SO2 impactul 
local şi transfrontalier practic este la acelaș nivel. 

3. Republica Moldova se află în zona de influenţă a ploilor acide, fapt confirmat prin pH apelor din 
precipitații (78% din totalitatea probelor au avut pH≤6,5), iar conţinutul cantitativ al ionilor  variază 
mult în cadrul unei ploi de la valori sporite în primele probe la valori minime spre sfârşitul ei.  

4. Variaţia pH-lui apei din precipitații reprezintă o variabilă sezonieră, valoarea căruia este influențată 
de direcţia maselor de aer frontale. În cazul predominării componentei vestice pH-ul apelor din 
precipitaţii este cuprins între valorile 5,7-6,6, a celei de sud și de nord-est, nord vest: 6,3-6,9. 
Conţinutul în ioni minerali fiind mai mare, de asemenea în cazul deplasării maselor de aer din 
direcţia vestică şi estică. 
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NOTE PRIVIND CALITATEA APEI FLUVIULUI NISTRU ÎN 
SECTORUL RDC AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Cocîrţă Petru 

Institutul de Ecologie și Geografie  
 

Abstract. Lucrarea prezintă o analiză a calității apei al fluviului Nistru în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii 
Moldova în perioada anilor 2010-2017. Studiul efectuat confirmă nivelul mediu (și uneori ridicat) al poluării apei și impactul 
antropic pronunțat, care determină starea ecologică nefavorabilă a fl. Nistru. Indicatorii de calitate a apei (hidrochimici, 
hidrobiologici și microbiologici), care permit caracterizarea apei fluviului din RDC a Republicii Moldova, se plasează în majoritate, 
conform estimărilor, în clasele II "curată" și III "moderat poluată". În lucrare să accentuează necesitatea unei gestionări riguroase 
a resurselor naturale cu accent preponderent pe conservarea lor și protecția mediului.  
 

Cuvinte cheie: Nistru, calitatea apei, indicii de poluare 
 

INTRODUCERE 
În Republica Moldova resursele de apă sunt limitate, de aceea pentru utilizarea lor raţională, 

protecţia şi perpetuarea durabilă sunt necesare măsuri şi eforturi considerabile la toate nivelele de 
conștientizare şi administrare. Aceste circumstanţe condiţionează o atenţie deosebită la fiecare sursă 
de apă şi studierea complexă a posibilităţilor de utilizare a acestora.  

Să știe că fluviul Nistru are o importanța majoră în asigurarea Republicii Moldova și 
regiunilor limitrofe din Ucraina cu apă, ceea ce denotă și importanța menținerii echilibrului ecologic 
a întregului bazin hidrografic al Nistrului. Conform surselor bibliografice [1-3], fl. Nistru are o 
lungime de 1362 km, iar pe teritoriul Republicii Moldova lungimea cursului de apă este de 660 km 
și este cea mai importantă arteră acvatică a țării.  

Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) este regiunea cea mai mare din țara noastră, având o 
suprafaţă de 10 636 km², sau 31% din suprafaţa totală a ţării [7]. În RDC fl. Nistru este în aria de 
impact nemijlocit a raioanelor  Șoldănești, Rezina, Orhei, Dubăsari, Criuleni și Anenii Noi pe o 
distanță de 268 km. Fluviul Nistru serveşte drept sursă principală de apă pentru alimentarea 
populației și ramurile economice din regiune și nu numai, iar priza de la Vadul lui Vodă, concepută 
să furnizeze apă pentru municipiul Chișinău, are posibilităţi de extindere către raioanele vecine - 
Strășeni și Călărași. 

De aceea monitorizarea și cunoașterea calității apei, care este un factor determinant pentru 
dezvoltarea tării,  prezintă un interes științifico-practic și ajută la soluționarea multor probleme de 
ordin social și economic.    

În lucrare se prezentă o evaluare generală a calităţii apei fl. Nistru în perioada anilor 2010 - 
2017, în special, a părţii fluviului situate în RDC. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Pentru studiul calităţii apei fl. Nistru în sectorul RDC şi parţial a întregului bazin de apă au 
fost utilizate următoarele surse: informații anuale (Anuare) și lunare (Buletine) a Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat (SHS) cu privire la starea calităţii apelor de suprafaţă din perioada anilor 
2010-2017, conform indicilor hidrochimici [4,5] și conform elementelor hidrobiologice [6], și alte 
surse bibliografice [4-7].  

Au fost efectuate studiul şi analiza datelor factologice cu privire la indicele integru ai calităţii 
apei – IPA22, elementele hidrobiologice și starea ecologică în general, care a cuprins perioada anilor 
2010-2015, la poluarea cu substanțe petroliere și diferite substanțe cu conținut de azot pe sectoarele 
fl. Nistru  în apropiere de partea de nord a RDC (or. Camenca), în interiorul RDC și la ieșire din ea 
[or. Tighina (Bender)], facilitând extragerea particularităţilor şi tendinţelor pe termen mediu.  

22 - IPA (Indicele de Poluare a Apei) – este un indice integru al calității apei, care cuprinde 6 parametri – azot de 
amoniu, azot de azotit, produse petroliere, fenoli, oxigen dizolvat și consumul biochimic de oxigen la 5 zile. IPA se 
calculează după o formula special, iar aprecierea  acestuia se efectuează după 7 clase (de la Clasa I – foarte curată până 
la clasa VII - extrem de poluată.    
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În cazurile de caracterizare specifică a poluării apei cu produse petroliere și substanțe chimice 
au fost utilizate informații existente din Buletinele SHS pentru toate secțiunile de monitorizare în 
anii 2016-2017. Datele au fost utilizate pentru crearea unei baze de date derivate, adaptate 
demersului curent.  

În cadru studiului au fost utilizate metodele general cunoscute: analizele sistemice, statistice, 
comparative și deductive, precum şi clasificările gradului de poluare a apei conform cerinţelor 
naţionale şi internaţionale. Rezultatele analizelor au permis evidenţierea unor aspecte particulare şi 
efectuarea unor caracteristici generale a obiectelor de cercetare.  

  
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Se cunoaște că calitatea apei fluviului Nistru este influenţată, în cea mai mare măsură, de 
impactul aşezărilor umane și ramurilor agro-indusriale, de calitatea apelor afluenţilor săi, apelor 
subterane și scurgerilor de pe teritoriul bazinului său hidrografic, destul de variat în structura 
geomorfologică etc. [1].    

Calitatea apei fl. Nistru conform indicatorilor hidrochimici, hidrobiologici şi microbiologici 
demonstrează că în perioada anilor 2010-2017 poluarea fluviului în sectorul limitrof RDC variază în 
mod diferit. Analiza materialelor SHS a permis evidențierea unor caracteristici de bază a calităţii 
apei și stării ecologice a fl. Nistru în sectorul RDC, care sunt după cum urmează.   

Indicatorii hidrochimici. Analizele materialelor existente au demonstrat că în fluviul Nistru 
cazuri de poluare înaltă şi poluare extrem de înaltă n-au fost înregistrate. Evaluând datele 
hidrochimice pentru 2014 comparativ cu cele din anii precedenţi (2010-2013) constatăm o tendinţă 
de o fluctuație mică a calităţii apei în fl. Nistru, cu excepţia secţiunii or. Vadul lui Vodă (Figura). 
Astfel în RDC calitatea apei, la general, după indicele IPA, pe parcursul anilor 2010 – 2015 [4] a 
variat în limita claselor de calitate  de la II „curată ” la secțiunile  or. Camenca și or. Dubăsari până 
la clasa III “moderat poluată” la secțiunea Vadu lui Vodă, apoi ajungând iarăși la clasa II „curată ” 
la secțiunea Bender. Poluarea accentuată este evidențiată în decursul anilor la postul de observații 
or. Vadu lui Vodă, care să mărește de la 0,76 în anul 2010 până la 1,34 IPA în anul 2012, apoi scade 
la 0,67 în anul 2014. Aceste fluctuați ale indicelui IPA denotă prezența unor surse importante de 
poluare în amonte de secțiunea de prelevare a probelor de apă.  

 

 
Figura 1. Calitatea apei în fl. Nistru conform datelor indicelui de poluare 

a apei (IPA) în perioada 2010–2014. 
 

Cauzele principale a poluărilor pronunțate sunt concentrațiile înalte ale substanțelor: în 
special, formele de azot (ioni de amoniu, nitrați, nitriți), produse petroliere, fier total și altele. 
Consecințele poluării sunt: scăderea concentrației oxigenului dizolvat, majorarea consumul 
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biochimic de oxigen, produse petroliere și altele. De exemplu, pe parcursul anului 2015, la 
efectuarea monitoringului sistematic al calității apei fl. Nistru de către specialiștii SHS au fost 
depistate 51 depășiri ale concentrației maxime admisibile (CMA) la mai mulți indicatori, dintre care 
la secțiunea or. Vadul lui Vodă la 09.04.2015 un caz de poluare înaltă conform concentrației de: 
CCOCr – 29,3 mgO2/l (2,93·CMA), fier total – 0,13 mg/l (13·CMA), precum și la zinc dizolvat – 
0,37 μg/l. Să menționează și media anuală de poluare a apei la fier total de clasa IV de calitate 
”degradată”și la zinc dizolvat de clasa III  “moderat poluată”.   

Cu toate acestea pe parcursul scurgerii apei de la postul or. Vadu lui Vodă până la postul or. 
Bender (la ieșire din RDC) procesele naturale de autopurificare să intensifică și prin urmare 
calitatea apei fluviului Nistru să ameliorează puțin.   

Indicatorii hidrobiologici. A fost efectuată analiza complexă a datelor SHS [6] privind starea 
organismelor acvatice şi clasele de calitate a apei fl. Nistru conform rezultatelor probelor la 
bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos pentru secţiunile: s. 
Vasilcău, or. Rezina, or. Dubăsari, or. Vadul lui Vodă și or. Bender în perioade de vegetație în anii 
2012-2015. Datele speciale ale SHS privind starea şi dezvoltarea hidrobionţilor indică clar impactul 
antropic, în special, asupra mediului acvatic al fl. Nistru.   

Datele factologice ale SHS cu privire la indicatorii integri ai calităţii apei, și anume pe 
sectoarele fluviului la intrare şi în interiorul RDC, demonstrează, conform indicatorilor 
hidrobiologici, o îmbunătățire ușoară a calității apei de la anul 2012 spre anul 2015 (Tabelul). În 
aspecte generale se notifică o prezenţă şi o diversitate înaltă a acestora cu dominaţia speciilor 
caracteristice pentru apele cu diferit grad de poluare.  

 Tabelul nr. 1  
CALITATEA APEI ÎN PERIOADELE DE VEGETAŢIE ÎN FL. NISTRU, CONFORM 

INDICATORILOR HIDROBIOLOGICI. 
Caracteristică Anul 

2012 2013 2014 2015 
Bacterioplancton 

Clasa de calitate II - III III - IV III - IV I(III) 
Fitoplancton 

Clasa de calitate III II - III II - III II - III 
Zooplancton 

Clasa de calitate II - III III I - II I 
Fitobentos 

Clasa de 
calitate 

III I - II II II 

Macrozoobentos 
Clasa de 
calitate 

III I - II I - II II 

  
Organismele planctonice în majoritatea cazurilor indică calitatea apei «moderat poluată» - 

clasa III şi cazuri în care sunt prezente organisme (zooplanctonice) cu nivele de saprobitate joasă ce 
indică calitatea apei «bună» - clasa II, însă sunt și câteva cazuri în care sunt prezente organisme cu 
nivele de saprobitate înaltă ce indică calitatea apei «degradată» - clasa IV. Organismele bentonice  
(fitobentos şi macrozoobentos) indică, în general, o calitate a apei mai bună după anul 2012: clasa II 
de calitate se notifică în anii 2013-2015.  

Analiza şi generalizarea informaţiilor SHS privind starea hidrobionţilor în fl. Nistru şi, 
special, în partea care mărginește cu RDC, confirmă prezenţa proceselor de poluare antropogenă și 
tehnogenă a apei, dar și celor de autopurificare a apei şi rolul pozitiv al hidrobionţilor în acest sens. 

Studiu de caz.. Informații operative privind calitatea apei în bazinul Nistrului – anii 2016-
2017. Conform datelor buletinelor lunare a SHS [5], în anii 2016-2017 calitatea apei în bazinul 
Nistrului din sectorul RDC a fost diferită, ce se explică prin variația tipului afluenților, caracterul și 
volumul poluărilor pe parcursul perioadei menționate. În special să notifică că nivelul de poluare a 
r#urilor mici (Ichel, Bîc, Botna, Răut, ş.a.) rămâne înalt pentru ioni de amoniu, azot de nitriţi, 
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oxigen dizolvat, consumul biochimic de oxigen și altele. Dar aceste date și informații sunt subiecte 
unor analize și studii speciale aparte.  

În ceea ce privește fl. Nistru, în majoritatea absolută a buletinelor lunare a SHS să descrie că, 
poluarea excesivă a calității apei în sectorul din RDC nu a fost depistată. Pe parcursul perioadei 
indicate mai sus calitatea apei fl.: Nistru, conform elementelor hidrochimice, nu a suferit modificări 
semnificative, încadrându-se în majoritatea cazurilor în limitele clasei a III-a de calitate (poluată 
moderat). 

  
CONCLUZII  

1. Conform indicatorilor hidrochimici și hidrobiologici, calitatea apei fl. Nistru în RDC are o 
dinamică coerentă cu tendințe de poluare accentuată, dar moderată. Indicele de Poluare a Apei, 
pe parcursul anilor 2010 – 2015 a variat în limita claselor de calitate  de la II - „curată ” și până 
la clasa III “moderat poluată”, iar în cazuri de poluare pronunțată până la clasa de calitate IV – 
”degradată”. Se notifică o prezenţă şi o diversitate înaltă a hidrobionților cu dominaţia speciilor 
caracteristice pentru apele cu diferit grad de poluare.  

2. Studiul efectuat demonstrează odată în plus că utilizarea resurselor naturale şi impactul 
antropogen în bazinul Nistrului depăşesc substanțial normele ecologice. Aceste circumstanţe 
condiţionează o atenţie deosebită la fiecare sursă de apă, studierea complexă a posibilităţilor de 
utilizare rațională a acestora și gestionarea riguroasă a resurselor naturale cu accent 
preponderent pe conservarea lor și protecția mediului.  

3. Importanţa ecologică şi economică a fl. Nistru pentru mediul natural al Republicii Moldova 
sunt inestimabile, de acea monitorizarea calităţii mediului şi managementul ecologic optimal în 
bazinul acestuia, conform cerinţelor internaţionale şi naţionale sunt obligatorii.  
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FORESTIERE FAȚĂ DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
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Grupul de cercetare “Ecobiochimie silvică” 

 
Abstract. Forest ecosystems, as part of nature, represent through the products and their functions a heritage of humanity, 

therefore climate change, observed over the past three decades, also the projections on climate change for the future, represent a 
challenge for forestry, given by complex interrelations between climate and forests, visible globally, but also regionally and locally. 
Between eco-physiological processes of trees, the vital processes of forest and meteorological parameters there are direct 
dependences. Quantification of these interdependencies, are given by various indicators and indices, and this work comes to 
synthesize recent scientific research in the field of forestry sector vulnerability’ expression against climate change, particularly for 
deciduous forests of Europe, particularly for the Republic of Moldova country. 

 
Key words: quantitative indices, vulnerability, forest ecosystems, climate change. 
 

INTRODUCERE: 
Ritmul accelerat al schimbărilor climatice, manifestat, îndeosebi, în ultimele decenii expune 

teritoriul Republicii Moldova la vulnerabilități asociate acesteia, manifestate în diverse sectoare 
economice, printre care și sectorul forestier. Aridizarea climei este asociată schimbărilor în regimul 
valorilor termice extreme (creșterea duratei valurilor de căldură, creșterea pragului zilelor foarte 
călduroase, variații anuale ale valurilor de frig), în regimul unor indici asociați evenimentelor 
pluviometrice extreme (creșterea semnificativă a duratei maxime a intervalului de zile consecutive 
fără precipitații) etc., [9]. În aceste condiții pot să apară grave și imprevizibile (ca evoluție) 
consecințe ecologice, economice și sociale în domeniul forestier, ori ritmul alert al schimbărilor 
climatice actuale, depășește capacitatea naturală a ecosistemelor, inclusiv a celor forestiere, de a se 
adapta acestora [6]. Managementul durabil al ecosistemelor forestiere (stabile și diversificate, ce se 
pot adapta schimbărilor climatice) sunt inerent dependente și de cercetările științifice în domeniul 
exprimării vulnerabilității sectorului forestier față de aridizarea climei. Indicatorii şi indicii de 
mediu sunt mărimi cu ajutorul cărora cuantificăm o situaţie sau o tendinţă, importanţa lor fiind 
proporţională cu capacitatea de a reproduce din realitate, ceea ce ne este util la un moment dat [8] 
sau ceea ce caracterizează o stare a mediului. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

A fost sintetizată literatura recentă din domeniu, cu evidențierea principalilor indici climatici 
corelați aridizării climei și schimbărilor ce le pot induce în ecosistemele forestiere (cu posibilitatea 
aplicării în practica managerial forestieră). 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Pădurile sunt prin definiţie un produs al mediului geografic şi depind, în mod esenţial, de 
factorul climă, ori acesta determină răspândirea geografică a speciilor şi formaţiunilor forestiere. Ca 
rezultat, această răspândire, are, ca şi climatele, un evident caracter zonal, iar în cadrul acestei 
zonalităţi există, în mod obişnuit, apreciabile diferenţieri regionale ale temperaturii şi precipitaţiilor. 

În domeniul climatic, parametrii cei mai utilizați, corelați cu ariditatea climei sunt temperatura 
medie anuală și cantitatea medie de precipitații, căzute pe un anumit spațiu. Drept exemplu al 
utilizării acestor parametri poate servi studiul din România, privind vulnerabilitatea pădurilor de 
Fagus sylvatica, dispuse la limita Estică de răspândire naturală, față de schimbările climatice. 
Analiza trăsăturilor fenotipice ale arborilor, creșterea lor radială și regenerarea lor, nu au indicat 
vulnerabilități ale suprafețelor experimentale (șase a câte 2500 m2) față de fluctuațiile factorilor de 
mediu, din perioada 1950-2014. Indicii de creștere a tuturor celor trei populații de pe dealurile 
Bacăului au corelat negativ cu temperatura aerului din luna iunie, a anului curent și cu temperatura 
aerului lunii septembrie a anului precedent. Pe când cantitatea de precipitații din luna septembrie a 
anului precedent a influențat în mod pozitiv indicii de creștere. Astfel, creșterea radială a arborilor 
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în regiunea Brașov, a fost corelată ușor cu parametrii climatici. Valorile temperaturilor din timpul 
sezonului de creștere a reprezentat un factor limitativ pentru suprafețele de arbori situați în afara 
altitudinii optimale de distribuție a speciei (600-1200 m, în România), mai ales la altitudini joase. 
Pentru viitor, creșterea temperaturii, însoțită de o posibilă reducere a precipitațiilor ar putea crește 
sensibilitatea pădurilor de fag (îndeosebi de la altitudini mai mici), față de climă [3]. 

În ultima perioadă de timp, în studiile privind schimbările climatice, sunt recomandați indici 
noi, testați în domeniul forestier al diverselor țări din Europa. Printre aceștia sunt: 

Indicele de ariditate De Marttone (IDM sau Ia) - Ariditatea este o noțiune spațio-temporală, 
care exprimă un dezechilibru hidric în geosistem. Conceptul de zonă aridă este expresia spațială a 
ieșirilor de apă din sistem, ce depășesc constant intrările de apă. Acest indice permite determinarea 
gradului de ariditate al unei regiuni pentru perioade caracteristice (un an sau o lună), fiind o 
expresie a caracterului restrictiv pe care condițiile climatice îl impun anumitor formațiuni vegetale: 
Ia=P/ (T+10); Ilunar=12p/(t+10), unde P-exprimă precipitațiile anuale, sau p-precipitațiile lunare, iar 
T-temperatura medie anuală, sau t-temperatura medie lunară. 

Proiectul european “Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern 
Europe”, finanțat de Global Water Partnership Central and Eastern Europe, a evaluat impactul 
secetei asupra pădurilor, în țări precum Bulgaria, Lituania, Slovenia și Ukraina (zona pilot), 
determinând zone de vulnerabilitate a pădurilor în corelație cu ariditatea. Astfel, au fost evidențiate 
7 zone de vulnerabilitate a pădurilor (A-G), cărora le corespund un anumit interval de variație a 
IDM. Spre ex.: pentru Ucraina, conform tuturor scenariilor climatice, se preconizează că până în 
2050 zonele de vulnerabilitate vor resimți o redistribuție teritorială semnificativă, și anume vor 
dispărea cele mai favorabile zone pentru creșterea pădurilor - zona C (IDM=30-35, climat ușor 
humid, cu tulburări ale umidității în anumiți ani, nivelul de vulnerabilitate - mediu ) și zona D 
(IDM=35-40, climat moderat humid, cu slabe tulburări ale umidității în anumiți ani, nivelul de 
vulnerabilitate - mediu), cu schimbarea parametrilor climatici spre valori mai aride și mai 
nefavorabile creșterii pădurilor - zona A (IDM=10-25, climat semi-arid, cu deficit de durată a 
umidității, care duce la distrugerea pădurilor, nivelul de vulnerabilitate – foarte înalt) și zona B 
(IDM=20-25, climat moderat arid, cu tulburări de durată a umidității, nivelul de vulnerabilitate - 
înalt). 

Cât privește distribuția și arealele pădurilor de cvercinee, în ariile de studiu, în toate scenariile 
climatice, până în 2050, acestea vor fi supuse proceselor de îngustare și fragmentare a ariilor 
naturale de Quercus robur L., care vor crește, deja, în condiții nefavorabile (zonele A și B). 

Cercetările obținute la acest compartiment, în Republica Moldova [11] relevă că în aspect 
anual, acest indice caracterizează în mod real condițiile climatice caracteristice zonei de silvostepă 
și stepă de pe teritoriul Republicii Moldova. În aspect sezonier, valorile IDM simțitor scad, 
atribuindui-se calificativele mai aride, deci, pentru zona de silvostepă condiții similare stepei, iar 
pentru stepa din sudul republicii - caracteristici similare regiunilor de semideșert.  

Cele relatate mai sus, condiționează estimarea acestui indice în aspect temporal pentru diferite 
scări de timp: anual, sezonier, lunar. Spre exemplu: mersul multianual (1891-2016) al Indicelui 
DeMartonne în aspect anual, pentru regiunea de centru a țării, relevă faptul, că valorile acestui 
indice sunt peste limita de 30 și caracterizează condițiile climatice ale zonei de silvostepă din partea 
centrală a țării. În același timp, începînd cu anii 80 ai secolului XX se observă o descreștere a 
valorilor, în mare măsură, determinată de creșterea fondului termic. În aspect sezonier, valorile 
IDM, pe parcursul anilor 1891-2016, variază în limitele 10-30, ceea ce demonstrează faptul, că 
verile în partea centrală a țării se caracterizează prin condiții climatice similiare zonei de stepă. 
Din toată perioada sus-menționată, supusă studiului, doar în 4 ani, potrivit IDM, s-au stabilit 
condiții climatice specifice zonei de silvostepă (an. 1911, 1913, 1933, 1947). 

Indicele de Ariditate Forestier (FAI - Forest Aridity Index) - Cercetările științifice din 
domeniu au demonstrat că între procesele fiziologice ale arborilor, procesele vitale ale pădurii și 
parametrii meteorologici ai vremii există o dependență directă, îndeosebi în cazul aprovizionării 
arborilor cu apă în perioada de creștere a arborilor (din mai până în iulie), cu influențe majore 
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pentru lunile critice (iulie și august), care au impact decisiv asupra creșterii, vitalității și producției 
de materie organică în păduri. Rata evapotranspirației este mai mare în aceste perioade și 
ecosistemele forestiere sunt cele mai sensibile la condițiile meteorologice extreme. Raportul dintre 
parametrii meteorologici și creșterea arborilor (proporțională cu producția de materie organică) 
poate fi caracterizată prin așa-numitul Indice de Ariditate Forestier, calculat pentru prima dată de 
cercetătorii ungari [5], pentru pădurile din zona temperată, după formula:  

FAI=(100*TVII-VIII )/ (PV-VII+PVII-VIII); unde TVII-VIII – temperatura medie în lunile iulie și 
august (oC); PV-VII – Suma precipitațiilor (mm) în perioada Mai - Iulie; PVII-VIII – Suma 
precipitațiilor (mm) în perioada Iulie și August; 

Prin intermediul acestui indice, pot fi descrise media condițiilor meteorologice pentru diferite 
categorii de climă și aplicate în practica silviculturii. Cu cît valorile FAI sunt mai mari, cu atât, în 
perioada de creștere și perioada critică a speciilor forestiere, parametrii meteorologici vor 
prezenta condiții mai uscate și mai aride de dezvoltare, iar cu cât valorile FAI sunt mai mici – 
condiții mai umede și mai calde. 

Dacă revenim la studiile [4], menționăm că pentru Ungaria, s-a determinat că distribuția 
diverselor specii forestiere este în dependență de valorile FAI. Astfel, pentru fag, FAI prezintă o 
valoare mai mică de 4,75, pentru carpen și stejar pedunculat – 4,75-6,0, iar pentru stejar pufos – 
6,0-7,25. 

Prin experimente [4], a fost testată relația dintre FAI și creșterea arborilor (măsurarea 
dendromasei (masa materialului organic) ecosistemelor forestiere de Fagus sylvatica; de Carpinus 
betulus cu Quercus robur; și de Quercus cerris, cu vârste cuprinse între 50-70 ani, densitatea 
coroanei – 95-100%, dispuse pe soluri brune de pădure, în care principala sursă de apă este cea 
provenită prin infiltrarea apei precipitațiilor și cu diverse tipuri de climat pentru suprafețele 
cercetate). Dendromasa a fost determinată ca capacitatea de producție (potențialul ecologic) al 
suprafeței cercetate. Luând în considerație relația directă dintre capacitatea de producție și 
parametrii climatici, s-a determinat că dendromasa este mai puțină în ecosistemele în care FAI are 
valori mai mari (191 tC ha-1 pentru ecosistemele cu Quercus cerris, în care FAI constituie 5,50); în 
comparație cu ecosistemele de Fagus sylvatica (climat mai rece și mai umed, FAI = 4,45, iar masa 
totală a materialului organic crește la 292 tC ha-1). 

De asemenea, s-a evaluat și aplicabilitatea FAI în exprimarea creșterii grosimei anuale 
(diametrul) a tulpinii arborilor – la bază (pe exemplul unui lot experimental de Fagus sylvatica, 
vârsta de 100 de ani, între anii 1999-2007). S-a identificat faptul că anii cu condiții climatice mai 
aride/uscate și mai calde (reprezentate printr-un FAI mai înalt) au indus o creștere mai mică a 
tulpinii în diametru. 

Distribuția și creșterea speciilor de arbori forestieri, de plante superioare, în Muntenegru, a 
fost redată prin parametrii orografici (caracteristici ale terenului), edafici (proprietăți ale solului) și 
factori climatici. Scopul studiului a inclus analiza și proiecția (pe termen lung) a efectelor 
schimbărilor climatice asupra distribuției și creșterii viitoare a principalelor specii de arbori din 
ecosistemele forestiere ale țării. Studiul a analizat cinci, cele mai importante specii de arbori – 
Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Pinus nigra, Pinus strobus, precum și un grup de specii 
din genul Quercus. Distribuția potențială a speciilor a fost obținută pe baza modelului regional a 
climei EBU - POM și a indicilor biometeorologici - coeficientul climei Ellenberg (EQ) și indicele 
de ariditate forestier (FAI), calculați conform datelor de la cele 21 de stații meteorologice din țară, 
pe o perioadă de referință cuprinsă între 1961-1990. 

Comparați și analizați, acești doi indici, pentru condițiile staționale ale Muntenegrului, au 
demonstrat că: EQ prezintă rezultate incerte, îndeosebi în zonele care sunt influențate de climatul 
mediteranean (specific pentru cea mai mare parte a țării, cu cantități mari de precipitații, în afara 
sezonului de creștere a speciilor de arbori, deci fără un impact direct asupra creșterii arborilor), pe 
când FAI - rezultate semnificativ mai obiective, inclusiv pentru zona influențată de climatul 
mediteranean. În concluzie, este menționat faptul că schimbările climatice vor avea un impact 
global foarte diferit asupra distribuției celor mai importante specii de arbori din Muntenegru (un 
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impact mai negativ îl va resimți Picea abies, Abies alba și Pinus strobus; pe când Pinus nigra și 
speciile analizate de stejar – vor fi supuse riscului schimbărilor climatice doar pe teritorii restrânse, 
existând posibilitate reală de extindere a zonei lor către părțile continentale ale Muntenegrului, în 
detrimentul fagului, molidului, bradului și pinului alb) [1]. 

În Serbia influența schimbărilor climatice asupra distribuției viitoare a nouă specii de arbori 
(Fagus sylvatica, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus frainetto, Quercus robur, Picea abies, 
Abies alba, Pinus nigra, Pinus sylvestris) a fost redată de asemenea prin FAI. S-a determinat, astfel 
că: condițiile bioclimatice din Serbia ar putea fi considerabil mai aride, la sfârșitul acestui secol, cu 
un deosebit impact asupra practicilor forestiere și agricole actuale; distribuția teritorială a speciilor 
de stejari, pe viitor, anii 2011-2040, va fi influențată negativ de aridizarea climei, astfel că arealul 
sp. Quercus frainetto se va schimba ușor, în timp ce cel al sp. Quercus robur - va arăta o schimbare 
mai pronunțată; valorile FAI pentru speciile de stejar, calculat pentru perioada 1961-1990 a variat 
între 5,5 și 7,7; speciile de rășinoase au prezentat, de asemenea, variații în distribuția viitoare – 
Pinus nigra, Pinus sylvestris, precum și alte specii iubitoare de habitate uscate, vor avea cel mai 
puțin de suferit în urma schimbărilor climatice, fapt redat și de suprapunerea arealelor de distribuție 
a lor atât în sec. XX, cît și în sec. XXI; arealul viitor al sp. Abies alba, va fi mai supus shimbărilor, 
decât cel al sp. Picea abies, nișa ecologică a ultimei specii fiind mai largă, deci, specia este mai 
adaptată secetelor [13]. 

Studiile recente privind calcularea și cartarea FAI, pentru teritoriul Republicii Moldova, pe o 
perioadă de referință cuprinsă între 1960-2015, vin să prezinte condițiile staționare de creștere și 
dezvoltare a ecosistemelor forestiere a țării. Astfle, FAI constituie 5,70 pentru regiunea de Nord;  
8,35 pentru regiunea centrală; și 10,75 pentru regiunea de Sud a țării, deci, ecosistemele forestiere 
din sudul și centul țării sunt cele mai afectate de fenomenul aridizării climei [10]. 

Estimarea FAI în aspect evolutiv confirmă faptul că cele mai mari valori se înregistrează în 
partea centrală și de Sud a țării, iar anii în care valorile cele mai pronunțate ale FAI au fost 
observate (pentru Sudul țării) sunt: 2000, 2003, 2007, 2009, 2015. În partea centrală cele mai 
esențiale valori au fost înregistrate în anii: 2000, 2007, 2015. Nordul țării însumează cele mai mici 
valori ale acestui indice (2-6), cu excepția anului 2015, când valorile FAI au constituit peste 14, 
fiind și cele mai semnificative. 

S-a constatat că latitudinea geografică și altitudinea absolută sunt principalii factori fizico-
geografici, care influențează repartiția acestui indice. 

În condițiile Republicii Moldova, a fost estimat și Indicele perioadelor uscate: 
(Izu=ΣZU(V-VIII) / XZU (V-VIII)); unde ΣZU(V-VIII) – suma zilelor uscate înregistrate în perioada 

(mai-august);  XZU (V-VIII) – media multianuală a zilelor uscate (lunile mai-august); care permite 
evidențierea gradului de ariditate al teritoriului, în funcție de evaporabilitate și numărul zilelor 
uscate, cu impact direct asupra principalelor faze de dezvoltare ale vegetației [9]. 

Studiile de acest gen sunt necesare în prognozarea posibilului impact al condițiilor aride 
climatice asupra ecosistemelor silvice de pe teritoriul țării, ceea ce ar facilita selectarea speciilor de 
arbori, proveniențe și genotipuri tolerante condițiilor climatice existente. 

Amintim, în acest context, despre impactul negativ al aridizării suferit, îndeosebi, de 
ecosistemele țării, monodominante de stejar cu cireş, de gorun cu scumpie şi de gorun cu tei şi 
frasin, de provenienţă din lăstari, cu o compoziţie şi structură mai redusă decât gorunetele cu fag şi 
gorunetele cu carpen (mai heterogene – deci, mai puţin au avut de suferit). Posibilele și viitoarele 
schimbări esenţiale în ecosistemele forestiere sunt relaționate spectrului grupelor ecologice - cu o 
posibilă creştere a procentului xerofitelor şi mezo-xerofitelor, din contul reducerii mezo-higrofitelor 
şi higrofitelor; lărgirea ariei de răspândire a elementelor Sudice şi Sud-Estice din contul îngustării 
elementelor Nordice şi Vestice; și continuarea procesului de ruderalizare a pădurilor [12]. 

Creşterea temperaturilor şi schimbarea caracterului precipitaţiilor vor fi factorii principali care 
vor expune pădurile la acţiunea diferitor insecte dăunătoare şi boli fungice (îndeosebi în zona de 
Nord a țării, unde suprafeţele cu arbori, care se usucă, se vor extinde cu circa 15-25%, ce va induce 
extinderea uscării arborilor către Sud şi Sud-Est). aAstfel, conform evaluării vulnerabilităţii sub 
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aspectul mărimii impactului, cu probabilitate de risc din cauza schimbării posibile a climei, în 
sectorul forestier, cele mai vulnerabile zone din Republica Moldova ar fi: Sudul (unde deja este cel 
mai scăzut nivel de împădurire - 7,7%) şi, parţial, centrul (unde în prezent se află cea mai mare 
suprafaţă acoperită de păduri, circa 14,5% din teritoriul total al zonei geografice). 

Există, însă, și un avantaj asociat cu impactul schimbării climei asupra sectorului forestier: 
creşterea producerii de biomasă (teiul de deal ar putea acumula cu peste 30% mai multă biomasă;  
gorunul ar putea acumula în ultimul sfert al ciclului de producţie cu 20-40% mai multă biomasă 
decât volumul obişnuit), deşi, pe termen lung, producţia totală va tinde să se reducă, ca urmare a 
declinului acestor specii [2]. 

CONCLUZII 
Datele din literatura de specialitate indică faptul că până şi cele mai mici schimbări ale 

temperaturii şi precipitaţiilor pot afecta în mare parte creşterea şi supravieţuirea pădurilor în viitor, 
în special a celor aflate în zonele de periferie şi tranziţie ale ecosistemelor. Schimbarea climei ar 
influenţa condiţiile ecologice viitoare în păduri, prin intermediul mai multor variabile climatice 
(creşterea pierderii apei prin evapotranspiraţie, ceea ce va duce la crearea unor condiţii mai 
uscate/aride; temperaturile ridicate – vor tinde să reducă eficienţa utilizării apei de către plante; 
reducerea în viitor a precipitaţiilor - va accentua stresul de umiditate cauzat de încălzire etc.). În 
acest context, managementul durabil al ecosistemelor forestiere (stabile și diversificate, ce se pot 
adapta schimbărilor climatice) sunt inerent dependente și de cercetările științifice în domeniul 
exprimării vulnerabilității sectorului forestier față de aridizarea climei, iar actualitatea acestor studii 
- de cerințele diverselor acte naționale și internaționale din domeniul mediului. Studii în acest 
domeniu au fost întreprinse și în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, prin calcularea și 
cartarea FAI și IDM pentru teritoriul Republicii Moldova, evidențiindu-se faptul că un impact 
negativ mai semnificativ al aridizării climei îl va resimți ecosistemele forestiere din Sudul (FAI -
10,75) și centrul țării (FAI – 8,35). 
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EVALUAREA PRIMARĂ A TOLERANŢEI LA SECETĂ  
ÎN CONDIŢII DE LABORATOR 

 
Duca Maria, Clapco S., 

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” 
 

Abstract. The methodologies for drought tolerance evaluation under laboratory conditions were analyzed. The response of 
20 sunflower hybrids to artificially induced drought stress at germination stage was investigated in a laboratory experiment using 
polyethylene glycol (PEG6000) to induce stress. Germination rate and germination stress tolerance index were used for preliminary 
evaluation of response to water stress. There were revealed some hybrids which indicate a greater tolerance in terms of germination 
rate at both levels of water stress.  
 

Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, schimbări climatice, toleranţă la secetă, stres hidric. 
 

INTRODUCERE 
Schimbările climatice din ultimele decenii, remarcate prin creşterea temperaturilor medii, 

modificarea regimului şi cantităţii de precipitaţii, determină extinderea rapidă a suprafeţelor afectate 
de secetă la nivel global. Republica Moldova este caracterizată printr-o climă moderat continentală, 
care, însă, variază seminificativ atât de la o zonă la alta, cât şi de la un an la altul. În ultimii ani, se 
accentuiază o variaţie extrem de mare a cantităţii totale de precipitaţii, precum şi a distribuţiei 
acestora pe parcursul anului, ce determină deficitul hidric în timpul vegetaţiei culturilor agricole, 
aproape în toate zonele ţării [3, 21]. Conform prognozelor, în următorii ani vom asista la alternanţe 
bruşte ale vremii, media temperaturii anuale crescând cu valori cuprinse între 1,8º şi 2,5°C pâna la 
sfârşitul secolului, ceea ce echivalează cu creşterea frecvenţei fenomenelor extreme: secetă, 
inundaţii, ierni calde şi veri fierbinţi [16]. Cantităţile de precipitaţii vor scădea, fapt ce va determina 
creşterea duratei perioadelor de secetă. Efectele negative ale secetei în perioada de vegetaţie a 
plantelor sunt ireversibile, exercitând influenţă asupra proceselor de fotosinteză şi creştere, precum 
şi asupra diferenţierii şi formării organelor generative, conducând, finalmente, la reducerea 
semnificativă a producţiei agricole [14].  

Una dintre principalele culturi agricole din Republica Moldova, alături de grâu şi porumb, 
este floarea-soarelui care reprezintă o plantă oleaginoasă de mare importanţă economică 
şi alimentară, cultivată în cca 70 de ţări aproximativ pe o suprafaţă de 26 mln. ha cu o producţie 
medie anuală de 32-44 milioane tone [19]. În Republica Moldova cultura ocupă cca 25% din totalul 
suprafaţei arabile, ţara noastră plasându-se pe locul 15 în topul ţarilor exportatoare de seminţe de 
floarea-soarelui pe plan internaţional [24]. 

Datorită structurii organelor sale, în special, a sistemului radicular foarte puternic dezvoltat, a 
capacităţii de a acumula rezerve de apă în măduva tulpinii şi a suporta deshidratarea temporară a 
ţesuturilor (ofilirea frunzelor) provocată de insuficienţa de apă, floarea-soarelui se caracterizează 
printr-un nivel înalt de rezistenţă la secetă [13, 20, 22]. Cu toate că este o plantă bine adaptată la 
secetă, cultura, totuşi, este esenţial afectată de stresul hidric, remarcându-se diminuarea 
seminificativă a productivităţii pe solurile lipsite de apă sau în condiţii de umiditate atmosferică 
scăzută, pe timpul arşiţelor puternice [5].  

Efectul negativ al stresului hidric şi termic asupra productivităţii variază în funcţie de stadiul 
de dezvoltare al culturii, de severitatea secetei şi de toleranţa genotipului. În timpul creşterii şi 
dezvoltării vegetative în condiţii de stres, înălţimea tulpinii, diametrul calatidiului, numărul de 
noduri sau frunze şi suprafaţa frunzelor plantelor se reduc. Plantulele tinere sunt considerate ca fiind 
cele mai sensibile la lipsa apei [1, 19]. Astfel, potrivit unui raport, producţia de seminţe oleaginoase 
în 2005 a scăzut cu 2% faţă de anul 2004 sub influenţa secetei meteorologice [15]. În Spania, 
culturile de floarea-soarelui au suferit substanţial de pe urma secetei, rezultând o scădere a 
producţiei cu 41%. O secetă devastatoare din Pakistan, care a durat trei ani (2000-2002) a micşorat 
considerabil suprafaţa cultivată şi randamentul florii-soarelui [15]. Bosnjak (2004) a constatat că 
seceta poate determina o pierdere de producţie până la de 50% [2].  

244 
 



Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății 
 

Prin urmare sporirea toleranţei şi rezistenţei la secetă a culturilor agricole are o importanţă 
economică deosebită, accentul fiind plasat pe elaborarea metodelor şi criteriilor de selecţie cu 
eficienţă sporită a surselor de rezistenţă, crearea unor genotipuri de culturi agricole cu capacitatea 
de a produce recoltă stabilă în condiţiile schimbătoare ale mediului.  

În acest context prezintă interes analizele de laborator a toleranţei la secetă ce ar permite 
trierea rapidă a materialului de ameliorare într-o perioadă de timp destul de scurtă. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Material biologic: În studiu au fost incluse 20 de genotipuri de floarea-soarelui oferite de 
compania AMG-Agroselect Comerţ, specializată în producerea seminţelor. Genotipurile au fost 
notate convenţional cu HM însoţite de cifre arabe de la 1 la 20. 

Metode de cercetare.  
Pregătirea seminţelor pentru experienţe: Seminţele de floarea-soarelui au fost înmuiate de 

două ori în etanol 70% (câte două minute de fiecare dată), s-au sterilizat cu soluţie de hipoclorit de 
sodiu de 6% timp de 10 minute şi, în final, au fost clătite de patru ori cu apă distilată. Câte 20 de 
seminţe de fiecare genotip de floarea-soarelui s-au plasat în cutii Petri ce conţin 2 straturi de hârtie 
de filtru Whatman.  

Schema experienţei. Pentru fiecare genotip au fost efectuate trei repetiţii biologice a câte 20 
seminţe de floarea-soarelui, fiind analizate câte 3 variante experimentale (martor şi 2 concetraţii 
diferite de PEG) pentru fiecare.  

Germinarea seminţelor: Zilnic seminţele din lotul martor s-au umectat cu 5 ml apă distilată, 
iar probele cu condiţii de stres indus s-au umectat cu un volum echivalent de soluţie de PEG6000. 
În experienţa test (ce a inclus analiza a doi hibrizi) au fost evaluate două concentraţii de PEG6000 – 
5 şi 10%, în experienţa de bază ce a cuprins întereg lotul de material biologic analizat au fost testate 
concentraţia de 10 şi 20% de PEG. Seminţele s-au incubat la temperatura de 25±3ºC, timp de 10 
zile. Rata de germinare şi (RG) şi indicii de toleranţă la stresul de germinaţie (germination stress 
tolerance index - GSI) au fost calculate conform formulelor propuse de George [6]. 

Prelevarea datelor. A fost analizat procesul germinării seminţelor de floarea-soarelui în 
intervalul a 2-a- a 7-a zi, fiind numărate seminţele germinate. La a 10-a zi au fost măsurate: 
lungimea plantei integral, lungimea tulpinei, lungimea rădăcinii, volumul sistemului radicular, masa 
umedă şi uscată a plantelor. Masa uscată s-a determinat prin uscare la 105° C până la greutatea 
constantă.  

Pentru aprecierea reacţiei de răspuns la stresul hidric indus au fost evaluaţi 9 parametri 
fiziologici. Ținând cont de faptul că unii autori evaluând eficienţa diferitor concentraţii de PEG 
6000 în inducerea secetei şi înregistrarea unui răspuns elocvent al plantei ce ar permite 
discriminarea genotipurilor cu reacţii distincte, recomandă, inclusiv la floarea-soarelui, utilizarea 
concentraţiilor mai mici de 10% [25], la faza iniţială a fost montată o experienţă-test cu evaluarea 
efectului a două concentraţii de PEG – 5 şi 10%.  

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Ținând cont de complexitatea mecanismelor de răspuns la acţiunea secetei, metodologiile de 
stabilire a potenţialului de toleranţă la stresul hidric şi termic a diferitor genotipuri de plante sunt 
foarte variate şi implică studii în aspect morfo-anatomic, fiziologo-biochimic şi genetico-molecular 
cu folosirea unor proceduri specifice. Majoritatea metodelor sunt bazate pe dozarea substanţelor 
sintetizate ca răspuns la acţiunea stresogenilor, valoarea acestora servind drept indiciu pentru 
clasificarea plantelor la o categorie sau alta. 

Astfel, în scopul de a investiga răspunsul plantei Camptotheca acuminata la acţiunea secetei, 
Ye Q. Ying şi colaboratorii au aplicat un complex de metode fiziologice, biometrice, biochimice, 
determinând conţinutul relativ de apă, conţinutul de clorofilă intensitatea fotosintezei, schimbul de 
gaze, rata transpiraţiei, conţinutul de aldehidă malonică şi a enzimelor antioxidate superoxid 
dismutază (SOD) şi peroxidaza (POD) [23]. Mirzaee M. şi echipa au analizat rezistenţa a două 
soiuri de rapiţă în condiţii de secetă indusă cu aplicarea diferitor concentraţii de PEG 6000 (5, 10 şi 
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15% (W/v)), urmată de dozarea conţinutului dialdehidei malonice ca indicator al peroxidării 
lipidelor membranare şi a activităţii antioxidante [11]. 

Un grup de autori au evaluat toleranţa la secetă a trei soiuri de nut, folosind numeroşi 
parametri fiziologici şi biochimici: conţinutul de prolină, clorofilă, rata fotosintezei şi a 
transpiraţiei, conductanţa stomatelor şi unele caracteristici de productivitate [10, 11]. Toţi indicii 
analizaţi au fost afectaţi de condiţiile nefavorabile. Metodele aplicate de cercetători au permis 
identificarea unui soi de nut rezistent la secetă [10]. 

Pentru selectarea genotipurile de grâu (Triticum aestivum L.) tolerante la secetă înainte de 
însămânţare, în plantulele a 10 genotipuri rezistente şi sensibile, crescute în condiţii normale şi de 
deficit de apă indus cu soluţie de manitol (6%), a fost cuantificată activitatea enzimelor 
antioxidante. S-a constatat că, activitatea catalazei în rădăcinile plantulelor supuse stresului hidric a 
fost cu 50% mai înaltă la genotipurilor tolerante comparativ cu cele sensibile. Deficitul de apă, de 
asemenea, a condus la dereglarea activităţii ascorbat peroxidazei în endosperm, glutation reductazei, 
catalazei şi peroxidazei în lăstarii genotipurilor tolerante la secetă. Activitatea SOD a fost foarte 
mică în rădăcini şi lăstari, marcând la genotipurile tolerante un spor nesemnificativ în condiţii de 
stres hidric. Datele obţinute de cercetători indică eficienţa utilizării nivelului activităţii enzimelor 
antioxidante drept instrument eficient de evaluare a genotipurilor tolerante şi sensibile [4].  

Analiza a opt genotipuri de orez cu determinarea conţinutului de prolină liberă a permis 
relevarea unor concentraţii esenţial sporite la soiurile tolerante şi reduse la cele sensibile [9]. O 
tendinţă similară a fost constatată în cazul unor genotipuri de grâu. O variaţie esenţială a 
conţinutului de prolină s-a evidenţiat şi la floarea-soarelui, în cazul plantelor stresate în soluţie de 
30% PEG 8000, după o călire prealabilă cu 15% PEG 8000. Conţinutul de prolină a corelat negativ 
cu stabilitatea membranelor plasmatice, cu indicele de susceptibilitate la secetă şi pozitiv cu 
producţia, ceea ce a sugerat că corelaţia între acumularea de prolină şi rezistenţa la secetă, estimată 
pe baza producţiei în condiţii de stres, este dificil de stabilit, datorită unui număr de trepte de 
intervenţie biochimice, fiziologice şi de diferenţiere. Acumularea de prolină poate avea un avantaj 
pe termen scurt la nivel celular, dar nu reprezintă, conform autorilor, un criteriu unic de selecţie, 
utilizabil practic [14].  

În baza analizei literaturii de specialitate se constată că în majoritatea cazurilor studiile de 
laborator se realizează în condiţii de secetă indusă artificial cu aplicarea diferitor concentraţii de 
polietilenglicol (PEG). PEG-ul, fiind o substanţă cu greutate moleculară mare, este capabil să creeze 
o presiune osmotică similară celei produse de lipsa apei în sol, generând răspunsuri similare.  

Metodele complexe folosite de diferiţi cercetători sunt aplicate, în special, pentru analiza unui 
număr mic de genotipuri, în cazul unor analize de triere în volum mai mare fiind mai avantajoasă 
utilizarea metodelor mai ieftine şi mai puţin laborioase. Unul dintre procedeele folosite eficient 
pentru analiza rezistenţei la stresul termic şi hidric a diferitor specii de plante, precum tomate, 
porumb, soia, varză etc., în laborator, este testul de germinare în condiţii de secetă indusă. Pentru 
determinarea indirectă a rezistenţei la secetă sunt analizaţi un şir de parametri biometrici, precum 
rata de germinare, masa, înălţimea plantulei, lungimea rădăcinilor, suprafaţa foliară ş.a.  

Ahmad şi coautorii au stabilit că stresul indus cu PEG 6000 afectează procesul de germinare a 
genotipurilor de floarea-soarelui. Sporirea nivelului stresului hidric reduce viteza de multiplicare a 
celulelor şi a metabolismului celular şi, drept consecinţă, diminuiază indicele de germinare şi 
dezvoltare a plantulei. Aplicând testul de germinare, cercetătorii au reuşit să clasifice genotipurile 
studiate în 3 grupe distincte după nivelul de toleranţă la secetă. Similar, Somers a raportat scăderea 
ratei de germinare la patru forme de floarea-soarelui în condiţii de stres hidric [1]. Rezultate în acest 
sensi au fost raportate şi de colegii din România [12, 18]. 

În experienţele efectuate de Saensee şi colaboratorii, prin stresarea a opt genotipuri de floarea-
soarelui cu soluţie de PEG 6000 în două concentraţii distincte (-0.6 MPa şi -1.2 MPa), la etapa de 
germinare, s-a reuşit selectarea a patru hibrizi toleranţi la secetă ce au fost recomandaţi pentru 
includerea în programele de ameliorare. Principalii indici de analiză a influenţei factorilor 
stresogeni au constituit: rata de germinare, masa, înălţimea plantulei, lungimea rădăcinilor, crescute 
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timp de 14 zile şi conţinutul relativ de apă, calculat după Turner. Printre metodele de analiză 
indirectă a influenţei condiţiilor nefavorabile se enumeră şi determinarea statutului de apă în frunză 
[8] .  

Rui Guo şi coautorii, au evaluat reacţia la seceta indusă artificial cu soluţie de PEG-6000 la 
grâu. Probele au fost analizate pe parcursul a 10 zile calculându-se zilinic rata de seminţe 
germinate. A fost determinată energia germinativă (Eg) şi indicele activităţii de germinare (Ag) în 
baza formulelor Eg = n / NX100% (n: numărul de seminţe germinate în 4 zile; N: numărul total din 
seminţe); Ag = nl / Nlx100% (n1: numărul de seminţe germinate în 10 zile; N1: numărul total de 
seminţe) [17]. Grzesiak S. şi coautorii au realizat screening-ul a 18 soiuri de plante leguminoase 
(fasole câmp, soia, mazăre etc.), în baza evaluătii germinării seminţelor şi a parametrilor de creştere 
a plantulei (înălţime, substanţa uscată, lungimea). Experimentele au permis gruparea soiurilor 
testate în sensibile şi rezistente la secetă [7].  

În cadrul studiilor prezente, ne-am propus să evaluăm un şir de hibrizi experimentali noi de 
floarea-soarelui cu utilizarea testului de germinare pe fondal de stres indus cu utilizarea PEG6000 în 
două concentraţii, urmând ca datele obţinute să fie completate, ulterior, cu date ale evaluărilor în 
câmp.  La faza iniţială a fost montată o experienţă-test cu evaluarea efectului a două concentraţii de 
PEG – 5 şi 10%. S-a constatat că hibridul notat convenţional HM-20, s-a caracterizat printr-o rată 
de germinare de 95-98% în proba martor şi 92%, respectiv, 78-90%, în probele germinate în 
prezenţa soluţiei de PEG6000 de 5% şi 10%, corespunzător. S-au înregistrat diferenţe inclusiv la 
nivelul duratei de germinare (Fig. 1 I şi II), astfel că spre deosebire de probele control şi cele 
stresate cu soluţie de 5% de polietilenglicol, în care la ziua a 3-a majoritatea seminţelor erau 
germinate, în proba ce conţinea 10% de PEG au germinat cca jumătate din seminţe. O altă diferenţă 
evidentă este cea remarcată la nivelul parametrilor morfoanatomici (dimensiuni ale plantulei, 
respectiv tulpină/rădăcină), care se observă din figura prezentată.  

 

 
I. 

 
II. 

Figura 1. Aspectul seminţelor de floarea-soarelui (hibridul HM-20) germinate în condiţii martor (A)  
şi în condiţii de secetă indusă cu 5% (B) şi 10% (C) de PEG6000, ziua a 3-a (I) şi a 5-a (II) 

 

S-a constatat că soluţia de PEG6000 cu concentraţia de 5% a afectat neesenţial procesul de 
germinare, fiind ineficientă în discriminarea clară a genotipurilor. Din aceste considerente 
experienţa de bază, ce a inclus lotul integral de genotipuri, a fost montată luând în studiu 
concentraţia de 10 şi, respectiv, 20% de PEG6000. Procesul de germinare a fost urmărit în 
dinamică, zilnic pe parcursul a 10 zile. Seminţele au germinat începând cu ziua a 2-a şi până la ziua 
a 6-a, după care numărul de seminţe germinate, practic în majoritatea cazurilor, a rămas constant 
(Fig. 2). S-a stabilit că sub influenţa PEG6000 aplicat în calitate de inductor a stresului hidric, rata 

A. B. C. 

A
 

B. C. 
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de germinare (RG) a seminţelor a scăzut pe măsură ce concentraţia PEG creştea (Figura 3). Astfel, 
rata de germinare a variat între 71,67-98,3%, la probele tratate cu 10% PEG şi între 36,67-86,67% 
la hibrizii trataţi cu 20% PEG. Valorile minime ale RG au fost înregistrate la cea mai mare 
concentraţie de PEG (20%), cu indicii cei mai mici marcaţi la HM2 (43,3%), HM3 (50,0%), HM5 
(36,67%), HM12 (48,3%) şi HM18 (42,5%). Valorile superioare ale ratei de germinare, cuprinse 
între 90-98% la concentraţia minimă de PEG şi între 77-93% la cea maximă, s-au remarcat în cazul 
hibrizilor HM1, HM8-HM11 şi HM13-HM15, HM17. De remarcat hibridul HM8, la care rata de 
germinare practic nu a fost afectată de stresul hidric indus cu PEG6000. 

 

 
I. 

 
II. 

Figura 2. Aspectul seminţelor de floarea-soarelui (hibridul HM-8 din Republica Moldova) germinate în condiţii martor (A)  
şi în condiţii de secetă indusă cu 10% (B) şi 20%(C) de PEG6000, ziua a 3-a (I) şi a 6-a (II)  

 

Valorile indicilor de toleranţă la stresul de germinare au variat de la 57,39% (HM3) la 99,76% 
(HM8) la cea mai mică concentraţie de PEG (10%) comparativ cu 32,00% (HM18) - 93,84% 
(HM8) la potenţialul osmotic mai ridicat (20% PEG). Aproximativ 70% din hibrizii de floarea-
soarelui au prezentat valori ridicate ale GSI (mai mult de 90%) la 10% PEG şi aproximativ 30% din 
probele analizate au prezentat valori ale GSI mai mari de 80% la cea mai mare concentraţie de PEG 
(Figura 3). 
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Hibrizii HM1, HM8, HM10, HM11, HM13-HM15, HM17 şi HM20 au prezentat o valoare 
ridicată a GSI în ambele concentraţii PEG testate, în timp ce hibrizii de floarea-soarelui HM2, HM3 
şi HM19 au indicat indici minimi de toleranţă la stresul de germinare. Hibrizii a căror rata de 
germinare a fost afectată într-o măsură mai mică de stresul hidric indus de PEG6000, ar putea fi 
recomandaţi, după un şir de analize conform cerinţelor şi evaluări ale indicatorilor de productivitate, 
pentru cultivare în zone caracterizate prin umeditate redusă în perioada semănatului florii-soarelui. 

 
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului bilateral moldo-român „Evaluarea unor 

hibrizi de floarea soarelui, privind rezistenţa la stresul hidric şi termic în România şi Republica 
Moldova” 16.80013.5107.20/Ro. Autorii aduc sincere mulţumiri dlui Gîscă Ion şi dnei Cucereavîi 
Aliona pentru oferirea hibrizilor de floarea-soarelui pentru testări şi dnei Mutu Ana, Tabără Olesea 
pentru aportul în montarea experienţei şi prelevarea datelor. 
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STAREA HIDROMORFOLOGICĂ A CORPURILOR DE APĂ DIN BAZINUL 
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Abstract. This article is dedicated to assessment of hydromorphological state of 12 river water bodies delineated in the 
Camenca River Basin. Analysis of hydromorphological alterations is based on the approaches and methodology proposed in Water 
Framework Directive and its guidelines and was realized for elaboration of Camenca River Basin Management Plan. The most 
significant pressure is caused by dam construction. Decreasing of water bodies lengths due to impoundments constitutes 20-55%.  
The same factor determines the reduction of water resources by 12-44%. This study will constitute the basis for estimation of water 
bodies at risk as well as development of Programme of Measures towards attaining environmental objectives for water bodies. 
 

Cuvinte cheie: râul Camenca, corpuri de apă, stare hidromorfologică, regim hidrologic, impact antropic  
 

INTRODUCERE 
Unul din cele mai importante compartimente ale oricărui plan de gestionare al bazinului 

hidrografic se referă la evaluarea presiunii activității antropice asupra corpurilor de apă. Prezenta 
cercetare conține o descriere succintă a rezultatelor studiilor efectuate pentru evaluarea stării 
hidromorfologice a corpurilor de apă din bazinului hidrografic Camenca (BHC) și identificarea 
impactului antropic semnificativ asupra acestora. Lucrarea reprezintă baza informațională necesară 
pentru estimarea stării/potențialului chimic/ecologic și hidromorfologic al corpurilor de apă, 
identificarea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa (DCA) și 
elaborarea programului de măsuri pentru managementul durabil al resurselor de apă din zona de 
studiu. Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Elaborarea Planului Integrat de Gestionare 
a Bazinului Hidrografic Camenca”, implementat de către Asociația Femeilor pentru Protecția 
Mediului și Dezvoltarea Durabilă, în baza grantului oferit din programul SDC-ADA ”Consolidarea 
cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova (Faza 01)”. 
 

METODE ȘI MATERIALE 
Zona de studiu reprezintă bazinul râul Camenca în cadru căruia au fost delimitate 12 corpuri 

de apă-râuri. Camenca este unul dintre cei mai mari afluenți ai râului Prut de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Suprafața bazinului este de 1236,9 km2, iar lungimea - 108,5 km. 

Pentru realizarea cercetărilor au fost utilizate recomandările metodologice din cadrul 
documentelor normative naționale [2] și internaționale cum ar fi DCA [3] și ghidurile acesteia [7], 
precum și ghidurile oferite de grupul de experți al proiectului EPIBR [5, 8].   

 Evaluarea presiunilor și impactului a fost efectuată în baza conceptului FPSIR: Factor de 
presiune - Presiune - Stare - Impact - Răspuns (Măsură) [8] care constă din identificarea legăturii de 
cauză-efect ce determină înrăutățirea stării corpului de apă dar și a măsurii ce trebuie întreprinsă 
pentru reabilitarea acesteia. A fost apreciat impactul factorilor de presiune: lacuri de acumulare, 
diguri de protecție, canale de irigare/desecare, captări/evacuări de apă, activitățile agricole, procese 
de urbanizare asupra stării hidromorfologice și regimul hidrologic al corpurilor de apă - râuri (CA).   

Sursele informaționale sunt: Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut (PGBHP) [5], 
Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat 2017 [1], rezultatele cercetărilor în teren efectuate în baza 
proiectului menționat. Informația spațială utilizată a fost extrasă din cadrul Fondului național de 
date geospațiale al Republicii Moldova (geoportal.md) [4], suportul geoinformațional al PGBHP. 

Analiza geospațială a fost efectuată cu ajutorul ArcGIS [6]. Reprezentarea spațială a 
corpurilor de apă a fost efectuată prin atribuirea fiecărui corp de apă culoarea în dependență de tipul 
de impact: impact mic-culoare verde, impact mediu-culoare portocalie, impact mare-culoare roșie.  

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Evaluarea resurselor de apă ale corpurilor de apă. 
Aprecierea resurselor de apă ale corpurilor de apă-râuri a fost efectuată utilizând metode 

indirecte descrise în cadrul documentelor normative naționale [2]. În figurile 1-3 sunt reprezentate 
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valorile caracteristicilor scurgerii de apă ale celor 12 corpuri de apă-râuri. Debitul mediu se 
încadrează în limitele 0,11 (Obreja) - 1,29 m3/s (Camenca (partea inferioara)). Debitul specific și 
stratul scurgerii de apă nu se caracterizează prin variații mari fiind de 1,04-2,45 l/s km2 și, respectiv, 
31,7-43,8 mm. Debitul specific mediu este minim pentru Camenca (partea inferioara) și maxim 
pentru Glodeanca (partea superioara). Stratul scurgerii reprezintă valori minime pentru Șovățul 
Mare (partea inferioara) și maxime pentru Camenca (partea superioara). Volumul scurgerii de apă 
diferențiază semnificativ de la un corp de apă la altul: 3,6-40,6 mil. m3, minim fiind pentru Obreja, 
Glodeanca (partea superioara), Șovățul de Jos, iar maximul - pentru Camenca (partea inferioara). 
Râurile din cadrul BHC sunt caracterizate de resurse de apă mici și nu prezintă importanță 
economică. 

   
Figura 1. Debitele medii ale corpurilor de 

ape - râuri 
Figura 2. Stratul scurgerii corpurilor 

de ape - râuri 
Figura 3. Volumul mediu al apei corpurilor 

de ape - râuri 
Identificarea presiunilor principale 
Localitățile 
În limitele BHC sunt situate 75 localități încadrate în 3 raioane administrative: Râșcani, 

Glodeni, Fălești. Din acestea doar 2 sunt localități urbane , celelalte sunt localități rurale dintre care 
sate - 34 și sate reședință - 39. Raportate la bazinele CA numărul mediu al așezărilor umane este de 
6. Cel mai mare număr de localități este specific pentru bazinele hidrografice a două corpuri de apă 
a râului Camenca - cele din partea de mijloc și inferioară - 14-15 la număr, iar cel mai mic pentru 
Camencuța - cu o singură localitate. Ponderea suprafeței localităților din cadrul bazinelor corpurilor 
de apă se încadrează în limitele 1-15,7%. Cele mai mici suprafețe ale așezărilor umane sunt 
specifice pentru bazinul CA Cămencuța - 1%. Cele mai mari ponderi ale localităților sunt calculate 
pentru CA Camenca: partea superioară - 11%, de mijloc - 13,6%, inferioară - 13,3%, Șovățul de Jos 
- 15,7%.  Orașele sunt localizate în cadrul bazinelor CA Glodeanca (partea inferioară) și Șovățul de 
Jos ocupând arii aprox. 7% și, respectiv, 8,4% din cadrul bazinelor CA.  

Utilizarea terenurilor  
După modul de utilizare a terenurilor, BHC reprezintă o regiune tipic agrară. La nivelul 

bazinelor CA suprafața maximă a terenurilor este ocupată de arabil, media fiind de 54%. Ponderea 
acestuia egală cu aprox. 28,3% din bazin - considerată valoare minimă din bazinul-pilot - este 
calculată pentru CA Camenca din partea inferioară urmată de 36% pentru cea de mijloc. Pentru 
celelalte bazine ale CA suprafețe arabile depășesc 50%, maximele fiind specifice pentru Șovățul 
Mare (partea superioară) - 65%, Cămencuța - 73%. Suprafețele ocupate de plantații multianuale (vii 
și livezi) sunt relativ mici fiind de 2-8,2% din bazinele CA. Pe de altă parte, terenurile ocupate de 
pășuni sunt mai mari, media fiind de 21,1%. Valori maxime, de peste 30% din bazinele CA, 
ocupate de pășuni sunt caracteristice pentru CA Camenca partea de mijloc și inferioară, valori 
minime, 12-14%, sunt specifice pentru Șovățul Mare (partea superioară) și Șovățul de Jos, ponderea 
acestor suprafețe pentru celelalte corpuri de apă se încadrează în limitele 17-26%. Suprafețele 
terenurilor acoperite cu vegetație naturală (păduri) depășește 10% în cadrul bazinelor CA Camenca 
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(partea superioară și inferioară), Glodeanca (partea superioară), Șovățul Mare (partea inferioară), în 
celelalte bazine pădurile sunt răspândite pe arii mai mici.  

Acumulările de apă 
Conform datelor statistice [1], în cadrul BHC sunt prezente 484 de acumulări de apă. A fost 

estimat că circa 114 mil. m3 de apă sunt înmagazinate în cuvetele lacustre. Volumul mediu calculat 
al acumulărilor de apă este de 0,14 mil.m3 iar suprafața medie a acestora este de 4 ha. Din numărul 
total al acumulărilor, doar pentru aprox. 44% din ele starea bazinului acestora este satisfăcătoare, 
25% fiind înnămolite, 19% - acoperite cu vegetație, 12% - uscate. Fâșiile riverane sunt prezente 
doare pentru 64% din iazuri/lacuri de acumulare, în mediul privat această pondere ridicându-se la 
74%, iar în sectorul public fiind de doar 50%. În cadrul BHC există 11 lacuri de acumulare cu 
volume de apă >1 mil. m3. Acestea au fost construite prin bararea râurilor în perioada anilor '50-70 
ai sec. XX. Ca urmare a proceselor de colmatare, pe parcursul perioadei de funcționare, volumul 
acestora s-a diminuat considerabil. A fost calculat că ponderea medie a colmatării este de aprox. 1% 
pe an. Lacurile de acumulare construite în anii '50 sunt colmatate în proporție de 50%, iar cele date 
în exploatare la sfârșitul anilor '70 și-au pierdut aprox. 1/3 din volum.  

Suprafața totală a oglinzii apei este de 35,6 km2 sau circa 2,9% din aria BHC fiind, practic, 
cea mai mare din republică comparativ cu alte bazine hidrografice. Ponderi de peste 4% a ariei 
acumulărilor de apă raportată la cea a bazinului sunt calculate pentru Șovățul de Jos și Șovățul Mic. 
În cadrul BH Camencuța și Camenca (partea de mijloc) aceste ponderi sunt de 1,03 și, respectiv, 
1,11% (fig. 4). Numărul acumulărilor de apă în cascadă pe corpuri de apă este semnificativ și 
reprezintă unul din factorii de presiune primordiali ce influențează negativ starea hidrologică și 
hidromorfologică a râurilor. Cel mai mare număr de acumulări de apă a fost estimat pentru CA 
Șovățul Mic, pe cursul căruia sunt construite 33 de acumulări, urmat de Obreja cu 16 acumulări de 
apă (fig. 5). Câte 12 acumulări de apă sunt construite pe Șovățul de Jos, Căldărușa, Camencuța, 
Camenca (partea inferioară). 10 acumulări de apă sunt amplasate pe Șovățul Mare (partea 
superioară), Glodeanca (partea inferioară). Cel mai mic număr de acumulări de apă de 3-5 este 
specific pentru cursurile Șovățul Mare (partea inferioară), Camenca (partea superioară și de mijloc). 

   
Figura 4. Ponderea oglinzii apei raportată 

la suprafața bazinului CA 
Figura 5. Numărul lacurilor de acumulare 

în cascadă situate pe CA 
Figura 6. Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării morfologice a CA 
 
Captare/evacuarea apei 
În anul 2017, în cadrul BH Camenca, volumul apelor captate și, respectiv, utilizate a fost de 

aprox. 3000 mii m3 [1]. Ca și în anii precedenți, sursa principală de apă sunt apele subterane care au 
asigurat 72% din volumul total. Informații despre captările și evacuările de apă din corpurile de apă 
sunt insuficiente pentru evaluarea impactului acestui factor. 

Dintre alți factori ce pot influența starea corpurilor de apă se pot menționa digurile de 
protecție și canalele de desecare/irigare. Acestea sunt, în mare parte, localizate în cursul inferior al 
râurilor, în zone de câmpie.  
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Estimarea impactului asupra stării hidromorfologice  
Evaluarea impactului antropic supra stării hidromorfologice a corpurilor de apă a fost 

apreciată în baza analizei lacurilor de acumulare în cascadă construite pe corpul de apă, a digurilor 
de protecție și canalelor de irigare/desecare situate în apropierea albiei minore a râurilor. 
Construcția lacurilor de acumulare în cascadă a determinat diminuarea lungimii corpurilor de apă. 
În cadrul bazinului pilot toate corpurile de apă sunt supuse acestui tip de presiune. Micșorarea 
lungimii râurilor cauzată de acest factor de presiune se încadrează în limitele 20-55% (fig. 6). Un 
impact mediu al lacurilor de acumulare este estimat pentru partea superioară a bazinului-pilot: CA 
Camencuța și Camenca (partea de mijloc și superioară) unde diminuarea lungimii CA este <30%. 
Celelalte corpuri de apă sunt supuse unui impact antropic semnificativ, micșorarea lungimii râurilor 
fiind chiar și peste 50%: Glodeanca (partea inferioară), Șovățul Mic, Obreja. Trebuie menționat 
faptul că sectoarele râurilor situate în amontele lacurilor de acumulare seamănă mai mult cu zone 
umede decât cu râuri, fiind acoperite de stufăriș. Cu toate acestea, pe lângă iazurile și lacurile de 
acumulare existente pe cursul râurilor, pe parcursul cercetărilor în teren a fost depistat un număr 
mare la mini-acumulări de apă, construite prin bararea râurilor cu crengi sau alte tipuri de materiale, 
în special, pentru păsări (fig. 7). Astfel, concluzionă, că impactul acumulărilor de apă în cascadă 
poate fi și mai mare decât cel estimat în baza informației oficiale. 

Digurile de protecție sunt construite în bazinului CA Camenca (partea inferioară) și nu 
influențează semnificativ starea corpului de apă. Pe de altă parte prezența unui număr mare a 
canalelor de desecare/irigare din cadrul aceluiași corp de apă ne determină să clasificăm impactul 
acestora ca mare. Lungimea acestora este de aprox. 60km. Canalele sunt construite în lunca râului 
Camenca în regiunea s. Balatina precum și pe sectorul s. Călinești-Pruteni.  

În anii 70, în regiunea s. Balatina a fost construit canalul Balatina-Prut, iar râul Camenca a 
fost orientat direct în r. Prut, în aşa fel, lungimea cursului natural al râului fiind micșorată cu aprox. 
50%, respectiv, conexiunea între partea superioară și inferioară practic s-a pierdut. Scopul 
construcției acestui canal a fost desecarea terenurilor și prevenirea inundațiilor. În anii '90 au fost 
întreprinse primele măsuri de restabilire a albiei minore a r. Camenca, însă analizând imaginile 
satelitate actuale (fig. 8), precum și situația în teren (fig. 9) constatăm că măsurile structurale de 
reabilitare a cursului natural al albiei rămân a fi necesare. Putem observa că conexiunea cu râul Prut  
nu mai există, însă apa râului Camenca se stochează într-un lac de acumulare al cărui legătură  cu 
albia minoră al râului din partea din aval nu se evidențiază.  

În partea inferioară r. Camenca reprezintă practic un sistem de canele sursa apei cărora sunt 
apele subterane sau de ploaie, comunicarea intre ele nu este peste tot prezentă, iar albia veche în 
mare parte este secată sau cu scurgere nesemnificativă. O imagine a r. Camenca canalizat este 
figura 10. Cu toate acestea în baza analizei imaginilor satelitare și cercetărilor în teren ținem să 
menționăm că meandrele albiei vechi a râului se pot ușor identifica și, respectiv, se pot aplica 
măsuri inginerești de restabilire a cursului natural. 

  
Figura 7. Baraj neautorizat pe Șovățul Mare, s. Cuzmenii Vechi Figura 8. Imaginea satelitară a canalului Balatina-Prut 
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Figura 9. Secțiune din canalul Balatina - Prut Figura 10. Camenca transformat în canal, s. Pruteni 

Pe parcursul cercetărilor în teren a fost depistat și un alt factor de presiune care influențează 
semnificativ starea hidromorfologică a corpurilor de apă. Acesta constă în construcția drumurilor 
transversal cursului corpurilor de apă, oprind conexiunea între segmentele râului create de un astfel 
de baraj artificial. Un exemplu, în acest sens, este reprezentat în figura 11 din care se observă că 
scurgerea apei CA Șovățul Mic este blocată de un drum, respectiv, în amonte apa se acumulează 
formând o mini-acumulare, iar în aval, apa ce se concentrează provine din Camenca sau din Prut în 
perioada de remuu. Din imaginea satelitară se observă că în cazul trecerii unor inundații apa se 
revarsă din Șovățul Mic și inundă lunca din partea de amonte a drumului. Acest fapt este confirmat 
și de populația locală.  Situații similare se pot observa și în partea inferioară a r. Camenca. 

  
Figura 11. R. Șovățul Mic despărțit de drumul Drujineni-Pruteni, lângă s. Pruteni 

În rezultat,  menționăm că starea hidromorfologică a corpurilor de apă este semnificativ 
influențată de activitatea antropică, în general, de construcția acumulărilor de apă, dar și, în special, 
de canale în cazul CA Camenca din partea inferioară.    

Estimarea impactului asupra stării (regimului) hidrologice  
Evaluarea impactului activității antropice asupra resurselor de apă a corpurilor de apă a fost 

efectuată în baza analizei activitățile agricole, proceselor de urbanizare și lacurilor de acumulare.  
Activitățile agricole determină diminuarea resurselor de apă. Scurgerea medie anuală se 

reduce odată cu creșterea pierderilor de apă cauzate, în special, de evaporare. De asemenea, ca 
urmare a diminuării alimentării cu ape de suprafață a straturilor acvifere, cauzată de activitățile 
agricole se poate observa o reducere a scurgerii anuale a râurilor. În cazul corpurilor de apă-râuri 
din bazinul-pilot resursele de apă sunt influențate nesemnificativ. Comparativ cu acestea, procesele 
de urbanizare determină creșterea resurselor de apă datorată faptului majorării scurgerii de suprafață 
ce nu se infiltrează în sol din cauza extinderii suprafețelor impermeabile. Mărirea resurselor de apă 
sub acțiunea acestui factor este semnificativă pentru CA Șovățul de Jos, și minoră pentru CA 
Cămencuța. Celelalte corpuri de apă sunt influențate mediu (fig. 12).  

Acumulările de apă determină diminuarea resurselor de apă din considerentele creșterii 
proceselor de evaporare. Numărul mare al acumulărilor de apă prezent în cadrul bazinelor 
corpurilor de apă a cauzat micșorarea resurselor de apă cu circa 12-44% (fig. 13). În bazinul-pilot 
nu sunt corpuri de apă influențate minor de acest factor. Pentru majoritatea CA impactul antropic 
este determinat ca mare din considerentele descreșterii resurselor de apă, și doar pentru 2: 
Camencuța, Camenca (partea de mijloc) acesta se clasifică ca mediu. Cea mai mare diminuare a 
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resurselor de apă este specifică  pentru Șovățul Mic și Șovățul de Jos, unde peste 40% din scurgere 
se reduce din cauza funcționării lacurilor de acumulare și iazurilor. 

În finalul evaluării impactului antropic cumulativ asupra resurselor de apă concluzionăm că  
doar pentru un corp de apă din cadrul bazinului hidrografic Camenca resursele de apă rămân practic 
neschimbate, pentru 3 corpuri se atestă o diminuare a resurselor de apă cu până la 20%, iar pentru 
celelalte 8 descreșterea scurgerii de apă este considerabilă fiind chiar și de aprox. 40% (fig. 14). 
Pentru estimarea stării râurilor și resurselor de apă reale au fost efectuate cercetări în teren, în 
rezultatul cărora a fost determinat că, în mare majoritate, scurgerea apei este redusă la minimum, 
râurile fiind transformate practic în bălți fără scurgere, pe de o parte sau, pe de altă parte, râurile pe 
sectoare întregi sunt secate. Exemple în acest sens sunt reprezentate în figurile 15-16. Aceste 
imagini arată comparativ starea râului Șovățul Mare din partea superioară (fig. 15) și cea inferioară 
(fig. 16). Impactul lacului de acumulare se observă în imaginea din figura 16, râul fiind practic secat 
din cauza insuficienței scurgerii apei din  l. a de lângă s. Cuzmenii Vechi. 

   
Figura 12. Impactul proceselor de 

urbanizare asupra resurselor de apă CA 
Figura 13. Impactul lacurilor de acumulare 

asupra resurselor de apă CA 
Figura 14. Impactul antropic cumulativ 

asupra resurselor de apă ale corpurilor de 
apă rîuri din BH Camenca   

  
Figura 15. Șovățul Mare, s. Albinețul Vechi, înainte de 

confluența cu Șovățul de Jos  
Figura 16. Șovățul Mare, s. Cuzmenii Vechi, înainte de 

confluența cu Șovățul Mic (în amonte - lac de acumulare)  
 

CONCLUZII 
Starea hidromorfologică și regimul hidrologic al celor 12 corpuri de apă din BHC este 

puternic influențat de activitatea antropică. Un impact semnificativ este determinat de prezența 
acumulărilor de apă ce determină micșorarea lungimii corpurilor de apă cu 20-55%, și a resurselor 
de apă cu 12-44%. Forate puternic modificate sunt afluenții râului Camenca: Căldărușa, Glodeanca, 
Șovățul Mic, Mare și cel de Jos precum și corpul de apă Camenca (partea inferioară) din cauza 
combinării unui set mare de factori. Impactul antropic diferențiază de la un corp de apă la altul în 
dependență de factorii de presiune prezenți în bazin și pe cursul râului.  
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Abstract. This paper presents 22 indicators used to put into evidence the actual global warming trends. The indicators are 

the outputs of a detailed research activities performed by scientists from all over the world. These 22 indicators were divided into 
eight separate categories: atmosphere and climate; glaciers, snow and ice; marine systems; terrestrial ecosystems and biodiversity; 
water; agriculture; economy; human health. Some specific mountain area aspects are relieved with Mountai Low in Romania. 

 
Cuvinte cheie: incălzire globală, indicatori climatici, schimbări climatice, zona montană, legea muntelui 
 

CAUZELE PRINCIPALE ALE ÎNCĂLZIRII GLOBALE 
Tendinţa globală de încălzire din ultimii ani se datorează ”efectului de seră”, indus de 

generarea suplimentară în atmosferă, ca urmare a unor activităţi umane, a unor gaze prezente în 
mod natural în mediul înconjurător şi în oarecare măsură ozonul. Vaporii de apă contribuie la rândul 
lor la creerea efectului de seră. În mod normal, radiaţia solară odată ajunsă pe suprafaţa pământului, 
este reflectată în parte, ajungând din nou în spaţiul cosmic. Prezenţa suplimentară a gazelor cu efect 
de seră în atmosferă, are ca efect reflectarea succesivă a razelor calorice provenite de la soare, 
contribuind astfel la creşterea temperaturii globale a atmosferei. Ultimele date indică o creştere a 
temperaturii medii globale de 0,7 0C [4]. Un fenomen asemănător are loc în lacurile heliotermale. 
Exemplul cel mai cunoscut la noi în ţară, îl reprezintă Lacul Ursu de la Sovata. Lacul sărat creat 
prin bararea naturală a cursului pâraielor Topliţa şi Auriu, este acoperit la suprafaţă de o peliculă de 
câţiva milimetri de apă dulce provenită din cele două pâraie. Această peliculă acţionează ca un 
geam reflectorizant pentru radiaţiile calorice solare, împiedicându-le să părăsească masa apei, pe 
care o încălzesc suplimentar, cu atât mai mult cu cât adâncimea este mai mare. Întrucât lacul este 
folosit pentru calităţile sale terapeutice, periodic, în cursul unei zile, tratamentele sunt întrerupte, 
pentru a da posibilitatea peliculei subţiri de apă dulce să se refacă. Dacă în cazul Lacului Ursu, acest 
efect de seră este pozitiv, nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul încălzirii suplimentare a atmosferei. 
Contribuţia suplimentară la efectul de seră, repartizată pe principalele gaze cu efect de seră, revine 
în procente, în ordine: dioxidului de carbon (61%), metanului (19%), clorofluorcarbonilor şi 
hidroclorofluorcarbonilor (13%), protoxidului de azot (6%), hidrofluorcarburilor, perfluorcarburilor 
şi hexafluorurii de sulf în ansamblu (0,7%). Cea mai importantă contribuţie la emisiile de gaze cu 
efect de seră revine sectorului energetic, prin emisiile de dioxid de carbon şi oxizi de azot rezultate 
din arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaz), în instalaţiile mari de ardere. Contribuţii 
importante revin transporturilor, agriculturii, gospodăririi comunale. Depozitele de deşeuri 
reprezintă o sursă importantă de emisii de metan.  

ARGUMENTE ŞI INDICATORI CE PUN ÎN EVIDENŢĂ MODIFICĂRILE CLIMATICE 
Analizele întreprinse în ultimii ani, au pus în evidenţă o tendinţă de creştere a temperaturii 

medii globale (+0,7 0C), justificată în special prin creşterea cantităţii de CO2 Reconstituirea făcută 
pentru ultimii 400.000 de ani, arată oscilaţii periodice ale temperaturii medii globale a atmosferei, 
cu o perioadă de aproximativ 100.000 de ani, luând ca referinţă media anilor 1961-1990.(1) 
Abaterile faţă de linia de referinţă, au fost de până la cca. – 8 0C în jos şi de cca. + 3 0C, în sus. O 
aceeaşi variaţie, în fază, se constată în ceea ce priveşte concentraţia de CO2 aflat natural în 
atmosferă, variaţie ce a determinat creşterile sau scăderile de temperatură din trecut. Aspectul care 
conduce la ideea unei încălziri globale diferite de vârfurile de temperatură din trecut, este creşterea, 
vârfului concentraţiei de dioxid de carbon, comparativ cu celelalte maxime istorice, creştere 
datorată activităţilor antropice. Aceasta explică o altă anomalie, şi anume, menţinerea aproximativ 
constantă a  temperaturilor maxime atinse acum aproximativ 8.000 de ani, element de asemenea  
fără precedent în trecut. Atrage de asemenea atenţia, suprapunerea actualei creşteri a concentraţiei 
de dioxid de carbon datorat activităţilor antropice, cu vârful natural de creştere al acesteia. Desigur 
că se ridică întrebări asupra preciziei reconstituirilor precum şi asupra explicării menţinerii 
aproximativ constante a temperaturilor relativ ridicate din ultimii opt mii de ani, deşi în mare parte 
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acestea s-au înregistrat înainte de era industrială Specialiștii 1 prezintă 22 de indicatori care pun în 
evidenţă actuala tendinţă de încălzire globală. Aceşti indicatori sintetizează rezultatele unei intense 
activităţi de cercetare a unor oameni de ştiinţă din întreaga lume. Raportul [4]  realizat de Agenţia 
Europeană de Mediu de la Copenhaga împreună cu Centrul European pentru Topica Aerului şi cu 
sprijinul Agenţiei Federale de Mediu din Germania şi a Institutului Naţional pentru Sănătate Publică 
şi Mediu din Olanda. Precizează că cei 22 de indicatori acoperă  opt domenii mari: 

- Atmosfera şi clima. Gheţarii, zăpada şi ghiaţa, Sistemul marin, Ecosistemele terestre 
şi biodiversitatea, Apa, Agricultura, Economia, Sănătatea. 

Pentru fiecare dintre cele opt domenii, au fost stabiliţi un număr de indicatori specifici, 
elocvenţi din punct de vedere al modificărilor climatice. Unii dintre aceştia cum ar fi: Gheţarii, 
zăpada şi ghiaţa, ecosistemele terestre şi biodiversitatea, agricultura sau sănătatea, reflectă aspecte 
specifice zonei montane în mod direct sau indirect. În continuare vom prezenta aceşti indicatori 
pentru fiecare dintre cele opt domenii în parte: 

2.1 Atmosfera şi clima. Indicatorii puşi în evidenţă în legătură cu atmosfera şi clima, sunt 
patru: concentraţia gazelor cu efect de seră; temperatura medie globală şi la nivel european; 
precipitaţiile în Europa; temperaturi şi precipitaţii extreme. Diminuarea constatată a precipitaţiilor 
în Europa de Sud, va avea efecte severe, manifestate sub forma unor secete mai frecvente, cu 
impact major asupra agriculturii şi resurselor de apă. România de exemplu, se confruntă şi cu 
inundaţii atipice începând cu decembrie 1995. În ceea ce priveşte temperaturile extreme, se 
prognozează că iernile reci vor dispărea aproape în întregime în anul 2080, iar verile fierbinţi vor 
deveni mult mai frecvente. 

2.2 Gheţarii, zăpada şi ghiaţa. Cei trei indicatori urmăriţi în legătură cu acest domeniu se 
referă la: starea gheţarilor, stratul de zăpadă şi ghiaţa Oceanului Arctic. Gheţarii din Alpii Elveţieni, 
şi-au diminuat suprafaţa începând cu 1850, cu o treime iar masa cu 50 %. Se estimează că din 2050, 
cca.75 % din gheţarii Alpilor Elveţieni, vor dispărea. 

2.3 Sistemul marin. Patru indicatori sunt relevanţi pentru sistemul marin: creşterea nivelului 
mării; temperatura suprafeţei mării; creşterea duratei sezonului marin; structura speciilor marine. 
Nivelul mărilor din jurul Europei a crescut în ultimul secol cu 0,8 până la 3 mm/an. Rata prognozată 
de creştere a nivelului mării între 1990 şi 2100 este de 2,2 la 4,4 ori mai mare decât rata de creştere 
din secolul XX, iar tendinţa de creştere va continua secole de-a rândul. 

2.4 Ecosistemele terestre şi biodiversitatea. Au fost identificaţi 5 indicatori semnificativi: 
structura speciilor de plante; distribuţia speciilor de plante în regiunile montane; absorbţia 
carbonului de către suprafaţa terestră; fenologia plantelor şi sezonul de creştere; rata de 
supravieţuire a păsărilor. Se prognozează o continuare a migrării spre nord a multor specii de 
plante, iar până în 2050, distribuţia acestora va fi afectată în multe părţi ale Europei. Se observă o 
creştere a diversităţii de plante în nordul Europei, ca urmare a mutării către nord a multor specii de 
plante termofile. În munţii Alpi, migrarea în altitudine a condus la creşterea bogăţiei speciilor de 
plante în 21 din cele 30 de vârfuri montane reprezentative. În ceea ce priveşte capacitatea de 
absorbţie a carbonului de către suprafaţa terestră în Europa, aceasta poate fi mărită prin acţiuni de 
reîmpădurire şi măsuri îmbunătăţite de management şi planificare a teritoriulu. 

2.5 Apa. Modificările climatice la nivelul apelor sunt cuantificate prin intermediul debitelor 
anuale ale râurilor. Acestea au crescut în unele regiuni ale Europei, incluzând Europa de Răsărit şi 
au scăzut în altele, incluzând sudul Europei. Se prognozează ca debitele anuale să scadă puternic în 
sudul şi sud estul Europei, dar să crească în nordul şi nord estul Europei, cu importante consecinţe 
pentru gradul de disponibilitate a apei. 

2.6 Agricultura.Domeniul agriculturii este ilustrat printr-un singur indicator şi anume: 
producţia recoltelor anuale. Producţia anuală a recoltei destinate vânzării a crescut continuu în 
Europa în ultimii 40 de ani în special datorită progreselor tehnologice, în timp ce modificările 
climatice au avut o influenţă redusă. În cele mai multe părţi ale Europei, se aşteaptă ca agricultura 
să beneficieze de creşterea concentraţiilor de CO2 şi a temperaturilor mai ridicate, mai ales în 
centrul şi nordul Europei. În unele părţi din sud-estul Europei, agricultura va fi afectată de 
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modificările climatice, ca urmare a deficitului crescut de apă. Recoltele proaste vor deveni mai 
frecvente ca urmare a creşterii frecvenţei evenimentelor climatice extreme: secete, inundaţii, 
furtuni, grindină precum şi a dăunătorilor şi a bolilor. 

2.7 Economia.  Indicatorul relevant pentru domeniul economic în relaţie cu modificările 
climatice, îl reprezintă pierderile economice. Dacă ne referim la Europa, 64 % din totalul 
evenimentelor catastrofale, luând ca bază anul 1980, au avut loc ca urmare a stării vremii şi a unor 
condiţii climatice extreme: inundaţii, furtuni, secete, valuri de căldură. Peste 79 % din volumul 
pierderilor economice produse ca urmare a unor evenimente catastrofale, s-au datorat condiţiilor de 
vreme şi climă. Pierderile economice produse ca urmare a unor evenimente climatice, au crescut 
semnificativ în ultimii 20 de ani, de la o valoare anuală medie mai mică de 5 miliarde USD, la 
aproximativ 11 miliarde USD. Patru din cei 5 ani cu cele mai mari pierderi economice din această 
perioadă, au fost după 1997. 

2.8. Sănătatea. Ultimul domeniu analizat, cel al sănătăţii, este evaluat prin trei indicatori 
reprezentativi: valurile de căldură; inundaţiile; bolile cauzate de insecte. În vara anului 2003, în 
vestul şi sudul Europei, au avut loc peste 20.000 de pierderi de vieţi omeneşti, peste rata obişnuită, 
în special în rândurile populaţiei în vârstă. Această situaţie a fost atribuită valului de căldură abătut 
peste această regiune. În perioada 1975-2001, s-au înregistrat în Europa 238 de inundaţii majore, cu 
mult peste numărul de inundaţii din perioada anterioară. Numărul populaţiei afectate de inundaţii, 
cu urmări adverse de natură fizică şi psihică, a crescut semnificativ. Trebuie remarcat că pierderile 
de vieţi omeneşti au scăzut semnificativ, ca urmare a măsurilor îmbunătăţite de alarmare, 
intervenţie şi salvare. În viitor, se aşteaptă ca frecvenţa unor inundaţii extreme (în special a unor 
viituri rapide) să crească, ca urmare a modificărilor climatice. Cazurile de encefalită şi boala Lyme 
(cunoscută în Europa sub numele de Lyme borreliosis), provocate de insecte (căpuşe), au crescut în 
perioada 1980-1995, în regiunea baltică şi central europeană. Nu este clar încă, câte dintre aceste 
cazuri supli-mentare, sunt datorate creşterii temperaturii din ultimele decade. 

Toate argumentele de mai sus, ce pun în evidenţă o tendinţă de încălzire a climei, au 
determinat factorii de decizie din întreaga lume să promoveze o serie de reglementări, având ca 
scop contracararea modificărilor climatice prin măsuri de: limitare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, sporire a capacităţilor de sechestrare prin absorbţie a carbonului la nivelul suprafeţei terestre, 
promovare a unor surse de energie regenerabilă. Măsurile cele mai eficiente la nivel mondial au fost 
întreprinse  ca urmare a promovării Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind Modificările 
Climatice şi a Protocolului de la Kyoto. [1] Acestea au fost întărite la nivel european, prin adoptarea 
celui de al 6-lea Plan Cadru în Domeniul Mediului, a Programului European privind Schimbările 
Climatice, precum şi prin două importante directive, cea privind comercializarea permiselor de 
emisii de gaze cu efect de seră (Directiva2003/87/CE), amendată prin Directiva de Legătură 
(2004/101/CE). Aceasta din urmă, reglementează modul de corelare dintre mecanismele  flexibile 
introduse prin protocolul de la Kyoto (implementarea în comun) [1]  şi comercializarea permiselor 
de emisii conform directivei privind comercializarea permiselor. 

 
LEGEA MUNTELUI ȘI ECONOMIA MONTANĂ 

Munții au fost pentru români un loc de refugiu, sanctuar de rugăciune, cetate de apărare, izor 
de apă și de hrană, oaze de viețuire și loc de îngropare a celor dragi, simbol al înălțării și al devenirii 
hristice, vajnici apărători, martori vii și prieteni de încredere ai formării noastre bimilenare. Sfinții 
Părinți ai Bisericii,  spun că, „munții simbolizează spinarea lui Dumnezeu”, pe care poartă toată 
lumea, pentru că toate arătările lui Dumnezeu s-au petrecut în munte. În Sf. Scriptură se spune că 
Însuși Iisus Hristos acordă muntelui o atenție deosebită, acolo mergând mereu să se roage de unul 
singur, transformând astfel muntele într-un Sanctuar al rugăciunii și al convorbirii cu Tatăl și cu Sf. 
Duh. [3] 

Zona montană a României este o zonă defavorizată din punct de vedere climatic, al dezvoltării 
agriculturii, al izolării și al particularităților generate de altitudine și a fost afectată în ultimii 25 ani 
de un declin din ce în ce mai accentuat al stării economico-sociale a gospodăriilor tradiționale. 
Dintre resursele naturale existente la nivel local, pajiștile permanente (pășunile și fânețele) și 
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creșterea animalelor constituie elementele vitale pentru populația existentă în prezent în 
gospodăriile tradiționale țărănești situate în zonele de munte ale României.  

 roblema cea mai gravă cu care se confruntă crescătorii de animale din zona de munte care 
generează o dinamică negativă pronunțată a efectivelor de animale, reprezentate în principal de 
rumegătoare( bovine,  ovine și caprine), o constituie lipsa subvențiilor cuplate pentru 2-5 vaci de 
lapte și 10-25 oi/capre, cât au în medie gospodăriile tradiționale țărănești,  precum și  
nevalorificarea produselor montane obţinute (lapte, produse lactate carne şi produse din carne) de 
înaltă  calitate la prețuri care să compenseze productivitatea relativ scăzută a pajiștilor naturale 
montane respectiv a producțiilor mici de lapte, realizate prin practicarea sistemului  de creștere 
extensivă, în care hrana animalelor este alcătuită aproape în exclusivitate din iarba poliflorală în 
stare proaspătă, prin pășunat în sezonul estival, respectiv conservată sub formă de fân în sezonul de 
iarnă. [2] 

Redresarea acestei situații presupune aplicarea unor politici adecvate de dezvoltare 
sustenabilă și rezilientă a acestor  zone și de acordarea de subvenții sporite tuturor crescătorilor de 
animale indiferent de mărimea efectivelor deținute, ținând cont de dificultățile și specificul 
agriculturii din zonele montane, completată de înfiinţarea unor lanțuri scurte de valorificare 
superioară a produselor montane ( lapte, produse lactate, carne şi produse din carne)  la prețuri cât 
mai convenabile pentru producători și acceptabile pentru marea masă de consumatori, care să 
asigure perenitatea gospodăriilor tradiționale montane, reducerea depopulării ruralului montan și 
încurajarea tinerilor fermieri să continuie tradițiile seculare împământenite pe aceste asezari. [2] 

Dacă se dorește să se vorbească despre economia montană fără a menționa derapajele 
economice și politice de până acum, sau fără o minimă analiză socio-economică sinceră, atunci 
înseamnă, că orice discuție devine inutilă și fără sens, întrucât fără o legislație adecvată, fără un 
Minister al Muntelui, și fără un capital autohton sănătos nu se poate vorbi de o acțiune economică 
montană reală, ci doar despre o reacție de revoltă psihologică, despre neputința unei nații, sau 
despre încercări de „supravețuire a muntelui” prin efortul incomensorabil al unor prof. univ. care 
vin cu propuneri și proiecte de cercetare concrete, realiste și sustenabile pentru o economie montană 
competitivă și de talie mondială. 

„Interesul  național corect”, cu deschidere spre interesul comun și universal este soluția unei 
Românii profunde și a unui stat de drept autentic și nu slugarnic sau fără un proiect de țară, și fără 
să aibă în planul de guvernare economia muntelui, în mod distinct, deoarece aproape 31% din 
teritoriul național îl constituie muntele.[3] 

Din 2 august 2018 avem o nouă Lege a Muntelui, nr. 197, prin care statul român recunoaște 
existența condițiilor naturale specifice, a deosebirilor dintre comunitățile din zona montană, precum 
și aplicarea principiului solidarității pentru aceste teritorii.[5] Legea  le oferă românilor subvenţii şi 
ajutoare dacă aleg să se mute în anumite zone montane din ţară. Valoarea totală a subvenţiilor este 
de un miliard de euro. Potrivit acestui act normativ, locuitorii de la munte vor primi sprijin financiar 
şi material ca să-și organizeze gospodăriile sau ca să poată profesa în aceste zone. Un miliard de 
euro se vor aloca din bugetul statului, timp de 10 ani.Totodată, familiile tinere de agricultori de 
munte care îşi intemeiază gospodării şi cresc animale vor fi scutite timp de 5 ani de impozitul 
agricol pe venitul realizat, iar apoi vor plăti doar jumătate din acesta. De asemenea, statul român 
acordă compensaţii băneşti, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, proprietarilor 
de terenuri din zona montană, aflate în situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naţionale 
rezervaţii ale biosferei şi alte arii naturale protejate. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale vor colabora în vederea introducerii în învăţământul gimnazial, 
profesional şi liceal a unui pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noţiuni elementare 
despre socio-economia zonei montane. În plus, forma de organizare a învăţământului preşcolar şi 
primar din zona montană se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme pedagogice atestate pe lângă 
gimnazii, în baza unui parteneriat public-privat. Specialiştii agricoli, medicii, profesorii tineri, până 
la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 
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km distanţă faţă de un oraş beneficiază de o ”primă de munte”, echivalentă cu 100% faţă de salariul 
de bază. Învăţătorii care îşi exercită profesia în sate sau cătune montane izolate beneficiază de o 
”primă de munte” echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază. 

Dintotdeauna, prin funcțiile ecosistemelor din regiunile alpine, muntele a însemnat o 
importantă sursă de aer curat, apă dulce, energie și hrană, într-un cuvânt, o sursă de viață pentru 
oameni. De aceea, la 11 decembrie, s-a instaurat celebrarea Zilei Internaționale a Muntelui. 
Proclamată în 2003 de Adunarea Generală a ONU, sărbătoarea urmărește să încurajeze comunitatea 
internațională să organizeze evenimente la toate nivelurile pentru a aduce în atenția publicului rolul 
extrem de important pe care munții îl au în viața noastră, atât din perspectivă ecologică, cât și 
economică. 

 
CONCLUZII 

În lucrare, se face o succintă trecere în revistă a implicaţiilor modificărilor climatice, a 
impactului acestora asupra mediului, a cauzelor care au determinat aceste fenomene globale. Un loc 
important printre sursele de gaze cu efect de seră, revine sectorului energetic bazat pe arderea 
combustibililor fosili, alături de transporturi, agricultură, gospodărire comunală. În acelaşi timp, 
sectorul energetic este şi cel care poate contribui decisiv la rezolvarea acestei dificile probleme, prin 
introducerea unor tehnologii avansate, creşterea eficienţei energetice, promovarea energiilor 
regenerabile  etc. S-au prezentat principalii indicatori care pun în evidenţă tendinţa actuală de 
încălzire globală, reglementările la nivel mondial şi european pentru ameliorarea situaţiei, măsurile 
întreprinse în ţara noastră pentru contracararea acestor tendinţe, inclusiv printr-o stânsă cooperare 
internaţională. Unii dintre indicatorii anlizaţi, aşa cum ar fi: Gheţarii, zăpada şi ghiaţa, ecosistemele 
terestre şi biodiversitatea, agricultura sau sănătatea, pun în evidenţă consecinţele induse de 
modificările globale asupra zonei montane, fapt ce va conduce în viitor la creşterea decisivă a 
rolului şi importanţei acesteia pentru agricultura şi economia ţării noastre. Legea Muntelui, din 2 
august 2018, le oferă românilor subvenţii şi ajutoare dacă aleg să se mute în anumite zone montane 
din ţară. Valoarea totală a subvenţiilor este de un miliard de euro. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Jelev Ioan, Relaţia energie-mediu înconjurător în contextul integrării României  în Uniunea Europeană. PARTEA I, 
Modificări climatice, REVISTA EMERG, EDITURA ACADEMIEI, 2005, 20pg.. 

2. Jelev Viorica , Natural resources and sustainable development in a mountain economy, conferinta internationala the rural 
development in the context of european competitiveness ( RDCEC ) ,BUCUREȘTI, 28- 29 APRILIE, 2018 USH 

3. Jelev Viorica , Natura, model de organizare economico - socială bazat pe conceptul de bazin geografic.- Conferința 
științifică națională, anuală și cel de al 3-lea seminar științific în cadrul ”Școlii academice de montanologie” a ce-mont 30 
august 2018 Vatra Dornei 

4. *** Impacts of Europe’s changing climate, an indicator-based assessment, eea report no. 2/ 2004.  
5. https://www.cotidianul.ro/legea-muntelui-aduce-bani-in-buzunar/ 

 
 
 
  

261 
 



Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății 
 

MODIFICAREA NIVELULUI DE ANXIETATE ȘI A PREDISPUNERII LA STRES 
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Abstract. Currently, the seasonal change of time causes a lot of disagreement among specialists from different areas. It was 

investigated how extent the transition to "summer time" can trigger anxiety and a predisposition to stress in young people. It was 
found that the artificial shift of the human circadian rhythms for one hour prevents the organism from adapting to the geophysical 
cycle, because the paradoxical phase of sleep, which provides recovery processes in the body, is disturbed. With a change in 
biological rhythms, an increase in the number of subjects with a high susceptibility to stress was observed by 23.03% compared with 
the initial period and was 50.65% of the total number of respondents. 

 
Cuvinte cheie: anxietate, stres, ora de vară, ritm circadian  
  

INTRODUCERE 
Actualmente, schimbarea sezonieră a orei trezește numeroase controverse în rândul 

specialiștilor din mai multe domenii. Printre efectele negative ale trecerii la „ora de vară” pentru 
anumite grupuri de oameni se menționează irascibilitatea, tulburările de somn şi creşterea nivelului 
de stres. Printre cele mai grave efecte se numără dereglările metabolice, creşterea riscului de infarct 
şi a riscului suicidar, în special la depresivi. În plus, rutina zilnică poate fi perturbată şi se poate 
instala astenia de sezon [1].  

Pe de altă parte fenomenul anxietății ia amploare în present, condiționat de numeroase 
dereglări ale sferei psihice. Mai mult de 22% din totalul bolilor mentale, într-o oarecare măsură, 
sunt cauzate de stresul psihogen. Dacă se vor lua în considerare, de asemenea, și tulburările 
funcționale cauzate de modul simpatotonic de viață a unei persoane moderne, devine clar rolul 
exclusiv explicit al stresului psihogen în dezvoltarea dereglărilor psihogene [7]. 

Anxietatea crescută este strâns legată de interdependența dintre sferele emoțională și 
motivatională ale individului. După ce frica și anxietatea sunt fixate în psihicul uman, această nouă 
latură a personalității poate influența negativ comportamentul, comunicarea cu alte persoane, 
tendința spre succes și poziția civică. Anxietatea este un termen psihologic cu multe semnificații 
care este descris de obicei ori fie ca o anumită stare a individului într-o perioadă limitată de timp, 
fie ca o însușire stabilă de personalitate [3]. Anxietatea este caracterizată printr-un prag scăzut 
pentru reacția de neliniște, fiind unul dintre parametrii de bază ale caracteristicilor individuale. 
Fiecare persoană are propriul său nivel optimal de anxietate, așa-numita "anxietate utilă". Evaluarea 
stării personale constituie o componentă esențială a autocontrolului și a auto-educației, iar un nivel 
crescut de anxietate este o manifestare subiectivă a nefericirii personale [5]. 

Stresul reflectă discrepanța intre solicitările la care este supusă o persoană și capacitatea 
persoanei de a raspunde cu succes acestora. În caz de întrerupere a ritmului biologic obişnuit, 
organismul poate fi perturbat: el continuă să se regleze în funcţie de ritmul zi/noapte pe care îl 
cunoaşte. Timpul de adormire devine mai lung, iar ciclurile de somn paradoxal (cel mai reparator) 
vor fi afectate [2].  

Scopul lucrării a fost de a elucida în ce măsură trecerea la „ora de vară” poate iniția apariția 
stării de anxietate și predispunerea la stres a persoanelor tinere. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Evaluarea stării de anxietate și a predispunerii la stres a fost efectuată pe un eșantion de 77 
persoane (59 fete și 18 băieți) cu vârsta de 18-20 ani, până și după trecerea la „ora de vară”. A fost 
utilizat Inventarul de Expresie a Anxietății ca Stare și Trăsătură / STAI (Stait Trait Anxiety 
Inventory), care este o probă psihometrică pentru detecția si descrierea diferențială a anxietății. 
Chestionarul este un instrument dezvoltat de psihologul american Charles Spielberger, are 40 itemi 
și conine scale separate pentru măsurarea anxietății ca stare și ca trăsătură: scala A – Anxiety (STAI 
Form Y – 1) și Scala T – Anxiety (STAI Form Y – 2). La analiza rezultatelor autoevaluării a fost 
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luat în considerare faptul, că scorul total pentru fiecare dintre subscale poate fi în intervalul de la 20 
la 80 puncte. Mai mult, cu cât este mai mare indicatorul final, cu atât este mai mare nivelul 
anxietății (situațional sau personal). La interpretarea indicatorilor au fost utilizate următoarele 
estimări indicative ale anxietății: până la 30 de puncte – nivel scăzut, 31-44 puncte – moderat; 45 și 
mai mult – nivel înalt [6]. 

Gradul de predispunere la stres a fost evaluat cu aplicarea  scalei, T.S. Langner, compusă din 
22 itemi cu ajutorul careia se poate afla cat de bine persoana raspunde situațiilor stresante [4]. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Rezultatele obținute au demonstrat, că nivelul mediu al anxietății reactive (situaționale) până 
la trecerea la „ora de vară” a constituit 36,2 ± 0,8 puncte, ceea ce corespunde nivelului moderat. Îar 
după – acest indice a crescut semnificativ, atingând o medie de 55,8 ± 0,3 puncte, ceea ce indică un 
nivel ridicat de anxietate. Pe baza interpretării actuale a diviziunii persoanelor în funcție de 
nivelurile de anxietate, până la trecerea la „ora de vară” subiecții au fost împărțiți în următoarele 
grupe: 9,09% (7 persoane) din tinerii intervievați au avut o anxietate personală redusă, acumulând 
mai puțin de 30 de puncte, dintre care 3 băieți (3,90%) și 4 fete (5,19%); 6,49% dintre tinerii 
intervievați au avut o anxietate personală ridicată (5 persoane) – mai mare de 45 puncte, dintre care 
1 băiat (1,30%) și 4 fete (5,19%); 84,42% (65 de persoane) au avut o anxietate personală medie de 
la 31 la 44 puncte, dintre care 43 (55,85%) sunt băieți și 22 (28,57%) fete. Analiza rezultatelor 
obținute după trecerea la „ora de vară” denotă o creștere a numărului persoanelor cu nivelul ridicat 
de anxietate personală cu 11,69 %, o micșorare a numărului celor cu nivel moderat de anxietate cu 
10,39% și a celor cu nivel redus – cu 1,30%, comparativ cu datele obținute până la trecerea la „ora 
de vară”. Anxietatea extrem de înaltă sugerează că persoana se confruntă cu o neliniște sporită, 
nerezonabilă, care ar trebui eliminată, analizând cauzele care au provocat-o. Anxietatea moderată 
denotă că cazul subiectului este mai mult sau mai puțin prosper, deși există cazuri în care apare 
neliniștea care nu este justificată de circumstanțele predominante. Anxietatea scăzută indică o stare 
normală a afecțiunilor, dar  este de dorit ca o persoană să manifeste mai multă implicare emoțională 
în diferite situații și să nu-și inhibe sentimentele. Unii autori consideră, că cu cât este mai dezvoltat 
nivelul de anxietate ca trăsătură personală, cu atât este mai probabil, că persoana într-o situație de 
dezechilibru intern, sau a factorilor externi va simți starea de anxietate într-o măsură mai mare, 
comparativ cu persoanele cu anxietate ca stare. Anxietatea personală foarte ridicată poate indica 
prezența unui conflict nevrotic și poate provoca defecțiuni emoționale și nevrotice, precum și boli 
psihosomatice [5].  

Este cunoscut, că anxietatea este strâns legată de stres. În acest caz, anxietatea reactivă va 
caracteriza nivelul stresului în momentul de față, iar anxietatea personală – vulnerabilitatea (sau 
rezistența) la efectele diverșilor factori de stres în general. Analiza datelor obținute în urma testării 
predispunerii la stres până la trecerea la „ora de vară” denotă o tendință scăzută la stres la 2,40 % 
dintre subiecți, moderată – în cazul a 65,90% și înaltă – la 31,7% din numărul total de respondenți. 
Pe când, odată cu schimbarea ritmurilor biologice a fost constatată o micșorare a numărului de 
subiecți cu tendința scăzută la stres cu 50,01%, moderată – cu 9,26%, iar numărul celor cu 
predispunere înaltă la stres a crescut cu 23,03%, comparativ cu perioada inițială și a constituit 
50,65% din numărul total de respondenți.  

Deci, schimbarea timpului la „ora de vară” provoacă persoanei o reacție de stres condiționată 
ecologic. Desincronizarea emergentă este asociată, în acest caz, cu posibila epuizare a rezervelor 
adaptive ale organismului. 

 
CONCLUZII 

1. Deplasarea artificială a ritmurilor circadiene umane timp de o oră zădărnicește adaptarea 
organismului pe termen lung la ciclul geofizic, deoarece în zori, schimbarea ciclului survine adesea 
în faza paradoxală a somnului, care asigură procesele reparative în organism. 
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2. Odată cu schimbarea ritmurilor biologice a fost constatată o creștere cu 23,03% al 
numărului subiecților cu predispunere înaltă la stres, comparativ cu perioada inițială și a constituit 
50,65% din numărul total de respondenți. 

3. Trecerea la „ora de vară” provoacă o creștere a numărului persoanelor cu nivelul ridicat de 
anxietate personală cu 11,69%, o micșorare a numărului celor cu nivel moderat de anxietate cu 
10,39% și a celor cu nivel redus – cu 1,30%, asociată cu o posibilă epuizare a rezervelor adaptive 
ale organismului. 
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THE EFFECT OF CLMATE CYCLES ON GROUNDWATER 
VULNERABILITY (case study: Republic of Moldova) 
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Abstract. Three groundwater compounds were analyzed and namely quantity, quality and hydrogeochemical vulnerability. 
Climate cycle is the main mpact factor. It is admitted increasing of atmospheric precipitations nearly 20-30 % comparted with 
annual statistical mean. Modelling process has been performed using software ModFlow. Increasing recharge to unconfined 
aquifers would contribute to depollution of unsaturated zone and consequently to enlarge spectrum of pollutants including 
agricultural fertilizers, heavy metals and microbiological species. In confined aquifers non-equilibrium system would generate more 
presence of oxygen and geochemical reactions associated with this strong oxidant (nitrification, more microelements and 
desalinization).  
   

Key words: groundwater, climatic cycle, hydrogeochemical vulnerability 
 

INTRODUCTION 
Terminologically and scientifically climate changes are not fully understood [5]. We will use 

the notion climate cycles. This is more appropriate to climate oscillations [4]. Water resources, 
including groundwater are impacted by climatic cycles. Groundwater recharge is functionally 
dependent of the climatic conditions (precipitations, evapotranspiration and temperature). We 
address this research to the hydrogeochemical vulnerability [2]. We accept that climate cycle 
include increasing of precipitations. In this scenario groundwater will change essentially storage 
parameters and geochemical composition.  
 

DATA AND METHODS 
Hydrogeochemical data were collected from the data base of the Hydrogeology Laboratory, 

Institute of Geology and Seismology. Chemical analyses of groundwater have been performed 
using international standards. Hydrogeochemical vulnerability was estimated by methodology [2]. 
Meteorological data were collected from archives of the State Hydrometeorological Service of the 
Republic of Moldova. ModFlow model is used for understanding recharge variations in time [1].  

 
RESULTS AND DISCISSIONS 

In the frame of Moldova’s territory two groundwater systems are present. The first one is 
unconfined or phreatic aquifers and the second system include confined or deep water bearing 
strata. [3]. The following issues related to general geology and hydrogeology are described by 
authors [1,2,3].  

The shallow phreatic aquifers of Quaternary or Neogene deposits in Moldova lie on top of 
very thick clayey Pliocene and Miocene formations separated from the Sarmatian and Cretaceous 
aquifers at greater depths.  The clayey base of these shallow aquifers is generally between 3 and 30 
m below the surface.  The ground water in these shallow aquifers recharges and discharges at 
relatively short distances.  Recharge of shallow groundwater usually occurs by rainfall infiltration.  
After passing through the aquifers, the groundwater discharges into local streams or evaporates in 
depressions.  Infiltration and discharge zones of these shallow aquifers may be a few hundred 
meters up to a few kilometers apart.  

Since there is no natural barrier between aquifers and pollution sources at the surface, 
contamination of these open phreatic aquifers by anthropogenic sources of pollution may occur at 
any place where these sources are unprotected.  Polluted water will infiltrate and join the ground 
water flows on their way towards the discharge areas.  The level of chemical substances in the 
ground water will increase in the direction of flow as the ground water passes more polluted 
locations.  When conditions are favorable, reactions between chemical substances and the subsoil 
may cause this process to partly reverse.  In some cases, decay may bring decrease concentration 
levels. 
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Pollution sources are usually directly related to land use.  In the hilly areas of Moldova, the 
main land uses are agriculture (maize, tobacco, grapes, etc.) and nature.  Most villages and 
industries are situated in the valleys and on the lower slopes of hills, while arable lands or natural 
vegetation cover the high slopes and plains.  In many cases, diffuse pollution from arable lands at 
higher elevations may affect the ground water in the villages. 

Usually unconfined aquifers are polluted by Nitrate, Chloride, Sulfate and have high values of 
TDS and Hardness. In some places Selenium, Bromine and Boron are detected.  The lowest values 
of nitrate (usually between 0 and 50 mg/l) are in the natural areas.  Spring water from natural areas 
lacks nitrate if the area and the spring are well protected.  In arable lands, the average nitrate content 
of dug wells and springs is 50 -100 mg/l. However, there is a wide range of values with maximum 
scores up to 250 mg/l and more.  In the built-up areas of villages (i.e., urban areas), the median 
value of nitrate contents from shallow wells is about 290 mg/l.  There is a wide range of values with 
maximum values over 500 mg/l and more.  The only explanation for these high values is local 
accumulation of nitrate from domestic pollution.  The data on electrical conductivity (EC values) 
support the image of the nitrate contents; EC values are high in the built-up areas of villages 
because of its relation to nitrate pollution. 

There is a clear relationship between nitrate and chloride content with land use.  In the 
villages and combination village/arable lands, the nitrate and chloride contents are clearly elevated 
and nitrate contents are well above the standards of human consumption.  The variability of nitrate 
content is also very high indicating local influences.  In sites that are nearly unpolluted, e.g., natural 
areas, chloride and nitrate and so electrical conductivity exhibit expected natural background 
values.  Arable lands show a median value for nitrate of about 50 mg/l, the limit for human 
consumption according to international standards (WHO, 2004).  The chloride and nitrate content of 
surface waters is remarkably low.  This is not unexpected in surface waters because natural marshes 
and wetlands often accompany the watercourses and easily consume all the nitrates.  The nitrate 
becomes fixed in plant tissues of the rapidly growing marshy reed vegetation.  Wetlands often act as 
so-called helophytic filters to reduce nitrates and phosphates. Organic materials and minerals such 
as Pyrite (FeS2) will reduce NO3 to NH4 and finally to nitrogen gas when the nitrate-rich ground 
water travels deep in the aquifers.  With ground water travel times of more than 25 years, most of 
the original NO3 content is reduced.  

Since major infiltration areas are expected to be reasonably well flushed (the beginning of 
flow lines), the average content of chloride should be about 50 mg/l   excluding other chloride 
sources.  Given the average content of about 5 to 10 mg/l Cl in precipitation and an average 
evaporation factor of about 5, there should be a Cl concentration of about 25 to 50 mg/l in the 
ground water.  Only manmade pollution and/or processes can explain higher values.  The villages 
and arable lands show higher Cl contents and much more variability. Four sources of Cl are 
significant: a) Cl from precipitation and evaporation processes, estimated to account for 50 mg/l; b) 
Cl from flushing marine Miocene sediments which is expected to show increasing concentration 
along a flow line and so increasing towards the groundwater exfiltration areas; c) Cl from human 
pollution such as sewerage, human and animal excrements, etc.; d) Cl from the application of 
inferior fertilizers.  During the field survey, local inhabitants mentioned that during the former 
political regime, about 60 to 100 kg/ha of KCl were annually applied to the arable lands to increase 
potassium (K) content.  This dose yields an extra 60 to 100 mg/l of Cl in ground water if, for the 
time being, an average of 50 mm groundwater recharge is assumed. Despite the use of KCl 
fertilizers, which explains, together with Cl from atmospheric deposition, about 100 to 150 mg/l Cl 
in groundwater other sources, like flushing Miocene sediments and local sewer pollution must be 
taken into account.  Flushing and subsequent dissolution of Cl from marine Miocene sediments are 
thought to be the most important source. 

The Upper Sarmatian, Meotitian, Pontitian, Middle Sarmatian, Lower Sarmatian, and 
Cretaceous-Silurian horizons represent deep fresh water aquifers.  The Lower Sarmatian and 
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Cretaceous - Silurian are the most important and regionally extended aquifers in Moldova. In this 
publication only these horizons will be characterized and geochemically studied. 

Klosterman and Moraru [1] summarized the geochemical data for deep aquifers and pointed 
out the following.  The groundwater quality of deep wells differs significantly from that of shallow 
wells.  The most striking differences are the much lower hardness, the higher pH, and the total 
absence/or low concentration of NO3.  Hardness, measured by test strips, is usually much lower 
than 7 German degrees.  This is typical of deep groundwater with residence times in the aquifers of 
tens and even hundreds of years.  The groundwater is anoxic, implying that all of the NO3 has been 
totally reduced.  Due to lengthy residence times of many thousands of years, this deep groundwater 
has exchanged Ca and Mg ions for Na from the marine Miocene clayey sediments.  The clay 
minerals adsorb the sodium ions in the marine Miocene sediments.  When flushed with Ca-HCO3 
types of groundwater, the Ca and Mg are adsorbed, and Na is expelled from the clay minerals into 
the groundwater.  This well-known cation exchange that occurs when marine sediments are flushed 
with fresh groundwater yields the common NaHCO3 or NaCl types (according to the Moraru 
classification [3]) of deep groundwater with higher pH values of about 8.  The long travel times of 
the deep groundwater in the Miocene sediments have also resulted in higher Cl content. 

As for the use of the deeper groundwater for drinking, maps show the distribution of TDS 
(total dissolve solids) in the deeper aquifers.  Generally, a limit of 1000 mg/l has been adopted as 
the limit for drinking water.  These maps show that large areas in Moldova are characterized by 
deep groundwater with TDS values exceeding 1000 mg/l.  This all fits into the hydrochemical 
picture of water that was originally saline and contains sediments still being flushed by gravity-
driven groundwater flow systems.  This takes a long time on a geological time scale, implying that 
many areas are still far from being flushed.  The well-drained areas in the east are much better 
flushed as described earlier.  

The prominent minor element is fluoride (F), the high contents of which are rather 
unexpected.  Wells with fluoride concentrations exceeding the limits are in the western part of 
Moldova with increasing concentrations near the Prut River.  The explanation for this distribution is 
the fact that in this part of the aquifers the typical groundwater is the very soft NaHCO3.  The 
solubility product of NaF is much higher than CaF2 (mineral fluorite).  Thus, removal of Ca ions 
from the solution by adsorption and replacement with Na will result in increasing fluoride 
concentrations as the map's distribution indicates. A geochemical environment (primarily mainly 
pH - Eh conditions) and the hydrogeological structure of deep horizons control the regional 
distribution of the other chemical elements. In some places total Iron, Selenium and Strontium were 
detected. Dissolved NH4 occurs in big areas of aquifers. Ammonium mostly have natural origin. 

Hydrogeochemical vulnerability has been estimated using method argued by Moraru and 
Hannigan [2]. In this way, we propose a geochemical method based on the Geochemical Aquifer 
Vulnerability Estimation Leakage Potential (GAVEL), with the goal of description and 
argumentation of the pollutant spread using simple geochemical vertical signals. In our opinion, this 
is a cheaper and more efficient way of approaching the vulnerability problem. 

In physical terms, GAVEL estimates the risk of the probable or existing groundwater 
pollution. This method can be used for: (a) point vulnerability estimation, (b) regional survey, and 
(c) mapping of the vulnerability on different topographical scales. 

The following classification of the vulnerability of groundwater (R) is proposed: 
1. R < 0.25—risk of the groundwater pollution does not exist or it is low (LR) 
2. 0.25 < R < 0.5—medium risk of the groundwater pollution (MR) 
3. 0.5 < R < 0.75—high risk of the groundwater pollution (HR) 
4. R > 0.75—very high risk of the groundwater pollution or already polluted (VHR). 
     In the Republic of Moldova unconfined or phreatic aquifers are characterized with 0.5 < R 

< 0.75 high risk of the groundwater pollution (HR) and R > 0.75—very high risk of the 
groundwater pollution or already polluted (VHR). Category VHR is located in the river valleys and 
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lower parts of slopes. Topographically, class HR occurs in middle part of slops and watersheds. As 
well, high risk of the phreatic water pollution exists in other places.  

Confined aquifers are practically naturally protected from surface pollutants. 
Hydrogeochemical vulnerability is predominately with risk of the groundwater pollution does not 
exist or it is low (LR). Only small areas have medium risk of the groundwater pollution (MR). 
Some polluted deep wells and adjacent places are exotically.  

For the first time model ModFlow was built for Moldova by Klosterman and Moraru [1].  In 
subsequent time model was performed and improved. ModFlow model is a multiple-layer 
groundwater model for the area between the rivers Prut and Nistru. The model comprises four major 
aquifer systems divided by aquitards. Due to a general inclination of these geological formations in 
a north–south direction the aquifers surfacing in the north are found at greater depth in the south. 
Some geologically younger aquifer systems are only found in the central and southern part of 
Moldova.  

Modelling process is divided in two stages. The first one is steady state conditions and the 
second one (or predicative) is development period. The model consists of 7 model layers: 4 
aquifers, 2 aquitards and a top layer. All model layers have been defined as “confined”, which is a 
usual procedure for large-scale models. For the steady-state model the transmissivity of the top 
layer is not recalculated but kept at a constant value per model cell. 

For the steady-state model an average precipitation of 500 mm/year has been applied. It has 
been assumed that a part of the precipitation passes through the top layer to the underlying layer(s) 
and that all surplus rainfall is being drained by the system of surface waters. In the model the latter 
has been simulated by providing a drain to each model cell of the top layer; this drain fully covers 
the model cell and has a relative high conductance and an elevation equal to the surface elevation. 

Constant head, no-flow and head-dependent boundaries were used in the model. The large and 
deep aquifers stretch out over the boundaries of Moldova. Because of a north-south inclination of 
the average hydraulic heads in these deep aquifers (layers 5 and 7), inflow of groundwater may be 
expected across the northern boundary of the model area and outflow of groundwater over the 
southern boundary. Therefore, both the northern and southern boundaries were treated as constant-
head boundaries. The relatively large rivers Prut and Nistru are of regional importance for the area 
of Moldova. They mainly drain the major aquifer systems, as can be concluded from the measured 
hydraulic heads. It is not expected that any significant groundwater flow crosses these boundaries. 
Therefore, these eastern and western boundaries formed by these rivers have been modelled as no-
flow boundaries. As the rivers are having water throughout the year, they may in principle be 
recharging the groundwater system in certain sections of the rivers. Therefore, the river package has 
been applied to these major rivers allowing them to drain as well as to recharge the groundwater 
system. The recharge of the model through its top layer, which can be considered the upper 
boundary condition, has been discussed above. 

A complete map of the so called “steady state” has been drawn on the basis of the “initial 
heads” of deep wells drilled for water supply before 1960. The set of initial head data covers a long 
period from about 1940 till date, and does not represent the initial state of the hydraulic heads at a 
certain moment of time. However, in Moldova it is believed that a map produced on the basis of 
data before 1960 reflects the “initial or steady state” of the groundwater situation rather well. The 
arguments are the following. With some exceptions the large well fields for water supply were 
developed after 1950. Also a great deal of the single wells went into production after about 1960, 
when most drilling programmers for water supply of collective farms started. Furthermore, it should 
be noticed that these single water supply wells are well-spread over the country, usually at a 
distance of some kilometers and do not have a large production (maximum some 100 m3/day) in 
general. Therefore, their influence would be mainly local. Based on these arguments and the 
practical fact of a dense raster of values the steady state for groundwater modelling was derived 
from these initial head data, keeping in mind that the situation may be unsteady around the large 
well fields.  
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The transient simulation for which the model was calibrated represents the ground-water flow 
system between 1940 and 1999. The duration of each of separate pumping period corresponds with 
the pumping periods used in the regional model. For all pumping periods hydraulic properties of the 
model boundary conditions and recharge remained constant. The calibration procedure of the 
transient simulation involved mainly the adjustment of the storage coefficient until the model-
calculated heads in three reference (control) wells in the northern, central and southern parts of 
Moldova matched the measurement values to a reasonable degree. 

In order to illustrate the predictive capacities, the model was used to forecast the effects of 
groundwater pumping in a hypothetical case from 1952 to 2050. Groundwater abstraction by deep 
wells in the real world is simulated in the model by 12 wells representing the major well fields of 
abstraction for urban water supply. The simulated groundwater abstraction, however, is less than the 
total actual pumping rate. The model was run in unsteady-state mode starting from an assumed 
situation with negligible pumping before 1952.  

The model was used to simulate in an unsteady-state fashion the response of the groundwater 
system to four different rates of groundwater withdrawal for the following periods: (a) 1952-1990 
(from 0 to Q); - Q equals 42,980 m3/day; (b) 1990-1999 (0.8Q); (c) 2009-1999 (Q); (d) 1999-2019 
(2Q); (e) 2019-2050 (2Q). Consecutively for all these periods recharge values were modified.   
 

CONCLUSIONS 
1) Hydrogeological structure and conditions of the West part of the Pre Black Sea Artesian 

basin (namely territory of the Republic of Moldova) determine the degree of fresh ground water 
disposal to climatic cycles impact. Actual hydrogeochemical vulnerability of the first phreatic 
aquifer is an extremely complex case. In 90% of used dug wells quality of water is affected by 
nitrogen compounds high hardness and TDS, and some harmful microelements. 

Unconfined aquifers are naturally protected from surface pollutants. However, deep aquifers 
in some areas contain naturally ammonia, fluoride, selenium and strontium.  

2) Modelling results shows, that increasing of precipitations on the study territory will led to 
increase groundwater resources and safe yield parameter. Nevertheless, increasing recharge to 
unconfined aquifers would contribute to depollution of unsaturated zone and consequently to 
enlarge spectrum of pollutants including agricultural fertilizers, heavy metals and microbiological 
species.  

3) After relative time increasing recharge will supply confined aquifers. In such conditions 
equilibrium in the system water – rock is accepted to be changed and new hydrogeochemical types 
will be formed. Non-equilibrium system would generate more presence of oxygen and geochemical 
reactions associated with this strong oxidant (nitrification, more microelements and desalinization).  
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VARIAȚIILE SCURGERILOR SUBTERANE A RÂULUI NISTRU ȘI 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 
Moraru Constantin, Derevenco N. 

Institutul de Geologie şi Seismologie 
 

Abstract. In the frame of the Republic of Moldova Dniester River is monitored in 7 hydrological stations. Base Flow Index 
(BFI) methodology has been applied to estimated ground water base flow. For this purposes 11 separate methods were used. Data 
were processed with geo statistical software SPSS 22. Naturally river run off is increasing from the North to the South. In real 
conditions in this direction run off is decreasing. This process is influenced by regularization of the river via Dubasari lake and 
water extraction for different purposes. Base flow have the same peculiarities. Climatic conditions directly impact both river run off 
and base flow.   
 

Cuvinte cheie: BFI(Base flow Index), SPSS 22 (Statistical Package for The Social Sciences), precipitații 
 

INTRODUCERE 
Râul Nistru, izvorăște în munții Carpați la altitudinea de 911 m, având lungimea totală de 1352 km, 
constituie cea mai importantă arteră acvatică a țării. Cu o suprafață totală de peste 72,1 mii km², 
bazinul Nistrului, în limitele țării, are o suprafață de 19,2 mii km², sau 26,5% din teritoriul total al 
bazinului.  
Scurgerea subterană este partea componenta a oricarui râu, apărând atunci când zona de aerare are o 
umiditate suficientă pentru a permite unei părţi din apa infiltrată să alimenteze acviferele 
freatice.Volumul fluxului subteran  depinde de structura litologică a acviferului, de permeabilitatea 
şi gradul de saturare cu apă a rocilor albiei râului, precum şi de intensitatea precipitaţiilor 
atmosferice [2]. 
În cadrul Republicii Moldova există o interdependență specifică între acvifere și rețeaua 
hidrografică. Complexitatea acestei interdependențe este condiționată de condițiile hidrogeologice 
și hidrologice. Datorită faptului că apele de suprafață constituie o sistemă complexă de interacțiune 
continuă cu apele subterane, asupra acestora influențează în diferită măsură schimbările climatice.  
Ţinând cont de faptul, că efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova au consecinţe 
directe asupra resurselor acvatice, atât a apelor de suprafață cât și asupra apelor subterane, este 
foarte important să analizăm situaţia curentă în acest domeniu. Drept exemplu reprezentativ de 
studiu a fost selectat r. Nistru în perimetrul țării noastre.  

 
MATERIALE ȘI METODE 

Materialele de studiu au constat din: datele inițiale privind debitul de apă zilnic colectate din 
lucrările anual publicate: „Гидрологический ежегодник”[3] şi „Государственный водный 
кадастр”[4], și cantitatea medie a precipitațiilor. Datele cu privire la precipitații au fost colectate de 
la 6 stații meteorologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru anii 1960 – 1990.  

Stațiile meteorologie au fost alese conform principiului amplasării cât mai aproape de postul 
hidrologic. Posturile meteo utilizate de la nord la sud sunt: Briceni, Soroca, Camenca, Dubăsari, 
Tiraspol și Ștefan-Vodă (ultimul post meteo a fost utilizat atât pentru postul hidrologic Olănești cât 
și pentru Nezavertailovca). Datele colectate cu privire la debitul de apă  se referă la 7 posturi 
hidrologice amplasate pe r. Nistru și cuprind perioada de timp între anii  1945 – 1990, conform 
tabelului 1.   

Tabelul nr. 1 
DURATA OBSERVAȚIILOR  BAZINELOR  ÎN PUNCTELE HIDROLOGICE 
Râu Punct hidrologic Perioada Anii de monitorizarea 

Nistru 
 

Moghiliov/Podolski 1950-1980 31 
Hrușca 1968-1990 23 

Camenca 1952-1966 15 
Dubăsari 1956-1990 35 
Bender 1945-1990 46 
Olănești 1959-1990 32 

Nezavertailovca 1980-1990 11 
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Pentru analiza datelor colectate au fost aplicate programe de prelucrare statistică cu utilizarea 
în etapa inițială de lucru a programului Microsoft Excel (parte componentă a Microsoft Office 
Professional 2013), structurate pe ani și posturi hidrologice. În următoarea etapă de lucru a fost 
determinată componenta fluxlui subteran din cadrul fluxului de suprafață cu utilizarea softul BFI 
(Base flow Index) + 3.0 module [5]. Cercetarea datelor geostatistice a fost realizată cu ajutorul 
programului de prelucrare statistică SPSS 22 (Statistical Package for The Social Sciences)[6]. 

Algoritmele metodelor BFI sunt expuse în lucrarea [1]. Valorile parametrilor utilizați pentru  
r. Nistru sunt expuse în tab. 2, pentru  11 variante de estimare a resurselor apelor subterane. 
Rezulatele obținute au fost comparate cu alte metodologii clasice. 

Tabelul nr. 2 
PARAMETRII FILTRELOR UTILIZATE ÎN PROGRAMUL BFI +3.0 

Denumirea 
filtrului 

Puncte hidrologice pe r. Nistru 

Moghiliov/Podolski Hrușca Camenca Dubăsari Bender Nezavertailovca Olănești 
Metoda 

minimului 
local 

N=2 N=3 N=2 N=2 N=3 N=3 N=2 

Metoda 
intervalului 

fix 
N=4 N=6 N=4 N=4 N=6 N=6 N=4 

Metoda 
intervalului 

glisat 
N=4 N=6 N=4 N=4 N=6 N=6 N=4 

Algoritmul 
cu un 

parametru 
k = 0,969 k = 0,969 k = 0,969 k = 0,969 k = 0,969 k = 0,969 k = 0,969 

Algoritmul 
cu doi 

parametri 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

k = 0,975 
c = 0,019 

Algoritmul 
IHACRES 

α = 0,933 
c = 0,012 
k = 0,965 

α = 0,933 
c = 0,014 
k = 0,971 

α = 0,933 
c = 0,014 
k = 0,971 

α = 0,933 
c = 0,012 
k = 0,965 

α = 0,933 
c = 0,014 
k = 0,971 

α = 0,933 
c = 0,014 
k = 0,971 

α = 0,933 
c = 0,012 
k = 0,965 

Algoritmul 
Lynie și 
Hollick 

α = 0,989 α = 0,973 α = 0,973 α = 0,989 α = 0,973 α = 0,973 α = 0,989 

Algoritmul 
Chapman α = 0,999 α = 0,999 α = 0,999 α = 0,999 α = 0,999 α = 0,999 α = 0,999 

Filtru Furey 
și Gupta 

 

c1 = 0,494 
c3 = 0,344 

d = 2 
γ = 0,005 

c1 = 0,958 
c3 = 0,479 

d = 2 
γ = 0,02 

c1 = 0,210 
c3 = 0,142 

d = 2 
γ = 0,02 

c1 = 0,494 
c3 = 0,344 

d = 2 
γ = 0,005 

c1 = 0,958 
c3 = 0,479 

d = 2 
γ = 0,02 

c1 = 0, 958 
c3 = 0,479 

d = 2 
γ = 0,02 

c1 = 0,494 
c3 = 0,344 

d = 2 
γ = 0,005 

Filtru 
Eckhardt 

α = 0.99 
BFImax = 0,813 

α = 0.99 
BFImax = 

0,679 

α = 0.99 
BFImax = 

0,836 

α = 0.99 
BFImax = 

0,813 

α = 0.99 
BFImax = 

0,679 

α = 0.99 
BFImax = 0,679 

α = 0.99 
BFImax = 

0,813 
Filtru 

EWMA a = 0,007 a = 0,015 a = 0,015 a = 0,007 a = 0,015 a = 0,015 a = 0,007 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două ţări, Ucraina şi Moldova, având o formă ovală 
alungită cu strangulaţie, la intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pe care îl străbate pe o lungime 
de 700 km, lăţimea medie fiind de 120 km. Debitele medii anuale variază de-a lungul râului de la  
9,8 m3/s în or. Sambor pînă la 330 m3/s în or. Bender. 

Repartizarea scurgerii râului Nistru pe parcursul anului este deosebită, condiţionată fiind de 
specificul climateric şi orografic ale părţii superioare a bazinului. Cele mai mari debite medii lunare 
sub aspect multianual se înregistrează în perioada aprilie-iulie, în restul lunilor scurgerea este relativ 
uniformă.  

Analiza hidrografelor în timp a r. Nistru oferă informații cu privire la dinamica fluxului de 
apă, care nu se modifică esențial. Cu toate aceste se observă o diminuare artificială a fluxului de apă 
în plan regional, astfel cantitatea de apă micșorându-se de la nord la sud.  Acesp proces este 
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condiționat de regularizarea debitului râului în regiunea lacului de acumulare Dubăsari și pomparea 
apei din râu pentru diferse necesități (alimentarea cu apă potabilă a populației or. Chișinău, etc.). 

Conform datelor evidenţiate în hidrograf și aplicând metodologia BFI (Base flow index) s-a 
calculat fluxul subteran. Rezulatele finale sunt redate în tab. 3. Analizând aceste date se observă o 
corelație clară între debitul inițial – Q  și celelalte metodologii. Totodată cele mai mici valori ale 
scurgerii subterane sunt obținute conform filtrului Furey și Gupta, acestea variînd între 26,45 mm la 
Olănești și 82,91 mm – Hrușca. 

Tabelul nr. 3 
REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA DECOMPOZIȚIEI HIDROGRAFELOR 

Stația hidrologică Q Fluxul subteran minimal Fluxul subteran maximal Remarcă la fluxul subteran maximal 

Moghiliov 203.57 76.23 177.32 Metoda intervalului glisat 

Hrușca 202.44 82.91 159.96 Algoritmul Lynie și Hollick 

Camenca 171.23 63.15 126.18 Algoritmul Lynie și Hollick 

Dubăsari 172.97 66.45 149.02 Metoda intervalului glisat 

Bender 146.23 66.69 117.35 Algoritmul Lynie și Hollick 

Nezavertailovca 82.63 33.30 72.76 Metoda intervalului fix 

Olănești 58.94 26.45 48.95 Algoritmul Lynie și Hollick 

 Valorile maximale constituie 177,32 mm în punctul Moghiliov conform metodologiei 
intervalului glisat și 48,95 mm conform algoritmului lui Lynie și Hollick, în punctul de observație 
Olănești. Se observă la fel o micșorare a scurgerii subterane de la nord la sud. De asemenea se 
diferențiază o legătură funcționala între debitul de suprafață și scurgerea subterană, fapt ce poate fi 
observat în figura nr. 1.  

Fig. nr. 1 Corelația dintre scurgerea de surafață și scurgerea subterană (maximală-minimală) 

 
Rezultatele obținute în urma aplicării metodologiei spectrale au fost prelucrate statistic. 

Analiza geostatistică pentru acest studiu include determinarea principalilor parametri statistici 
descriptivi. Din tot spectru de funcții de care dispune statistica descriptivă, au fost selectați 
următorii parametri: media scurgerii subterane, deviația standardă, dispersia, aplatizarea, 
coeficientul de variație. Rezultatul modelării geostistice a fost expus în tab. 4.  
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Parametrul cel mai important investigat este constituit de media scurgerii subterane, valorile 
căreia se micșorează de la nord la sud. Analiza datelor statistice demonstrează faptul, că datele sunt 
distribuite conform legi normale, iar valoarea mediei scurgerii subterane este veridic statistic. 

 
Tabelul nr. 4 

STATITICA DESCRIPTIVĂ  A DATELOR R. NISTRU 
Stația 

hidrologică Metoda de modelare Nr. de 
zile Media Deviația 

standarda Dispersia Asimetria Aplatizarea Coeficientul 
de variație 

Moghiliov-
Podolski 

Q – debit apa 11323 203.57 203.18 41280.96 3.87 26.11 1.00 
Metoda intervalului 

glisat 11320 177.32 159.64 25486.16 3.52 21.20 0.90 

Filtru Furey și Gupta 11321 76.23 59.92 3590.94 2.24 7.01 0.79 

Hrușca 

Q – debit apa 8035 202.44 187.89 35301.69 5.38 71.38 0.93 
Algoritmul Lynie și 

Hollick 8035 159.96 90.85 8254.40 1.53 2.97 0.57 

Filtru Furey și Gupta 8031 82.91 61.35 3763.29 2.44 8.95 0.74 

Camenca 

Q – debit apa 5479 171.23 168.18 28284.12 3.27 14.61 0.98 
Algoritmul Lynie și 

Hollick 5479 126.18 70.55 4976.63 1.12 1.68 0.56 

Filtru Furey și Gupta 5477 63.15 52.06 2709.98 2.59 9.40 0.82 

Dubăsari 

Q – debit apa 12418 172.97 145.98 21310.23 3.51 21.21 0.84 
Metoda intervalului 

glisat 12402 149.02 123.00 15130.17 3.36 19.95 0.83 

Filtru Furey și Gupta 12414 66.45 46.21 2135.58 2.23 7.41 0.70 

Bender 

Q – debit apa 16406 146.23 127.92 16364.58 3.00 13.27 0.87 
Algoritmul Lynie și 

Hollick 16406 117.35 71.96 5177.74 1.65 3.68 0.61 

Filtru Furey și Gupta 16402 66.69 53.63 2875.87 2.52 8.91 0.80 

Nezavertailovca 
Q – debit  apa 3652 82.63 69.59 4842.72 2.77 10.11 0.84 

Metoda intervalului fix 3650 72.76 57.33 3286.52 2.86 11.37 0.79 
Filtru Furey și Gupta 3648 33.30 23.84 568.50 1.99 5.11 0.72 

Olănești 

Q – debit apa 11322 58.94 42.10 1772.33 2.64 9.52 0.71 
Algoritmul Lynie și 

Hollick 11322 48.95 24.35 592.75 1.62 3.48 0.50 

Filtru Furey și Gupta 11318 26.45 18.16 329.95 2.47 8.15 0.69 

Cantitatea maximă de precipitaţii (800-1000 mm şi mai mult) cade în partea montană a 
bazinului. În aval, de-a lungul cursului Nistrului, cantitatea de precipitaţii scade uniform de la 600-
650 mm pînă la 400-350 mm pe an.  

Analizând datele colectate în punctele meteo cu privire la precipitațiile medii anuale în 
corespundere cu fluxul apei de suprafață, se observă o legătură directă între cantitatea de precipitații 
care cade într-o anumită regiune și nivelul apei r. Nistru. Aceeași interdependență s-a constatat și 
între fluxul subteran și precipitații.   

Rezervele de apă subterană cresc proporţional cu capacitatea de infiltrare a zonei de aerare, 
durata topirii zăpezilor şi  creșterii cantităţii de precipitaţii. În timpul inundaţiilor de primăvară şi a 
inundaţiilor cauzate de ploile  puternice, fluxul apelor subteran creşte treptat, ajungând maximal la 
sfârşitul inundaţiilor sau a ploilor puternice. Tot odată efectele schimbărilor climatice în bazinul r. 
Nistru se resimt în primul rând prin reducerea cantităţii de apă din sursele de suprafaţă, freatice, 
precum şi  cele generate de precipitaţii. 

 
CONCLUZII 

1. Bazinul r. Nistru este amplasat în condiții meteorologice specifice, care determină formarea 
excesului de umiditate în partea nordică, ca sursă de alimentare atât a apelor subterane, cât și 
a celor de suprafață. 

2. În premieră a fost aplicată metodologia BFI (Base flow Index) de estimarea a scurgerii 
subterane din contul apelor de suprafață, cu utilizarea a 11 metodologii individuale, ce pot fi 
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aplicată și pentru alte bazine hidrologice. Rezultatele obținute sunt veridice din punct de 
vedere geostatistic.  

3. Variațiile precipitațiilor atmosferice sunt în strânsă legătură cu fluctuațiile debitul apei r. 
Nistru. Funcțional, odată cu creșterea cantității de precipitații – volumul infiltrației se 
mărește; efect observat și în sens invers. Scăderea volumului precipitațiilor de la nord la sud, 
influențează și reducerea resurselor apelor subterane, ca parte componentă a hidrografului r. 
Nistru.  
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ANALIZA COMPLEXITĂȚII CORELAȚIILOR PARAMETRILOR 
HIDROGEOLOGICI, HIDROLOGICI ȘI METEOROLOGICI 

 
Moraru Constantin, Iațco L. 

Institutul de Geologie și Seismologie 
 

Abstract. This study is dedicated to the analysis of statistical complexity of the dependence between hydrogeological, 
hydrological and meteorological parameters, for three representative river basins in the Republic of Moldova. Data characteristic is 
done on the base of parametrical statistics. The Pirson correlation coefficient was used for the evaluation of the functional 
relationships. It has been demonstrated that atmospheric precipitations are correlative with river and groundwater level and air 
temperature as well only using principle of clustering for definite period of delay. 

 
Cuvinte cheie: statistical complexity, river basins, Pirson correlation  

 
INTRODUCERE 

În prezent cercetările privind formarea resurselor și rezervele apelor subterane reprezintă o 
problemă actuală. Dat fiind faptul că calitatea și cantitatea acestora este generată de mai mulți 
factori, acest studiu și-a propus să identifice corelația parametrilor hidrogeologici, hidrologici și 
meteorologici pe baza a trei bazine hidrografice reprezentative: r. Cubolta – partea de nord a 
Republicii Moldova, r. Răut – centrul și r. Ialpug – sud, care au servit drept studiu de caz. Scopul 
cercetării este analiza complexității corelațiilor statistice a variațiilor nivelului rîurilor, apelor 
freatice, precipitațiilor atmosferice și temperaturii aerului. Studiile efectuate în cadrul prezentei 
lucrări sunt cu aspect metodologic și pot fi folosite pentru cercetări ulterioare și alte cazuri similare, 
atît în perimetrul Republicii Moldova cît și pentru alte teritorii. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Pentru studiu au fost selectate trei bazine hidrografice reprezentative a r. Cubolta (partea de 
nord a țării), r. Răut (centru) și r. Ialpug (sud). Datele inițiale includ variațiile nivelului apei în rîuri, 
în sonde pentru apele subterane, precipitațiilor lichide atmosferice și temperaturii aerului în 
decursul unui an calindaristic. Datele grafice au fost digitizate cu ajutorul softului GetData Graph 
Digitizer și formată baza de date numerice. De asemenea au fost prelucrate datele variațiilor 
debitelor acestor rîuri [2]. 

Ca instrument de lucru au fost folosite softurile Microsoft Office Excel 2010 pentru crearea 
bazei de date, Adobe Photoshop 14 pentru editarea imaginilor și ArcGIS 10.2 pentru 
georeferențierea pe hartă a rîurilor examinate, stațiilor meteorologice, hidrologice și formalizarea 
grafică a rezultatelor digitale. 

Parametrii geostatistici au fost calculați utilizînd posibilitățile funcționale ale Microsoft Excel 
2010 și SPSS 14. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Georeferențierea pe harta topografică a bazinelor rîurilor examinate a fost efectuată cu 
ajutorul softului ArcGIS 10.2.2. 

În fig. 1 se prezintă variațiile nivelului r. Cubolta și nivelul apelor subterane (două sonde) și 
variațiile cantității precipitațiilor atmosferice lichide și temperatura aerului. Perioada de 
monitorizare constituie un an calindaristic. Analiza preliminară a datelor din fig. 2 demonstrează 
faptul existenței dependenței între parametrii variabili. Această dependență este cu caracter de 
incertitudine. 

În figura 2 se arată variațiile parametrilor higrologici, hidrogeologici și meteorologici în 
cadrul bazinului r. Răut. Analiza vizuală a acestor variații denotă prezența unei dependențe neclare 
între parametrii expuși grafic. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. nr. 1. Variațiile simultane a nivelului apei r. Cubolta, apelor subterane și parametrilor meteorologici (a,b) 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. nr. 2. Variațiile simultane a nivelului apei r. Răut, apelor subterane și parametrilor meteorologici (a,b) 
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Variațiile nivelului apei r. Ialpug, suprafeței apelor subterane și a precipitațiilor lichide atmosferice 
și a temperaturii aerului sunt expuse în fig. 3. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. nr. 3 Variațiile simultane a nivelului apei r. Ialpug, apelor subterane și parametrilor meteorologici(a,b) 
În tab. 1. sunt sumarizate parametrii statistici pentru punctele de observații a r. Cubolta, Răut 

și Ialpug.  
Analiza în ansamblu a datelor statistice evidențiază faptul că corelarea datelor inițiale va fi cu 

valori mici. Calculele efectuate demonstrează această presupunere: r. Cubolta - -0.13, Răut – 0.26,  
Ialpug – 0.09 coeficientul de corelație. 

Ulterior s-a considerat că precipitațiile atmosferice reprezintă un fenomen meteorologic 
complicat. Mecanismul influenței precipitațiilor atmosferice asupra nivelul rîurilor și apelor freatice 
este diferit. În cazul rîului, nivelul este format de componenta fluxului apelor subterane, scurgerilor 
de apă de pe suprafața bazinului hidrografic și influenței directe pe suprafața activă a rîului. 
Hidrograful rîului reflectă influența precipitațiilor atmosferice în mod direct prin creșterea debitului 
rîului, care este funcțional dependent de variațiile nivelului apei. 

Fluctuațiile nivelului apelor subterane (în acest caz freatice) depind indirect de cantitatea 
precipitațiilor atmosferice. Conform conceptului ecuației balanței apei în cadrul unui bazin 
hidrografic, pînă la nivelul apelor freatice ajunge componenta infiltrației, care este numai o parte 
din volumul total al precipitațiilor (așa ca și componenta evapotranspirației și volumului de apă 
pentru scurgerile de suprafață).  

În acest context infiltrația precipitațiilor atmosferice este strict dependentă de timpul de 
parcurgere a fluxului de infiltrație prin zona stratului de sol și roci nesaturate cu apă.  
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Tabelul nr.1 
PARAMETRII STATISTICI PENTRU DATELE BAZINELOR HIDROGRAFICE REPREZENTATIVE 

r.Cubolta Precipitațiile Temperatura Nivelul 
apei în rîu 

Nivelul apei 
în sonda 752 

 

Nivelul apei  
în sonda 753 

Minimum 2.20 -12.10 96.48 98.04 33.91 
Maximum 50.23 30.21 97.33 98.52 89.88 

Media 9.87 9.06 96.74 98.30 59.20 
Mediana 7.72 10.15 96.71 98.31 55.94 
Deviația 
standardă 8.42 9.51 0.14 0.08 15.03 

Dispersia 70.82 90.49 0.02 0.01 226.01 
Indice de 
aplatizare 7.21 -0.74 2.87 1.33 -0.96 

Indice de 
asimetrie 2.21 -0.25 1.52 -0.65 0.27 

r.Răut Precipitațiile Temperatura Nivelul 
apei în rîu 

Nivelul apei 
în sonda 767 

Nivelul apei  
în sonda 766 

Minimum 2.01 -10.86 59.73 47.39 47.65 
Maximum 30.25 30.10 61.58 48.05 48.39 

Media 7.09 8.80 60.31 47.66 47.99 
Mediana 4.58 9.13 60.22 47.69 48.05 
Deviația 
standardă 6.01 9.05 0.36 0.18 0.20 

Dispersia 36.11 81.82 0.13 0.03 0.04 
Indice de 
aplatizare 2.57 -0.69 2.54 -1.07 -1.24 

Indice de 
asimetrie 1.66 -0.22 1.62 -0.02 -0.14 

r.Ialpug Precipitațiile Temperatura Nivelul 
apei în rîu 

Nivelul apei 
în sonda 907 

Nivelul apei  
în sonda 910 

Minimum 2.05 -10.94 14.82 14.11 14.70 
Maximum 42.56 23.97 15.27 14.47 15.27 

Media 8.02 10.05 14.94 14.34 15.01 
Mediana 5.53 12.27 14.93 14.37 15.02 
Deviația 
standardă 7.69 9.43 0.06 0.11 0.18 

Dispersia 59.11 88.96 0.00 0.01 0.03 
Indice de 
aplatizare 6.16 -0.91 1.27 -1.22 -1.42 

Indice de 
asimetrie 2.27 -0.42 0.55 -0.44 -0.28 

 
Din această cauză maximele precipitațiilor atmosferice și nivelului acviferului freatic nu 

coincid și sunt diferite în diferite intervale a axei timpului (ca regulă maximul nivelului apei rîului 
este după maximul precipitațiilor atmosferice și după ele maximul nivelului în acvifer). 

Selectarea acestor clastere a fost efectuată în baza dependenței nivelului apei în rău (valorile 
maximale) de efectul cumulativ al precipitațiilor atmosferice. 

În tab. 2. sunt sumarizate valorile coeficientului de corelație Pirson (r) pentru locurile de 
studiu. Analiza acestor date arată că r = 0.51 - 0.65 pentru dependența precipitații – nivelul apei în 
rîuri; r = 0.42 - 0.58 precipitații - nivelul apei în sonde; r = 0.25 – 0.43 precipitații – temperatura 
aerului. Compartimentul rîu – acviferul freatic este mai pronunțat statistic și valoarea r = (-0.52 – 
0.91). 
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Tabelul nr.2 
VALORILE COEFICIENTULUI DE CORELAȚIE A PARAMETRILOR HIDROLOGICI, HIDROGEOLOGICI ȘI 

METEOROLOGICI AI CELOR TREI BAZINE HIDROLOGICE 
 

Parametrii 
r. Cubolta 

Suma 
precipitații 

Nivelul apei 
în rîu Temperatura Nivelul apei 

în sonda 753 
Nivelul apei 
în sonda 752 

Suma precipitații 1.00     
Nivelul apei în rîu 0.58 1.00    Temperatura 0.43 -0.11 1.00   Nivelul apei în 

sonda 753 -0.06 -0.52 0.42 1.00  
Nivelul apei în 

sonda 752 0.47 0.17 0.71 -0.13 1.00 

Parametrii 
r. Răut 

Suma 
precipitații 

Nivelul apei 
în rîu Temperatura Nivelul apei 

în sonda 767 
Nivelul apei 
în sonda 766 

Suma precipitații 1.00     
Nivelul apei în rîu 0.65 1.00    

Temperatura 0.35 0.06 1.00   
Nivelul apei în 

sonda 767 0.49 0.10 0.90 1.00  

Nivelul apei în 
sonda 766 0.58 0.20 0.91 0.98 1.00 

Parametrii 
r. Ialpug 

Suma 
precipitații 

Nivelul apei 
în rîu Temperatura Nivelul apei 

în sonda 907 
Nivelul apei  
în sonda 910 

Suma precipitații 1.00     
Nivelul apei în rîu 0.51 1.00    

Temperatura 0.25 0.60 1.00   
Nivelul apeiîn 

sonda 907 0.42 0.49 0.91 1.00  

Nivelul apeiîn 
sonda 910 0.52 0.45 0.86 0.98 1.00 

 
CONCLUZII 

1. Dependența funcțională între parametrii meteorologici, hidrologici și hidrogeologici are un 
caracter statistic indirect. Această incertitudine statistică este condiționată de durata 
procesului (precipitațiile sunt momentane și finite, variațiile nivelului apei în rîu sunt 
multifuncționale și variabile, iar schimbările în nivelul apelor freatice sunt de tipul 
variațiilor elastice cu efect de întîrziere. 

2.  Modelul clasterizării precipitațiilor atmosferice permite obținerea  corelațiilor pozitive cu 
temperatura aerului atmosferic, nivelului apei în rîuri și nivelul apelor subterane. 

3. Rezultatele obținute vor fi folosite pentru metodologia divizării hidrografului apelor 
freatice, format sub influența infiltrației precipitațiilor atmosferice. Aceasta va permite 
calculul valorilor infiltrației, care se aproximează cu cu volumul resurselor naturale ale 
apelor subterane în cadrul unui teritoriu cu granițe hidrogeodinamice bine definite. 
 

Mulțumiri: Cercetarea științifică prezentă a fost efectuată în cadrul temei fundamentale 15.817.02.10F “Condițiile de 
formare și estimare regională a resurselor naturale ale apelor subterane (studiu de caz Republica Moldova)”.  
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INFLUENȚA CONDIȚIILOR CLIMATICE ÎN DISTRIBUȚIA 
ECOSISTEMELOR SILVICE (STUDIU DE CAZ) 

 
Nedealcov Maria, Donica A., Grigoraș N. 

Institutul de Ecologie și Geografie 
 

Abstract. Appropriate adaptation to new environmental conditions requires scientific research on the action of climate 
change on forest ecosystems and, in particular, on valuable indigenous species (such as oaks). This study presents the response of 
forest ecosystems to the phenomenon of climate aridization by calculating and mapping the Ellenberg coefficient (EQ), with the 
determination of areas favorable for the growth of certain types of forests, with emphasis on the Central European deciduous 
mesophilic forests, located on the South-East border of its natural area in the Republic of Moldova. The dry years will lead to the 
reduction of mesophilous forests (beech stands - EQ≤20; stands with Quercus petraea and Q. robur - EQ=20-40) in favor of 
thermophilic/dry forests with Quercus pubescens (EQ≥40) from South of country. The temporal analysis of this index (1961-2016) 
shows that in the near future, under the influence of climate change, EQ values will increase, the southern region of the country 
experiencing the most severe impact of aridization (the Northern part EQ = 33,2, the center of the country EQ = 41.0; Southern part 
EQ = 43.0) 

 
Key words: aridization, forest ecosystems, Ellenberg coefficient 

 
INTRODUCERE 

Ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova constituie un potențial biotic natural strategic, 
care prin diversitatea lor structurală şi funcţională cuprind cele mai valoroase asociaţii de vegetaţie 
naturală. Pădurile din Republica Moldova sunt predominate de specii de foioase (97,8%), dintre 
care cvercineele sunt dominante - 39,6%, urmate de salcâmete - 36,1%, frăsinete - 4,6%, cărpinete - 
2,6%, plopişuri - 1,6%, alte specii foioase - 13,4% și  răşinoasele - 2,1%. Cele mai valoroase 
arborete ale fondului forestier sunt cvercineele [2].  

Tabelul nr. 1. 
RISCURILE ŞI AVANTAJELE PRINCIPALE PENTRU SECTORUL FORESTIER NAȚIONAL 

(Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020) 
 Detalii cu privire la mărimea riscurilor/ avantajelor Nord Centru Sud 

R
is

cu
ri

 

Schimbarea compoziţiei speciilor forestiere* SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

Creşterea posibilă a mortalităţii arborilor SCĂZUT MEDIU RIDICAT 
Modificarea concurenţei speciilor MEDIU MEDIU RIDICAT 
Consecinţe negative pentru speciile sensibile la 
schimbarea temperaturii SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

Schimbarea ratei de regenerare MEDIU RIDICAT RIDICAT 
Schimbarea sensibilităţii speciilor forestiere la 
deficitul de apă MEDIU RIDICAT RIDICAT 

Schimbarea densităţii individuale a arborilor MEDIU RIDICAT RIDICAT 
Creşterea distrugerilor abiotice cauzate de incendii, 
furtuni de vânt, inundaţii şi secetă SCĂZUT MEDIU MEDIU 

Schimbarea condiţiilor fitosanitare MEDIU RIDICAT RIDICAT 

A
va

nt
aj

e 

Schimbarea producerii de biomasă** RIDICAT MEDIU SCĂZUT 

Note: * Reducerea zonelor forestiere mezofile (arboret de fag, gorun şi stejar) în favoarea pădurilor termofile de gorun cu arbori de 
scumpie şi păşuni xerofile.  

**Printre speciile amestecate carpenul şi frasinul ar putea fi cele mai vulnerabile specii în condiţiile determinate de schimbarea climei. 
Începînd cu a doua jumătate a ciclului de producţie (anii ’60 în cazul carpenului, respectiv anii ’70 în cazul frasinului) pînă către finele secolului, 
ambele specii pot înregistra o reducere de 20-40% din creşterea biomasei. 

 
Creşterea şi supravieţuirea pădurilor în viitor, în special în zonele de periferie şi tranziţie ale 

ecosistemelor, cum sunt cvercineele din Republica Moldova depind și de schimbările condițiilor 
climatice. Efectul schimbării climei asupra speciilor poate fi pozitiv sau negativ, în funcţie de 
condiţiile amplasării lor şi de schimbările regionale ale climei. Schimbarea climei ar influenţa 
condiţiile viitoare de umiditate în păduri prin schimbarea atât a temperaturii, cât şi a precipitaţiilor, 
or odată cu creşterea temperaturii, creşte pierderea de apă prin evapotranspiraţie, ceea ce duce la 
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crearea unor condiţii mai uscate/aride. Temperaturile ridicate, de asemenea, tind să reducă eficienţa 
utilizării apei de către plante, accentuând stresul de umiditate, cauzat de încălzire. 

Conform evaluării vulnerabilităţii sub aspectul mărimii impactului cu probabilitate de risc din 
cauza schimbării posibile a climei în sectorul forestier, cele mai vulnerabile zone din Republica 
Moldova ar fi: sudul (unde deja este cel mai scăzut nivel de împădurire, 7,7%) şi, parţial, centrul 
(unde în prezent se află cea mai mare suprafaţă acoperită de păduri, şi anume 209,4 mii ha, sau circa 
14,5% din teritoriul total al zonei geografice), pentru care s-a determinat cea mai mare probabilitate 
de risc asociat cu schimbarea climei (Tab. 1). 

Cercetările științifice din domeniu au demonstrate, că între procesele ecofiziologice ale 
arborilor, procesele vitale ale pădurii și parametrii meteorologici ai vremii există o dependență 
directă, îndeosebi în cazul aprovizionării arborilor cu apă, în perioada de creștere a arborilor (din 
mai până în iulie), cu influențe majore pentru lunile critice (iulie și august), care au impact decisiv 
asupra creșterii, vitalității și producției de materie organică în păduri. Rata evapotranspirației este 
mai mare în aceste perioade și ecosistemele forestiere sunt cele mai sensibile la condițiile 
meteorologice extreme[3]. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Teritoriul Republicii Moldova se află în brâul bioclimatic temperat, la contactul a două 
subregiuni bioclimatice: temperat continental (care ocupă partea de Nord și centrul țării) și temperat 
xeric (ocupă partea Sud, Sud-Estică a țării) [4]. La interferența acestor subregiuni, se află trupurile 
de pădure cercetate (Ivancea, Lozova Mare și Mereșeni), areale de tranziție, cu păduri mezofile, ce 
prezintă interes în studiile privind posibilul impact al aridizării asupra speciilor autohtone, 
edificatoare ecosistemelor silvice din regiune (în cazul nostru a cvercineelor). 

Calculul statistic privind media multianuală și indicii variabilității oferă o prezentare amplă 
privind respectarea principiului zonalității. Astfel, acest indice în partea de sud a țării este 
aproximativ cu 20 unități mai mare decît în nordul țării (Tab.2). Tot în partea de sud se observă și 
cele mai esențiale valori maxime (71,7), comparativ cu restul teritoriului. 

Tabelul nr. 2. 
ASPECTE SPAȚIALE ȘI TEMPORALE ALE EQ PENTRU  

TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA. 
EQ Briceni Chișinău Cahul 

Perioada (1961-2016) 56 56 56 
X 33,2 41,0 43,0 
σ 8,1 8,4 11,1 
Cv 24,5% 20,6% 26,1% 
Minimum 21,86 27,49 25,09 
Maximum 58,0 60,1 71,7 

Evoluția Coeficinetului Ellenberg (EQ) (Fig.1), indică că în ultimele doua decenii, 
pretutindeni, valorile acestuia se majorează, iar în unii ani, luați în parte, EQ poate întrece cu mult 
media multianuală. 

 
Fig 1. Evoluția indicelui EQ pe teritoriul Republicii Moldova. 
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Tendința cu care se manifestă majorarea Coeficientul Ellenberg în plan teritorial, la fel este 
diferită. Astfel, în sudul țării această tendință constituie 0,2356/an, față de 0,1422/an la nord și 
0,1295/an centru. Deci, analiza temporală a datelor acestui indice demonstrează că în viitorul 
apropiat, sub acțiunea schimbărilor climatice, valorile EQ se vor mări, iar partea sudică a țării va 
resimți cel mai intens impactul aridizării, ceea ce va influența și supraviețuirea speciilor de 
cvercinee din aceste arii. 

a 

 
 

b 

 
 
c 

 
Fig.2 Tendința de schimbare a indicelui EQ, 1961-2016 (a- st.Briceni; b-Chișinău; c-st.Cahul). 
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Elaborarea modelelor cartografice nemijlocit pentru trupurile de păduri supuse studiului și în 
cercetările anterioare (Ivancea, Mereșeni, Lozova Mare (Codrii)), oferă distribuția diferențiată 
ținând cont de poziția geografică, dar și de altitudinea locului. În limitele trupului de pădure 
Ivancea, valorile acestui coeficient variază între 33,2 – 38,3, Lozova Mare 28,8 – 36,3 și 31,7 – 39,4 
la Mereșeni (Fig.3).  

Datele din literatura de specialitate indică faptul, că diverse valori ale EQ prezintă o gamă 
largă de caracterizare a tipului de pădure. Astfel, zona pură de creștere a fagului coincide cu EQ 
≤20, pentru zona pădurilor de stejar-carpen, valorile EQ = 20-30, pentru zona pădurilor mezofile de 
stejar -EQ = 30-40, iar pentru zona pădurilor uscate/aride de stejar -EQ> 40 [1]. 

Compararea valorilor de referință ale EQ cu cele obținute în studiile noastre, permite să 
deducem că de la pădurile mezofile de foioase din zona temperată (care au fost și încă mai sunt 
specifice regiunii de studiu), în viitorul apropiat, sub influența aridizării climei se va trece la 
condiții climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor aride de cvercinee, cu specii termofile. 
Repartiția lor va depinde de distribuția la anumite nivele hipsometrice, pante și expoziții și de 
capacitatea de adaptare la noile condiții de mediu. 

   
a. Tr. Ivancea b. Tr. Lozova Mare c. Tr. Mereșeni 

Fig. 3. Aspecte spațiale ale EQ în trupurile de pădure cercetate 
 

CONCLUZII 
Relațiile dintre condițiile climatice și vegetație au fost abordate în numeroase studii globale și 

regionale până în prezent, în special în contextul schimbărilor climatice actuale, ceea ce impune cu 
siguranță anumite modificări în distribuția zonală și altitudinală a diferitelor specii. Prin acest 
studiu, pentru prima dată, s-a calculat și cartografiat Coeficientul Ellenberg pentru teritoriul 
Republicii Moldova, indicându-se favorabilitatea condițiilor climatice pentru dezvoltarea anumitor 
specii, cu referință la speciile autohtone de arbori (cvercineele) care, sub acțiunea aridizării climei, 
vor fi mai sensibile la variațiile de temperatură și precipitații (îndeosebi în partea sudică a țării). 
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MODIFICAREA STRUCTURII FONDULUI AGRICOL AL REGIUNII 
ECONOMICE DE SUD ȘI UNITĂȚII TERITORIAL ADMINISTRATIVE 

GĂGĂUZIA ÎN PERIOADA ANILOR 1950-2018 
 

Revenco Adelina, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,   
Revenco M., Universitatea de Stat din Moldova,  

Domenco R., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 
 
 

Abstract. Knowing the structure of agricultural land plays an important role in the development of the agricultural sector, 
the planning of the land structure and crop rotation within it. The researched region is characterized by the presence of high agro-
productive potential, represented by morpho-climatic and phyto-pedological conditions favorable for obtaining performance in the 
cultivation of a varied range of agricultural crops. This serves as a reason for researching the structure of the land fund as a whole, 
but also of the agricultural fund in particular.  

In order to ensure the sustainable development of the region, it is appropriate to study the structure of agricultural land at 
administrative unit level, which is very difficult due to frequent changes in the structure and administrative composition of the 
districts during 1950-1989, therefore the study is conducted  at the level of the republic, as the tendencies pursued as a whole 
correspond to the region in particular. 

 
Cuvinte cheie: fond funciar, fond agricol, terenuri arabile, plantații multianuale, pășuni și fânețe, potențial agro-

productiv.  
 

INTRODUCERE 
Cunoașterea structurii terenurilor agricole joacă un rol important pentru dezvoltarea sectorului 

agricol, planificarea structurii terenurilor și a asolamentului culturilor în cadrul acestora. Regiunea 
cercetată este caracterizată de prezența potențialului agro-productiv înalt, reprezentat de condiții 
morfo-climatice și fito-pedologice favorabile pentru obținerea performanțelor în cultivarea unei 
game variate de culturi agricole. Acest fapt servește ca și motiv pentru cercetarea structurii fondului 
funciar în ansamblu, dar și a fondului agricol în particular.  

În scopul asigurării dezvoltării durabile a regiunii este oportună studierea structurii terenurilor 
cu destinație agricolă la nivel de unități administrativ teritoriale, care însă se face foarte dificilă din 
motivul modificărilor frecvente ale structurii și componenței administrative a raioanelor în perioada 
anilor 1950-1989. Din acest motiv studiul este realizat la nivel de republică, întrucât tendințele 
urmărite în  ansamblu corespund și regiunii în particular.  

Până în prima jumătate a secolului XX-lea dimensiunile terenurilor agricole sau modificat 
puțin, fiind caracterizate de o pondere mare în structura fondului funciar (de circa 90 %). Structura 
terenurilor agricole reflecta direct activitățile specifice populației, astfel datorită predominării 
creșterii animalelor, o pondere foarte mare este specifică suprafețelor ocupate de fânețe și pășuni 
urmate de suprafețele cultivate cu culturi agricole. 

În a doua jumătate a secolului XX, odată cu creșterea cererii de cereale pe piața europeană, 
intervine necesitatea extinderii suprafețelor arabile și în acest scop sunt întreprinse mai multe 
măsuri, printre care menționăm: desțelenirea pagiștelor, defrișarea pădurilor și micșorarea 
suprafețelor ocupate de pășuni și fânețe care continua și după anul 1940.  

În perioada postbelică, continuă modificarea structurii fondului funciar, caracterizată de un 
grad înalt de utilizare a terenurilor în agricultură care variază între 84,2% în anul 1950 și 73,7% în 
anul 2018, calculate în baza datelor Cadastrului Funciar al Republicii Moldova (anul 1950, 2018). 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Elaborarea studiului a fost posibilă ca urmare a utilizării fondului de date privind structura 
terenurilor cu destinație agricolă reflectată în Cadastrul Funciar al Republicii Moldova pentru anii 
1950-2018, dar și a stucturii acestora la nivel de unități administrative teritoriale pentru perioada 
anilor 1964-2018, pe categorii de terenuri după cum urmează: terenuri arabile; plantații multianuale;  
pășuni și fânețe. În realizarea cercetărilor au fost utilizate metode tradiționale comparative, istorică, 
deductivă, de analiză și sinteză și contemporane de analiză a datelor cum ar fi: prelucrarea statistică 
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a datelor colectate, estimarea spațio-temporală cu utilizarea tehnici SIG (Sistem Informatic 
Geografic), în mod special al programului ArcGis10.2.2. etc. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Analiza structurii fondului agricol la nivel de republică pune în evidență descreșterea 
constantă a suprafețelor terenurilor agricole pe parcursul întregii perioade. Astfel dacă în anul 1950 
suprafața terenurilor agricole constituia 2843 mii hectare, atunci în următorii 68 ani suprafața 
acestora se micșorează cu 346,5 mii hectare, constituind în anul 2018, circa 2496,5 mii hectare, ceea 
ce este cu 12,84% mai puțin decât în anul 1950 (Tab. 1). 

Cea mai mare descreștere a suprafețelor terenurilor agricole este atestată în intervalul anilor 
1950-1980, acestea micșorându-se cu 79,5 mii ha (sau cu 2,8%) în anul 1960 față de anul 1950; cu  
69,5 mii ha (sau cu 2,5%) în anul 1970 față de anul 1960 și cu 90 mii ha (sau cu 3,34%) în anul 
1980 în raport cu anul 1970. În următoarea perioadă de timp reducerea suprafeţelor de terenuri 
agricole atestă valori mai mici după cum urmează: 38 mii ha în anul 1990 față de anul 1980; 25 mii 
ha în anul 2000 față de anul 1990; 42,8 mii ha în anul 2010 față de anul 2000 și cu 1,7 mii ha în 
anul 2018 față de anul 2010. 

Tabelul nr. 1 
DINAMICA STRUCTURII TERENURILOR CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Anul Terenuri agriole 
total, dintre care: arabile plantații multianuale pășuni și fânețe 

mii ha mii ha % mii ha % mii ha % 
1950 2843,0 2124,0 74,7 177,0 6,2 542,0 19,1 
1960 2763,5 1939,7 70,2 385,6 13,9 438,2 15,9 
1970 2694,0 1911,0 70,9 418,0 15,5 365,0 13,6 
1980 2604,0 1835,0 70,5 471,0 18,1 298,0 11,4 
1990 2566,0 1739,4 67,8 470,6 18,3 356,0 13,9 
2000 2541,0 1813,0 71,3 352,0 13,9 376,0 14,8 
2010 2498,2 1846,9 73,9 298,8 12,0 352,5 14,1 
2018 2496,5 1864,2 74,7 290,1 11,6 342,2 13,7 

Sursa: Sochircă V. Studiul economico-geografic al sectorului particular al agriculturii Republicii Moldova 
 
Urmărind modificările în structura fondului agricol al republicii constatăm faptul, că cele mai 

mari reduceri de suprafețe agricole sânt specifice pentru anii în care are loc creșterea numărului 
populației, soldată cu mărirea suprafețelor ocupate de localități și locuințe. Tot în această perioadă 
are loc restabilirea și construcția obiectivelor de menire socială și economică, creșterea   
suprafețelor ocupate de drumuri etc. condiționată de intensificarea ritmurilor de dezvoltare 
economică a republicii.   

Analiza ponderii terenurilor agricole în anul 2018, la nivel de structuri administrative 
teritoriale pune în evidență gradul înalt de asigurare a tuturor unităților administrative din cadrul 
regiunii cercetate, condiționat în primul rând de prezența formelor de relief cu altitudini mai mici, 
care nu crează dificultăți pentru cultivarea culturilor agricole. 

Cea mai mare pondere a terenurilor agricole este înregistrată în raionul Taraclia (Fig. 1), de 
peste 80% din suprafața, ceea ce constituie cu 5,3% mai mult decât media pe republică în acest an. 
Suprafețe mari agricole sunt caracteristice pentru raionul Ștefan Vodă și UTAG în care acestea 
ocupă între 78 – 80%, cu 3,3 sau 5,3% mai mult decât media pe republică în acest an, ce se 
datorează gradului slab de dezmembrare a reliefului.  

În raioanele Căușeni, Cimișlia și Basarabeasca este atestată o pondere mai mica a terenurilor 
agricole, valiabilă între 76 și 78%, iar cei mai mici indicatori sunt caracteristici pentru raioanele 
Leova, Cantemir, Cahul, în care ele ocupă mai puțin de 76%, care la fel depășește media pe 
republică cu 1,3%.    
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Figura 1. Ponderea terenurilor agricole în Regiunea de Dezvoltare Sud 

 
Ca urmare a modificării suprafețelor cu destinație agricolă, în acestă perioadă au loc 

modificări și în structura terenurilor cu destinație agricolă. Analiza structurii terenurilor cu 
destinație agricolă (Fig. 2) pune în evidență câteva tendințe:  
ü descreșterea ponderii suprafețelor arabile în perioada 1950-1990 cu 6,9% ; 
ü reducerea ponderii suprafețelor ocupate de pășuni și fânețe în perioada 1950-1980 cu 5,2%;  
ü creșterea ponderii suprafețelor ocupate de plantațiile multianuale din 1950 până în anul 1990 

de circa două ori, de la 6,2% în 1950 la 18,3% în 1990. 
De menționat, că aceste schimbări sunt condiționate de faptul, că pe piața Uniunii Sovietice 

era pronunțat deficitul de fructe, struguri de masă, vinuri, diverse conserve din fructe, iar condițiile 
climatice ale Republicii Moldova fiind prielnice pentru cultivarea unei game variate de culturi 
multianuale. 

În perioada anilor 1990-2018, în structura terenurilor cu destinație agricolă au loc procese 
inverse: 
ü creșterea ponderii suprafețelor arabile cu 6,9%;  
ü creșterea ponderii pășunilor și fânețelor cu 0,9% în anul 1990 față de anul 2000 urmată de o   

descreștere cu 1,1%; 
ü reducerea ponderii culturilor multianuale din 1990 până în 2018 cu circa 6,7%.  
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Modificările intervenite în structura terenurilor agricole după destrămarea Uniunii Sovietice 
vizează preponderent cultivarea plantațiilor multianuale care își pierd piața tradițională de realizare 
a mărfurilor, suferă de deficit de forță de muncă, de lipsă de resurse financiare și investiții pentru 
dezvoltarea afacerilor. 

 
Figura 2. Ponderea terenurilor cu destinație agricolă în Republica Moldova, 1950-2018 

 
În același timp, în structura suprafețelor ocupate de terenurile arabile se conturează  creșterea 

ușoară a acestora până în anul 2018 față de anul 1990 cu 124,8 mii hectare, sau cu 6,7%, fapt ce se 
datorează nivelului înalt al rentabilității culturilor cerialiere și oleaginoase, producția cărora poate fi 
depozitată pentru perioade mai îndelungate de timp (doi - trei ani).         

Analiza structurii terenurilor cu destinație agricolă la nivel de unități administrative teritoriale 
este realizată pentru perioada 1964-2018. Modificările intervenite în cadrul acestei categorii de 
terenuri în Regiunea Economică de Sud și UTA Gagauzia repetă aceleași tendinte specifice pentru 
întreaga republică: de reducere a suprafețelor până în anul 1995, şi de creștere a acestora în 
continuare, fiind  specifice pentru toate unitățile administrative în exclusivitate.  

Reducerea ponderii suprafețelor ocupate de terenurile arabile (1964-1995) este determinată de 
creșterea altor categorii de terenuri, dar și de eliminarea unor suprafețe degradate sau trecerea 
acestora în categoria terenurilor silvice. De menționat că un impact semnificativ asupra modificării  
suprafețelor arabile îl are și creșterea numărului populației și respectiv a suprafețelor ocupate de 
construcții gospodărești, infrastructură socială, dar și obiective industriale.     

Tabelul nr. 2 
PONDEREA TERENURILOR ARABILE ÎN CADRUL REGIUNII ECONOMICE DE SUD ȘI UTAG  

ÎN PERIOADA 1964 – 2018 

Raioane, unitate teritorial 
administrativă 

Terenuri arabile, %,  
1964 1975 1985 1995 2018 

Basarabeasca     50,75 46,33 68,92 
Cahul 59,93 58,29 56,28 49,97 76,09 
Cantemir       50,76 71,19 
Caușeni 61,21 61,13 61,96 57,69 74,73 
Cimișlia  57,92 55,64 54,77 51,76 72,62 
Leova 58,81 54,8 52,28 44,89 70,58 
Suvorov (Ștefan Vodă) 63,81 61,67 61,17 58,98 77,71 
Taraclia     55,88 51,37 79,78 
Comrat  61,34 56,95 55,05 48,04 UTA 

Gagauzia 
75,51 

Ceadâr-Lunga  63,33 61,67 63,18 55,97 
Vulcănești 65,48 61,26 57,83 55,99 
 Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova, anul 1964; 1975; 1985; 1995; 2018 
 

În următoarea perioadă (1995-2018) este constatată creșterea ponderii suprafețelor ocupate de 
terenuri arabile, (Tab. 2) în raionul Cahul (în anul 2018 cu 16,16% mai mult decât în anul 1964), 
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urmat de raionul Cimișlia (cu 14,7 %), Ștefan Vodă (cu 13,90 %), Caușeni (cu 13,52 %) etc.. 
Creșterea suprafețelor acestora este determinată de reducerea celor cultivate cu culturi multianuale, 
dar și de prezența condițiilor climatice și a formelor de relief care condiționează productivitatea și 
rentabilitatea înaltă a culturilor cerialiere și oleeaginoase caracteristice acestei regiuni.  

Tabelul nr. 3 
PONDEREA PLANTAȚIILOR MULTIANUALE ÎN CADRUL REGIUNII ECONOMICE DE SUD ȘI UTAG  

ÎN PERIOADA 1964 – 2018 
Raioane, unitate teritorial 

administrativă  
Plantații multianuale, %, 

1964 1975 1985 1995 2018 
Basarabeasca     19,78 16,16 12,37 
Cahul 12,02 14,77 18,52 16,57 15,50 
Cantemir       13,41 12,75 
Caușeni 1,48 15,28 17,19 15,53 12,63 
Cimișlia  11,53 14,42 15,49 15,00 12,09 
Leova 12,02 14,63 19,84 13,91 10,01 
Suvorov (Ștefan Vodă) 13,94 17,34 16,88 15,2 13,23 
Taraclia     17,89 16,62 8,39 
Vulcănești 11,29 14,69 21,74 17,65 UTA 

Gagauzia  
12,75 

Comrat  10,3 15,17 18,67 15,37 
Ceadâr-Lunga  13,65 16,25 16,26 16,24 
Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova, anul 1964; 1975; 1985; 1995; 2018 

 
La fel ca și în cazul terenurilor arabile, în ponderea suprafețelor ocupate de plantații 

multianuale în cadrul regiunii cercetate se manifestă aceleași tendințe caracteristice întregii 
republici, marcate de o creștere din anul 1964 până în anul 1985 (Tab. 3) și de descreșterea acestora 
până în anul 2018. 

Cea mai mare creștere în perioada anilor 1964-1985 este înregistrată în raionul Caușeni, în 
care în anul 1964 suprafețile ocupate de plantații multianuale ocupau 1,48% din totalul suprafeților 
cu destinație agricolă, iar în anul 1985 – 17,19%, sau cu 15,71 % mai mult, urmat de raioanele 
Vulcănești, cu o creștere de 10,45%, Comrat cu 8, 37%, Leova cu 7,64% etc..  

În perioada anilor 1985-2018 suprafețele ocupate de plantații multianuale se micșorează în 
dimensiuni, astfel, cea mai mare descreștere este atestată în raionul Leova (cu 9,83%) urmat de 
raionele Taraclia (9,5%), Basarabeasca (7,4%) etc.. 

Printre cauzele care au favorizat creșterea suprafețelor ocupate de culturile multianuale în 
perioada anilor 1964-1985 se enumără: prezența condițiilor favorabile pentru cultivare, cererea 
sporită de fructe și struguri pe piața Uniunii Sovietice deschisă până în anul 1990, productivitatea 
înaltă a acestor culturi, prezența tradițiilor de cultivare etc. Un impact negativ asupra suprafețelor 
cultivate cu viță de vie la avut aprobarea în anul 1985 în URSS a legii cu privire la reducerea 
consumului de alcool și lupta cu alcoolizmul, în rezultatul căreea au fost lichidate suprafețe 
însemnate de plantații de viță de vie afectând în mod special raioanele din componența actualei 
UTAG. După destrămarea URSS din cauza investițiilor mai mari necesare pentru cultivarea 
plantațiilor multianuale, a instabilității pieții de realizare a mărfurilor, mai puțini dintre fermieri 
solicită să planteze astfel de culturi. 

Ponderea suprafeților ocupate de pășuni și fânețe sa aflat în descreștere din anul 1964  până în 
anul 1985 din cauza valorificării terenurilor de versant, cu un substrat litologic ușor erodabil sub 
terenuri agricole, valorificării și desecării terenurilor înmlăștinite, dar și din cauza aplicării 
metodelor noi de creștere a ovinelor și bovinelor, în ferme specialzate unde în calitate de hrană se 
folosesc resturile de la prelucrarea culturilor cerialiere, culturi furagere, nutrețuri combinate, etc.. 
Valorificarea suprafețelor de fânețe și pășuni se realizează neglijând rolul acestora în protecția 
antierozională a solurilor. Astfel, cea mai mare descreștere este înregistrată în raionul Comrat (7,71 
%), urmată de raionele Leova (cu 6,52 %), şi Căușeni cu 5,68 % (Tab. 4) etc.. 
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 Tabelul nr. 4 
PONDEREA PĂȘUNILOR ȘI FÂNEȚELOR ÎN CADRUL REGIUNII ECONOMICE DE SUD ȘI UTAG  

ÎN PERIOADA 1964 – 2018 
Raioane, unitate teritorial 

administrativă 
Pașuni și fânețe, % 

1964 1975 1985 1995 2018 
Basarabeasca   12,58 17,16 18,71 
Cahul 14,93 12,23 10,23 9,45 8,41 
Cantemir    13,12 16,06 
Caușeni 12,47 9,37 6,79 9,08 12,64 
Cimișlia  18,62 14,63 12,72 14,04 15,28 
Leova 17,95 13,04 11,44 17,66 19,41 
Suvorov (Ștefan Vodă) 8,03 6,97 6 6,86 9,06 
Taraclia   12,7 13,2 11,83 
Comrat  19,01 13,18 11,3 16,69 UTA 

Gagauzia 
11,74 

Ceadâr-Lunga  11,45 9,48 7,31 8,56 
Vulcănești 10,75 10,26 6,94 8,48 

        Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova, anul 1964; 1975; 1985; 1995; 2018 
 

Creșterea ponderii pășunilor și fânețelor după anul 1985 este marcată de retragerea din 
circuitul agricol a terenurilor degradate, de creșterea suprafețelor de pârloagă atribuite aceleiași 
categorii, dar și de distrugerea fermelor și complexelor zootehnice și revenirea în mare parte la 
pășunatul terenurilor, fapt ce atenționează asupra deficitului de pășuni. În limitele regiunii cercetate 
cea mai mare creștere este constatată pentru raionul Leova, cu 7,97 %, urmat de raionele 
Bsarabeasca cu 6,13 %, şi Caușeni cu 5,85 %, în care ponderea suprafețelor ocupate de pante este 
mai mare. 

  
CONCLUZII 

1. Regiunea cercetată este caracterizată de prezența potențialului agro-productiv înalt, 
reprezentat de condiții morfo-climatice și fito-pedologice favorabile pentru obținerea 
performanțelor în cultivarea unei game variate de culturi agricole, motiv din care necesită a fi  
cercetată în cadrul fondului funciar în ansamblu, dar și a fondului agricol în particular. 

2. În a doua jumătate a secolului XX, continuă modificarea structurii fondului funciar, 
caracterizată de un grad înalt de utilizare a terenurilor în agricultură care variază între 84,2% în anul 
1950 și 73,7% în anul 2018 calculate în baza datelor Cadastrului Funciar al Republicii Moldova 
(anul 1950, 2018). 

3. Analiza structurii fondului agricol la nivel de republică pune în evidență descreșterea 
constantă a suprafețelor terenurilor agricole pe parcursul întregii perioade, astfel dacă în anul 1950 
suprafața acestuia constituia 2843 mii hectare, atunci în următorii 68 ani suprafața acestora se 
micșorează cu 346,5 mii hectare, alcătuind în anul 2018 2496,5 mii hectare, ceea ce constituie cu 
12,84% mai puțin decât în anul 1950. 

4. Cea mai mare pondere a terenurilor agricole în anul 2018 este înregistrată în raionul 
Taraclia (Fig. 1), de peste 80% din suprafața, ceea ce constituie cu 5,3% mai mult decât media pe 
republică în acest an. Suprafețe mari agricole sunt caracteristice pentru raionul Ștefan Vodă și 
UTAG în care ocupă între 78 – 80%, cu 3,3 sau 5,3% mai mult decât media pe republică în acest an, 
ce se datorează gradului slab de dezmembrare a reliefului.  

5. Analiza structurii terenurilor cu destinație agricolă (Fig. 2) pune în evidență câteva 
tendințe:  

ü reducerea ponderii suprafețelor arabile în perioada 1950-1990 cu 6,9% ; 
ü reducerea ponderii suprafețelor ocupate de pășuni și fânețe în perioada 1950-1980 cu 

5,2%;  
ü creșterea ponderii suprafețelor ocupate de plantațiile multianuale din 1950 până în anul 

1990 de circa două ori, de la 6,2% în 1950 la 18,3% în 1990. 
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6. În perioada anilor 1990-2018, în structura terenurilor cu destinație agricolă au loc procese 
inverse: 

ü creșterea ponderii suprafețelor arabile cu 6,9%;  
ü creșterea ponderii pășunilor și fânețelor cu 0,9% în anul 1990 față de anul 2000 urmată de 

o   
descreștere cu 1,1%; 
ü reducerea ponderii culturilor multianuale din 1990 până în 2018 cu circa 6,7%.  
7. În perioadă (1995-2018) este constatată creșterea ponderii suprafețelor ocupate de terenuri 

arabile, (Tab. 2 ) în raionul Cahul (în anul 2018 cu 16,16% mai mult decât în anul 1964), urmat de 
raionele Cimișlia (cu 14,7 %), Ștefan Vodă (cu 13,90 %), Caușeni (cu 13,52 %) etc.. Creșterea 
suprafețelor acestora este determinată de reducerea celor cultivate cu culturi multianuale, dar și de 
prezența condițiilor climatice și a formelor de relief care condiționează productivitatea și 
rentabilitatea înaltă a culturilor cerialiere și oleaginoase caracteristice acestei regiuni.  

8. Ponderea suprafețelor ocupate de plantații multianuale în cadrul regiunii cercetate se 
manifestă cu aceleași tendințe specifice întregii republici, marcate de o creștere din anul 1964 până 
în anul 1985 și de descreșterea acestora până în anul 2018. Cea mai mare creștere în perioada anilor 
1964-1985 (Tab. 3) este înregistrată în raionul Caușeni, în care în anul 1964 suprafețile ocupate de 
plantații multianuale ocupau 1,48% din totalul suprafețelor cu destinație agricolă, iar în anul 1985 – 
17,19%, sau cu 15,71 % mai mult, urmat de raionele Vulcănești, cu o creștere de 10,45%, Comrat 
cu 8, 37%, Leova cu 7,64% etc..  

9. Valorificarea suprafețelor de fânețe și pășuni se realizează neglijând rolul acestora în 
protecția antierozională a solurilor. Astfel, cea mai mare descreștere este înregistrată în raionul 
Comrat (7,71 %), urmată de raionele Leova (cu 6,52 %), Căușeni cu 5,68 % (Tab. 4) etc.. Ponderea 
suprafeților ocupate de pășuni și fânețe sa aflat în descreștere din anul 1964  până în anul 1985 din 
cauza valorificării terenurilor de versant, cu un substrat litologic ușor erodabil sub terenuri agricole, 
valorificării și desecării terenurilor înmlăștinite, dar și din cauza aplicării metodelor noi de creștere 
a ovinelor și bovinelor, în ferme specialzate unde în calitate de hrană se folosesc resturile de la 
prelucrarea culturilor cerialiere, culturi furagere, nutrețuri combinate, etc. 
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CONSERVATION OF PLANT GENETIC RESOURCES IN THE CONTEXT  

OF CLIMATE CHANGE 
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Abstract. Plant genetic resources (PGR) play an important role in sustainability, resilience and adaptability to different 

environment conditions. While the loss of PGR is attested day-by-day due to various threats, such as climate change, it is important 
to collect and conserve this diversity. The germplasm exploration and collection have resulted in accumulation of enormous genetic 
diversity of crop plants. Therefore, concerted efforts need to be made for its characterization, evaluation and identification of trait 
specific accessions. Characterization and evaluation is the key to assess the potential and actual value of germplasm. The good 
characterization and evaluation of PGR can provide breeders with valuable information on the genetic resources for their possible 
use in breeding programmes. 
 

Keywords: Characterization, Evaluation, Descriptors, Plant genetic resources, Ex situ conservation, Climate 
change  
 

INTRODUCTION 
Plant genetic resources (PGR) for food and agriculture are the biological cornerstone of global 

food security. They are vital both in maintaining current food production and in confronting future 
challenges [7].  

Genetic resources provide basic material for selection and improvement through breeding. 
Gene banks serve as repositories of genetic variation, which includes landraces, farmers ‘varieties, 
breeding material, genetic stocks, obsolete and modern varieties, wild and weedy relatives of 
cultivated plants, and potential domesticates such as wild species. Currently, more than 1,750 
individual gene banks are in place across the globe, and about 130 of which hold more than 10,000 
accessions each. The total number of accessions conserved by ex situ methods worldwide has 
increased by approximately 20 per cent since 1996, reaching 7.4 million [12; 4] 

Genetic diversity offers plant breeders and farmers the options to develop new and more 
productive crop varieties, that are resistant to virulent pests and diseases and adapted to changing 
environments [8]. 

The valuable genetic resources is being lost day-by-day due to various threats such as narrow 
genetic base due to directional selection, deforestation, industrialization, biotic or abiotic stresses, 
climate change. One of the most significant threats for agriculture and human society in the 21 
century is climate change [2]. 

Climate change poses significant risks to future crop productivity as temperatures rise, rainfall 
patterns become more variable and pest and disease pressures increase. The use of plant genetic 
resources to develop varieties more tolerant to rapidly changing environmental conditions will be an 
important part of agricultural adaptation to climate change [6]. 

If genetic diversity is lost, the main goal needs to be the collection and conservation of this di-
versity in a systematic manner. Exploration, collection, exchange conservation, evaluation and 
documentation are the main principles of conserving PGR. Ex-situ (storing diversity in gene banks) 
and in situ (on-farm) conservation are the strategies mainly used for conserving diversity found 
within the species of cultivated plants. 

Importance of the conservation and sustainable use of biodiversity, and the need for benefit-
sharing arrangements was mentioned in the Convention on Biological Diversity in 1992 and was 
the subject of Global Plan of Action (GPA) for Conservation and sustainable Use of Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture (PGRFA) in 1996. The GPA listed 20 priority activities 
(reduced to 18 in the Second GPA) in the areas of in situ and ex situ PGRFA conservation, 
utilization and institutions capacity building [3]. Improved C&E was one of the activities to which 
priority was given. 

The major factor responsible for low utilization of plant genetic resources worldwide is the 
lack of information about potential value of germplasm. Therefore, characterization and evaluation 
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of plant genetic resources for different morpho-physiological traits for abiotic stress and their 
reaction to different biotic factors is required for their efficient utilization in the breeding 
programmes [1]. 

In the context of genetic resources the characterization and evaluation of germplasm is the 
description of a particular accession. It covers the whole range of genebank activities starting from 
the acquisition of the new samples by the curator and growing these for seed, characterization and 
preliminary evaluation, and also for further detailed evaluation and documentation. The 
internationally accepted descriptors and descriptor states should be used to record observation such 
as those developed by UPOV, USDA, and Bioversity International (formerly known as IPGRI / 
IBPGR).  

The utilization of plant genetic resources preserved in ex situ genebank collections is 
dependent upon the degree and the quality of available information [10].  
 

MATERIALS AND METHODS 
Documentation of plant genetic resources, as well as services to collection curators, gene bank 

managers, and users of the genetic resources are provided by the National Information System - 
ReGen. ReGen consists of two type of information - passport, characterization/evaluation data, 
which use a common unique identifier – the national accession number.  

ReGen is based on a relational data model. The schema consists of tables. Between tables 
through indexation may establish certain relationships that allow fast search of necessary 
information. Each table has “dbf”. extension [11].  

A number of techniques are available for characterization and evaluation: agro-morphological 
traits; biochemical traits, and molecular or DNA based markers. The use of these methods depends 
upon the need, type and nature of the plant material.  

The characterization/evaluation of germplasm starts with the adoption of an appropriate 
descriptors list. Most of the descriptors for characterization/evaluation are species-specific. They 
are regarded as a standardized characterization system, which provide an international format and a 
universally understood “language” for describing the diversity of crops. 

The descriptors could be qualitative and quantitative traits. The qualitative descriptors are 
morphological, physiological and molecular traits, whereas quantitative descriptors are subject to 
environmental factors such as edible yield and components, host plant resistance, stress tolerance 
etc. Descriptors states are a numeric value, a code within a scale, or a qualifier for any traits. The 
morpho-agronomic characterization consists in the analysis of germplasm, using specific 
descriptors developed by Bioversity International (IPGRI / IBPGR), the UPOV (International 
Union for the Protection of New Varieties of Plants, http://www.upov.int/portal/index.html.en) or 
USDA-GRIN (United States Department of Agriculture-Germplasm Resources Information 
Network) descriptors, or other descriptors that curators design on their own for specific needs. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
The characterization and evaluation, as well as the documentation of plant genetic resources 

are the key of PGR utilization. In spite of large collections available across the world, only limited 
number of germplasms accessions (<1%) have been utilized in crop improvement programs such as 
in wheat, maize, spring barley, soybean and other grain legumes. The large sizes of many of these 
ex-situ germplasm collections not only complicate their characterization, evaluation, but also their 
utilization and maintenance [9].  

Characterization refers to recording highly heritable traits, usually controlled by a single or 
very few genes, while evaluation refers to traits depending on several to many genes, whose 
expression is usually environment-dependent. Germplasm evaluation deals with the assessing the 
agronomic potential of an accession including quality parameters and response to various abiotic 
and biotic stresses. Evaluation of germplasm resources is necessary to identify the appropriate 
germplasm with a target trait for their further utilization. 
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In order to facilitate standardization of information obtained during characterization/ 
evaluation, Bioversity International has been coordinating the development, publication and updates 
of various plant descriptor lists in close cooperation with crop experts and genebank curators.  

Since 1976, Bioversity developed a standard documentation system and an internationally 
agreed terminology to describe the accessions maintained at ex situ collections [5]. The main ideas 
for these activities was to improve the quality of accession-level information, rationalize 
conservation efforts reducing duplicates, and facilitate data comparison and exchange across 
collections. In this context, Bioversity has published over 100 crop descriptor lists (DLs). While the 
first DLs simply provided a minimum set of traits useful to describe the specific crop, the following 
revisions were more comprehensive, including passport, management, environment and site 
characterization and evaluation descriptors. 

For recording data on characterization and evaluation of PGR in ReGen are used Biodiversity 
crop descriptors and others, that are included descriptor states and rankings. A lot of information is 
documented manually and only a small part of these data has been computerized. In ReGen only 
4% are the characterization/evaluation data. Most of accessions are described using passport data, 
which corresponds to the FAO / Bioversity Multi- Crop Passport Descriptors). 

124 accessions of maize were characterized based on 20 morphological parameters, using the 
CIMMYT/IBPGR (1991) descriptors for maize (Zea mays L.). 62 accessions of chick pea (Cicer 
arietinum L.) were characterized/evaluated according to the IBPGR / CRISAT / ICARDA (1993) 
descriptors for chick pea. Also, can be mentioned the collections of pepper (Capsicum annuum L.), 
characterized by the Bioversity (IPGRI) descriptor (1995) and eggplant (Solanum melongena L.) by 
the UPOV descriptors. The database contains passport data and characterization /evaluation data of, 
152 pepper samples and 48 samples of eggplants according to Bioversity.  

Descriptors used for the evaluation of eggplant, pepper and tomato include morphological 
characters (plant, leaf, flower, fruit, seed), biological characters (phenology, vegetation period, 
disease resistance) and agronomic characters (yield, chemical composition). Phenological 
characters include: number of days from emergence to flowering, number of days from emergence 
to first fruit formation, number of days from flowering to first fruit formation, number of days from 
emergence to technological ripeness. 

Morphological characters refer to: plant height; stem - height of main stem, stem – foliage, 
stem – pubescence; leaf size (cm), leaf type, leaf surface, leaf color; inflorescence type, 
inflorescence texture; flower size, flower type; fruit type, fruit weight (g), fruit surface; fruit color; 
seeds - seed number per fruit, seeds - 1000 seed-weight; color. Agronomic characters cover the 
information on yield of marketable fruits per hectare (kg). 

One of the important steps in utilization of germplasm is the distribution of germplasm with 
specific traits for need based research to different crop specific institutes/researchers. Based on the 
characterization and evaluation work carried out over the years, several accessions have been 
identified in different crops for desirable traits, which can be of value in crop improvement.  

The need for characterization/evaluation data is significant, because the generated data 
contributes to enhance the use of PGR, and to facilitate the exchange of information and materials 
between stakeholders (breeders, farmers, etc.). 
 

CONCLUSION 
Plant Genetic diversity is the foundation of crop improvement, while, genetic resources are 

the base of genetic diversity. Genetic diversity provides farmers and plant breeders with options to 
develop, through selection and breeding, new and more productive crop varieties, that are resistant 
to virulent pests and diseases and adapted to changing environments, such as climate change. In this 
context, collection, characterization and evaluation of all available genetic resources are the most 
important prerequisite. The characterization and evaluation, as well as the documentation of plant 
genetic resources are the key of their utilization 
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Abstract. Farmer is a vital economic activity for society, being the sector that contributes to maintaining the stability of the 

economy and mitigating the crisis. In the current context, technical and technological equipment of agriculture and rural areas are 
important factors of economic growth that ensure compatibility with European structures in meteorological conditions. Agricultural 
experts estimate that the drought and other dangerous weather phenomena can reduce annual agricultural output by about 30-50%, 
yet agricultural losses are also accentuated by the lack of an extensive and functional irrigation system. 
 

Cuvinte cheie: echipare tehnică, agricultura ecologică, încălzire globală, fonduri europene, export. 
 

INTRODUCERE 
Seceta şi deşertificarea afectează dezvoltarea durabilă prin interrelaţie cu problemele sociale, 

pe care le generează şi le potenţează: 
- reducerea rezervelor de apă, a potenţialului de producere a hranei şi, implicit, a siguranţei 

alimentare a populaţiei; 
- sărăcia, ca cea mai gravă disfuncţie din zonele afectate de aceste fenomene; 
- deteriorarea sănătăţii populaţiei, datorită consumului inadecvatde hrană, care generează 

anemie, malnutriţie şi subnutriţie. De regulă, cele mai expuse la caniculă sunt aglomerările urbane, 
unde temperaturile sunt amplificate prin prezenţa masivă a betonului şi asfaltului ce înmagazinează 
o mare cantitate de căldură. 

Încălzirea globală a climei, resimţită tot mai puternic, în ultimii ani în România, ca şi în alte 
ţări ale lumii, este un factor declanşator al unui lanţ nesfârşit de consecinţe, ce afectează tot mai 
sensibil activităţile social-economice şi calitatea vieţii. Prin încălzire globală, specialiştii înţeleg 
creşterea temperaturilor medii ale atmosferei, înregistrate în ultimele două secole şi măsurate în 
imediata apropiere a solului şi a apei oceanelor. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Agricultura, o ocupaţie tradiţională pentru ţara noastră – 28% din populaţie fiind ocupată în 
acest domeniu – este puternic dependentă de condiţiile metodologice. Ca urmare, agricultura 
reprezintă cea mai vulnerabilă ramură economică faţă de secetă, grindină, ploi excesive ş.a. este 
afectată, în special, producţie vegetală, ale cărei probleme se transferă şi în zootehnice. Pierderile 
cele mai importante sunt legate de calamitarea culturilor de cereale. 

Agricultura este o ramură strategică în mare majoritate a statelor lumii, întrucât asigură 
satisfacerea necesarului de consum alimentar şi a materiilor prime pentru unele industrii 
agriculturii, contribuind la procesul de creştere economică şi asigură armonizarea dezvoltării 
interne, îndeplineşte funcţia de protejare şi conservare a mediului ambiant şi menţine echilibrul pe 
Terra. 

Agricultara reprezintă o activitate economică vitală pentru societate, fiind sectorul care 
contribuie la menţinerea stabilităţii economiei şi la atenuarea crizei. În contextul actual, echiparea 
tehnică şi tehnologică a agriculturii şi a zonelor rurale sunt factori importanţi ai creşterii economice 
care asigură compatibilitatea cu structurile europene în condiţiile meteorologice. 

Dezechilibrele din economia agricolă, generate de lipsa resurselor financiare, de instabilitatea 
şi înapoierea structurilor de exploatare, menţin România printre statele membre ale UE care au 
performanţe agricole scăzute. 

Având condiţii pedoclimatice favorabile unui număr de culture şi speciilor de animale 
răspândite în Europa, România deţine un potenţial de producţie ridicat şi avantaje comparative în 
cadrul pieţei unice. Pentru punerea în valoare a acestor avantaje şi transformarea lor în avantaje 
competitive, care să aducă beneficii economice, sunt necesare transformării structurale rapide şi de 
fond menite să integreze agricultura României în structurile europene şi să asigure apropierea de 
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eficienţa ”modului agricol european”. Acest model care s-a transformat într-o perioadă de timp, cu 
un puternic sprijin logistic şi financiar din partea Comunităţii şi a fiecărui stat membru, se 
caracterizează prin: 

- existenţa unui sector viabil, competitive, care produce la înalte standarde de  calitate, în 
condiţii de eficienţă; 

- obţinerea unor producţii care asigură securitate alimentară şi un grad ridicat al 
autosuficienţei alimentare la nivelul Comunităţii şi în majoritatea statelor membre la nivel naţional; 

- practicarea unor sisteme de producţie diversificate, inclusiv tradiţionale şi ecologice, care 
contribuie la dezvoltarea multifuncţională a sectorului agricol şi protecţia mediului; 

- promovarea metodelor de producţie sănătoase şi respectoase faţă de mediu, în vederea 
obţinerii unor produse de  calitate şi la preţuti rezonabile, care răspund tot mai mult cerinţelor 
dezvoltării durabile a producţiei şi a consumului; 

- diversificare activităţilor economice în comunităţile rurale pentru crearea de locuri de muncă 
şi posibilităţi de creşterea a veniturilor alternative locuitorilor şi stabilizarea tineretului în aceste 
zone; 

- creşterea rolului comunităţilor locale în luarea deciziilor prin descentralizarea şi 
îmbunătăşirea managementului în profil teritorial şi la nivelul exploataţiilor. 

Modelul agricol european se află în continuă schimbare ca urmare a transformărilor care au 
loc pe plan intrenaţional şi comunitar. Agricultura nu se poate menţine în condiţiile globalizării şi a 
crizelor pe baza „dictatului pieţei”, cum nu poate răspunde exigenţelor consumatorilor decât 
apropiindu-se de piaţă prin realizarea unei oferte competitive. 

Specialiştii în agricultură estimează că seceta şi celelalte fenomene meteorologice periculoase 
pot diminua anual producţia agricolă românească cu circa 30-50% dar totuşi pierderile din 
agricultură sunt accentuate şi de lipsa unui sistem de irigaţii extins şi funcţional. Sistemul de irigaţii 
existent înainte de 1989, de peste 3 milioane hectare, a fost distrus în cea mai mare parte, în 
momentul de faţă suprafaţa irigată din România fiind de numai 563.000 hectare. Scăderea 
producţiei agricole afectează securitatea alimentară, ceea ce măreşte riscurile de alterare a stării de 
sănătate a populaţiei. În zonele direct afectate există o incidenţă mai ridicată a bolilor de nutriţie şi a 
altor boli asociate malnutriţiei, cum este tuberculoza, cunoscută şi ca „boală a sărăciei”. Harta 
riscului la inundaţii arată că cea mai mare parte a ţării noastre este vulnerabilă la acest tip de 
dezastru. Zonele cu cel mai mare risc sunt situate, în special, în bazinele hidrografice ale unor râuri 
mari (Mureş, Someş, Crişuri, Oltul superior, Siret), în zonele din lungul Dunării şi-n delta acestui 
fluviu, precum şi pe râurile mici din partea centrală a Moldovei, care suferă periodic 
consecinţeleinundaţiilor. Principalele cauze ale inundaţiilor sunt legate de condiţiile climatice, care, 
datorită încălzirii globale, şi-au modificat caracteristicile (cantităţi mari de precipitaţii în timp scurt, 
frecvenţa mare a precipitaţiilor în anumiţi ani, alternanţa perioadelor ploioase cu perioadele 
secetoase, prezenţa furtunilor în timpul ploilor), de neefectuarea unor lucrări destinate apărîrii 
împotriva inundaţiilor (în momentul de faţă, 40% din zonele inundabile ale ţării au rămas 
neprojate), de extinderea defrişărilor şi neefectuarea de împăduriri, de construcţia defectuoasă a 
barajelor şi digurilor de protecţie, precum şi de nerespectarea condiţiilor de întreţinere a acestora, de 
amplasarea necorespunzătoare a unor construcţii etc. principalele efectuate ale inundaţiilor sunt de 
natură economică, socială şi de mediu. 

Rolul agriculturii este deosebit de important pentru România, îndeplinind funcţii complexe, 
precum: funcţia alimentară, care asigură satisfacerea uneia dintre cele mai importante necesităţi 
umane şi funcţia socio-economică, fiind un element de bază al zonelor rurale încreştarea veniturilor 
şi a locurilor de muncă în diverse sectoare (servicii, industriile din amonte şi aval de agricultură, 
infrastructurii rurale etc.), funcţia de protecţie a mediului şi dezvoltarea durabilă. 

Agricultura reprezintă o activitate foarte importantă pentru economia românească, întrucât 
deţine o pondere relativ ridicată în PIB, comparativ cu alte state membre ale UE. Scăderea ponderii 
în PIB, de la 18-20% în primele etape ale tranziţiei la 5,6% în 2015, la 3,5% în 2016 iar in anul 
2017 de 4,4% şi de 7,2% în 2018, nu înseamnă că agricultura nu rămâne un sector vital al 
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economiei. Această reducere se datorează pe de o parte diversificării şi restructării economiei, iar pe 
de altă parte dificultăţilor majore ale periopadei de aşezare a agriculturii pe baza proprietăţii private 
şi modernizare tehnică care au condus la stagnarea producţiei. 

Agricultura României are o contribuţie importantă la asigurarea pieţei interne cu produse 
alimentare şi bunuri de natura agricolă prelucrate de diferite industrii, precum şi la exportul total. 
Contribuţia agriculturii la consumul intern nu este satisfăcătoare. Nivelul autoconsumului populaţiei 
este ridicat în special în zonele rurale. În acelaşi timp, consumul urban se asigură , la unele produse 
în proporţie ridicată din import. 

România deţine 4,35% din populaţia şi 5,44% din suprafaţa agricolă utilizată a UE-27 (locul 6 
în total SAU a UE - 27). Faţă de majoritatea statelor membre, România are o suprafaţă agricolă 
utilizată şi o suprafaţă arabilă pe locuitor (de 0,64 şi respectiv 0,40 ha) mult mai mare, fac excepţie 
Irlanda (0,96 ha SAU/loc), Letonia şi Lituania (0,78 ha SAU/loc) şi Estonia (0,68 ha SAU/loc). 
Dacă avem în vedere calitatea potenţială a solurilor, România are avantaje comparative importante 
pentru obţinerea unor randamente ridicate la o gamă largă de culturi. 

Datele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale arată că a exportat în total, în primele 
nouă luni ale anului trecut, produse agroalimentare de peste 4,4 miliarde euro şi a importat de peste 
5,2 miliarde de euro, deficitul înregistrat majorându+se cu 79% până la 757,34 milioane de euro, 
comparativ cu aceeaşi periodă din 2016.  

În anul 2018, exporturile de produse agricole au fost de 8,4 miliarde euro 7,87 mil. tone de 
cereale, în scădere cu 5,6% faţă de 2016 iar importurile de 9,3 miliarde euro o creştere cu 29,3%faţă 
de 2017. 

Principalele obiective pe termen mediu ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
sunt: 

- asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, 
pentru a se garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive; 

- creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană 
şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole, inclusiv prin acţiuni specifice de 
informare; 

- creşterea absorţiei fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; 
- eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare; 
- stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor 

agricole; 
- accelerarea procesului de dezvoltarea rurală, inclusiv a serviciilor din spatiul rural; 
- modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la 

schimbările climatice; 
- dezvoltarea sectorului pescăresc; 
- susţinerea cercetării agricole, a informării, consultanţei, extensiei şi a formării profesionale în 

agricultură; 
- reforma structucturilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 
-dezvoltarea şi protecţia zonei montane; 
- dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. 

Populaţia agricolă a României, excesiv de numeroasă, este slab ocupată şi ineficient utilizată. 
Ca urmare, veniturile scăzute şi şomajul rural determină extinderea sărăciei şi migraţia externă. În 
totalul populaţiei ocupate cu timp total de muncă a UE-27, România deţine 18,8% (2.205,28 mii 
persoane) faţă de 6,878 % Franţa, 1,41 Olanda etc. excedentul de forţă de muncă creează dificultăţi 
în asigurarea veniturilor familiilor şi creşterea productivităţii muncii. Măsurile necesare pentru 
reducerea populaţiei agricole şi pentru utilizarea integrală a timpului de muncă rezidă în 
diversificarea economiei rurale pentru creşterea numărului de locuri de muncă, ca şi în 
intensificarea producţiei agricole prin dezvoltarea unor activităţi în ramurile care necesită multă 
forţă de muncă (zootehnie, legumicultură, sere, pomicultură etc.). Reducerea masivă a populaţiei 
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agricole s-a produs în vechile state membre (UE-15) în procesul de mecanizare a agriculturii şi a 
contribuit la depoluarea zonelor rurale cu efecte negative asupra mediului. Acestor tendinţe 
negative nu li s-au aplicat la timpul potrivit măsuri de stabilizare. Abia după reforma PAC din 2013 
s-au elaborat programe comunitare pentru limitarea exodului rural (migraţiile individuale, 
determinate de factori economici, în funcţie de raza lor de acţiune, de perioadă şi de mijloacele de 
deplasare se subdivid în migraţii sezoniere şi deplasări definitive la mare distanţă. Cea mai des 
întâlnită formă de migraţii de acest fel este cunoscută sub denumirea de exod rural care vizează în 
primul rând mişcările din interiorul ţării) şi sprijinirea exploataţiilor mici, mai ales în zonele 
defavorizate, se încearcă a se menţine în circuitul economic şi ecologic. 

În cadrul obiectivului general de guvernare, de valorificare a potenţialului agricol al României 
şi de asigurare a securităţii alimentare la nivel naţional, precum şi crearea unor disponibilităţi pentru 
export, obiectivele politicilor sectoriale pentru anul 2019 vor fi aduse la îndeplinirea prin 
următoarele măsuri: 

- continuarea susţinerii financiare a activităţii producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi 
animelelor, cu finanţare din bugetul naţional şi bugetul comunitar; 

- stimularea procesului de organizare a structurilor asociative (organizaţii interprofesionale, 
grupuri şi organizaţii de producători) orientate spre piaţă, cu scopul eficientizării acţiunilor pe lanţul 
producţie – valorificare, care să asigure repartizarea echitabilă a profitului pe filiera şi preţuri 
corecte la consumatorul final; 

- susţinerea sectoarelor cu nişe de piaţă, pentru produse care înglobează plusvaloarea 
(agricultura ecologică, produse tradiţionale); 

- continuarea programelor de dezvoltare a sistemelor de irigaţii şi reabilitare a sistemului 
de îmbunătăţiri funciare; 

- acţiuni pentru reducerea evaziunii fiscale în agricultură; 
- creşterea competitivităţii produselor agro-alimentare pe piaţa comună şi pieţe terţe, prin 

măsuri de promovare şi informare; 
- subvenţionarea preţului la motorina utilizată în agricultură, în sectoarele vegetal, 

zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, prin reducerea cotei de impozitare (acciza); 
- plăţi către fermieri în cadrul Schemelor de plăţi directe pe suprafaţă; 
- sprijin financiar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor 

de producători; 
- aplicarea programului pentru şcoli prin comasarea programelor anterioare de distribuţie 

gratuită a produselor alimentare în şcoli; 
Proiecţii ale politicilor sectoriale pentru perioada 2018-2021: 
- program special de refacere şi extindere a infrastructurii de irigaţii; 
- continuarea măsurilor privind încurajarea agriculturii ecologice şi a produselor 

tradiţionale şi alte sectoare care oferă posibilitatea valorificării potenţialului agroalimentar. 
- realizarea unui program pentru înfiinţarea centrelor de c olectare şi procesare pentru 

legume-fructe şi pentru unele produse de origine animalieră; 
- combaterea evaziunii fiscale prin susţinerea pe termen mediu şi lunga umei cote reduse 

de TVA; 
- implementarea noului pachet legislativ comunitar privind schemele de susţinere a 

fermierilor; 
- program de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii prin înfiinţarea 

unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanţii de stat; 
- program de susţinere pentru produse deficitare: 
- dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor; 
. program de încurajare a activităţilor din zona montană; 
- programe pentru susţinerea crescătorilor de păsări în activitatea de reproducţie; 
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Dezechilibrele din economia agricolă, generată de lipsa resurselor financiare au făcut ca 
situaţia plafoanelor pentru plăţile directe pentru România, pe anii financiari 2014-2020, elaborat de 
Comisia Europeană, să se prezinte astfel: 

 
 
 

An financiar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Valoare plafon 
FEGA-SAPS 
România (mil.euro) 

1.600,0 1.772,5 1.801,3 1.872,8 1.903,2 1.903,2 

TOTAL 2015-2020 10.853,0 
Sursa: Prelucrări după anuarele statistice, INS, folosind valorile exprimate in euro 

 
La aceste sume se vor adăuga sumele necesare pentru finanţarea măsurilor de piaţă, a 

restiţiilor de export şi a programelor de promovare a produselor agricole pe pieţele ţărilor terţe. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Principalele priorităţi de dezvoltare rurală asupra cărora Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale se va concentra în perioada 2014-2020 pe 6 prioritîţi rurale: 
- încurajarea transferului de cunoştinţe ţi a inovării în agricultură, silvicultură şi zonele rurale 

(alocare de 169,28 mil. euro); 
- creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile şi de promovare tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestiunii durabile a 
pădurilor(alocare de 1.864,16 mil. euro); 

- promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi 
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 
(alocare de 995,37 mil. euro); 

- refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură 
(alocare de 2.813,74 mil. euro); 

- promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
reduse de  carbon şi rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic 
(alocare de 1.025,84 mil. euro); 

- promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale (alocare de 2.563,69 mil. euro); 

Toate aceste priorităţi facilitează realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de 
protecţia mediului şi de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptare la acestea. 

 
CONCLUZII 

Posibile soluţii pentru îmbunătăţirea productivităţii sectorului agricol din România, care ar 
duce la îmbunătăţirea productivităţii agriculturii, inclusiv la sporirea producţiei totale de cereale cu 
aproximativ 70%: 

• Optimizarea dimensiunii exploataţiilor agricole prin înregistrarea proprietăţilor în sistemul 
naţional de cadastru, îmbunăţăţirea modului de acordare a subvenţiilor pentru exploataţiile mici, 
stimularea asocierii fermierilor, introducerea unei dimensiuni minime comerciale şi a unor măsuri 
fiscale ţintite. 

• Creşterea gradului de capitalizare a exploataţiilor agricole prin facilitarea accesului 
fermierilor la credite prin mecanisme de garantare a creditului agricol, stimularea utilizării 
sistemelor de irigaţii şi modernizarea acestora, facilitarea accesului la fonduri europene şi naţionale 
relevante. 

• Creşterea gradului de pregătire profesională a fermierilor prin modernizarea şi promovarea 
învăţământului profesional şi tehnic agricol, creşterea gradului de implicare a tinerilor în agricultura 
prin implementarea unor scheme de susţinere a acestora (sau facilitarea accesului la fonduri 
europene relevante, oferirea de servicii adecvate de consultanţă şi formare profesională). 
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• Reducerea evaziunii fiscale din sectorul agricol prin licenţierea depozitărilor de cereale, 
optimizarea taxării în sectorul agricol, măsuri reglementare de reducere a evaziunii fiscale. 

• Dezvoltare rurală durabilă prin adoptarea ultimelor inovaţii din alte ţări europene prin 
integrarea verticală şi orizontală a activităţilor exploataţiilor şi formarea de clustere rurale, 
promovarea fermelor ce pun accent pe impact ecologic redus şi generare de energie sustenabilă, 
promovarea unor modele moderne de gestionare a fermelor pentru a creşte valoarea adăugată în 
agricultură, prin metodologii de rotaţie sau diversificare a recoletelor dar şi prin aplicaţii de IT sau 
de robotică, promovarea inovării prin colaborare între universităţi, entităţi publice si private. 
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IMPACTUL ȘI CONSECINȚELE SCHIMBĂRILOR  
CLIMATICE PE GLOB  

 
Săraru Sia, Mihăilă D., Petculescu N., Nicolae M., Eremia Fl.  

Universitatea Bioterra București 
 

Abstract. Climate change is one of the greatest challenges of the 21st century with extensive repercussions. Increased 
drinking water shortages, floods and extreme weather events directly threaten the lives of millions of people around the world and, in 
some cases, force them to migrate or engage in violent conflict.[1] 
 

Cuvinte cheie: schimbări climatice, încălzire globală, reducerea emisiilor 
 

INTRODUCERE 
Pe data de 22 aprilie 2016, 175 de națiuni au semnat un acord de referință privind schimbările 

climatice, ratificând Acordul de la Paris COP21, având ca obiectiv principal limitarea încălzirii 
globale la 2 °C, cu scopul de a atinge o limită de 1,5 °C. Acordul prevede ca emisiile de gaze cu 
efect de seră provocate de om să fie zero începând cu anul 2050. Obiectivul principal: Limitarea 
încălzirii globale la maxim 2 °C, cu o țintă de creștere globală de maxim 1,5 °C, cifră care ar reduce 
semnificativ riscurile și impactul schimbărilor climatice. Termen de ratificare: Acordul va intra în 
vigoare odată cu ratificarea acestuia de către min. 55 țări (din cele 178 care au semnat acordul în 
iunie 2016, la New York), reprezentând minim 55% din totalul emisiilor de CO2[1]. Acordul de la 
Paris este un mare succes reportat de Națiunile Unite, primul dintre acordurile majore ale secolului 
XXI. Acest acord transmite un semnal clar și răsunător tuturor cu privire la faptul ca tranziția la 
nivel global către energia regenerabilă, de la cea obținută din combustibilii fosili, este 
OBLIGATORIE! Se stabilește astfel un plan comun de acțiune și un obiectiv clar, necesar pentru a 
evita schimbările climatice dezastruoase, acela de a limita încălzirea globală la maxim 2 °C și de a 
continua eforturile de a seta în viitor limita de creștere de maxim 1.5 °C. 

Principalele reglementări: reducerea emisiilor, guvernele stabilesc un obiectiv pe termen lung 
de a menține creșterea globală a temperaturii până la maxim 2 ˚C, să țintească o creștere globală de 
maxim 1,5 °C, cifră care ar reduce semnificativ riscurile și impactul schimbărilor climatic,  nevoia 
de a activa urgent acțiunile necesare atingerii obiectivelor, recunoscând astfel faptul că țările în curs 
de dezvoltare vor necesita termene mai îndelungate. Înainte și după conferința de la Paris, țările 
participante și-au prezentat planurile naționale de acțiune în vederea atingerii obiectivelor. Deși 
măsurile reglementate nu sunt încă suficiente pentru a menține încălzirea globală în limita a maxim 
2 °C, acordul stabilește următoarele măsuri necesare atingerii acestui obiectiv.  

Transparență și responsabilizare. Guvernele stabilesc să se întâlnească odată la 5 ani pentru a 
regândi obiectivele în concordanță cu descoperirile stiințifice, să raporteze evoluția implementării 
măsurilor și rezultatele obținute, să urmărească rezultatele pe termen lung prin sisteme clare de 
transparență și responsabilizare. Guvernele stabilesc în acelasi timp să întărească capacitatea 
societăților de a se confrunta cu impactul schimărilor climatice, să ofere suport internațional 
susținut în vederea întăririi capacității societăților de a se confrunta cu impactul schimbărilor 
climatice. Acordul de la Paris recunoaște rolul părților interesate, precum a țărilor, a altor autorități 
naționale, a societății civile, a sectorului privat și a altora. Aceștia sunt invitați să își îndrepte 
eforturile și acțiunile de suport în vederea reducerii emisiilor, să promoveze cooperarea regională și 
internatională în vederea atingerii obiectivelor. EU și țările dezvoltate vor continua să asigure suport 
țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește acțiunile de reducere a emisiilor și capacitatea de 
adaptare la schimările climatice. Toate țările sunt încurajate să asigure (sau să continue să asigure) 
în mod voluntar tot suportul. Țările dezvoltate intenționează să atingă scopul deja existent, de a 
mobiliza sumele necesare anuale până în 2020, cu termen extins până în 2025. După această 
perioadă va fi stabilit un obiectiv nou mai îndrăzneț. Germania a făcut primii pași pentru 
ratificare![2-7] 
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MATERIALE ȘI METODE 
Clima = starea generală a atmosferei într-o anumită zonă sau regiune pe o perioadă mai lungă 

de timp. Ca perioadă de referintă, Organizația Meteorologică Mondială recomandă cel puțin 30 de 
ani, dar si consideratiile pe perioade mai lungi, de exemplu secole sau milenii, sunt folosite la 
studiul climei. Clima este caracterizată cu ajutorul anumitor proprietăți statistice, cum ar fi valorile 
medii, frecventele, durata si valorile extreme ale parametrilor meteorologici. 

Efect de seră = fenomen prin care o parte din gazele atmosferei lasă radiația solară să treacă 
spre Pământ, dar împiedică căldura reflectată de suprafața terestră să se împrăștie în spațiu. 

Gaze cu efect de sera (GES) = vapori de apă (H2O), dioxid de carbon (CO2), ozon (O3), metan 
(CH4), protoxid de azot (N2O). 

Amprenta climatică personală = efectul pe care o persoană îl are asupra climei, ținând cont de 
totalul emisiilor de gaze cu efect de seră pe care le poate produce (măsurate în CO2). 

Starea vremii = starea fizică a atmosferei într-o anumită regiune sau zonă, la un anumit 
moment dat sau într-o perioadă scurtă de timp, de la câteva ore la câteva zile. Starea vremii este 
descrisă cu ajutorul parametrilor meteorologici: temperatura aerului, viteza si directia vântului, 
umiditatea, nebulozitatea si precipitatiile. 

Condiții atmosferice = sintagma folosită de meteorologi când se referă la starea generală a 
vremii într-o anumită regiune sau zonă, timp de câteva zile sau săptămâni. 

 
Figura 1 - Iluminarea  solară pentru perioada 1880-2000 

 
În vederea adoptării celor mai bune măsuri de adaptare este necesară cunoaşterea cât mai 

exactă a posibilelor efecte ale schimbărilor climatice asupra sectoarelor economice şi sociale. 
Având în vedere că până în prezent în România datele privind impactul schimbărilor climatice au 
fost estimate cu un grad de exactitate redus şi nu au acoperit toate sectoarele economice şi sociale, 
se impune continuarea activităţilor de cercetare ţinând cont de următoarele priorităţi:  

- determinarea zonelor de vulnerabilitate la producerea anumitor evenimente extreme şi a 
elementelor sistemelor naturale şi umane vulnerabile (populaţie, resurse de apă, plante, animale, 
etc);  

- identificarea schimbărilor climatice din România din datele de observaţie pe perioada 1961- 
2007, la cea mai fină rezoluţie spaţială posibilă, detaliat pe principalii parametri climatici şi diferite 
intervale de timp (anual, sezonier, lunar), incluzând şi indici ai evenimentelor extreme;  

- dezvoltarea modelelor statistice de downscaling pentru proiectarea la scară fină, la nivelul 
României, a efectelor schimbărilor climatice globale, estimate cu diferite modele climatice globale 
disponibile şi diferite scenarii privind emisiile de gaze cu efect de seră; 

- proiectarea şi rularea de experimente numerice cu modele climatice regionale pe sisteme de 
calcul din România în vederea elaborării unor scenarii climatice la scară fină în România, pe baza 
downscalingului fizic;  

- estimarea scenariilor schimbărilor climatice pentru România folosind informaţiile rezultate 
din modele de downscaling fizic şi statistic, disponibile pentru aria României şi evaluarea 
incertitudinilor asociate acestor estimări. Scenariile vor fi elaborate atât pentru starea medie cât şi 
pentru diferite evenimente extreme;  
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- dezvoltarea studiilor de estimare a impactului schimbărilor climatice asupra diferitelor 
sisteme socio-economice şi evaluarea incertitudinilor asociate acestora.[8-10] 

 

 

 
Figura 2 - Schimbări în cantităţile de precipitaţii în timpul iernii în România obţinute din simulările 

realizate cu modelul ICTP RegCM, în condiţiile scenariilor IPCC A2 (a) şi B2 (b).  
(Sursa: Busuioc şi alţii, 2006) 

 
REZULTATE SI DISCUTII 

Schimbările climatice afectează toate regiunile lumii. Calotele glaciare se topesc, iar nivelul 
mărilor și oceanelor este în creștere. În unele regiuni, fenomenele meteorologice extreme și 
precipitațiile sunt tot mai frecvente, în timp ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă 
extreme. Se așteaptă o intensificare a acestor fenomene în următoarele decenii. Consecințele pentru 
Europa sunt devastatoare. Europa Centrală și de Sud se confruntă mai frecvent cu valuri de căldură, 
incendii forestiere și secetă. Zona mediteraneeană devine tot mai aridă, ceea ce o face vulnerabilă în 
fața secetei și a incendiilor forestiere.  

Nordul Europei devine considerabil mai umed și este posibil ca inundațiile pe perioada iernii 
să devină un fenomen obișnuit. Zonele urbane, în care trăiesc în prezent 4 din 5 europeni, sunt 
afectate de valuri de căldură, inundații sau creșterea nivelului mărilor, și adesea nu dispun de 
mijloacele necesare pentru a se putea adapta schimbărilor climatice. Ploile torențiale și alte 
fenomene meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente. Ca urmare a acestei situații, se 
produc inundații și scade calitatea apei, iar resursele de apă devin tot mai precare în unele regiuni. 
Schimbările climatice se produc atât de rapid încât supraviețuirea multor specii de plante și animale 
este amenințată. Multe specii terestre, de apă dulce și marine au migrat deja. Unele specii de plante 
și animale riscă să dispară dacă temperaturile medii globale vor continua să crească necontrolat. 
Clima României este influenţată de poziţia pe glob (strabătută de paralela de 45° lat.N), precum şi 
de poziţia sa geografică pe continent.  

Aceste particularităţi conferă climei din România un character temperat continental. Deşi 
extinderea teritoriului ţării pe latitudine (5°) este mai micǎ decât cea pe longitudine (100), există 
diferenţieri mai mari între sudul şi nordul ţării în ceea ce priveşte temperatura, decât între vest şi est. 
Dacă temperatura medie anuală în sudul ţării se ridică la circa 11 °C, în nordul ţării, la altitudini 
comparabile, valorile acestui parametru sunt mai coborâte cu circa 3 °C[11-13] 
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CONCLUZII 
Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul global, ţinând seama 

de condiţiile regionale: creşterea temperaturii va fi mai pronunţată în timpul verii, în timp ce, în  
nord-vestul Europei creşterea cea mai pronunţată se aşteaptă în timpul iernii. După estimările 
prezentate în AR4 al IPCC, în România a fost o creştere a temperaturii medii anuale faţă de 
perioada 1980- 1990 similare întregii Europe, existand diferenţe mici între rezultatele modelelor în 
ceea ce priveşte primele decenii ale secolului XXI şi mai mari în ceea ce priveşte sfârşitul secolului: 
între  
0,5 °C şi 1,5 °C pentru perioada 2020-2029; între 2,0 °C şi 5,0 °C pentru 2090-2099, în funcţie de 
scenariu (ex. între 2,0 °C şi 2,5 °C în cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creştere a 
temperaturii medii globale şi între 4.0 °C şi 5.0 °C în cazul scenariului cu cea mai pronunţată 
creştere a temperaturii). 

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozează pentru 
perioada 2090-2099 secete pronunţate în timpul verii în zona României, în special în sud şi sud-est 
(cu abateri negative faţă de perioada 1980-1990 mai mari de 20%). În ceea ce priveşte precipitaţiile 
din timpul iernii, abaterile sunt mai mici şi incertitudinea este mai mare.  

În cadrul unor colaborări internaţionale, Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat 
modele statistice de detaliere la scară mică (la nivelul staţiilor meteorologice) a informaţiilor 
privind schimbările climatice rezultate din modelele globale. Rezultatele respective au fost ulterior 
comparate cu cele generate de modelele climatice regionale, realizându-se o mai bună estimare a 
incertitudinilor. 

Astfel, s-au obţinut rezultate cu o certitudine mai mare privind creşterea precipitaţiilor de 
iarnă în vestul şi nord-vestul României cu 30-40 mm în perioada 2070-2099 faţă de perioada 1961-
1990. [14] 
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MODIFICĂRILE ÎN TIMP A PARAMETRILOR HIDROLOGICI ȘI 
HIDROGEOLOGICI INVESTIGAȚI DE METODOLOGIA GEOSTATISTICĂ 

 
Vătămanu Liubov, Derevenco N., Matveeva E. 

Institutul de Geologie și Seismologie 
 

Abstract. Geostatistics parameters were calculated through SPPS (Statistical Package for The Social Sciences) 22. Two 
applications were used: namely descriptive and exploratory statistics. Used applications permit to understand the structure of data. 
Normality of data were processed via Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Q-Q Plots. In order to understand variation of data 
Box-plots are applied supplementary. Summary, such information permit to justify correctness of the hydrological and hydrological 
analysis. 

 
Cuvinte cheie:  SPSS, debit minim mediu, test de normalitate, Q – Q Plot, Boxplot 

 
INTRODUCERE 

Geostatistica parametrilor hidrologici și hidrogeologici pentru acest studiu a fost efectuată 
prin intermediul soft-ului internațional SPPS (Statistical Package for The Social Sciences)  
versiunea 22.0.  

Pentru teritoriul Republicii, în calitate de exemplu metodic reprezentativ a estimării 
geostatistice a parametrilor apelor de suprafață și a apelor subterane, au fost selectate trei bazine 
hidrografice situate în partea de nord, centru și sud (r. Cubota, r. Răut, r. Lunga). Pentru prima dată,  
s-au folosit modele geostatistice de analiză a debitelor minime medii lunare (iarnă-vară).  

Debitul minim (etiajul – termen de origine franceză) reprezintă acea fază a regimului hidric al 
râului pe parcursul căreia se observă o scurgere mică, condiţionată de micşorarea a fluxului apei de 
pe suprafaţa bazinului de recepţie. În această perioadă, rolul dominant în scurgerea râului revine 
componentei subterane, drenate de reţeaua hidrografică [1].  

Etiajul ca regulă apare în perioada absenţei zăpezii şi a precipitaţiilor, în această fază râul se 
alimentează în totalitate din apele subterane. Din care cauză, debitele minime medii ale etiajului atât 
de iarnă cât şi de vară se folosesc pentru estimarea componentei apei subterane din totalul apei de 
suprafaţă. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Datele iniţiale utilizate în calculele ulterioare pentru acest studiu au fost colectate din lucrarea 
“Государственный водный кадастр,,  perioada anilor 1953 – 1980 [3]. 

Pentru anii 1981 – 1990, debitele etiajelor de iarnă şi vară, au fost calculate manual, ţinând 
cont de hidrografele anuale prin tăierea liniară la nivelul etiajului de vară şi de iarnă. Pentru etiajul 
de iarnă, lunile de referinţă au fost: decembrie – februarie, pentru unii anii şi luna noiembrie, iar 
pentru determinarea etiajului de vară, lunile: iunie – octombrie. În calcularea debitelor medii 
minime o condiţie importantă a constat în alegerea unei perioade continue de date de 30 zile, însă în 
cazuri excepţionale se permit calcule conform datelor înregistrate timp de 24 zile.  

Prelucrarea datelor geostatistice a scurgerii apelor de suprafață și apelor subterane a fost 
efectuată pentru 3 bazine hirologice. Bazinele r. Cubolta, r. Răut, și r. Lunga se bazează pe datele 
înregistrate în punctele hidrologice de observaţie din localitățile Cubolta, Orhei, și respectiv Ceadâr-
Lunga care conțin informaţii cu privire la debitul de apă (Q) pe o anumită perioada de timp (tab.1). 

 
Tabelul  nr.1 

DURATA OBSERVAȚIILOR BAZINELOR ÎN PUNCTELE HIDROLOGICE 
  Nr. Râu Punct hidrologic Regiunea Perioada Anii de monitorizarea 

1. Cubolta Cubolta Nord 1954-1990 36 
2. Răut Orhei Centru 1945-1990 45 
3. Lunga Ceadâr-Lunga Sud 1949-1990 41 

 
Pentru acest studiu ca instrument de lucru au fost folosite soft-urile Microsoft Office Excel 

2013, SPSS 22 (Statistical Package for The Social Sciences) [4], Get Data 2.26 [5]. SPPS dispune 
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de o gamă largă de funcții analitice, printre care pentru statistica studiului dat s-au folosit analiza 
statistică descriptivă și analiza statistică de cercetare. Metodologia cercetării și de calcul cu soft-ul 
SPSS include pregătirea matricelor de date în Excel 2013, importul lor în fișierele SPSS, calculul 
statisticelor și analiza rezultatelor. Pentru valorile debitele râurilor mici și curgerii apelor subterane 
a fost obținută statistica parametrică descriptivă, estimativă, percentile, testul de normalitate 
(Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk), Q-Q Plot, BoxPlot și alți parametrii geostatistici [2]. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Teritoriul de studiu e reprezentat de bazinele râurilor situate în parte de nord, centru și sudul 
Republicii Moldova. 

Ca obiect de studiu în parte nord a țării a fost selectat r. Cubolta. Râul este un afluent de 
stânga al r. Răut ce izvorăște din s. Lipnic. Lungimea râului este de 101,3 km, suprafața bazinului 
de recepție – 943 km2, debitul mediu apei 0,2-1,1 m/s [8]. 

În partea centrală a Republicii Moldova, teritoriul de studiu este bazinul r. Răut, suprafața 
căruia este de 7760 km².  Este cel mai mare afluent al Nistrului și, totodată, cel mai mare râu care 
izvorăște și curge integral pe teritoriul țării, având lungimea de 286 km [7].  

Râul Lunga este situat în parte de sud a țării. Lungimea râului este 78 km, suprafață bazinului 
de recepție fiind 1060 km2. Debitul mediu de apă pe perioada de obeservație constituie 0,18 m3/s 
[9]. 

Aceste bazine sunt amplasate în condiţii meteorologice specifice, ce determină formarea  
excesului de apă, care prezintă o sursă de alimentare atât a apelor de suprafaţă, cât şi a celor 
subterane. 

În rezultatul modelării geostatistice au fost obținute datele expuse în tab. 2.  
 

Tabelul nr.2 
STATISTICA DESCRIPTIVĂ A CURGERII APELOR SUBTERANE DUPĂ METODA DEBITULUI MINIM     

Râu – Punct hidrologic Regiunea Nr. M-m m M ∑ ẋ ϭẋ 
Cubolta- Cubolta Nord 37 57,42 2,43 59,85 956,80 25,86 2,19 

Răut- Orhei Centru 42 23,84 0,53 24,37 271,67 6,47 0,68 
Lunga- Ceadâr-Lunga Sud 42 12,00 1,79 13,79 277,21 6,60 0,36 

 Remarcă: Valorile minimale, maximale, medii și deviația standardă – sunt în mm. Nr. – numărul de date; m – minimum; 
M-maximum; ; M-m – maximum minus minimum; ẋ- valoare medie; Ϭẋ- eroare standardă a valorii medii; Ϭ- deviația standardă; Ϭ2- 
dispersie; A- asimetrie; Aϭ- eroare standardă de asimetrie; E- aplatizare; Eϭ- eroare standardă a aplatizării; C- coeficientul de 
variație. 

 
Tabelul nr.2(continuare) 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ A CURGERII APELOR SUBTERANE DUPĂ METODA DEBITULUI MINIM     
Râu – Punct hidrologic Regiunea ϭ ϭ2 A Aϭ E Eϭ C 

Cubolta- Cubolta Nord 13,35 178,19 0,54 0,39 -0,17 0,76 0,52 
Răut- Orhei Centru 4,39 19,26 2,26 0,37 6,62 0,72 0,68 

Lunga- Ceadâr-Lunga Sud 2,31 5,33 0,96 0,37 1,44 0,72 0,35 

 
Datele sunt distribuite conform legii normale. Acest fapt ne demonstrează analiza datelor din 

tab. 2 și fig.1. Pe graficul Q – Q Plot, denumit și graficul cuantic, se poate evalua vizual distribuția 
teoretică a datelor observate, adică acest lucru ne permite să înțelegem dintr-o privire ceea ce poate 
fi numit abaterea maximă a datelor. Graficul Q – Q Plot normal este utilizat la testarea normalității 
datelor, cu cât reprezentarea grafică a șirului de date se apropie de diagonala din cadrului graficului, 
cu atât distribuția este mai simetrică.  

Autorii au propus o metodologie de comparare cantitativă a graficelor Q – Q Plot, care 
include digitizarea graficelor, calculul indexului, coeficientul de corelație și determinarea 
intervalului de normalitate. Digitizarea graficelor a fost efectuată prin intermediul soft-ului Get 
Data 2.26. Programul Get Data 2.26 vă permite să lucrați atât cu grafice normale Q – Q, cât și cu 
grafice normale Q – Q cu o tendință la distanță. 
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Figura 1. Q-Q Ploturile normale a debitului minim 

 
În tab.3 sunt prezentate rezultatele testului Kolmogorov-Smirnov şi testul Shapiro-Wilk. 

Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a realiza estimarea normalității distribuţiei acolo 
unde se poate calcula media şi abaterea medie pătratică. Testul Kolmogorov–Smirnov utilizează 
statistica D, pentru a testa apropierea unui distribuții probalistice de o distribuție probalistică de 
referință (varianta cu un eșantion), sau două distribuții diferite (varianta cu două eșantioane). Testul 
se bazează pe o statistică calculată în mai mulţi paşi, care este comparată cu o statistică teoretică 
care nu se ia din tabele ci se calculează după formula: 

𝐷𝐷𝑡𝑡 = 𝐾𝐾�
n1 + n2
n1 ∗ n2

 

unde n1 și n2 sunt volumele eșantioanelor (totalurile pe cele două linii ale tabelului) și K este o 
constantă ce depinde de pragul de semnificație dorit [11].  

Tabelul nr.3 
TESTUL DE NORMALITATE 

Râu – Punct hidrologic 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistica df Sig. Statistica df Sig. 
Cubolta- Cubolta 0,119 34 0,200 0,960 34 0,239 

Răut- Orhei 0,070 36 0,200 0,977 36 0,628 
Lunga- Ceadâr-Lunga 0,106 15 0,200 0,964 15 0,757 

Testul normalității Shapiro-Wilk utilizează statistica W, pentru a testa normalitatea unei 
distribuții. Ipoteza nulă este că distribuția aparține unui șir de date distribuită normal. La valori mici 
ipoteza nulă nu este acceptată, la fel și normalitatea, pe când valorile mari confirmă normalitatea. 
Testul Shapiro-Wilk aplică formula: 

W= 
(∑ αin

i=1 x(i))2

∑ (xi−ẋ)2n
i=1

 
unde:  x(i)  (i cu paranteze cuprinde indicele subscript; nu trebuie confundat xi); i - cel mai mic th-
numărul din eșantion; ẋ=(x1+…+xn)/n este media eșantionului; ai – constanta [12]. 
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Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a testa seturi mari de date, în timp ce testul 
Shapiro-Wilk este mai potrivit pentru un eşantion mai mic, cum ar fi de 50 de numere sau mai mic. 
În cazul în care coloana „Sig” pentru oricare dintre teste este peste 0.05, datele sunt normal 
distribuite [6]. 

Cele mai importatante caracteristici statistici a unor ditribuții de frecvență înglobează 
diagrama Boxplot. Aceaste diagrame reprezentată 5 valori de distribuție: valoarea minimă –  este 
cea mai mică valoare observată din șirul de valori, exceptând valorile aberante; cuantila inferioară – 
delimitează cele mai mici 25% din valorile observate; mediana – delimitează 50% din valori (este 
exact la jumătatea intervalului între valoarea minimă și maximă); cuantila superioară – delimitează 
cele mai mari 25% din valorile observate, și valoarea maximă – este cea mai mare valoare 
observată, exceptând valorile aberante (fig.2).  

Box Plot este o modalitate grafică rapidă de a examina unul sau mai multe seturi de date. Este 
de asemenea foarte folositoare în detectarea valorilor aberante și descoperirea erorilor [10].  

 

 
Figura nr. 2 Boxploturile debitului minim  

 
CONCLUZII  

1. Modelarea geostatistică a fost realizată cu scopul evaluării resurselor apelor de suprafață și a 
apelor subterane. În premieră modelarea geostatistică a fost testată și utilizată în acest 
domeniu prin intermediul soft-ului SPPS (Statistical Package for The Social Sciences). 
Această metodă a permis evaluarea probalistică și testarea normalității distribuției datelor. 

2. Normalitatea distribuției datelor hidrologice și hidrogeologice este demonstrată de 
rezultatele obținute în geostatistica SPPS, și anume parametrii descriptivi, testele de 
normalitate, Q-Q Plot-uri și Boxplot-uri. 

3. Analiza datelor geostatistice, permite evidențierea trendului, a schimbărilor parametrilor 
hidrologici și hidrogeologici, cât și corelarea acestora cu datele meteoclimaterice.  
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ТИПИЗАЦИЯ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА р. ПРУТ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.  

 
Арнаут Н.А. 

Институт Геологии и Сейсмологии  
 

Abstract. Based on the classification developed at the State Hydrological Institute (State Hydrological Institute, St. 
Petersburg) and the concept of formation of channels of the Moscow State University (Moscow State University, Moscow), the 
classification of the Prut river channel process was performed. Seven morphologically homogeneous sections of the river valley, 
which characterize the conditions for the development of various types of the channel process, are revealed. Within these areas, three 
types of meandering were revealed: free meandering, unresolved meandering, and embedded meanders. The analysis of the influence 
of some climatic channel-forming factors on the development of these types of the channel process is carried out. 

 
Ключевые слова: река, русловой процесс, типизация, меандрирование, долина, врезанные меандры. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Естественный режим р. Прут в настоящее время трансформирован комплексом 
антропогенных воздействий. Основными из них являются зарегулированность стока воды, 
донных и взвешенных наносов плотиной гидроузла "Костешты-Стынка". Кроме того, 
произошли изменения естественных условий формирования стока воды и наносов на 
водосборе (вследствие распашки склонов, сведения лесов и т.д.), неупорядоченные 
водоотборы из русла реки. В результате воздействия указанных факторов существенно 
изменился облик реки и ее поймы. Учитывая значение р. Прут для экономики Республики 
Молдова возникла необходимость в исследовании современного состояния руслового 
процесса р. Прут и типизации основных русловых форм. Результаты этих исследований 
могут быть использованы при создании научной основы восстановления, рационального 
использования и охраны реки Прут. До сих пор по ряду причин исследования р. Прут 
проводились эпизодически и, в основном, касались некоторых аспектов гидрологического 
режима [2]. Вместе с тем, русловой и гидравлический режим реки не исследованы. Однако 
именно они являются конечным звеном, определяющим облик реки в целом и 
представляющим для практики наибольший интерес. Основными вопросами, требующими 
исследования являются: условия развития руслового процесса р. Прут, выявление 
качественных и количественных изменений режима под влиянием различных антропогенных 
факторов, типизация руслового процесса, исследования качественных закономерностей 
развития макроформ (излучин), морфометрии их, и некоторые другие. Из перечисленных 
вопросов в данной работе проанализирован только русловой процесс и типизация основных 
русловых форм. Отмеченные вопросы рассмотрены для участка р. Прут от с. Думены до 
устья длиной 711 км в пределах территории Молдовы и представляющий среднее и нижнее 
течение реки.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При исследовании руслового процесса р. Прут использован гидроморфологический 

анализ [1, 3, 4, 5, 8]. Он представляет собой комплекс практических приемов изучения 
натурных и фондовых материалов для выявления русловых форм, закономерностей их 
развития и связей с определяющими факторами. Этот метод включает широкий круг 
вопросов [3, 4, 8], из которых в данной работе рассмотрены следующие: установление типа 
руслового процесса, количественное описание русловых макроформ (излучин). Решение 
указанных задач предполагало использование различных фондовых гидрологических, 
геологических, топографических материалов, а также результатов по смежным областям. 
При этом необходимо отметить, что отсутствие в полном объеме необходимой для 
гидроморфологического анализа информации и специфика имевшихся картографических 
материалов не позволили применить всю совокупность приемов гидроморфологического 
анализа для решения отмеченных задач. По этой же причине некоторые результаты имеют 
качественный характер. Использованная нами методика проведения гидроморфологического 
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анализа достаточно подробно изложена в [4], поэтому здесь ограничимся кратким перечнем 
выполненных работ и их пояснением. Основным исходным материалом для проведения 
анализа послужили топографические карты масштаба М 1:50000, выполненные по съемкам 
1870 - 90 гг. и 1957 - 58 гг., изданные в 1944 и 1978-79 годах соответственно. На основе 
топографических карт М 1:50000 1978-79 года выполнен комплекс картографических работ, 
включавших подбор, анализ и подготовку топографических материалов, выделение на 
отобранных картах границ дна долины по ближайшей к линии русла горизонтали и 
некоторым другим критериям, определение различных характеристик русла и долины в 
выделенных предварительно створах, выделение морфологически однородных участков 
долины, выделение макроформ (излучин) по всей длине реки и определение значений их 
измерителей, а также ряд других работ. Определение значений измерителей макроформ 
(излучин) русла производилось путем непосредственного измерения этих характеристик на 
карте в соответствии с разработанной в Государственном Гидрологическом Институте (г. 
Санкт-Петербург) методикой [3, 4]. Для морфологически однородных участков были 
определены средние морфометрические характеристики, по которым в дальнейшем 
рассчитаны критериальные параметры Снищенко Б.Ф. [4, 10]. Следующий этап работ 
включал обработку полученных по топографическим материалам количественных 
характеристик русла, долины и излучин и на основе ее получение комплекса различных 
морфометрических связей, критериев и других обобщающих данных. Тип русла и руслового 
процесса выявлялся для каждого морфологически однородного участка долины. При этом 
учитывались плановые очертаний русла на карте, а также другие обобщающие материалы и 
критерии в соответствии с типизацией ГГИ [4] или МГУ [6]. Завершающим итогом этой 
работы было составление картосхемы типов руслового процесса. Исходным материалом для 
их определения послужили параметры выделенных в пределах рассматриваемого участка р. 
Прут 590 разнообразных по форме и степени развитости излучин. Морфометрические связи 
между измерителями излучин определялись методом наименьших квадратов как в 
предположении их линейности, так и в виде нелинейных функций различного вида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Плановая морфология и внутрирусловой рельеф дна русла формируются на уровне 

мезо-, макроформ и морфологически однородного участка. Учитывая это, рассмотрим 
русловые формы р. Прут, соответствующие этим уровням. Учитывая, что в составе донных 
русловых отложений р. Прут преобладают песчано-илистые отложения, в формировании и 
развитии мезоформ были выявлены следующие виды: 

Мезоформа типа «плес-перекат» в излучине реки. Плесово-перекатный характер русла 
формируется и поддерживается чередованием периодов высоких и низких вод. Такая форма 
донного рельефа является естественным механизмом транспорта наносов путем 
перераспределения уклонов на плесах и перекатах. Установлено, что перекаты намываются 
во время половодья и паводков и размываются в межень. При этом намыв переката 
происходит за счет материала, поступающего на него из вышерасположенного плеса. 
Плесовый участок в этот период углубляется, освобождаясь от материала, сносимого в него с 
вышележащего переката в период размыва последнего.  

Побочни. Побочни являются основной мезоформой руслового рельефа на относительно 
прямолинейных участках с песчано-галечными либо песчано-илистыми донными 
отложениями. Они образуют расположенные в шахматном порядке песчано-гравийно-
галечные гряды, занимающие до 1/3 ширины русла. Величина шага этих мезоформ р. Прут 
достигает 400 м и значительно превосходит ширину русла (l/B ~ 5 - 7, где l - шаг излучины 
[4], B - ширина реки). Гребни побочней размываются в межень и восстанавливаются при 
высокой воде. 

Различные аккумулятивные формы (острова, отмели и т.д.). На участках переката 
распространены осередки, отмели, острова сформированные в процессе отложения наносов 
из-за уменьшения транспортирующей способности потока. Причинами этого служат местные 
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препятствия в русле, выходы коренных пород, локальные расширения русла и другие 
факторы. В составе этих аккумулятивных форм преобладают песчано-илистые с примесью 
гравия фракции. Часть осередков покрыта травой и превратились в острова. Эти русловые 
формы наиболее распространены в верхней и средней частях р. Прут.  

Макроформы. В пределах рассматриваемого участка р. Прут выявлено два типа 
макроформ - свободные излучины и врезанные излучины. Формирование и развитие их 
обусловлены различными факторами (различной водностью р. Прут, геологическими 
условиями и т.д.). 

Морфологически-однородные участки реки. Характеризуют участки долины с 
примерно однородными условиями развития руслового процесса. В пределах этих зон тип 
руслового процесса остается неизменным. Характер планового рисунка русла на этих 
участках определяется сочетанием и спецификой руслоформирующих факторов 
свойственных данному участку.  

Особенности развития русла р. Прут в пределах, выделенных 7 морфологических 
участков проанализированы ниже. Процедура выделения типов руслового процесса 
включала анализ: геоморфологических характеристик долины и русла, определяющих 
условия свободного либо ограниченного развития руслового процесса; количественных 
критериев типов руслового процесса, определенных по методике Снищенко Б.Ф. [4]; 
плановой формы русла и русловых форм. Такое совместное использование различных 
качественных и количественных критериев позволило более корректно и обоснованно 
выполнить типизацию руслового процесса на морфологически однородных участках р. Прут. 
Прежде всего, были выделены участки долины с условиями свободного либо ограниченного 
развития руслового процесса. Ограниченные условия характерны лишь для VI 
морфологически однородного участка, где русло реки врезано в известняковые породы и 
сформированы врезанные меандры. На остальных участках наблюдаются условия для 
свободного развития русла. Количественным подтверждением условий свободного 
меандрирования служат величины соотношения средней ширины дна долины и русла (Bo/B, 
где Bo - ширина долины, B - ширина русла реки), полученные для этих участков, и которые 
существенно (в 2 - 5 раз) превосходят аналогичные критериальные значения Б.Ф. Снищенко 
[4, 10] для крупных рек других регионов. Для VI участка с ограниченными условиями 
развития русла значения Bo/B совпадают с данными Снищенко Б.Ф. Анализ критериальных 
параметров типа руслового процесса, определенных по методике Б.Ф. Снищенко выявил, что 
кроме VI и VII участков все они значительно превосходят соответствующие величины Б.Ф. 
Снищенко, полученные для свободного меандрирования. Наиболее вероятной причиной 
завышения Bо/B, Bпр/B, A (Bпр - ширина пояса русло формирования, A - критериальный 
параметр Б.Ф. Снищенко [4, 10]) относительно данных [3, 4] является, по-видимому, 
унаследованность долины р. Прут, о чем свидетельствует наличие по всей ее длине 
пойменных и надпойменных террас. Кроме того, преобладание в днище долины 
легкоразмываемых рыхлых и полусвязных грунтов типа песков, супесей, суглинков и др. 
способствовали интенсивной разработке дна долины. На разработанность дна долины р. 
Прут благоприятное влияние оказали, видимо, также характер и направленность 
современных тектонических движений земной коры в пределах отдельных морфоструктур. 
Высказанные предположения не позволяют однозначно объяснить отклонение полученных 
значений критериальных параметров от данных Б.Ф. Снищенко. Тем не менее, этот факт 
дает основание предположить существование критического значения относительной ширины 
(Bo/B = 10 - 20), при превышении которого русла рек могут развиваться либо по типу 
свободного меандрирования, либо незавершенного меандрирования. В целом, для реки Прут 
характерна извилистая форма русла, обусловленная наличием излучин, развивающихся по 
схеме незавершенного (участок VII) и свободного (уч-ки I - V) меандрирования и в 
ограниченных условиях по схеме врезанных меандр (участок VI). Преобладающим типом 
является свободное меандрированиие. 
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Наиболее важным руслоформирующим фактором является сток воды. Ввод в 
эксплуатацию водохранилища Костешты-Стынка изменил естественные условия 
формирования стока в средней и нижней частях р. Прут, расположенных ниже плотины 
водохранилища. Как следствие этого, произошли изменения в естественном водном режиме 
реки. Прежде всего это изменение.проявилось в том, что характерное для естественного 
состояния (до строительства ГЭС) реки весеннее половодье (февраль - май), при котором 
проходило до 70% годового стока, и летне-осенняя межень, сменились периодом низкой 
межени, наблюдающейся, практически, в течение всего года. Кратковременные сбросы из 
водохранилища во время паводков являются временными, и ненадолго повышают уровни 
воды в реке. При этом изменения расходов во время сбросов отличаются от естественных 
паводков более резким подъемом и спадом уровней и меньшей продолжительностью. 
Расходы воды в реке при выпуске воды из водохранилища увеличиваются в 3 - 4 раза, а 
уровни повышаются в среднем на 45 - 80 см. Кроме того, зарегулированность стока воды 
водохранилищем привела к нарушению синхронности в колебаниях водности в отдельных 
створах (с учетом сдвижки на время добегания), которая наблюдалась в период 
естественного режима и определялась характером водоподачи в зоне формирования. Эта 
синхронность проявлялась при различной водности реки. Количественным подтверждением 
изменения водного режима и режима взвешенных наносов может служить хорошо 
выраженная тенденция уменьшения среднегодовых значений расходов наносов после 1977 
года, выявленная по данным наблюдений в створе водомерных постов г. Унгены и г. Леово. 
Вышеотмеченные изменения водности реки привели к значительному снижению темпов 
развития русловых процессов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Выполнена типизация руслового процесса р. Прут и выявлены особенности развития 

русла на выделенных морфологически однородных участках. Установлено, что в пределах 
рассмотренного участка р. Прут преобладают: свободное меандрирования, незавершенное 
меандрирование, а также русла с врезанными излучинами. Получены количественные 
характеристики излучин, соответствующих указанным типам руслового процесса. Анализ их 
не выявил существенных различий в параметрах этих макроформ по длине реки. В то же 
время различия в величине и расположении пояса руслоформирования в пределах дна 
долины на выделенных участках обусловленны, возможно, тектоническими процессами. 

2. Совместное влияние указанных процессов неоднозначно отразилось на характере 
руслового процесса р. Прут. С одной стороны уменьшение величины и числа 
руслоформирующих расходов и преобладание меженных расходов обусловили общее 
снижение интенсивности русловых деформаций мезо- и макроформ и активизацию 
аккумулятивных процессов на многих мелководных (перекатных) участках русла. С другой 
стороны уменьшение расхода взвешенных и донных наносов и изменение их режима 
транспорта, а также дефицит песчано-гравийных фракций из-за добычи песка и гравия из 
русла вызвали усиление размыва дна на определенных участках р. Прут. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Арнаут Н.А., Никора В.И.  Морфометрические зависимости излучин малых рек Молдовы. Сб.: Гидрология малых рек.  

Кишинев: Штиинца, 1991, с. 62 - 74. 
2. Гидрологическая изученность Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1989, 75 с. 
3. Гришанин К.В.  Динамика русловых потоков. Л.: Гидрометеоиздат, 1979, 311 с. 
4. Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф.  Основы гидроморфологической теории руслового процесса. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1982, 271 с. 
5. Лохтин В.М.  О механизме речного русла. Спб. Санкт-Петербург, 1897, с. 42 - 64. 
6. Маккавеев Н.И., Чалов Р.С.  Русловые процессы. М.: Издательство Московского Университета, 1986, 264 с. 
7. Методические рекомендации УГКС по сетевым русловым наблюдениям. Л.: Гидрометеоиздат, 1981, 112 с.  
8. Попов И.В.  Деформации речных русел и гидротехническое строительство. Л.: Гидрометеоиздат, 1969, 363 с.  
9. Попов И.В.  Методические основы исследования руслового процесса различного типа. Труды ГГИ, вып. 116. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1964.  
10. Снищенко Б.Ф.  Развитие теории руслового процесса в XX веке. Труды ГГИ, вып. 361. Л.: Гидрометеоиздат, 2002, с. 5 -  

313 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI UMAN PRIN CREȘTEREA MOTIVAȚIEI 

ANGAJAȚILOR PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ 
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Abstract. Analysis of the sustainable development implies a systemic approach to economic-social-environmental triad.A 

number of specialists add another variable, namely the technology system, both from the perspective of increasing the resource 
efficiency, as well as the production of human resources and depollution equipment for the environment protection. 

It has been proven that the development of a company depends heavily on how employees are motivated. Without a clear 
vision of what the company wants to do, and without the adequate motivation of people to turn that vision into reality, an 
organization cannot possibly succeed. 

 
Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, potențial uman, motivația angajaților 
 

INTRODUCERE 
Conform Raportului Brundtland, dezvoltării durabile i se pot ataşa două categorii de obiective 

și anume: generale sau fundamentale, cu caracter permanent, și preliminare, cu caracter temporar, 
specifice unei anumite perioade și unui anumit domeniu23. 

Cum lumea se schimbă într-un ritm fără precedent, în care omul se află în ipostaza de 
producător și aceea de consumator, de conducător sau de manager, dar și de executant, de creditor și 
de debitor, și deseori, de acționari ai unei inițiative, este normal ca pregătirea, profesionalitatea, 
motivația și satisfacția acestuia în activiatate și în viață, în general, să stârnească interesul 
cercetătorilor și practicienilor. În ultima perioadă de timp din ce în ce mai des au fost elaborate și 
publicate numeroase și deosebit de valoroase lucrări de specialitate, în care sunt abordate diferite 
aspecte ale managementului resurselor umane, pornind de la premisa că, totuși, omul a fost și 
rămâne principalul factor de producție, creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale. Mulți 
specialiști apreciază că cea mai dificilă problemă în organizarea cât mai eficientă a resurselor 
umane  rămâne propria schimbare și conducerea. Propria schimbare se realizează printr-o politică 
amplă și complexă ținând seama de mediul socio-economic, politic, cultural, educativ, legislativ, 
tradițional, aflat într-o frecventă modificare, sub presiunea descoperirilor din știință și tehnologie. 
Avem în vedere atât schimbarea mijloacelor tehnice și instrumentale, dar și a metodelor și 
procedurilor manageriale. 
 

MATERIAL ŞI METODE 
Din aceasta perspectivă, am realizat o cercetare ce are la bază metoda chestionarului și în care 

apare cât se poate de clar, că, într-un viitor apropiat vom asista la modificarea radicală a 
motivațiilor, cerințelor și comportamentul angajaților.  

În acest mod, în vederea efectuării cercetării am pornit la culegerea datelor şi informaţiilor ce 
privesc opiniile cadrelor angajaţilor cu privire la propriile motivaţii şi la metodele de motivare 
practicate în cadrul firmei, respectându-se etapele acestei metodologii, şi anume:pregătirea 
chestionării;organizarea acţiunii de chestionare;evaluarea rezultatelor. 

Eşantionarea a fost mixtă, angajaţii investigaţi fiind selectaţi în primul rând după 
disponibilitatea de a răspunde la chestionar.Pentru completarea chestionarului, au fost 
aleşi,aleator,100de angajaţi. 

Pentru culegerea datelor şi interpretarea rezultatelor am avut în vedere mai mulţi 
factori:remunerarea, promovarea în cadrul ierarhiei, supervizare, mediul de lucru, munca în sine şi 
responsabilitatea, recunoaştere pentru realizare, relaţiile cu colegii, realizare profesională, 
dezvoltare personală şi profesională, politicile şi procedurile organizaţiei, statut perceput, 
stresul,satisfacţia generală.  

Studiul de faţă îşi propune următoarele obiective de cercetare: relevarea dominanţelor de 
ordin motivaţional implicate în munca salariaţilor companiei, investigarea existenţei unor diferenţe 

23 Munasinghe, M., Environmental Economics and Sustainable Development, Word Bank paper, nr 3, 1993 
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din perspectiva setului de valori personale ascunse (de tip motivaţional) între salariaţii din cadrul 
diferitelor compartimente, analiza modalităţilor prin care tipul de motivaţie influenţează mobilitatea 
personalului, cum sunt determinaţi angajaţii performanţi ai companiei să nu plece din companie, 
care sunt cauzele ce determină mobilitatea crescută a personalului. 

La baza formulării acestor obiective se află concepţia potrivit căreia oamenii reprezintă 
resurse esenţiale pentru atingerea anumitor scopuri. Pentru dezvoltarea strategiilor de adaptare la 
schimbările produse în mediul extern sau pentru obţinerea eficienţei şi a performanţei. În plus, prin 
acţiunile şi interacţiunile lor, aceştia iniţiază, construiesc, transformă structuri, procese, practici, 
medii organizaţionale. Motivaţia constă în faptul că, în scopul identificării profilului consumatorilor 
pe piaţa din România, studiul valorilor, percepţiilor, credinţelor, normelor şi modelelor 
comportamentale este de o importanţă vitală pentru desfăşurarea unei activităţi eficienteși durabile.  

Deşi gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite depinde în mare măsură de condiţiile 
schimbătoare de pe piaţă, evaluarea ulterioară a rezultatelor cercetării statistice constituie un factor 
motivator al activităţii desfăşurate de firmă. Aceasta deoarece aplicarea anumitor strategii de afaceri 
este condiţionată de obiectivele concret propuse spre a fi atinse într-un anumit interval de timp, care 
sunt inevitabil raportate la fluenţa mediului de afaceri. 

 
ANALIZA REZULTATELOR CHESTIONARULUI 

1. Prima întrebare are rolul de a determina modul şi gradul 
în care activitatea derulată de angajaţi în cadrul firmei îi 
motivează. Astfel, procentual au fost obţinute următoarele 
rezultate (Figura nr. 1): 
Sunt suprasolicitat din cauza ei – 10% 
Mă simt prea puţin solicitat – 20% 
Fără opinie – 19% 
Îmi place – 51% 

 
Figura nr. 1. Gradul de motivare privind activitatea 
derulată 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
 
2. Întrebarea numărul doi a evidenţiat faptul că activitatea 
de motivare este apreciată de angajaţi, în cadrul firmei 
(Figura nr. 2), într-un mod: 
Satisfăcător – 29%  
Nesatisfăcător – 9%  
Fără opinie – 17% 
Încântaţi – 45%  

 
Figura nr.2. Activitatea de motivare 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
 

3. Întrebarea numărul 3urmăreşte identificarea gradului de 
mulţumire faţă de actualul loc de muncă; răspunsurile fiind 
evidenţiate astfel (Figura nr. 3): 
Mulţumit – 45%  
Nemulţumit – 17%  
Fără opinie – 38% 
 

 
Figura nr.3. Gradul de mulţumire faţă de actualul loc de 
muncă 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
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4. Modul de apreciere al salariul în raport cu munca 
depusă este reprezentat grafic în Figura nr. 4: 
Sunt plătit conform studiilor – 38%  
Cred că ar trebui să plătesc bani mai mulţi – 32%  
Sunt plătit corespunzător performanţelor mele – 30% 
 

 
 

Figura nr.4. Relaţia între activitatea derulată şi abilităţile 
deţinute 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 

 
5. Întrebarea numărul cinci din chestionar, urmăreşte 
identificarea gradului de mulţumire faţă de comunicarea 
cu conducerea, răspunsurile fiind evidenţiate în Figura 
nr.5: 
Foarte nemulţumit – 12%  
Oarecum nemulţumit – 27%  
Oarecum mulţumit – 39% 
Foarte mulţumit – 22%  
 
 
Figura nr.5. Gradul de mulţumire faţă de comunicarea cu 
conducerea 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 

 
6. Întrebarea numărul şase a permis subiecţilor să 
aleagă şase variante şi a urmărit identificarea factorilor 
demotivatori, din puctul de vedere al subiecţilor, la 
actualul loc de muncă. Am putut observa următoarea 
dispersie a răspunsurilor (Figura nr. 6): 
Salariul – 21%  
Condiţii de lucru – 25%  
Jobul nu vi se potriveşte – 14% 
Atitudinea şefilor/colegilor – 17% 
Postul pe care îl ocupi – 15% 
Nivelul companiiei în care lucrezi – 8%  
Figura nr.6.Factorii demotivatori 

Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
 
7. Respondenţii au beneficiat de programe de 
instruire profesională, de când lucrează în cadrul firmei. 
La întrebarea numărul şapte: „Cât de mulţumit(ă) aţi fost 
de calitatea trainingului primit?”, răspunsurile au fost 
evidenţiate în Figura nr. 7, astfel: 
Foarte mulţumit – 45%  
Mulţumit – 38%  
Nu prea mulţumit – 14% 
Nemulţumit – 3%  

 
Figura nr.7. Satisfacţia cu privire laactivitatea de 

instruire/training 

38% 

32% 

30% 

Sunt plătit conform studiilor

Cred că ar trebui să plătesc bani
mai mulţi
Sunt plătit corespunzător
performanţelor mele

12% 

27% 

39% 

22% 

Foarte nemulţumit
Oarecum nemulţumit
Oarecum mulţumit
Foarte mulţumit

21% 

25% 
14% 

17% 

15% 
8% 

Salariul
Condiţii de lucru
Jobul nu vi se potriveşte
Atitudinea şefilor/colegilor
Postul pe care îl ocupi
Nivelul companiei în care lucrezi

45% 

38% 

14% 
3% 

Foarte mulţumit
Mulţumit
Nu prea mulţumit
Nemulţumit
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Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
 
8. Prin întrebarea numărul optam dorit a determina 
principalele probleme cu care subiceţii se confruntă la 
locul de muncă, având de ales o singură variantă, cea mai 
stringentă, din mai multe posibile. Astfel am obţinut 
următoarele rezultate, evidenţiate sugestiv în Figura nr. 8: 
Seful – 17% 
Colegii – 31% 
Echipamentul – 19% 
Salariul – 21% 
Clienţii – 4% 
Altceva – 8% 
Fig. 8. Aspecte negative identificate de respondenţi la locul 
de muncă 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 

 
9. Pe lângă cele enumerate, respondenţii au identifcat 
şi alte aspecte care ar constitui schimbări pozitive în 
cadrul companiei: performanţe scăzute la locul de muncă, 
evitarea insubordonării şi încălcarea normelor de conduită 
profesională. 

La întrebarea nr. 9, subiecţii au optat pentru mai 
multe variante de răspuns (Figura nr. 9) şi au afirmat că s-
ar simţi motivaţi să muncească mai mult, conform figurii 
alăturate. 
Figura nr.9. Motivare pozitivă a angajaţilor 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 
 

10. Întrebarea numărul 10, ultima din chestionar, 
urmăreşte identificarea gradului de mulţumire faţă de 
comunicarea cu colegii, răspunsurile fiind evidenţiate în 
Figuranr. 10. 
Mulţumit – 22%  
Oarecum mulţumit – 39%  
Oarecum nemulţumit – 27% 
Nemulţumit – 12% 

 
 

Fig. 10. Gradul de mulţumire faţă de comunicarea cu 
colegii 
Sursa: prelucrare proprie pe baza răspunsurilor 

 
Ca în majoritatea companiilor din România, managerii sunt în faţa unui paradox: trebuie să îşi 

motiveze colaboratorii fără a avea la îndemâna mijloace materiale şi financiare, astfel că se impune 
cu atât mai mult utilizarea unor forme alternative de motivare. 

Astfel, se pot utiliza ca alternative de motivare: aprecierea, politeţea, atenţia acordată muncii, 
informarea echipei, elemente ce ţin de relaţiile dintre oameni ce nu pot fi reglementate; implicarea 
în muncă ce are în vedere repartizarea sarcinilor şi realizarea unui echilibru între angajaţi şi 
condiţiile de muncă. 

 
CONCLUZII 

17% 

31% 
19% 

21% 

4% 8% 

Şeful Colegii

Echipamentul Salariul

Clienţii Altceva

29% 

34% 

16% 

21% 

Şeful v-ar aprecia mai mult

Ar fi o atmosferă mai plăcută în
companie
Colegii şi-ar da un interes mai mare

22% 

39% 

27% 

12% 

Mulţumit
Oarecum mulţumit
Oarecum nemulţumit
Nemulţumit
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Studiul întreprins a permis sӑ se extragӑ unele concluzii referitoare la gradul de satisfacţie al 
angajaţilor. Desigur cӑ mai sunt multe reflecţii ce pot fi formulate, recomandӑri şi analize ce pot fi 
fӑcute în legӑturӑ cu vastul subiect al motivӑrii. Dupӑ cum a reieşit, salariaţii sunt în general 
satisfӑcuţi, dar mai sunt multe de fӑcut pentru a avea angajaţi motivaţi şi satisfӑcuţi din toate 
punctele de vedere. O politicӑ orientatӑ spre angajat şi spre problemele sale poate genera schimbӑri 
fundamentele. Goana dupӑ profit a îndepӑrtat managerii de vârf de angajaţi; a determinat 
organigrame tot mai reduse ca numӑr de personal în timp ce volumul de muncӑ a crescut. Aceste 
acţiuni au avut efecte negative asupra personalului. Neîncrederea generală a tinerilor față de valorile 
tradiționale ale organizării și desfășurării activității se accetentuează cu fiecare zi. Dorința de o 
evoluție rapidă în ierarhie, dorința de siguranță, aspirația de a fi util, de a-și pune în practică 
cunoștințele acumulate, ideilede a deține raporturi sincere cu alte persoane, fac parte din conduita 
actuală a generației tinerilor. Trebuie să admitem faptul că satisfacerea acestor noi necesități implică 
modificări importante în sistemul de recrutare și selecționare, dar și a celui de integrare și 
promovare. 

Obținerea performanțelor, sub raport cantitativ și calitativ, depinde categoric de priceperea și 
pasiunea managerilor în raporturile cu angajații, dar și de motivația și de satisfacția acestora din 
urmă în exercitarea atribuțiilor. Este adevărat faptul că, atât la nivel micro, cât și macro, satisfacția 
în muncă depinde de particularitățile individului, dar și de cele ale postului, eventualele 
disfucționalități în obținerea performanței având un rol de descurajare și chiar de abandonare. 
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Abstract. Evoluarea economică și socială a orașelor cu funcții administrative sau politico-administrative, întotdeauna a fost 
și este comparativ mai dinamică față de urbele, care nu au astfel de funcții. Aceasta se referă, în primul rând, la orașele – capitale, 
constituite istoric, precum și  la cele cărora li s-a atribuit o atare funcție din motive politice. Din numărul ultimilor face parte și 
orașul Chișinău, evoluarea mai însemnată a căruia a început în perioada capitalistă (1812-1940), care s-a accelerat în perioada 
industrializării, îndeosebi în anii ,60-,80 ai sec. trecut, sub flamura „socialilismului dezvoltat”. Însă aceasta a fost o evoluare  
extensivă, fără o acoperire social-politică și economică necesară pentru populația titulară majoritară a RSSM, care satisfacea mai 
mult înteresele imperiale, cu mari defecte admise în privința sistematizării și amenajării urbane, a ținutei sale arhitectonice. Spre 
regret, oportunitățile apărute în dezvoltarea orașului, bazate pe relațiile de piață, favorabile rezolvării multor probleme sociale, cu 
reducerea numărului lacunelor admise de către sovietici, nu au fost și nu sunt folosite. Dimpotrivă, prin prelungirea concentrării 
excesive a construcției caselor de locuit în oraș și în suburbiile lui, este stimulată imigrația încoace a populației din raionele 
sarăcite, capitala fiind comcomitent și o trambulină pentru emigranții, care pleacă peste hotare. Prin aceasta, Chișinăul cu zona lui 
suburbană a devenit un factor care frănează mult și în mod direct dezvoltarea regională în stat. Din partea factorilor de decizii se 
cer măsuri de reglementare a evoluării extensive a municipiului capitalei, în conformitate cu prevederile documentelor dezvoltării 
regionale echilibrate în republică. 

 
Cuvinte cheie: evoluare urbană extensivă și gigantomanică, ambuteiaje de trafic urban, construcții ilegale, 

subminarea dezvoltării regionale, incomodități de trai pentru orașeni, plan urbanistic general.  
 

INTRODUCERE. 
Este știut faptul că fiecare perioada istorică a omenirii se caracterizează prin anumite trăsături 

specifice timpului respectiv în evaluarea mediului natural și a celui antropizat în diferite teritorii. 
Cel mai înalt grad de antropizare, întotdeauna l-a avut mediul urban, în care viața economică și 
socială a fost și este mai dinamică și intensă. Însă manifestarea proceselor economice și sociale pe 
un anumit teritoriu, a depins/depinde nu numai de factorul timp (perioada istorică dată), ci și de 
maturitatea comparativa a relațiilor social-politice, a celor social-economice din spațiul respectiv, 
influențate și din exterior. Nu e de mirare că o localitate cum a fost vechiul Chișinău, atestată ca 
oșezare rurală în 1436, în condițiile aflării Moldovei istorice mereu în suveranitatea vecinilor săi 
mai puternici (regatului Ungariei, regatului Poloniei, iar mai apoi Imperiului Otoman), timp de 
peste 370 de ani, până în 1812, nu s-a evidențiat prin nimic deosebit, aflându-se către începutul sec. 
19 la un rang de târg ordinar de însemnate locală, cu o populație de 7 mii locuitori. 

A urmat perioada ascensiunii lente a relațiilor capitaliste, în care Chișinăul timp de peste un 
secol (1812-1918) a îndeplinit funcția de centru administrativ – mai întâi de cel regional, apoi de cel 
gubernial al Basarabiei, aflată în acest interval de timp sub ocupația ruso-țaristă. Cu toate că 
însemnătatea orașului a crescut și numărul populației lui a sporit treptat până la 18 mii de oameni în 
1828, 87 mii în 1860 și 128,7 mii – în 1915, înfluența urbei asupra dezvoltării acestui teritoriu și a 
populației lui băștinașe majoritare, a fost minimală. De menționat că românii moldoveni în 1915 
constituiau doar 17% din numărul total al populației Chișinăului [1, p. 222]. 

Scurtă perioadă de unitate națională din anii 1918-1940 și 1941-1944, când teritoriul dintre 
Prut și Nistru, în baza dreptului istoric și de neam, s-a unit cu România regală, în condițiile relațiilor 
tensionate cu Rusia balșevică agresivă, și în anii razboiului, nu a schimbat prea mult evoluarea 
fizionomiei urbanistice a Chișinăului, dacă nu se va lua în considerație distrugerile multor clădiri 
din oraș de către forțele militare sovietice [2].  

A urmat perioada reocupării ruso-sovietice a Basarabiei din anii 1944-1991, în care Chișinăul 
a devenit o pseudocapitală a unii pseudostat numit RSSM. Caracterul evoluării orașului (ca și a 
RSSM, în ansamblu) a fost într-un fel asemănător cu cel din timpul ocupației ruso-țariste, însă 
aceasta era deja perioada îndustrializării, impusă și de factorul timp. Îndustrializarea, edificarea 
unui număr împresionant de întreprinderi de stat, s-a soldat cu creșterea numărului populației și a 
salariaților. În primii 5-6 ani de după război, numărul populației Chișinăului s-a menținut la nivelul 
celui de până în 1940. În anii ,50 populația a avut deja un spor însemnat, avansând câtre 1959 la 
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211,8 mii locuitori. În timpul boom-ului industrializării (1960-1990), numărul populației 
Chișinăului a sporit vertiginos, ajungând către anul 1970 la 349,4 mii, în 1979 – la 502,8 mii și în 
1989 – la 667,1 mii [3, p. 9]. Astfel, în cei 30 de ani, numărul populației orașului a crescut de peste 
3 ori față de cel din 1959. Însă acest spor, nu a fost pe contul celui natural, ci preponderant pe 
contul celui mecanic – a imigrației forței de muncă în republică din Federația Rusa și Ucraina. O 
atare practică de completare cu forță de muncă din exterior, a fost utilizată pe larg și în celelalte 
orașe și localități de tip urban din republica. A fost o politică și o metodă de schimbare a 
componenței etnice a populația RSSM, promovată de autoritățile sovietice în favoarea alogenilor. 
Drept consecința, procentajul moldovenilor în toată populația Chișinăului în 1959 constituia 32,3%, 
iar după limba vorbită -29,4 %. Acești indici în 1970 au fost respectiv de 37,2 % și 32,9%. O atare 
evoluare a Chișinăului și a altor orașe din RSSM, contravenea politicii de eficientizare a utilizării 
forței de muncă a statului sovietic, deoarece în republică au fost aduși muncitori și specialiști din 
regiunile în care această forță era deficitată. Însă politica imperială era mai superioară decât 
economia.  

O altă nedumerire a fost construirea în Chișinău a unei serii de întreprinderi mari ale 
complexului militar sovietic, care nu aveau nimic comun cu reclamata specializare în producție a 
republicii. Pentru noile zone ale capitalei republicii au fost alocate mii de hectare din fondul agricol. 
Numai în anii 1962-1976 anual în scopurile extinderii întravilanelor orașelor din RSSM din acest 
fond se înstrăinău câte 492 ha, iar în scopurile construcțiilor obiectelor economice – câte 485 ha [4, 
p. 34]. Se prevederea ca numărul populației Chișinăului să se ridice până la un milion, pentru care 
avea să fi alocate alte terenuri imense din acest fond. Acțiuni nechibzuite au fost și actele de până la 
1991 a încluderii în consiliul (sovietul) orășenesc al capitalei a 6 localități de tip urban [5, cтр. 414] 
și alocarea aproape a 3,3 mii ha pentru orășeni în întovarășirile pomivitilegumicole în suburbiile 
orașului [6, p. 89-92]. 

Însă condițiile geografice – suprafață comparativ mica a republicii, cu resurse de terenuri 
libere, energetice, de apă potabilă calitativă, pentru irigare și pentru recreație limitate, cu o 
specializare în producție preponderent agricolă, nu predispuneau pentru un oraș milionar. Planurile 
de dezvoltare a Chișinăului, elaborate de arhitecții și proectanți străini acestui pământ, au fost 
nemoderne și s-au realizat cu mari dificultăți. Ar fi deajuns de amintit că în noile zone ale orașului 
s-au construit multe străzi înguste, că cele care au legat partea centrală a orașului cu noile zone au 
fost proiectate strâmbe și destul de înguste (proiectanții nu au prevăzut că valul automobilizării, 
caracteristic lumii capitaliste, vă ajunge cândva și în R. Moldova), că noile zone s-au construit fără 
centre social –culturale multifuncționale, că mult spațiu urban s-a irosit prin practicarea așa numitei 
„planificări libere”, prin care densitatea construcțiilor locative și nelocative și densitatea populației 
era de 2-3 ori mai mică decât în orașele statelor aflate la vest de URSS. Din altă parte, dacă se 
măreau aceste densități, capacitatea arterelor urbane a avea să devină însuficientă pentru traficul 
urban. 

DISCUȚII PRIVIND CHESTIUNEA ABORDATĂ 
În noile condiții politice, economice și sociale de la1991 încoace, se aștepta ca numeroasele 

lacune urbanistice ale capitalei noului stat îndependent Republica Moldova, să fie, după posibilitate, 
lichidate. Însă aceasta nu a avut/nu are loc. Dimpotrivă, lacunele de felul celor menționate și de alt 
fel, s-au înmulțit. Se constată că evoluarea municipiului Chișinău, și în primul rând a capitalei din 
cadrul lui, în această perioadă a continuat să poarte un caracter gigantomanic și extensiv, în fond ca 
și în perioada ocupației sovietice. Acest caracter se manifestă, în primul rând, prin faptul că orașul 
cu suburbiile lui din cadrul municipiului și din afara lui, au evoluat/evoluiază cu mari abateri de la 
normele urbanistice europene, cu neglijarea celor mai vitale interese, nu numai a cetățenilor 
capitalei, ci și a tuturor locuitorilor republicii. Se are în vedere neglijarea corectitudinii în evoluarea 
Chișinăului în calitate de subiect al urbanizării, concentrarea excesivă aici a sferei serviciilor 
(inclusiv și a celor ordinare), a construcțiilor locative și a populației în municipiu, cu extinderea 
nelimitată a întravilanului  lui, procese care au influențe deosebit de negative asupra dezvoltării 
regionale a R. Moldova. Și o atare evoluare a avut/are loc în condițiile stagnării economice a 
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Chișinăului (ca și a întregii republici), acumularea aici a unor restanțe enorme în modernizarea lui 
ca oraș și capitală. Se crează înpresia că nimeni nu i-a în seamă prevederile PUG-urilor elaborate 
ale capitalei, că o supraveghere a construcțiilor din partea Direcției Municipale Autorizare și 
Disciplină în Construcții aici lipsește. Se poate de afirmat, că nu există o altă capitala a unii vreun 
stat din Europa, care s-ar sufoca cu atâtea probleme ca Chișinăul, deși aici există o Facultate de 
Urbanism, și Arhitectură (în cadrul Universității Tehnice), Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații 
Funciare în cadrul municipiului, institutele „ Urbanproiect” și „Chișinăuproiect”.  

Principalele acte dezaprobatoare admise deja în anii îndependenței R. Moldova în Chișinău, 
sunt următoarele. 

1. Extinderea nemotivată a Chișinăului, prin formarea municipiului lui în 1995, cu încluderea 
în cadrul lui a încă 17 de localități suburbane rurale [7, p. 3-9], la care ulterior s-au mai adâugat alte 
peste 10 astfel de localități, fapt care a contribuit nu numai la lărgirea întravilanului capitalei, ci și la 
apariția în cadrul majorității acestor așezări a unor imense cartiere viliere (în unele din ele – chiar și 
a blocurilor cu multe nivele), cu sporirea presiunii aglomerației urbano-rurale create asupra orașului 
– capitală. 

2. Ridicarea a unui număr mare de clădiri cu multe nivele, unele din care formează cartiere și 
microcartiere întregi, amplasate în cele mai diferite locuri ale orașului, inclusiv și pe spațiul părții 
centrale istorice a capitalei, fapt care a contribuit/contribuite la sporirea considerabilă a numărului și 
densității populației și aglomerării traficului urban. 

3. Alocarea unor imense terenuri cu destinație agricolă în ariile suburbane apropiate sau 
vecine cu capitala, pentru construcția caselor de locuit particulare (vilelor). Aceste zone viliere s-au 
construit cu mari abateri de la proiectele elaborate de către specialiști. 

4. Ridicarea sutelor de construcții ilegale de tot felul, înclusiv pe spațiile multor zone verzi 
ale orașului, cu justificarea oficială a acestor acte de către judecătoria moldovenească. 

5. Construcția numeroaselor case de locuit cu multe nivele în locuri zgomotoase, cu aer 
extrem de poluat, care s-ar potrivi mai mult pentru edificii nelocative. 

Principalele motive economice, sociale, urbanistice și ecologice, care nu pot justifica 
anormalitătile menționate admise, ar fi următoarele. 

· Caracterul mai mult agrar al republicii, lipsa aici a unor altor resurse naturale însemnate, 
decât cele de soluri comparativ fertile, fapt care nu predispune irosirea lor în scopurile extinderii 
nelimitate a intravilanelor urbane.  

· Situarea periferică a Chișinăului față de arterele de circulație internațională, care nu susține 
evoluarea Chișinăului într-un oraș milionar. 

· Deficitul de apă potabilă pentru o urbe milionară. Se știe ca resursele de apă ale Nistrului și 
Prutului, din mai multe motive, scad mereu și calitatea apelor lor nu este din cele mai bune. 

· Întrăutațirea stării ecologice a zonelor de recreație a capitalei. Cele vreo 4-5 lacuri mai 
însemnate din cadrul întravilanului ei (ca și altelor 5 mai mici) și lacul de acumulare Ghidigici, din 
cauza poluării apelor, înămolirii, cu scaderea adăncimilor lor, deja de mai mult timp, nu corespund 
cerințelor sanitare pentru scăldat. Zona de odihnă de la Vadul lui Vodă pe Nistru, are o capacitate 
de recreație redusă și nu este accesibilă pentru un număr mare de persoane în zilele de week-end, 
deoarece o șosea modernă până încolo lipsește. Preconizata cândva linie de tramvai până la Nistru 
nu a mai fost construită. Accesul rapid spre stațiunile balneare de la Marea Neagră nu prea 
amenajate (litoralul ei basarabean), din cauza lipsei unei magistrale moderne spre acestea și a 
procedurilor vamale existente, care sunt departe de cele operative, este deasemenea dificil. 

· Subminarea de către municipiul Chișinău cu aglomerația sa urban-rurală imensă, a 
implementării prevederilor Legii privind dezvoltarea regionala în Republica Moldova [8, p. 9-11] și 
a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională [9, p. 9-15]. Extinderea teritorială gigantomanică a 
municipiului capitalei, cu concentrarea excesivă aici a construcției caselor de locuit, a sferei 
serviciilor, a populației, a celei mai însemnate părți a învestițiilor, surpă din temelie preconizata 
dezvoltare regională echilibrată pe întreg teritoriul republicii, și nu sprijinină  dezvoltărea social-
economică a zonelor ei defavorizate, stipulate în documentele menționate. 
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Pentru sesizarea mai deplină a fenomenului concentrării excesive în capitală a populației și a 
diferitor activități, este util de prezentat unele date referitoare la locul pe care îl ocupă municipiul 
după mai mulți indici economici și sociali în cadrul republicii (a se vedea tabelul 1). 

 
Tabelul nr. 1 

PONDEREA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU PRIVIND DIFERIȚI INDICI   ECONOMICI ȘI SOCIALI DIN TOTALUL 
LOR PE R. MOLDOVA, CONFORM DATELOR DIN 2016 [10]. 

  Municipiul 
Chișinău 

Restul 
R. Moldova 

1.  Numărul populației. 
Procentajul din totalul pe R. Moldova 

814147 
22,9 

2738909 
77,1 

2.  Sporul natural al populației la 1000 loc. 0,8 -0,3 
3.  Soldul imigrației +5883 -5979 
4.  Procentajul întreprinderilor raportatoare 64,8 35,2 
5.  Procentajul salariaților 60,2 39,8 
6.  Volumul investițiilor în active materiale, în prețuri curente, % 64,6 35,4 
7.  Valoarea producției fabricate, mil. lei (în prețuri curente) 55,3 44,7 
8.  Volumul totalal veniturilor din vânzări, % 72,1 27,9 
9.  Procentajul mezelurilor produse 56,7 43,3 
10.  -,,- volumului brânzeturilor proaspete produse 63,6 36,4 
11.  -,,- cantității de fructe prelucrate 80,6 19,4 
12.  -,,- volumului produselor de cofetărie 86,8 13,2 
13.  -,,- volumului de paste făinoase produse 65,4 34,6 
14.  -,,- cantității de vodcă produsă 95,6 4,4 
15.  -,,- cantității de vin spumant produs 56,8 43,2 
16.  Volumul PIB-ului pe locuitor mii lei, prețuri curente, % (2015) 88,1 19,9 
17.  Numărul de locuri de muncă vacante 

         Procentajul lor din total 
18020 
58,8 

12621 
41,2 

18.  Numărul șomerilor, persoane 
        Procentajul lor din total 

1531 
5,7 

25360 
94,3 

19.  Câștigul salarial mediu brut lunar total pe economie, lei 5951,5 4049,3 
20.  Mărimea medie a veniturilor lunare la o persoană 2800,3 1833,4 

       Inclusiv din activitatea salarială, % 63,8 35,1 
21.  Mărimea medie a pensiei, lei 1660,6 1191,9 
22.  Darea în folosință a caselor de locuit mii m2 de suprafață totală în 

2007-2016. 
       Procentajul părților 

4142,2 
 

75,1 

1373,1 
 

24,9 
23.  Din suprafață totală beneficiarii individuali, mii m2. 

      Procentajul părților 
1481,4 

56,8 
1127,0 
43,2 

24.  Dotarea locuințelor cu apeducte, % 97,2 58,2 
25.  Dotarea locuințelor cu încălzire centrală, % 72,1 2,6 
26.  Dotarea locuințelor cu sisteme proprii autonome de încălzire, % 17,6 15,8 
27.  Numărul de licee (2016-2017). 

        Procentajul părților 
97 

26,6 
267 
73,4 

28.  Numărul de instituții de învațământ superior. 
        Procentajul părților 

25 
83,3 

5 
16,7 

29.  Numărul de colegii și centre de excelență. 
        Procentajul părților 

21 
48,8 

22 
51,2 

30.  Numărul mediu al vizitelor la medic pe an la o persoană 7,0 4,7 
31.  Procentajul numărului total de computere 63,5 36,7 

        Inclusiv a celor care au acces la internet 63,6 36,4 
 
Concentrând mai puțin de ¼ din toată populația RM, municipiul Chișinău are un sold pozitiv 

constant al migrației populației, aproape egal cu cel negativ înregistrat în ansamblu pe republică. 

322 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 

Datele din anii 2007-2016 demonstrează, că în municipiul Chișinău s-au construit peste 75% 
din întregul metraj de locuințe din republică. Motivele atractivității municipiului capitalei pentru 
imigranții interni (care precumpanesc) și concentrarea excesivă a construcțiilor locative, în cea mai 
mare parte, se explică prin zeci de indici economici și sociali, cu mult mai înalți ai acestei unități 
administrativ-teritoriale, față de celelalte unități respective din republică luate împreună. Evident că 
această atractivitate este susținută și de faptul instaurării în raione, pe parcursul zecilor de ani, a 
unei sărăcii a populației cu mult mai mari, decât cea existența în capitală.  

Din altă parte, prioritățile economice și sociale ale chișinăuienilor sunt reduse de către 
evoluarea extensivă, haotică a capitalei și de presiunea excesivă asupra lui din exterior, care 
înrăutățesc mult condițiile de trai ale locuitorilor capitalei, încomodând și vizitătorii ei. Din numărul 
acestor încomodități pot fi menționate următoarele. 

- aglomerările nesfărșite a unitățiilor de transport, create de blocările acestora la intersecțiile 
de străzi, care au o capacitate de tragic cu mult mai redusă, față de numărul mare de autovechicule 
care circulă pe arterele orașului. În oraș există doar vreo 7-8 intersecții etajate, aproape toate 
nemoderne. Șuvoaiele de autovechicule se mișcă pe străzi foarte încet și cu opriri frecvente. 
Ambuteiajele sunt greu de suportat de către pasageri și conducătorii auto, îndeosebi în zilele toride 
de vară. Traversarea părții  centrale a orașului pentru ei a devenit a tortură. Până în prezent capitala 
nu dispune de o magistrală – centură de ocolire a urbei pentru unitățile de transport de tranzit; 

- lipsa aproape totală a parcărilor pentru autovechicule, din care cauză acestea sunt lăsate pe 
marginile străzilor, inclusiv și lângă stățiile de troleibuz/autobuz, fapt care le îngustează, reducând 
cu mult capacitatea de trafic a părții carosabile. Autovechiculele sunt parcate și pe trotuare, acestea 
devenind obstacole pentru deplasarea normală a pietonilor. Mișcarea autovechiculelor este încetinit 
și de numeroasele „zebre” pentru pietoni, create de deficitul de treceri subterane (numărul total al 
cărora este de vreo 10); 

- reducerea capacităților de trafic a pietonilor pe trotuare, îndeosebi în partea centrală a 
orașului, nu numai prin parcările aici a autovechiculelor, ci și prin instalarea pe acestea a panourilor 
de reclamă, a scărilor și teraselor amplasate pe spațiile lor. În multe locuri acoperișul de asfalt și cel 
pavat al trotuarelor este stricat, un aport la aceasta aducând și rădăcinile noduroase ale unor specii 
de copaci de pădure, sădiți aici cu mulți ani în urmă.  

- trecerile subterane existente murdare și slab illuminate, cu trepte stricate; 
- poluarea masivă a aerului atmosferic, cauzat de emanările gazelor de eșapament, care în 

zilele fără vănt (ele predomină pe tot parcursul anului), formează un „smog”  uscat dăunător 
sănătății oamenilor. Acest „smog” este îmbibat și de către evaporările toxice de la cele peste 200 de 
stății de alimentare a autovechiculelor cu combustibil, repartizate aproape pe întreg spațiul capitalei; 

- măturatul trotuarelor fără stropire prealabilă în orele dimineții (când suvoaele de pietoni sunt 
cele mai mari) de către angajații serviciului salubritate și de către cei ai unităților de deservire 
publică din preajmă, ridicând nori de colb și praf, practică sanitară (de fapt antisanitară!) 
nemaiîntălnită în Europa civilizată; 

- numeroasele stații de troleibuz/autobuz cu scaune din plastic puține (multe din care sparte) și 
cu acoperișuri înguste, deseori stricate, care nu satisfac pedeplin necesitățile călătorilor transportului 
public; 

- lipsa linilor de troleibuz pe unele străzi, devenite în ultimile două decenii aglomerate, pe 
care locuiesc zeci de mii de orășeni. Exemple de astfel de artere urbane pot fi străzile Vasile 
Alecsandri, Albișoara, Spicului –Ialoveni, Studenților, Doina, Costiujeni, Vadul lui Vodă, Nicolae 
Milescu-Spătarul, Calea Moșilor s.a.; 

- Piața Centrală în care secțiunile de produse alimentare se rânduiesc cu cele nealimentare, cu 
treceri înguste, extrem de aglomerate. Piața este înconjurată de gherete, vânzători ambulanți, 
autovechicule parcate, care o prefac într-un bâlci uriaș, încomod pentru cumpărători; 

- poluarea sonică de către muzica emanată de numeroasele difuzoare agățate la intrările 
unităților comerciale, birourilor, oficiilor; 
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- capacitățile insuficiente ale sistemelor de canalizare stradală pentru scurgerea apelor pluviale 
pe mai multe artere urbane, care provoacă inundarea lor în timpul ploilor, creând mari încomodități 
pentru pietoni și autovehicule; 

- zonele de odihnă pentru orășeni, cu apă poluată în lacuri, despre care s-a vorbit deja. 
 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 
Cele relatate, demonstrează că caracterul evoluării municipiului Chișinău contravine 

prevederilor dezvoltării regionale a R. Moldova, precum și a intereselor populației capitalei și ele nu 
pot fi nicidecum justificate. Aglomerația urban-rurală uriașă pentru acest stat mic subdezvoltat, cu o 
sferă economică (de producție) slabă, este constisitoare pentru el și nu contribuie, cu exemplul său 
la dezvoltarea durabilă a republicii. Orașul are o sistematizare generală slab închegată, fizionomia 
lui urbanistică nu împresionează, ținuta arhitectonică a construcțiilor ridicate după 1955, cu exepții 
foarte rare, este lipsită de originalitate. Unele încercări de a crea ansambluri arhitectonice, au o 
reușită prea modestă. Majoritatea caselor vechi din partea centrala a orașului, au pereți jerpeliți. 
Aceasta se refera și la  edificiile mai arătoase, care prezintă interes arhitectonic, ele fiind lăsate fără 
reparații capitale, cu fațadele dosite de copaci înalți, astfel umbrind și calitățile lor estetice. Toate 
acestea scad cu mult atractivitatea turistică a orașului – capitală. 

Este necesar de constatat și de conștientizat, că multe din lacunile urbanistice admise din 
diferite cauze, nu mai pot fi lichidate sau diminuate. Dacă construcția centurei de ocolire pentru 
unitățile de transport de tranzit, a trecerilor subterane, diminuarea aglomerării la Piața Centrală, de 
exemplu, în condițiile găsirii unor surse financiare suficiente, pot fi realizate, apoi micșorarea 
suprafeței întravilanului, îndreptarea și lărgirea străzilor, micșorarea densității populației urbane este 
împosibilă sau aproape împosibilă. 

Pentru a vorbi de unele posibilități de modernizare a Chișinăului în conformitate cu factorul 
timp (care ar fi în concordanță cu cerințele timpului prezent), este necesar mai întâi de stopat 
procesele care susțin evoluarea extensivă a orașului și a suburbiilor lui, cu examinarea atentă a 
practicilor capitalelor europene și nu numai. Primele măsuri în această diracție ar fi următoarele. 

1. Stabilizarea suprafețelor întravilanelor existente a Chișinăului, a localităților din cadrul 
municipiului și a altor localități din raza de 15-20 km de oraș, evitând categoric contopirea celor 
mai aproapiate din ele cu capitala. 

2. Modificarea structurii municipiului Chișinău, prin desprinderea din componența lui a celor 
6 orașe și 27 așezări rurale, acestea revenind în cadrul raioanelor din care au fost luate. 

3. Reglementarea dezvoltării orașului – capitală și a altor așezări umane din suburbiile lui în 
strictă conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și a 
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, prin promovarea unor politici de dezvoltare 
echilibrată a regiunilor republicii, cu susținerea dezvoltării centrelor urbane de rang regional și 
subregional, care ar diminua presiunea imigraționistă existentă asupra municipiului Chișinău, fapt 
ce ar favoriza înviorarea economică și socială reală a întregii rețele de așezări umane din spațiul 
acestui stat. Toate favorurile care sunt oferite dezvoltării Chișinăului, municipiului Bălți și unor 
altor câteva unități administrativ-teritoriale, trebuiesc eliminate. Susținere specială din partea 
statului necesită doar centrele stabilite pentru dezvoltarea regională și subregională, cu condiția că 
acestea din urmă, dezvoltăridu-se din punct de vedere social-economic, vor susține la rândul lor 
dezvoltarea tuturor localităților din ariile regiunilor și subregiunilor respective [11,p. 85-101]. 

4. Elaborarea și coordonarea PUG –urilor Chișinăului cu cele ale celorlalte localități din 
suburbiile capitalei. Elaborarea separată a acestor documente de primă importanță, fără coordonarea 
lor respectivă, care se admite până în prezent, din punct de vedere urbanistic și a dezvoltării 
regionale, nu poate fi acceptată. 

Este imperios, ca starea precară la care a ajuns Chișinăul cu aglomerația lui urban-rurală, 
neprevăzută în PUG–urile elaborate ale orașului, să fie supus unei expertizări serioase la toate 
capitolele restanțiere, cu implicarea specialiștilor urbaniști europeni, cu scopul de a reorienta, în 
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măsura posibilă, evoluarea urbei de la una extensivă nemodernă, spre una modernă, care ar 
corespunde cerințelor dezvoltării ei durabile. 
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RESURSELE GENETICE VEGETALE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI 
AGRICULTURĂ: PERSPECTIVELE CONSERVĂRII  

IN SITU ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
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Abstract. Topical discussion paper. This paper reviews some components of the sustainable agriculture under the current 

conditions of development of the agrarian sector in the Republic of Moldova. The importance and role of plant genetic resources for 
food and agriculture in the system of food security of the country and protection of natural environment are highlighted. The 
necessary areas of activities for the effective in situ and ex situ conservation of plant agrobiodiversity are outlined.  
 

Cuvinte cheie: resurse genetice vegetale, soiuri locale, rude sălbatice, conservarea in situ 
 

Conceptul dezvoltării durabile este axat pe o dezvoltare social-economică echilibrată a țărilor 
și presupune o responsabilitate sporită pentru toate formele de activitate dăunătoare mediului. Este o 
dezvoltare care satisface necesitățile vitale ale prezentei generații de oameni, dar prin care nu este 
amenințată de epuizarea resurselor naturale și degradarea mediului înconjurător capacitatea 
generațiilor viitoare de a-și îndeplini cerințele sale vitale [1]. La 25 septembrie 2015 la cea de a 70-a 
Sesiune a Adunării Generale ONU a fost adoptată Rezoluția 70/1 Agenda de Dezvoltare Durabilă 
2030 [2]. Republica Moldova, împreună cu alte state membre ale ONU, s-a angajat să pună în 
aplicare Agenda prin adoptarea Declarației respective. În documentul menționat se specifică căile 
de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, scopul principal fiind eradicarea până în 
anul 2030 a sărăciei și asigurarea  unei dezvoltări durabile în întreaga lume. Agenda de Dezvoltare 
Durabilă 2030 cuprinde 17 obiective generale și 169 de obiective specifice ce cuprind aspectele 
principale ale dezvoltării oricărei țări: economice, sociale și de mediu.  

Obiectivul 15 al Agendei se referă la protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și 
repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. În sistemul acestor sarcini 
protejarea biodiversității rămâne a fi de cea mai mare importanță, fapt menționat în obiectivele 
specifice 15.5 și 15.6.   

Resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură (RGVAA) reprezintă o parte 
componentă a agrobiodiversității vegetale  și un element strategic al securității alimentare a oricărui 
stat.  Păstrarea genofondului plantelor cultivate și a rudelor lor sălbatice rămâne a fi o preocupare de 
importanță majoră pentru toate țările lumii. Această activitate este specifică Băncilor de gene 
(naționale, regionale, internationale, tematice) amplasate în diferite țări ale lumii. Actualmente 
funcționează  1750 de Bănci de gene în care sunt conservate circa 7,4 milioane de mostre de plasmă 
germinativă. [3].   

Conservarea in situ reprezintă una dintre strategiile de bază de protecție a RGVAA, deoarece 
permite conservarea și explorarea populațiilor anumitor specii de plante în condiții naturale de 
creștere. Importanța metodelor ale strategiei in situ constă în faptul că acestea oferă un domeniu 
evolutiv de activitate pentru conservarea în generațiile următoare a unor trăsături adaptive. Pe de 
altă parte, protecția speciilor de plante în habitatele lor natale protejează și alte organisme care pot fi 
importante din punct de vedere ecologic. În acest context, un rol primordial îl au ariile naturale 
protejate care garantează un impact antropic minim asupra ecosistemelor naturale, joacă un rol 
important în conservarea biodiversității și menținerea dezvoltării durabile. În anul 2015 a fost 
aprobată Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, a 
cărei scop este folosirea, protecția și conservarea rațională a diversității biologice și a ecosistemelor 
din Moldova Ea  prevede punerea în aplicare a unor măsuri pentru extinderea ariilor naturale 
protejate de stat și creșterea rețelei ecologice naționale de la 5,5% la 8%, ceea ce va permite 
conectarea ariilor naturale protejate la nivel național la rețeaua ecologică Pan-Europeană.  

De notat, însă, că în cadrul ariilor protejate, în afară de speciile de plante și animale rare și pe 
cale de dispariție, cresc și rude sălbatice ale plantelor de cultură (RSPC), precum și alte specii de 
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plante care sunt folosite sau pot fi utilizate în calitate de culturi alimentare, medicinale, furajere, 
tehnice, aromatice etc. Acest grup de plante din flora spontană posedă o gamă largă de caracteristici 
și proprietăți valoroase – rezistență la secetă și la temperaturi extremale ale mediului, boli și 
dăunători, conținut sporit de substanțe biologic active și de componenți nutritivi principali. Din 
acest punct de vedere ele prezintă o sursă valoroasă pentru ameliorarea plantelor. Strategia 
menșionată, însă, nu determină  obiectivele specifice ale conservării in situ a RGVAA. În acest 
sens, în viitor ar fi recomandabil, prin eforturile comune ale departamentelor implicate în 
conservarea biodiversității in situ, să fie estimate amenințările și gradul de conservare al RGVAA 
prioritare (RSPC și ale plantelor sălbatice alimentare).  

O contribuție semnificativă la inventarierea RGVAA din cadrul teritoriilor ocrotite o poate 
avea elaborarea și implementarea planurilor de management (PM) privind ariile protejate. Până în 
prezent, din cauza lipsei de administrare și a resurselor de finanțare, legislația cu privire la 
elaborarea PM și a cadastrelor de arii naturale protejate de stat, este introdusă în practică în măsură 
insuficientă și punerea în aplicare a activității de protecție a diversității biologice se efectuează fără 
PM. Conform  Strategiei privind Diversitatea Biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-
2020 se preconizează până la sfârșitul anului 2020 elaborarea și implementarea PM în practica de 
gestiune a ariilor protejate.  La elaborarea PM pentru ariile protejate e necesar  să se acorde atenție 
și RGVAA în vederea asigurării conservării sigure și menținerii unei monitorizări constante a stării 
lor. Elementul constituitiv al PM este implementarea sistemelor de monitorizare a stării speciilor 
care sunt obiecte de protecție. În condițiile lipsei PM monitorizarea stării RGVAA pe ariile naturale 
protejate de stat, practic, nu se efectuează.  Aceeași situație se atestă și la capitolul monitorizării 
stării RGVAA în afara ariilor naturale protejate. Absența inventarierii și a monitorizării, precum și a 
hărților de repartizare a RGVAA în cadrul ariilor naturale protejate, sunt cauza lipsei unei baze de 
date.  

Destul de alarmantă este situația privind ocrotirea RSPC și altor specii utile care viețuiesc în 
afara ariilor protejate în diferite ecosisteme naturale. În ultimii ani în Republica Moldova 
(Laboratorul Resurse Genetice Vegetale) se efectueză investigații ce țin de inventarierea acestor 
resurse genetice în cadrul ecosistemelor forestiere și includ GPS-poziționarea populațiilor speciilor-
țintă, efectuarea unor măsurări biometrice, determinarea stării de sănătate etc. Cercetările executate 
au permis de a evidenția surse prețioase de germoplasmă, de a vizualiza daunele produse de factorii 
nefavorabili de mediu asupra viabilității populațiilor estimate. Aceste lucrări necesită a fi lărgite în 
viitor. 

Având în vedere faptul că inventarierea RSPC se desfășoară în măsură necorespunzătoare, 
datele concrete privind numărul lor de specii protejate in situ lipsesc. Deoarece teritoriul țării nu 
face parte dintr-un centru de origine al plantelor de cultură, nu este necesară crearea pentru acest 
grup de plante a unor arii naturale protejate speciale, dar ținând cont de faptul existenței în flora 
Moldovei unui anumit număr de rude sălbatice ale plantelor de cultură, inventarierea lor este 
necesară pentru asigurarea protecției corespunzătoare, atât în condiții in situ, cât și ex situ. În scopul 
eficientizării activității de conservare in situ trebuie de întreprins următoarele acțiuni:  

· Crearea unei liste a resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură 
prioritare (a rudelor sălbatice ale plantelor de cultură și speciilor alimentare sălbatice) pentru 
conservarea lor in situ; 

· Efectuarea inventarierii depline a speciilor RGVAA prioritare în ariile naturale 
protejate; 

· Evaluarea stării (dinamicii populațiilor) RGVAA în diferite ecosisteme naturale în afara 
ariilor protejate; 

· Crearea și implementarea mecanismelor de coordonare și colaborare în domeniul 
conservării in situ a RGVAA la nivel național. 
 
Un domeniu important de activitate ține de păstrarea soiurilor autohtone vechi, varietăților 

tradiționale. Populațiile locale ale plantelor cultivate s-au format în rezultatul  selecției artificiale 
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efectuate de populația rurală de-a lungul mai multor secole și milenii. Formele locale, fără îndoială, 
reprezintă o bogăție națională și într-o măsură diferită asigură securitatea alimentară a locuitorilor țării. 
De notat că schimbările profunde care au avut loc în sectorul agrar în anii 60-80 ai secolului trecut, 
însoțite de fenomenele concentrării și întensificării producției agricole, utilizării soiurilor înalt 
productive și a hibrizilor, au condus la dispariția  treptată a soiurilor locale de pe câmpuri. Probleme 
considerabile au apărut și în anii ' 90 după reforma agrară și dezvoltarea pieței funciare. Situația s-a 
accentuat de plecarea în masă a populației rurale la muncă în orașe și străinătate, ceea ce a condus la 
ruinarea unui număr anumit de gospodării țărănești și, ca urmare, la eroziunea semnificativă a 
genotipurilor tradiționale de culturi agricole. Multe din ele au dispărut pentru totdeauna, altele se 
întâlnesc extrem de rar. În unele gospodării țărănești se mai cultivă, deși într-un volum limitat, soiuri 
locale de fasole, năut, linte, bob. Pe suprafețe neînsemnate putem întâlni populații locale de porumb, 
diferite mostre de culturi legumicole, soiuri vechi de culturi pomicole și viță de vie.  

În ciuda avantajelor soiurilor agricole tradiționale privind  adaptarea acestora la factorii ecologici 
limitativi, inclusiv, rezistența la o serie de boli și dăunători, precum și capacitatea de a asigura recolte 
mai scăzute, dar stabile în condițiile schimbătoare ale mediului, implicarea fermierilor în cultivarea 
soiurilor vechi este un proces care necesită anumite investiții, implementarea mecanismelor de 
subvenționare a producătorilor sau alte tipuri de promovare. Cu resurse financiare limitate, inițierea 
procesului de implementare a soiurilor locale, poate dura ani de zile. Cu toate acestea, în prezent, 
stimularea și susținerea gestiunii  resurselor genetice la fermă (on farm management), reprezintă 
componenții principali ai unei strategii de  conservare a culturilor agricole la nivel regional și 
internațional, fapt ce oferă agricultorilor țărilor în curs de dezvoltare posibilitatea de a profita de o serie 
de inițiative, proiecte internaționale. Pentru elaborarea propunerilor de proiect la acest capitol sunt 
necesare, în primul rând, cunoaștințe privind răspândirea soiurilor tradiționale,  sortimentul lor și 
calitățile lor distinctive din punct de vedere al potențialului de adaptare. Din aceste considerente, sarcina 
principală constă în inventarierea  completă a  soiurilor locale de plante cultivate cu scopul asigurării 
conservării lor și în condiții ex situ, precum și pentru evaluarea ulterioară a calităților și capacităților lor 
de adaptare. Genotipurile locale adaptive identificate pot fi incluse atât în activitatea de îmbunătățire  a 
soiurilor în condiții de producție (on farm), cât și în procesele de ameliorare, bazate pe combinații 
complexe de încrucișare.  

Unele forme locale, deși nu sunt cultivate în prezent în gospodăriile țărănești, s-au păstrat în 
colecțiile de semințe. Este oportună reintroducerea soiurilor tradiționale din colecțiile ex situ, 
reproducerea lor în condițiile on farm. Aceasta  va permite agricultorilor să efectueze evaluarea soiurilor 
după un șir de caractere adaptive și productivitate,  va contribui la desfășurarea în comun cu 
amelioratorii și deținătorii de colecții a investigațiilor  de studiere a soiurilor locale, precum și a 
activităților de conservare și managementul lor on farm.  

În final menționăm că în republică există un cadru legislativ suficient dezvoltat care are relevanță 
directă și indirectă la conservarea biodiversității țării, însă, având în vedere rolul resurselor genetice 
vegetale în asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea bunăstării populației, devine necesară 
elaborarea unei legislații naționale legată nemijlocit de conservarea, schimbul și utilizarea durabilă a  
RGVAA.  Legea cu privire la RGVAA  ar putea  stabili principiile de implementare a politicii de stat, 
bazele juridice ale activității autorităților publice în acest domeniu. Pe lângă sarcinile principale, această 
Lege va reglementa întregul proces de conservare și utilizare a RGVAA, inclusiv desfășurarea 
cercetărilor științifice, lucrărilor de ameliorare, activităților educaționale generale, păstrare a 
patrimoniului socio-cultural, cu referință la interesele generațiilor prezente și viitoare. Legea va 
identifica institutele/instituțiile responsabile pentru conservarea RGVAA în condițiile in situ și ex situ, 
va stabili relațiile juridice ce vor apărea în procesul de implementare a activităților planificate.  
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Abstract. Environmental protection issues have profound implications in all organizations, regardless of their size. 
Positive attitude towards environmental protection is an essential factor in the indefinite development of each organization. 
Environmental management is committed to identifying the pollution potential of its own activities, taking appropriate measures to 
limit the level of the generated impact, as well as developing a pro-ecological  organizational culture. Unlike needs, that have 
unlimited character, resources are limited. Regardless of whether they arenatural or processed resources, raw materials, energy or 
human resources, existing resources are limited. The fact that they are limited raises the question of using them rationally, so that 
the economic activity be an efficient one. 
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INTRODUCTION 

Identification of environmental factors possible affected by the activity 
Environmental issues are those elements of an organization's activities, products or services 

that interact with the environment (see ISO 14001). The environmental aspects specific to the 
organization's activity will be identified and prioritized by environmental factors: 

Ø Discharges into water; 
Ø Air emissions; 
Ø Noise; 
Ø Leakage into ground and groundwater; 
Ø Waste; 
Ø Consumption of utilities;  
Ø Management of hazardous substances and preparations. 

 
DOCUMENTS AND METHODS 

Responsible and efficient management of resources 
All the elements people use in their activity to satisfy their needs are the resources on which 

they assure their consumption. Unlike needs, that have unlimited character, resources are limited.  
Regardless of whether they arenatural or processed resources, raw materials, energy or human 
resources, existing resources are limited. The fact that they are limited raises the question of using 
them rationally, so that the economic activity be an efficient one. 

Natural resources means all the natural elements of the environment that can be used in 
human activity: 

• non-renewable (exhaustible) resources - minerals and fossil fuels (coal, gas, oil); 
• renewable resources - water, air, soil, flora, wildlife; 
• permanent resources - solar, wind, geothermal and wave energy. 
Recovery and recycling are the most efficient and most cost-effective methods for saving non-

renewable resources, as this will save energy and raw materials. 
There are five golden rules to maximize economic growth, while reducing the pressure on 

resource reserves: 
• Saving: exploiting resource-saving opportunities whenever possible; 
• Recycling: Increasing the level of material recycling and re-use of components in products 

(eg mobile phones); 
• Substitution: replacing the main resources with some alternatives that offer greater 

efficiency and have a lower impact on the environment during their life cycle (eg by giving up 
mercury use); 

• Reducing: Changing how people's needs are satisfied, through new business models or 
goods and services that require less resource input. Examples: reducing the weight of vehicles or 
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downloading music and entertainment materials from the internet legally instead of buying a 
physical object such as a DVD; 

• Evaluation: finding decision-makers of ways to properly take into account the correct value 
of natural resources in decision-making, thus facilitating better management of natural resource 
reserves. 

By learning to evaluate ecosystem services and natural resources and to establish their fair 
price, we will reduce the pressure on the environment. 

Management of environmental risk situations 
Environmental protection issues have profound implications in all organizations, regardless of 

their size. Positive attitude towards environmental protection is an essential factor in the indefinite 
development of each organization. 

Environmental management is committed to identifying the pollution potential of its own 
activities, taking appropriate measures to limit the level of the generated impact, as well as 
developing a pro-ecological  organizational culture. 

Combating air pollution 
The most sensitive air pollution control strategies involve methods that reduce, collect, 

capture or retain pollutants before they enter the atmosphere. From an environmental point of view, 
reducing pollutant emissions with an increase in energy efficiency and conservation measures such 
as burning less fuel is the preferred strategy. Influencing people to use public transport instead of 
personal cars, it also helps to improve urban air quality. 

Combating water pollution 
The volume of industrial wastewater is generally 70% higher than urban waste water, and 

their load and harmfulness is much higher. 
The first group of procedures is characterized by a "preventive driving maneuver" and 

includes all methods aimed at limiting the discharge of waste into the water. In the second group of 
processes the different methods of wastewater treatment are covered. Waste water must undergo 
treatments to remove its pollutant load up to a limit. 

Combating soil pollution 
- ensuring rational irrigation on deficient moisture-free surfaces, so as not to inlay or saturate 

them. 
- applying the agro-technical measures according to the aspect of the terrain, so that these 

works prevent the development of accelerated erosion. 
- use of fertilizers in relation to plant needs and soil profile characteristics. 
- use of highly productive plant varieties that can offset additional agro-technical measures. 
- using pesticides to destroy weeds and insects with some quantitative caution, in order not to 

exceed certain thresholds. 
Recruitment of organization activity from environmental protection in Romania 
The formalities regarding the establishment of an organization, as well as those related to the 

authorization of the operation of its activity, are regulated by normative acts: 
- Law no. 359/2004 on the simplification of the formalities for the registration in the trade 

register of natural persons, family associations and legal persons, their fiscal registration, as well as 
the authorization of the operation of legal entities 

- H.G. no. 573/2002 approving the procedures for the authorization of traders 
The following terms are defined according to O.U.G. no. 164/2008 as follows: 
· Regulatory acts - Environmental Notice, Environmental Agreement, Natura 2000 Notice, 

Environmental Permit, Integrated Environmental Authorization, Greenhouse Gas Emissions Permit, 
Authorization for Activities with Genetically Modified Organisms; 

· Environmental agreement - the administrative act issued by the competent authority for the 
protection of the environment, which establishes the conditions and, where appropriate, the 
environmental protection measures to be observed when a project is being carried out; 

330 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 

· Environmental permit - the administrative act issued by the competent authority for the 
protection of the environment, which establishes the conditions and / or parameters of functioning 
of an existing activity or of a new activity with possible significant impact on the environment, 
mandatory for putting into operation; the environmental permit is valid for 5 years. (see Law 
226/2013) 

· Integrated environmental permit - the administrative act issued by the competent authority 
for environmental protection which grants the right to exploit in whole or in part an installation 
under certain conditions to ensure that the installation complies with the provisions on integrated 
pollution prevention and control; the authorization may be issued for one or more installations or 
parts thereof located onsame site and operated by the same operator; the integrated environmental 
permit is valid for 10 years. (see Law 226/2013). 

Environmental regulation procedure 
a) to obtain the Environmental Agreement: through H.G. no. 445/2009 on the assessment of 

the impact of certain public and private projects on the environment and Order no. 135/2010 
approving the Methodology for the implementation of the environmental impact assessment for 
public and private projects. The stages of the regulatory procedure are carried out according to 
Order no. 863/2002 approving the methodological guides applicable to the stages of the framework 
procedure for environmental impact assessment. 

The necessary documents for submitting the application for the issuance of the Environmental 
Agreement: 

• application for the issuance of the environmental agreement; 
• urbanism certificate (copy); 
• Schedule of the annex to the urbanism certificate (copy); 
• Area plan (copy); 
• proof of payment of the tariff for the initial evaluation of the application according to Order 

no. 1108/2007 regarding the approval of the Nomenclature of works and services provided by the 
public authorities for environmental protection in tariff regime and the amount of the tariffs related 
to them. 

b) for the obtaining of the Environmental Authorization: by Order no. 1798/2007 for the 
approval of the Environmental Permit Procedure, with subsequent amendments and completions. 

The necessary documents for submitting the application for the issuance of the Environmental 
Authorization: 

• application for the issuance of the environmental permit; 
• the presentation and declaration sheet, drafted in accordance with Annex 2 of Order no. 

1798/2007; 
• proof that he made the request public by at least one of the methods of information provided 

in Annex 3; 
• plan and location plan for the target area; 
• the report on the observance of all the conditions imposed by the environmental agreement 

elaborated according to Order no. 135/2010 or, where applicable, the progress report on the 
compliance program; 

• the registration form provided in table no. 1 of Annex no. 5 to Order no. No 1798/2007, 
together with the documents specified by it, for the authorization of zoos, public aquariums and 
rehabilitation and / or care centers, as appropriate. 

c) for obtaining the Integrated Environmental Authorization: by Order no. 818/2003 for the 
approval of the Integrated Environmental Authorization Procedure, with subsequent modifications 
and completions and by Order no. 36/2004 on the approval of the General Technical Guide for the 
application of the integrated environmental permitting procedure. 

The documents required for the submission of the application for the issuance of the 
Integrated Environmental Authorization: 
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• the application form drawn up in accordance with the model set out in Annex no. 1 of the 
Order no. 818/2003; 

• the site report prepared in accordance with the provisions of the General Technical Guide 
for the application of the integrated environmental permit issuance procedure, approved by Order 
no. 36/2004; 

• proof of publication of the announcement regarding the submission of the application for the 
obtaining of the integrated environmental permit; 

• proof of payment of the fee for verification / preliminary analysis of the submitted 
application. 

 
RESULTS AND ȘI DISCUSSIONS 

Waste management - part of the management of the organization  
The partnership between the population, business organizations and authorities must be 

supported in the common interest of maintaining the quality of environmental factors within the 
limits imposed by regulations, protecting the environment and people's health, improving the 
economic status of the local community. 

In this respect, organizations have a crucial role to play in the development of producing 
products and technologies that minimize the amount of waste generated. The product must be 
designed so that its environmental impact is minimal throughout its life cycle. 

By waste is meant technological debris, products and materials with overdue warranty terms, 
physically used products that are no longer worthwhile, and household waste. 

The classification of waste can be done according to several criteria. The following categories 
of waste are generally spoken. 

1. Domestic wastes from the domestic or similar sectors, small and large industry, public or 
administrative sector, trade, etc. 

2. Road waste, specific to public roads, arising from the daily work of the population, from 
green spaces, from the deposition of solid substances in the atmosphere. 

3. Bulky waste resulting from the demolition or construction of industrial or civil objects,  
or other sources which, because of their size, can not be taken over with the usual pre-

collection or collection systems but require differential treatment. 
4. Industrial waste from technological processes that are of different nature, depending on the 

specificity of the industrial unit. The largest quantities of industrial waste come from mining 
activities. 

5. Agricultural waste from agricultural and livestock units in the form of manure, animal 
waste, animal waste from slaughterhouses and the meat industry, vegetable waste from sugar 
factories, oil, etc. 

6. Hazardous waste such as: toxic, flammable, explosive, radioactive, infectious, hospital or 
other, which presents a direct or indirect danger to the living world. 

7. Non-hazardous waste is one that does not break into dangerous elements that affect human 
life, but it accumulates in huge quantities, affecting in one way or another the environment. 

In the field of waste management there are two types of management: strategic management 
and operational waste management. 

Strategic waste management is based on 3 important principles: 
1. Prevention of waste generation 
2. Recycling and reuse 
3. Improve final storage and monitoring 
Operational waste management covers all operations of: 
Ø collection (non-selective or selective) 
Ø sort (dimensional, densitometric, magnetic, optical, manual) 
Ø transport (authorized transport, with specialized machinery in closed system) 
Ø processing or treatment (grinding, compaction, baling, composting) 
Ø recycling 
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Ø elimination (incineration, co-incineration, controlled storage) 
 
 

CONCLUSIONS 
In conclusion, more and more organizations have become and become aware that they need to 

pay more attention to the management of the impacts that their work produces on the environment. 
To this end, setting up an efficient and effective environmental management system (EMS) 
becomes a priority. An environmental management system helps the organization minimize 
environmental impacts. The most important improvement an EMS brings to a business is a 
systematic and manageable approach to the organization's environmental issue. 

The proper functioning of an EMS ensures that the performance of the organization is 
improved by the positive impact it can have on the following: 

• cost reduction; 
• risk management; 
• increasing credibility; 
• increasing competitiveness; 
• relationship with partners; 
• motivating staff. 
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Abstract. O radiografie a contextului internațíonal și național din perspectiva unei dezvoltări durabile a României la 100 de 
ani de la Marea Unire – realități și deziderate. Natura dezbaterii s-a mutat de la "limitele creșterii" la conceptul de dezvoltare 
durabilă. Numai că lumea occidentală este marcată de o uriaşă iluzie. Sunt mai multe, dar asta este esențială: ”laissez faire”. 
Modelul economic care ne spune că piața reglează totul și drept urmare că economia se așteaptă să facă un salt calitativ, spre 
cunoaştere şi inovare, că acesta este viitorul. Se ignoră faptul că piața nu gândeşte strategic, decât acolo unde vede profitul. 

 
Cuvinte cheie: Dezvoltare durabilă, Procesul Bologna, Marea Unire  
 

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL 
Traversăm o perioadă critică în istoria omenirii. Elitele Occidentului par copleșite în fața 

încercărilor cărora trebuie să le facă față în această perioadă. Nu vedem un proiect credibil, 
dezbaterea, confruntarea de idei despre cum să depășim această fundătură a istoriei, este ca și 
inexistentă doar improvizații, angajamente și promisiuni deșarte. Pe acest fond se încearcă să se 
strângă șurubul, folosindu-se de un instrument tembel, ”corectitudinea politică”, un substitut pentru 
cenzura pe față, și în numele căreia se limitează libertatea de exprimare. Suveranitatea poporului 
este limitată de ”statul profund”, care, sub diverse pretexte, gen ”combaterea corupției”, are drept 
de veto asupra alegerilor cetățenilor, și face din votul popular o parodie. Libertățile economice sunt 
oricum limitate de monopoluri și de oligopoluri. Libertatea de mișcare este limitată sub pretextul 
combaterii ”emigrației ilegale”. Statele au ajuns un soi de stăpâni de sclavi, pe care îi vând ieftin 
stăpânilor economiei. 

Convingerea noastră, în calitate de autori ai acestui studiu este că nu se acordă suficientă 
atenție unei societăți în schimbare, nu înțelegem corect lumea, avem nevoie de o "paradigmă" de 
ipoteze și de ce nu "simțim nevoia unei schimbări de paradigmă". Da este complicat, ar trebui mai 
întâi să înțelegem lumea. Dacă dorești să înțelegi "lumea", spunea Piero Mella, profesor la 
Universitatea din Pavia, trebuie ”să observi variabilele care reprezintă dinamica fenomenelor sale 
și să le legi împreună pentru a forma sisteme unitare, repetitive (adesea recursive) de variabile 
interconectate a căror macro-dinamică, pe de o parte, derivă din micro-dinamica variabilelor 
componente iar pe de altă parte, dinamica acestor variabile. Pentru a înțelege dinamica globală a 
acestor sisteme, este necesar să se investigheze "conexiunile cauzale" între variabilele care le 
constituie prin identificarea exactă a lanțurilor liniare de cauze și efecte, în special cele circulare și 
feedback-uri și bucle care fac variabilele interconectate și interactive, astfel încât atunci când  se 
schimbă valoarea unei variabile chiar și a variabilelor cauzale, variabilele interconectate trebuie 
să se modifice neapărat”.  

Este complicat, iar dacă înțelegem complexitatea lumii postmoderne realizăm că este mai ușor 
să fim controlați, manipulați. O rezolvare amăgitoare pusă în slujba unor interese meschine. Este 
suficient să enumerăm cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub 
denumirea de Obiective Globale, ca să realizăm problemele cu care se confruntă omenirea în 
prezent. Prin intermediul lor, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă (Central Agenda 2030) 
pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a 
injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. Să nu fim însă prea optimiști, să ne amintim ce s-a 
întâmplat cu Primul Raport al Clubului de la Roma din 1972 intitulat „Limitele creșterii”. Sunt 40 
de ani de atunci, aproape toate predicțiile s-au adeverit dar se pare că oamenii nu prea țin cont de 
lecțiile istoriei. Natura dezbaterii s-a mutat de la "limitele creșterii" la conceptul de dezvoltare 
durabilă. Numai că lumea occidentală este marcată de o uriaşă iluzie. Sunt mai multe, dar asta este 
esențială: ”laissez faire”. Modelul economic care ne spune că piața reglează totul și drept urmare că 
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economia se așteaptă să facă un salt calitativ, spre cunoaştere şi inovare, că acesta este viitorul. Se 
ignoră faptul că piața nu gândeşte strategic, decât acolo unde vede profitul.  

S-au încercat tot felul de soluții de inginerie financiară pentru a atrage fonduri private să 
investească în infrastructură. PPP (parteneriat public-privat), joint venture etc., dar investitorii nu 
pot aștepta 20 de ani ca să recupereze investiția. Libera circulație a capitalului le-a dat posibilitatea 
asta, să găsească nişele cu rate de rentabilitate mai mari (multe fiind nişte ficțiuni).  

Este un moment greu pentru Europa şi America, pentru că la o infrastructură uzată fizic și 
moral, se suprapun cele mai mari datorii suverane pe care le-au avut vreodată multe dintre țările 
care trebuie să-şi refacă această infrastructură. Aceasta în condițiile restricțiilor climatice, care 
înseamnă costuri, norme de poluare, materiale şi tehnologii scumpe. Un alt aspect grav este cel al 
pierderii de competențe tehnice. Procesul Bologna pentru educație superioară în UE (ca să dăm un 
exemplu) este în opinia noastră greşit. Generații de tineri pierdute. Tineri pregătiți pentru nimic. O 
țintă falsă de absolvenți cu studii superioare care nu pot mişca nimic în economia reală. În fapt, 
pierdem cu toții, în planul economiei reale și aceasta pentru cel puțin o generație. 

· Viața civilă alimentată de tehnologia războiului. În ultimii 100 de ani, războaiele au 
avut tendința de a accelera dezvoltarea tehnologică (numărul inovațiilor tehnologice pe care le-a 
declanșat primul război mondial, al doilea război mondial și războiul rece este uluitor). Chiar și 
astăzi, bugetele de securitate națională continuă să joace un rol important în dezvoltarea 
tehnologică. Ar fi nevoie de un cinic care să sugereze că datorează inspirațiile noastre conflictelor, 
dar este un fapt curios (și trist) al societății moderne că viața civilă este în mare parte alimentată de 
tehnologia războiului. Este suficient să vedem dimensiunea bugetelor pentru înarmare ca să vedem 
preocupările celor mai dezvoltate țări ale lumi precum și o perspectivă a viitorului. 

· O nouă revoluție industrială prin digitizare și automatizări asociate, milioane de locuri 
de muncă vor fi raționalizate, aproape tot ceea ce este automat și formalizabil va prevala și ființa 
umană nu mai este necesară în acest sistem, nu va ajuta la nici un fel de taxe și alte măsuri 
protecționiste. Credem că digitizarea și automatizarea trebuie să conducă la soluții politice care 
până acum nu au jucat un rol. (De exemplu, roboții ar putea fi impozitați, astfel încât să contribuie, 
de asemenea, la sistemul de asistență socială și nu doar să fie ucigașii locurilor de muncă). 
Digitizarea și automatizarea sunt provocări mult mai mari decât globalizarea, este o revoluție 
industrială nouă, cu un impact imens asupra societății în ansamblu.  

· Datoria globală, a ajuns la un nivel record, de 164.000 de miliarde de dolari și este o 
ameninţare la adresa stabilităţii financiare a lumii, fapt evidenţiat la întâlnirea de primăvară a 
Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Băncii Mondiale de la Washington, 2018, relatează 
Bloomberg, în condițiile în care PIB-ul tuturor țărilor este de 85.000 de miliarde de dolari. Dacă 
considerăm datoria publică și private ea este de 247.000 de miliarde de dolari adică cca. 318% din 
PIB-ul global. La aceasta se adaugă titluri de valoare de cca. 300.000 de miliarde de dolari, fară 
acoperire în aur sau valută. 

· Populația. La 1 ianuarie 2018 populația globului pământesc era de 7.5 miliarde de 
oameni. Se preconizează ca populația globală va ajunge la 9 miliarde în 2040, și 10 miliarde în 
perioada 2060–2065. Nu vedem o modalitate evidentă de a rezolva problema la un nivel 
fundamental. Prosperitatea generală și nivelurile mai înalte ale educației par a avea un efect în 
încetinirea creșterii populației, dar aceste condiții vor dura mult timp pentru a se dezvolta în multe 
țări din lume. 

· Revoluția culturală înaintează neabătută. Pas cu pas, milimetru cu milimetru, distrugerea 
pilonilor civilizației continuă în numele „progresului” și al obsesiei patologice a „egalității”, chiar 
acolo unde aceasta contrazice realitatea primară. Din păcate, căderea multor societăți este mult mai 
avansată, lipsesc legăturile sociale și, în cele din urmă, duce la diviziuni și frustrări în societate. 
Echilibrarea socială este una dintre cele mai importante componente ale democrației. Din păcate 
globalizarea și dereglementare promovată de “Societatea deschisă” tinde să globalizeze sărăcia. 

Dinamica relațiilor „Știință, tehnologie și societate” este departe de echilibru. Relațiile 
„Știință, tehnologie și societate” au o explicație esențială filosofică. Filosofia ajută la înțelegerea 
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acestor relații, prin extensie, ajută și la înțelegerea cauzelor cerințelor impuse de dezvoltarea 
socială. Aceste cerințe care trebuie îndeplinite necesită inovații tehnologice din ce în ce mai 
avansate, deoarece acestea trebuie să aibă o aplicare concretă într-un proces de producție tot mai 
tehnificat. Dar fiecare cunoaștere nouă se bazează pe una anterioară, sau așa ar trebui și, pentru a 
înțelege cursul și utilitatea ei, este necesară o explicație filosofică și de ce nu o lecție de istorie. 
Istoria ne spune că atât democrațiile liberale, cât și despotismul autocratic alcătuiesc dictaturi și 
regimuri nedemocratice și le propulsează pentru propriul avantaj. Noi, cei care credem în statele 
naţiuni, în apărarea graniţelor, a familiei şi în valoarea muncii, suntem de o parte, iar de cealaltă 
sunt cei caree vor o societate deschisă, o lume fără graniţe şi naţiuni, noi forme de familie, muncă 
devalorizată şi lucrători ieftini – toate aceste conduse de o armată de obscuri birocraţi. Din 
perspectiva noastră credem că problemele noastre politice actuale sunt acum mai presante și  
imediate. Viitorul civilizației occidentale va depinde de o serie de aspecte-cheie pe care le-am 
explorat în ultimii 50 de ani, printre care: redescoperirea rolului conducerii strategice și rezistența la 
intervenția ideologică de natură economică, politică și științifică. 

Cu multe speranțe la 1 ianuarie 2007 Romania a aderat la Uniunea Europeană (UE), dar cu 
multă tristețe începem să înțelegem că UE este o structură care funcționează împotriva Europei, 
parte din marele plan al transformării și colonizării întregii lumi. În mod real, statele nu mai au nici 
o autonomie în UE chiar dacă tratatul de asociere spune altceva. Comisia europeană, Consiliul 
European. Consiliul Europei, Curtea europeană a drepturilor omului, Curtea de justiție a Uniunii 
Europene, Convenția de la Veneția etc. decid în numele și pentru aceste state, astfel că practic 
parlamentele, guvernele, curțile constituționale și celelalte instituții fundamentale naționale devin 
niște simple decoruri de operetă, în care niște supuși ai UE interpretează pe plan intern rolurile 
decise de birocrații europeni la comanda stăpânilor lor. Ca retorică, UE celebrează diversitatea; în 
realitate doar diversitatea care subminează și distruge populațiile și popoarele, societățile umane, 
familiile, adică persoana umană: diversitatea sexuală fără limite, așa-zisa diversitate culturală și 
amestecarea raselor, cele care folosesc scopurilor de mai sus. 

UE nu acceptă însă diversitatea de opinii și de modele în interiorul ei, adică abaterea de la 
ceea ce niște birocrați (nu populația europeană, nu popoarele europene), aflați în slujba mogulilor 
globalizării, au stabilit ca fiind „valorile comune europene”. 

Peste toate acestea suntem în plin război comercial SUA – China – Rusia. Lumea va trebui să 
găsească acel echilibru de cooperare care înseamnă o combinație între compromisul nedorit, dar 
necesar şi stabilitatea dată de un sistem controlabil în care statul să să se reinventeze. 

 
CONTEXTUL NAȚIONAL 

S-au împlinit 11 ani de când România a intrat în Uniunea Europeană. Deși în această perioadă 
PIB-ului României s-a dublat (cca., 200 miliarde de euro, estimat pentru 2018) integrarea a avut 
costuri, cu mult peste avantaje: costuri de acomodare, costuri legate de concurența mărfurilor care 
din 2007 circulă liber și se adaugă un cost imens, cel al hemoragiei creierelor, circa patru milioane 
de români care au emigrat și slăbit potențialul economic și uman privind dezvoltatarea României. O 
iluzie este și creșterea exporturilor. Dacă, înainte de intrarea în UE, companiile vindeau peste hotare 
mărfuri în valoare de 25 miliarde de euro, exporturile au fost de peste 42 miliarde de euro numai în 
primele 9 luni din 2016. Este adevărat că au crescut exporturile, dar firmele care au trimis mărfuri 
în străinătate sunt străine sau controlate de țări străine, multe multinaționale care au încasat 
dividendele și profiturile le-au dus tot în țările bogate din vest și în beneficiul lor. 

Investiţile străine au contribuit din plin la această creştere, prin firmele înfiinţate care au creat 
locuri de muncă pentru sute de mii de români. Aproape 33 de miliarde de euro au intrat în ţară de la 
1 ianuarie 2007 şi până în această toamnă. Este adevărat investițiile au crescut, dar în beneficiul 
acelorași firme străine care au încasat beneficiile. Veniturile în plus nu au ajuns în buzunarele 
românilor, ci în conturile managerilor sau patronilor străini. Privatizările din 2001-2008 ne-au adus 
falimentarea economiei naționale și nu am reușit să recuperăm pierderile, pentru că profitul l-au 
încasat companiile străine. Înainte de 2008 intrau anual, în România, circa 7,3 miliarde de euro, sub 
formă de investiţii străine directe, după 2008, media a scăzut la 2,5-2,7 miliarde de euro, deci o 

336 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 
pierdere de aproape 5 miliarde de euro anual. Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat şi 
atragerea de fonduri în valoare de 39,9 miliarde de euro. După ce scădem contribuţia plătită de 
România la bugetul comunitar, rămânem cu un plus de 26,5 miliarde de euro, bani pe care 
economia noastră îi câștiga înainte din profiturile firmelor românești, ce ajungea la salariații români. 
Astăzi aceste beneficii din fonduri europene ajung tot la companii și cetățeni străini. Pe hârtie, 
salariul mediu net a crescut de la 312 euro net în 2007 la 580 euro net în 2018, dar în realitate abia a 
acoperit rata inflației. Odată cu integrarea României în UE, românii au rămas tot codaşii Europei, 
România rămâne una dintre ţările cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din Uniune. PIB-ul per 
capita raportat la puterea de cumpărare, un indicator care arată ce putem face cu banii, pentru anul 
2017 era de 68% din media UE, faţă de 63% în Ungaria, 61% Croația, 55% Bulgaria şi 77% în 
Portugalia. 

Circa 40 la sută din terenul agricol al României este controlat de străini, ceea ce face ca acest 
surplus de produse să aducă bani și beneficii tot intereselor de peste hotare. După 10 ani de la 
integrarea europenă a României, românii nu au o viață mai bună. 

România a intrat într-o eră a subdezvoltării structurale odată cu integrarea în UE, iar românii 
sunt tot mai săraci. După 11 ani de integrare în UE Romania este mai săracă, fără autostrăzi și 
trenuri de mare viteză, dar cu: întreaga exploatare a resurselor de petrol şi exploatarea a jumătate 
din resursele de gaze; rafinarea ţiţeiului; distribuţia de carburanţi; distribuţia de gaze; peste 70% din 
distribuţia de electricitate; industria feroasă; industria neferoasă; industria constructoare auto; 
industria materialelor de construcţie (în proporţie de 80%); telefonia fixă; telefonia mobilă; circa 
40% din terenurile agricole; comerţul internaţional cu cereale; întregul retail modern şi 60% din 
retail pe ansamblu; practic integral sistemul bancar (87% la capital), sistemul de asigurări, toate 
acestea pe mâni străine. Foarte important este faptul că multinationalele domină, economia 
romaneasca în sectoarele sale sectoarele sensibile și că firmele romanesti, capitalul autohton, este în 
pierdere de poziții în agricultură, industrie alimentară și chiar comerțul cu amănuntul (că de retail 
nu are sens să mai pomenim). Datoria externă totală a României este în prezent de 97,582 miliarde 
euro, reamintim că în anul 1989 Romania nu mai avea datorii. Nu datoria constiuie o problemă ci 
faptul că din acești bani nu s-a construit aproape nimic.  

Deznaționalizarea economiei iși continuă, așadar, cursul.   
Românii după euforia din 1 ianuarie 2007 au cunoscut imediat sărăcia UE, prin criza 

economică din 2009, când s-au tăiat salarii, pensii și îndemnizații. Creșterea eonomică și exporturile 
sunt doar pentru profiturile companiilor străine care controlează economia din România.  

Ultimele statistici arată că aproximativ 6% din populaţia României nu ştie carte deloc, adică 
mai exact peste 250.000 de români nu ştiu nici măcar să se semneze. Alte date arată că 44.2% au un 
nivel foarte scăzut al educației și doar 14, 4% au studii superioare. În rândul tinerilor, România se 
află pe locul 1 la analfabetism funcțional. Adică 42% dintre adolescenți știu să scrie și să citească, 
dar nu înțeleg nimic din asta. De aici pleacă toate problemele, de la lipsa de educație și de repere, 
lipsa racordului identitar, lipsa de cunoaștere a valorilor noastre autentice, lipsa de informare cu 
privire la actorii spațiului public, absența unor minime cunoștințe despre istoria recentă măcar, 
despre jertfa celor ce au luptat pentru Unire, pentru România Mare, necunoașterea unor elementare 
repere cu privire la rezistența româneasă, la lupta ce s-a dat (și) în spațiul cultural, slaba cunoaștere 
nici măcar a datelor recente, din ’89 încoace. Este timpul ca românii să înțeleagă că după 1989 nu 
am intrat într-un parteneriat ci în “jungla capitalistă” care are cu totul alte reguli și principii. 

 Și ca să-l cităm pe Hegel - este în interesul nostru ca instituțiile să funcționeze cât mai bine 
deoarece, în epoca modernă, doar prin intermediul lor putem fi cu adevărat liberi, respectându-ne 
și sprijinindu-ne unul pe altul ca cetățeni. Nu este suficient să fim liberi doar în forul nostru 
interior, nefiind racordați la problemele de interes general ale societății; orice stat, în absența 
implicării cetățenilor săi în viața publică, are tendința să regreseze în sens autoritar, dictatorial, și 
atunci tot mai puțini vor fi aceia care să ne recunoască și pe care să îi recunoaștem ca egali, cu 
atât mai puțin puterea politică discreționară, la a cărei apariție am contribuit prin însăși 
pasivitatea noastră. 
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Toate aceste realități pot fi și trebuie depășite ele nu sunt decât un semnal pe care în calitatea 
noastră îl tragem în acest an centenar. “Eu cred încă în forța rațiunii acestui popor, care trebuie să 
se trezească” este și credința acad. Ioan Aurel Pop, rectorul UBB, președintele Academiei Române. 
Iată că rațiunea și realitatea se suprapun, chiar dacă la modul prospectiv: liberi nu putem fi decât 
împreună, pentru că libertatea fiecăruia dintre noi este condiționată de recunoașterea celorlalți. 
Recunoașterea reciprocă nu poate avea loc decât în statul modern, care își tratează cetățenii ca egali 
în fața legii. Iar statul modern, contopire a voințelor individuale în cea generală, rațională, și invers. 

 
CONTEXTUL ISTORIC 

Toată istoria sa poporul român a luptat pentru Identitate, Suveranitate şi Unitate Naţională. 
Anul 1918 a marcat încheierea procesului de formare a statului naţional unitar român, 

ca urmare a Unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu patria-mamă.  
”Identitatea românească s-a format în timp, încă din finalul etnogenezei românilor, adică de 

prin secolele al IX-lea și al X-lea încoace, în vremuri când foarte mulți români trăiau sub stăpâniri 
străine. Cu toții au rămas români, s-au purtat ca români și au transmis mai departe românitatea, 
fără să aibă avantajul unei clase politice românești respectate și puternice. Pentru mulți dintre ei, 
singura instituție rămasă românească a fost biserica, iar preoții și diecii le-au fost singurii 
învățători și susținători ai naționalității. Dar asta nu înseamnă că se poate trăi la nesfârșit așa. 
Fără suveranitate, națiunile se împuținează, iar oamenii ajung, în parte, să se rătăcească pe căi 
abătute. Toate națiunile s-au luptat, de-a lungul vremii, pentru libertate națională și pentru stat 
național suveran și independent. În definirea unei națiuni de tip organicist nu predomină un singur 
element, ci se iau în considerare mai multe, de la limbă și origine până la credință și cultură. 

Prin urmare, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul au devenit din punctul de 
vedere al dreptului internațional părți integrante ale României, așa cum hotărâseră românii înșiși, 
în mod democratic, la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Prin urmare, Tratatul de la 
Trianon, din 4 iunie 1920, ca de altminteri tot sistemul de tratate de la Paris, din anii 1919-1920, 
nu a făcut decât să recunoască justețea deciziilor luate de românii înșiși”. (Ioan Aurel Pop 2018). 

• cultura este ceea ce ne definește ca oameni, nu biologia (sau ereditatea)  
• devenim cea ce suntem prin faptul că ne dezvoltăm într-un mediu cultural particular, nu ne 

"naștem" cu o predeterminare culturală. (Boas, Franz - antropolog american - Anthropology and 
Modern Life, Dover Publications, 1962). 

Acest proces se înscrie în cadrul marilor prefaceri internaţionale petrecute la sfârșitul primului 
război mondial. Conferinţa Păcii de la Paris a confirmat, prin tratate internaţionale, destrămarea 
imperiilor multinaţionale din Europa şi apariţia de noi state sau întregirea teritorială a altora, între 
care şi România. 

Evoluţia ulterioară a ţării noastre a demonstrat că actele de Unire au avut consecinţe pozitive 
asupra întregii societăţi, pe multiple planuri: economic, cultural, politic etc.  

Există cercetări anterioare care tratează pe larg fiecare domeniu de activitate, de asemenea 
există date statistice care confirmă rolul benefic al statului în dezvoltarea României. 

În acest an aniversăm 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de experiențe pozitive dar și 
negative care trebuie să reprezinte tot atâtea lecții pentru noi, pentru a ne regăsi întăriți într-o lume 
tot mai complexă, pentru cinstirea sacrificiului generațiilor anterioare și pentru asigurerea unui  
viitor mai bun și o viață mai demnă generațiilor tinere. 
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Abstract. For environmental efficiency, a complex of judiciously correlated activities and actions are needed to improve the 
environment and health of the population and involves developing an appropriate community mentality, realistically assessing 
environmental issues, prioritizing and developing appropriate solving them and, last but not least, changing attitudes and behavior 
towards the environment and civic empowerment, for the transmission to the future generations of a clean and healthy environment 
respecting the three dimensions of sustainable - economic, ecological and social development. 

 
Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, managementul mediului, sistem economic, sistem ambietal, mediu, poluare 

 
INTRODUCERE 

Protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale şi are ca scop obţinerea unui 
mediu curat şi sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a generaţiilor viitoare, de aceea este 
necesară asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea resurselor naturale, în concordanţă cu 
cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi creşterea nivelului de educaţie şi 
conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective. 

Pentru o eficienţă a protecţiei mediului este necesar un complex de activităţi şi acţiuni judicios 
corelate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei şi implică dezvoltarea unei 
mentalităţi adecvate a comunităţii, evaluarea cu realism a problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor şi 
elaborarea strategiilor corespunzătoare de rezolvare a acestora şi, nu în ultimul rând, schimbarea atitudinii şi 
comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilizarea civică, pentru transmiterea către 
generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile 
–economică, ecologică şi socială. 

Rolul deosebit de important pe care îl ocupă mediul este o prioritate în vederea satisfacerii  intereselor 
colectivităţilor locale, precum şi protejarea intereselor naţionale. 

În România, problemele de protecţie a mediului se pun cu acuitate, în special ca urmare a poluărilor 
locale, produse în principal în sectoarele exploatărilor petroliere şi de minerit, în industriile de prelucrare a 
minereurilor şi petrolului, termoenergetică, industria chimică, de prelucrare a lemnului şi celulozei, 
metalurgie, siderurgie, industria electrotehnică şi a construcţiilor de maşini, industria cimentului, 
transporturi, gospodăria comunală şi agricultură.  

Supravegherea sistematică a calităţii aerului, prin laboratoarele Reţelei Naţionale de 
Supraveghere a Calităţii Aerului, relevă faptul ca nivelul de poluare a atmosferei se menţine ridicat 
în mai multe zone de pe teritoriul ţării, depăşindu-se concentraţia maximă admisibilă pentru multe 
dintre noxele evacuate în mediu. Cele mai semnificative depăşiri sunt înregistrate la pulberile în 
suspensie şi pulberile sedimentabile, dar şi la multe alte noxe periculoase cum sunt: dioxidul de 
sulf, oxizii de azot, metalele grele, fenolii, acidul clorhidric etc. 

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o 
planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe, în permanenţă, un raport stabil între 
habitatul natural şi populaţia umană. Necesitatea susţinerii simultane a dezvoltării economice 
concomitent cu dezvoltarea mediului natural, impune o evaluare a impactului asupra mediului în 
fazele incipiente ale planurilor şi programelor, în scopul susţinerii dezvoltării durabile. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

În România, problemele de protecţie a mediului se pun cu acuitate, în special ca urmare a 
poluărilor locale, produse în principal în sectoarele exploatărilor petroliere şi de minerit, în 
industriile de prelucrare a minereurilor şi petrolului, termoenergetică, industria chimică, de 
prelucrare a lemnului şi celulozei, metalurgie, siderurgie, industria electrotehnică şi a construcţiilor 
de maşini, industria cimentului, transporturi, gospodăria comunală şi agricultură.  

Deşi, în ultimii ani, o serie de unităţi industriale au fost închise, iar altele şi-au redus 
activitatea, poluarea solului se menţine ridicată în multe zone fierbinţi (Borzeşti-Oneşti, Bacău, 
Ploieşti, Braşov, Isalniţa, Piteşti, Govora, Suceava, Tg. Mureş, Turnu Măgurele, Tulcea). 
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Folosirea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi ierbicidelor poluează solul şi produsele 
agricole. Poluarea cu petrol şi apă sărată de la exploatările petroliere şi transport este prezentă pe 
circa 50.000 ha. Alunecările de teren (circa 0,7 milioane ha) provoacă pierderi de sol de până la 
41,5 t/ha/an. 

Obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei mediului cuprinde alinierea la prevederile acquis-ului comunitar de mediu 
prevede transpunerea, implementarea şi controlul aplicării adecvate a actelor normative comunitare, 
deja transpuse, pentru toate sectoarele acestuia: Calitatea aerului; Managementul deşeurilor; 
Calitatea apei; Protecţia naturii; Controlul poluării industriale şi managementul riscului; Substante 
chimice şi Organisme modificate genetic; Zgomot; Protecţie Civilă; Siguranţa Nucleară. 

Pentru eliminarea acestui paradox este necesar sa se creeze o mega-ecuatie pentru societate ca 
intreg, astfel incat sa fie implicati toti membrii societatii, in cadrul unui process creativ de 
management integrativ care sa functioneze astfel incat sa acopere toate nevoile societatii intr-o 
maniera eficienta, fara a exista somaj. 

Masura in care societatea ca intreg va gasi solutii la aceasta ecuatie intr-un mod 
creative/inovativ, va produce salturi uriase in toate domeniile (social, economic etc). 

Principala resursa a României - apa - este esenţială vieţii pe Pământ, astfel că existenţa 
noastră, ca şi activităţile noastre economice sunt în totalitate dependente de această preţioasă resursă 
şi, mai mult decât atât, la nivel global, apa reprezintă o resursă limitată. 

Tendinţa oricărui individ şi a oricărei societăţi este de a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă. 
Astfel, prosperitatea şi bunăstarea comunităţii sunt direct dependente de furnizarea unei cantităţi 
suficiente de apa curată. Pe lângă asigurarea sănătăţii umane, furnizarea apei, curată şi în cantităţi 
corespunzătoare, oferă beneficii deosebite cum ar fi irigaţiile pentru agricultură, suport pentru 
nenumărate plante şi animale, estetică, posibilităţi de recreere etc. 

Gospodărirea resurselor de apă pentru adaptarea la condiţiile de creştere a comunităţii umane, 
precum şi o mai bună evaluare şi administrare a resurselor de apă reprezintă obiectivele esenţiale 
pentru stabilitatea şi progresul economic, acestea constituind condiţiile de supravieţuire a milioane 
de oameni. 

Dupa anul 2000 doua concepte noi s-au impus în domeniul managementului/gospodaririi 
apelor, si anume conceptul de management integrat al apei si conceptul de dezvoltare durabila. 

Apa reprezintă un factor determinant al dezvoltării economice, având utilizări din ce în ce mai 
diverse: materie primă, agent termic, mediu de reacţie agent de spălare. Deşi 70% din suprafaţa 
globului este acoperită de ape, numai 3% din imensa cantitate de apă reprezintă apa dulce, din 
păcate 2% fiind blocată în calotele polare. Se poate trage concluzia că omenirea se află în criză de 
apă dulce. Consumul de apă pe cap de locuitor este un indicator al nivelului de dezvoltare a unei 
ţări. Astfel România consumă 1750 m3/locuitor – an, faţă de media europeană de 4800 m3/locuitor 
– an. Există ţări pe glob unde consumul de apă pe locuitor - an atinge abia 40 m3 ! În virtutea celor 
arătate se impune o gospodărirea raţională a resurselor. 

Alimentarea cu apă. Consumatorii de apă sunt foarte variaţi: centre populate, unităţi de 
producţie, sisteme hidrotehnice şi de irigaţii, piscicultură, amenajări de agrement etc. 

Fluxul apei într-un sistem de consum prezintă următoarele faze: captare, tratare, transport, 
utilizare, evacuarea apelor uzate. Alimentarea cu apă se poate realiza în trei feluri: în circuit deschis 
(evacuarea apei uzate la canalizare), în circuit închis (apa folosită este reintrodusă în circuit după 
recondiţionare) şi în circuit mixt (cel mai rentabil). 

Calitatea apei. În funcţie de utilizări apa (potabilă sau industrială) trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii de calitate.  
Standardele de calitate clasifică apele de suprafaţă după cum urmează: 

· apă pentru consumul populaţiei; 
· apă pentru amenajări piscicole şi procese tehnologice; 
· apă pentru irigaţii şi alimentări industriale. 
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Cea mai importantă caracteristică a apei o constituie “duritatea”, care reprezintă cantitatea 
totală se săruri de Ca şi Mg dizolvate în apă. Duritatea poate fi: 

· temporară, dată de carbonaţii de Ca şi Mg; 
· permanentă, dată de sărurile de Ca şi Mg ale acizilor tari (CaCl2, MgSO4 etc.) 

Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice ale 
Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor, care cuprinde 5 subsisteme, dintre care 
primele 4 se referă la sursele naturale de apă (apele curgătoare de suprafaţă, lacuri naturale şi de 
acumulare, ape subterane şi ape marine litorale), iar ultimul, la sursele de poluare a apelor şi la 
apele uzate. 

Din lungimea totală a principalelor râuri investigate în ultimii ani, 12.862 km (circa 57,5%) s-
au încadrat în categoria I-a de calitate; 6.104 km (circa 30%) în categoria a II-a; 1.252 km (circa 
6%) în categoria a III-a şi 1.879 km (circa 8,6%) în categoria apelor degradate.  

Situaţiile cele mai defavorabile s-au înregistrat în bazinele hidrografice: Ialomiţa – cu circa 
45% ape degradate, Prut – cu circa 21% ape degradate. Starea calităţii apelor fluviului Dunărea a 
evidenţiat că, din cei 1.371 kilometri investigaţi, 830 km ( circa 60,5% ) s-au încadrat în categoria I 
de calitate şi 541 km ( circa 39,5% ) în categoria II.  

În ceea ce priveşte calitatea apei de pe litoral, din lungimea investigată de circa 245 km 
litoral, 86 km (circa 35%) s-a încadrat în categoria I-a de calitate şi 159 km (circa 65%) în categoria 
a II-a de calitate. 

În funcţie de factorii care produc poluarea apei subterane, din analizarea datelor existente la 
nivelul fiecărui bazin hidrografic, se constată următoarele categorii de poluare mai importante: 

· poluarea cu produse petroliere şi compuşi fenolici ai acviferului freatic din conul aluvionar 
Prahova-Teleajen, pe o suprafaţă de cca 70 kmp, datorită rafinăriilor; 

· poluarea cu produse utilizate pentru fertilizare şi combaterea dăunătorilor în agricultură 
(compuşi cu azot, compuşi cu fosfor, pesticide etc.); 

· poluarea cu produse rezultate din procesele industriale, în care sunt cuprinşi o gamă variată 
de poluanţi, a zonelor din jurul marilor platforme industriale;  

· poluarea cu produse menajere şi produse rezultate din activitatea zootehnică (substanţe 
organice, compuşi azotici, bacterii etc.) a apelor subterane din zona unor mari oraşe (Piteşti, 
Oradea, Bucureşti, Cluj, Suceava etc.) şi din zona marilor complexe zootehnice. 

Datorită durităţii, apa nu poate şi folosită în multe ramuri industriale aşa cum se obţine prin 
captare. În industria energetică, chimică, farmaceutică este necesară reducerea sau chiar anularea 
durităţii apei, care se face prin două procedee: dedurizare şi deionizare (demineralizare). 

Dedurizarea, se realizează frecvent prin procedeul var – sodă – tratarea succesivă a apei cu 
Ca(OH)2 şi Na2CO3, substanţe care duc la precipitarea sărurilor dizolvate de Ca şi Mg; se obţine 
scăderea durităţii. 

Deionizarea, se aplică în situaţiile când se cere un grad înalt de puritate a apei, folosind 
cationiţi. 

Folosirea apei în scopuri casnice sau industriale duce la “uzarea” acesteia – încărcarea cu 
substanţe nocive. Deversarea unei astfel de ape în fluvii ar avea consecinţe catastrofale asupra 
sănătăţii planetei, capacitatea naturală Bazele tehnologiei – note de curs de autoepurare fiind redusă. 
Dintre metodele uzuale de evitare a poluării apelor se disting două: tratarea apelor reziduale 
industriale şi epurarea apelor menajere. Ambele tehnologii folosesc cu succes procedee biologice de 
descompunere a substanţelor nocive, cu ajutorul bacteriilor aerobe şi anaerobe. Procedeele 
biochimice sunt rentabile din punct de vedere economic, deoarece în urma lor rezultă biogaz (cu 
întrebuinţări energetice), nămol (folosite ca îngrăşământ agricol) şi bineînţeles apă, care poate fi 
recirculată industrial sau deversată în fluvii. 

O problemă care trebuie avută în vedere este cea a celor 973 de depozite industriale şi 
orăşeneşti, care ocupă 11.086 ha teren şi care poluează solul, apele subterane şi în unele cazuri şi 
apele de suprafaţă. 
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O altă resursă extrem de importantă a României este Pamântul. Împădurirea terenurilor 
degradate, crearea de perdele forestiere în zonele supuse secetei îngrijirea pădurilor, realizarea de 
amenajamente silvice sunt măsuri de importanţă strategică în ţara noastră, pentru creşterea rolului 
pădurilor în redresarea mediului. 

Capacităţile insuficiente pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere au determinat 
apariţia de zone urbane sau preurbane în care se stochează deşeuri, punând în pericol sănătatea 
populaţiei şi calitatea mediului şi afectând în mod negativ peisajul. 

Deşeurile solide menajere din zonele urbane variază între 0,5 – 0,9 kg/locuitor zi, rezultând o 
cantitate medie de 8.700 t/zi, care în prezent sunt incinerate în proporţie de 5%, restul fiind 
depozitate la rampe de gunoi care nu sunt prevăzute cu sisteme de protecţie a mediului. 

Habitatul modern se caracterizează prin deteriorarea continuă a mediului sonor urban. Fiind 
unul dintre cei mai greu de influenţat agenţi de stress din mediu, zgomotul se profilează ca o 
prioritate pentru politicile integrate de mediu şi sănătate. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În acest context se impune o analiză detaliată a dezvoltării durabile, ”viabile”, ”sustenabile” în 
cadrul careia se urmăreşte interacţiunea compatibilităţi a patru sisteme: economic, uman, ambiental, 
tehnologic, astfel incat sa se asigure satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite sansele 
generatiilor viitoare de a-si asigura propriile nevoi. O strategie de dezvoltare durabila are in vedere 
simultaneitatea progresului in toate cele patru dimensiuni.  

Pornind de la principalii factori ai procesului dezvoltarii: populatia, resursele naturale si 
mediul, productia agricola, productia industriala si poluarea, strategia dezvoltarii durabile isi 
propune sa gaseasca cele mai adecvate criterii pentru optimizarea raportului nevoi-resurse, 
obiective-mijloace. 

Conceptul dezvoltarii durabile poate fi definit ca reprezentand solidaritatea intre generatii, 
obligatia morala a generatiei actuale de a lasa pentru o noua generatie resurse suficiente si un mediu 
sanatos. 

Ca un concept integrator, dezvoltarea durabila are patru dimensiuni: economica, de mediu, 
sociala si culturala. Pentru ca dezvoltarea sa fie durabila pe termen lung este necesar sa mentinem 
un echilibru intre aceste patru dimensiuni. 

Dezvoltarea durabila presupune incurajarea evolutiei economice, sociale si culturale in 
directia imbunatatirii bunastarii generale a omenirii cu pastrarea unui mediu curat si sanatos. 

Conceptul de gospodarire durabila a apelor care imbina problemele de utilizare a apelor cu 
cele de protective a ecosistemelor naturale se bazeaza pe urmatoarele principii: 

- principiul bazinal- resursele de apa se formeaza si se gospodaresc pe bazine hidrografice. 
Apa dulce este o resursa vulnerabila si limitata, indispensabila vietii, mediului si dezvoltarii 
societatii. Gospodarirea rationala a resurselor de apa, cere o abordare integrate care sa imbine 
problemele sociale si dezvoltarea economica, cu protectia ecosistemelor natural. O gospodarire 
durabila a resurselor de apa va integra utilizatorii de apa dintr-un bazin hidrografic; 

- principiul gospodaririi unitare cantitate-calitate - cele doua laturi ale gospodaririi apelor 
fiind intr-o stransa legatura, necesita o abordare unitara care sa conduca la solutii tehnicao-
economice optime pentru ambele aspect; 

- principiul solidaritatii - planificarea si dezvoltarea resurselor de apa presupun colaborarea 
tuturor factorilor implicate in sectorul apelor: statul, comunitatilor locale, utilizatorii, gospodarii de 
apa si societatea civila; 

- principiul “poluatorul plateste”- toate cheltuielile legate de poluatea produsa diversilor 
utilizatori de apa si mediului este suportata de cel care a produs poluarea; 

- principiul economic- beneficiarul plateste – apa are o valoare economică în toate formele ei 
de utilizare si trebuie sa fie recunoscuta ca un bun economic. In virtutea acestui principiu, este vital 
sa recunoastem ca dreptul fundamental al finite umane este de a avea acces la apa curate si 
suficienta, la un preț adecvat. 
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CONCLUZII 
Supravegherea sistematică a calităţii aerului, prin laboratoarele Reţelei Naţionale de 

Supraveghere a Calităţii Aerului, relevă faptul ca nivelul de poluare a atmosferei se menţine ridicat 
în mai multe zone de pe teritoriul ţării, depăşindu-se concentraţia maximă admisibilă pentru multe 
dintre noxele evacuate în mediu. Cele mai semnificative depăşiri sunt înregistrate la pulberile în 
suspensie şi pulberile sedimentabile, dar şi la multe noxe periculoase cum sunt: dioxidul de sulf, 
oxizii de azot, metalele grele, fenolii, acidul clorhidric şi altele. 

 Managementul eficient al societatii inseamna de fapt crearea acelui context in care fiecare din 
societate contribuie la garantarea faptului ca oricare altcineva din cadrul societatii isi poate satisface nevoile 
de baza, în orice moment si într-un mod sustenabil. 

Îmbunătăţirea proiectării şi implementării legislaţiei de protecţie a mediului se poate face 
numai odată cu creşterea conştiinţei şi participării publice, a bunelor intenţii politice şi a existenţei 
resurselor.  

Pentru a crea un sistem legal eficace pentru protecţia mediului avem nevoie de strategii care 
să ofere o anumită măsură a succesului şi experienţei pe care se bazează. 

Cetăţenii au un rol important în procesul de luare a deciziilor cu privire la aprobarea, din punct de 
vedere al mediului, a realizării unor proiecte/investiţii, fie ele publice sau private. 

Evaluarea de mediu a planurilor şi programelor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului 
se realizează în scopul promovării dezvoltării durabile şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a mediului. 
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EVALUAREA UNOR CARACTERE MORFO-BIOLOGICE LA MOSTRELE DIN 
COLECȚIA DE SUSAN 

 
Mogîlda Anatolii 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Pritecție a Plantelor 
 

Abstract. The article presents the results of the evaluation of morphobiological traits of the sesame collection accessions. 40 
genotypes of various geographical origin were studied.  Early ripening cultivars were identified – Gerelo, Natasha, Kadet (Ukraine), 
Zaltsadovski (Hungary), Kubanets 93, Donskoy white-seeded (Russia) and etc. The studied forms varied in manifestation of 
parameters of vegetative and generative organs. According to the trait of the weight of 1000 seeds in 2017 and 2018: Boyarin, 
Adaptovanniy 2, Gerelo, and Kadet were the most prominent. The highest productivity of seeds from a plant was found in Gerelo 
cultivar (34.2g). The obtained results will be used for passportization of accessions and also in genetic-breeding works. 
 

Cuvinte cheie: susan, mostre de colecție, indici morfologici, caractere cantitative   
 

INTRODUCERE 
Una din rezervele dezvoltării sectorului fitotehnic o prezintă diversificarea culturilor agricole 

noi care posedă trăsături prețioase de productivitate, rezistență sau calitate a produsului final. 
Printre astfel de plante se numără și susanul (Sesamum indicum L.) – specie de importanță majoră 
pentru multe țări ale lumii cu un spectru larg de utilizare (industria alimentară, medicina, industria 
ușoară, cosmetoologia etc.). Actualmente susanul se cultivă pe o suprafață de circa 11 mln ha cu o 
producție globală de peste 6 mln tone [1]. 

În Republica Moldova această specie nu se cultivă, necesitatea crescândă în semințe și ulei de 
susan se acoperă din importul lor din alte țari. Condițiile pedo-climatice ale țări, însă,  permit 
cultivarea cu succes a culturii, fapt demonstrat anterior în cadrul Centrului de Resurse Genetice 
Vegetale din Moldova și Institutului de fitotehnie ,,Porumbeni”. Pentru introducerea în practica 
agricolă a susanului se cere efectuarea unor studii complexe referitoare la elucidarea potențialului 
de productivitate și rezistență al genotipurilor de diferită origine geografică, aprecierea valorii lor 
teoretice și practice.  

Scopul cercetărilor constă în evaluarea comparativă a caracterelor cantitative la mostrele din 
colecția de susan în scopul pașaportizării lor morfo-biologice, evidențierii unor genotipuri cu 
caracteristici prețioase pentru cercetare și ameliorare.  

 
MATERIAL ȘI METODE 

Ca material pentru studii au servit 40 de mostre de Sesamum indicum din colecția 
Laboratorului Resurse Genetice Vegetale. Semănatul s-a efectuat în ultima decadă a lunii aprilie-
începutul lunii mai conform schemei 60 x 10 cm. Pe parcursul întregii perioade de vegetație s-au 
înregistrat indicii fenologici, au fost evaluate caracterele morfo-biologice și de ameliorare. 
Descrierea colecției a fost realizată după cei mai importanți parameri conform Descriptorului 
internațional IPGRI [2].   Rezultatele experimentale obținute au fost supuse analizei statistice cu 
utilizarea pachetului de programe Statistica 7.0. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

S-a stabilit că la etapa de germinare și apariție a plantulelor mostrele cercetate  s-au diferenţiat 
după durata perioadei în patru grupe: 11 forme cu durata fazei de 8 zile, 7 forme cu durata de 10 
zile, 13 forme cu durata de 14 zile și 9 forme cu durata fazei de 18 zile.  Pe parcursul vegetației a 
plantelor au fost efectuate evidenţierile la fazele de înflorire, formarea roadei, coacerea deplină.  În 
urma evaluării mostrelor după parametrul precocității, au fost detectate 13 forme precoce, 17-
mediu-precoce, 3- mediu-tardive și 7 forme tardive. Dintre formele precoce menționăm următoarele 
genotipuri: Djerelo, Natașa, Kadet (Ucraina), Zaltsadovski (Ungaria), Kubaneț 93, Donskoi 
belosemeannâi, N162/0781 (Rusia) etc. Tardive s-au dovedit a fi mostrele Belosemeannâi 177 
(Turkmenistan),  Liano (SUA), k-1257, k-1265 (Turcia) și altele. 

Ramificarea tulpinii la formele studiate era, în mare parte, bazală, doar câteva s-au 
caracterizat prin ramificare distală. Culoarea frunzelor era verde, uneori-verde cu nuanțe gălbuie. 
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Genotipurile se deosebeau prin modul de dispoziție a frunzelor pe tulpină. Frunzele erau dispuse 
altern sau opus, uneori - reunite câte trei, pornind din același loc de pe tulpină (ternate) sau mixte. 
Forma frunzelor, de obicei, era lanceolată, eliptică sau ovată, iar culoarea corolei florii – albă sau cu 
diferite nuanțe de roz. 

 
Fig.1. Variabilitatea indicelui talia plantei la formele de susan (set din 22 de genotipuri) 

evaluate în anii 2017 și 2018, cm 
 
Din diagrama prezentată mai sus se vede că talia plantelor formelor analizate în anul 2018 era 

mai mare decât în 2017, cu excepția soiului Boiarin, la care înălțimea plantelor nu s-a schimbat în 
anii de referință. Cele mai înalte plante în 2018 au avut soiurile 11-Donckoi belosemeannâi     
(167,3 cm), 7- k-1265 (164,5 cm) și 20-Kubaneț 55 (162,5 cm).  

Unul din caracterele importante ale susanului ține de numărul de capsule ce se formează pe 
plante. În primul an de evaluare cele mai multe capsule s-au format la soiul 21-Kadet (145,3 buc.), 
iar la genotipul 11-Donckoi belosemeannâi s-a depistat un număr mic (40,8 buc.) al acestor structuri 
(fig.2). În următorul an mostra 7–k-1265 a înregistrat cele mai mari valori ale parametrului dat 
(137,1 buc.), pe când forma 22-b.3-3-96 – cele mai mici (62,7 buc.).       

 

 
Fig.2. Variabilitatea caracterului numărul de capsule per plantă la un set din 22 de genotipuri de susan 

evaluate în anii 2017 și 2018, buc. 
 

Prin analiza indicelui masa 1000 de semințe s-a constatat că în anul 2017 cea mai mare 
greutate au avut semințele soiurilor Boiarin și Adaptovanâi 2, iar cea mai mică -  Kubaneț 55, Каdet 
și b.3-3-96. În 2018 valori maximale după parametrul dat au fost depistate la soiurile Lider (4,2 g), 
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Djerelo (4,0 g) și Kadet (3,9 g), iar cele mai mici - la genotipurile k-1621 (0,9 g), Oro 9/71 (2,3 g), 
Serebristâi (2,4 g) și k-1555 (2,5 g).  

Productivitatea semințelor reprezintă un criteriu important în determinarea recoltei culturilor 
agricole. În urma investigațiilor s-a stabilit că cele mai mari valori ale paramentrului masa 
semințelor per plantă a înregistrat soiul Djerelo (34,2 g), iar cele mai mici – genotipurile Kubaneț 
57 (25,3 g) și Adaptovanâi 2 (26,3 g).  

 
CONCLUZII 

În condițiile experimentelor de câmp s-a efectuat caracterizarea unui set de genotipuri de 
susan în număr de 40 de mostre după unele caractere  morfo-biologice și de ameliorare. După 
durata perioadei de vegetație s-au evidențiat 13 forme precoce, 17-mediu-precoce, 3- mediu-tardive 
și 7 forme tardive. Dintre genotipurile precoce prezintă interes soiurile Djerelo, Natașa, Kadet 
(Ucraina), Zaltsadovski (Ungaria), Kubaneț 93, Donskoi belosemeannâi (Rusia) etc. După 
caracterul masa 1000 semințe în anii 2017 și 2018 s-au evidențiat: Boiarin, Adaptovanâi 2, Lider, 
Djerelo și Kadet. Cea mai superioară productivitate a semințelor de pe planta s-a depistat la soiul 
Djerelo (34,2 г). Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru pașaportizarea mostrelor, precum și în 
cercetări de genetică și ameliorare.   
                

BIBLIOGRAFIA 
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UNELE ASPECTE ALE ACȚIUNII RAZELOR GAMMA ASUPRA  
GENOTIPURILOR DE SUSAN 

 
Mogîlda Anatolii 

Instututul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
 

Abstract. Success of the selection work depends to a large extent on the available genetic diversity of the initial material. 
Induced mutagenesis along with the experimental recombigenesis is the method that is used to obtain genetic variation. This 
research presents the results of the comparative study of the efficiency of application of different gamma-radiation doses (200, 300, 
400, 500 Gy) for the manifestation of morpho-biological traits of 3 genotypes of sesame. 
 

Cuvinte cheie: susan, mutageneză, razele gamma, caractere morfologice 
 

INTRODUCERE 
Susanul (Sesamum indicum L., 2n = 26) este o specie prețioasă de plante producătoare de ulei 

și una din cele mai vechi culturi din lume. Înregistrările arheologice indică faptul că ea a fost deja 
folosită peste 5000 de ani în urmă [3]. Susanul este considerat ca fiind "Regina semințelor 
oleaginoase" cu un conținut de ulei de 50 – 60% de o calitate excelentă, cu aproximativ 35% de 
proteine și alți compuși chimici [8]. Merită a fi menționat faptul că uleiul de susan este utilizat 
pentru fabricarea de săpunuri, în cosmetică, pentru prapararea  combustibilului și a lubrifianților, 
insecticidelor și produselor farmaceutice. Mai este folosit și ca furaj cu conținut bogat de surse 
proteice, carbohidrați și nutrienți minerali [17]. 

Mutageneza indusă cu razele gamma asupra semințelor la speciile de plante cultivate s-a 
dovedit a fi un procedeu acceptabil  în programele de ameliorare  pentru crearea variabilității 
genetice și satisfacerea cerințelor producătorilor. Strategia principală bazată pe mutazeneză  ține de 
folosirea soiurilor bine adaptate la care una sau două trăsături majore se modifică, de exemplu, prin 
mărirea productivității sau ridicarea valorii calității  [2, 13]. Radiațiile ionizante reprezintă o metodă  
importantă pe care amelioratorul o poate utiliza pentru a crea o variabilitate genetică care nu există 
în natură [7]. Datorită energiei ridicate pe care le posedă, razele gamma constituie un tip de radiații 
ionizante cu o capacitate de penetrare mai pronunțată decât radiațiile alfa și beta. Acestea pot 
provoca modificări profunde ale nucleelor celulelor [12, 14]. 

Selectarea tipului de agenți mutageni, precum și a dozelor utilizate ale mutagenilor sunt 
imoptante din punctul de vedere al obținerii unei frecvențe înalte și a unui spectru de mutații dorite. 
Astfel, au fost realizate numeroase studii, folosind razele gamma,  pentru a obține forme cu un 
randament ridicat, soiuri rezistente la boli, tolerante la stresul hidric și salinitate ridicată a solurilor. 
De asemenea, s-au raportat lucrări privind obținerea de genotipuri rezistente la erbicide [4, 5]. 

În acest context, lucrarea prezintă o etapă inițială în studiul eficacității utilizării diferitelor 
doze de raze gamma pentru inducerea formelor mutante la susan.  

 
MATERIALE ȘI METODE 

Cercetarea dată a fost realizată în cadrul Laboratorului de Resurse Genetice Vegetale al 
Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor pe parcursul anului 2018. Din cadrul 
colecției de susan au fost selectate trei mostre:  Zaltsadovski, Kadet și Adaptovanâi 2 care au fost 
iradiate cu raze gamma (200, 300, 400 și 500 Gy). 

 Pentru iradiere s-au întrebuințat câte 500 de semințe pentru fiecare doză, fiind prezent și 
martorul neprelucrat. După iradiere, în prima decadă a lunii mai, semințele de susan au fost 
încorporate în sol în câmp deschis cu distanța dintre rânduri de 60 cm și distanța în rând de 10 cm. 
În perioada răsăririi plantele au fost evaluate. La un interval de 30 de zile procedura s-a repetat, iar 
la faza de coacere în masă a capsulelor plantele s-au inregistrat din nou. 

Descrierea genotipurilor de susan iradiat a fost realizată conform Descriptorului internațional 
IPGRI la 13 parameri cei mai importanți din numărul total de parametri: modul de ramificare, 
culoarea frunzelor, pubescența, aranjamentul frunzelor, forma frunzelor, profilul frunzei de la baza 
plantei, inciziunea lobului frunzei de la baza plantei, unghiul frunzei de la baza tulpinii principale, 
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numărul de flori pe axial de frunză, culoarea corolei interioare, culoarea corolei exterioare, forma 
capsulei bicarpelate, aranjamentul capsululor. 

La etapa  fazei de maturare fiziologică fiecare mostră  iradiată, precum și martorul au fost 
examinați după 6 parametri: înălțimea plantei, lungimea  internodurilor, numarul de capsule per 
planta, masa a 1000 de semințe, lungimea și lățimea capsulei.  

Pe parcursul perioadei de vegetație a fost inregistrat gradul de eliminare a plantelor, 
deasmenea, a fost realizată o evaluare a mostreor de susan iradiate după indicii precocității. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Analiza trăsăturilor marfologice la mostrele Zaltsadovski, Kadet, Adaptovanâi 2 și a 
descendenților în M1 a scos în evidență faptul că genotipurile se diferențiază după o serie de 
parametri. Astfel, primele rezultate au demonstrat un grad ridicat de eliminare a plantelor pentru 
fiecare mostră în parte. Numărul de plante răsărite la mostrele iradiate s-a arătat inferior  față de 
martor (tabelul ). 

La mostra Zaltsadovski la doza de 200 Gy din totalul de 500 seminte au răsărit doar 10, iar 
până la faza de coacere în masă au rămas doar 4 plante. În cazul dat la martor au răsărit 152 din 500 
de plante, iar până la maturitate fizologică au râmas doar 50 de plante. 

La motra Kadet la doza de 400 Gy au răsărit 84 de plante, iar la un interval de 30 de zile după 
răsărire au fost eliminate 38 de plante ca ulterior până la coacerea deplină să rămână 44 de plante. 
La martor au răsărit 98 de plante și peste 30 de zile au fost eliminate 4 plante, dar până la coacerea 
deplină au rămas 50 plante. 

La mostra Adaptovanâi 2 la doza de 200 Gy au răsărit 45 de plante, iar  la un interval de 30 
zile au fost eliminate 30 de plante, până la coacerea deplină au rămas 15 plante. La martor au răsărit 
103 plante din 500, iar până la coacerea în masa a capsulelor au rămas 50 de plante.  

 
Tabelul nr. 1 

GRADUL DE ELIMINARE A PLANTELOR 
 
Nume mosră   

 
Doze (Gy) 

Nr. de plante 
răsărite 

Nr. de plante 
rămase după 30 

de zile de la 
răsărire 

Nr. de plante 
rămase la faza 

coacerii în masă a 
capsulelor 

   
 
 
Zaltsadovschi 

200 10 10 4 
300 15 6 5 
400 18 7 6 
500 31 5 4 
Martor 152 147 50 

   
 
 
Kadet 

200 15 10 6 
300 39 9 8 
400 84 46 44 
500 40 9 9 
Martor  98 94 50 

 
 
 
Adaptovanâi 2 

200 45 15 10 
300 13 10 2 
400 26 22 9 
500 21 18 4 
Martor 103 101 50 

Iradierea cu razele gamma a avut  o influență diversă asupra manifestării unor caractere la 
genotipurile de susan:   

 
a) Numărul de zile până la începutul înfloririi. La soiurile analizate perioada de la răsărire 

până la înflorire a variat de la 43 până la 55 de zile. Se remarcă o diferență la soiul Kadet prelucrat 
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cu dozele de 200-300 Gy - 43-45 de zile comparativ cu martorul (57 zile). Fenomenul de înhibare în 
timp a procesului de înflorire sub acțiunea mutagenilor a fost semnalat și pentru alte culturi  [10, 
16]. 

b) Numărul de zile până la 50% de înflorire. Înflorirea a fost înregistrată într-o perioadă de 
la 58 la 60 de zile pentru toate mostrele cu dozele respective. La majoritatea dozelor comparativ cu 
martorul se atestă  valori nesemnificative, cu excepția genotipului Kadet - 58 de zile comparativ cu 
martorul (65 de zile).  

c) Durata înfloriri. Durata înfloriri a variat în funcție de doză și, deasemenea, a fost diferită 
la genotipurile studiate. Înflorirea s-a petrecut într-un interval de timp de 67- 85 zile. Cea mai lungă 
perioadă a înfloriri a fost înregistrată la mostra Kadet iradiată în dozele de 300 Gy (83 zile) și 500 
Gy (78 zile). Pentru celelalte doze diferențele nu au fost semnificative. Mostrele Zaltsadovski și 
Adaptovanâi 2 la doza de 300 Gy au prezentat același interval de timp - 74 de zile. Rezultatele 
similare au fost anterior semnalate de alți autori la soia [15] și Vigna [6]. 

d) Talia plantei. Creșterea semnificativă a înălțimii plantelor comparativ cu martorul a fost 
depistată pentru majoritatea dozelor utilizate. La soiul Kadet iradiat în doză de 200 Gy înalțimea 
plantelor a fost în medie de 133 cm, fiind  la nivelul martorului (134 cm). Cea mai mare înălțime a 
plantelor s-a înregistrat la mostra Zaltsadovski sub influența dozei de 400 Gy (158 cm) și 500 Gy 
(160 cm) față de martor (123 cm), iar la soiul Kadet la dozele de 300 și 500 Gy (153 cm) au 
prezentat aceleași înălțimi. La mostra Adaptovanâi 2 la iradierea cu dozele de 300 (126 cm) și 500 
Gy (128 cm) s-au înregistrat valori ale înălțimii respectiv de 126 și 128 cm,  cea ce nu se deosebea 
semnificativ de martor  (125 cm). Kumari și colab. [11] au arătat că înălțimea plantelor în generația 
M1 nu a fost afectată mult de tratamentul mutagenic. 

e) Lungimea internodurilor. Analizănd parametrul dat, s-au observat diferențieri minore în 
variația datelor în dependență de dozele applicate, cu excepția soiului Kadet, la care valorile 
descrise (în medie 3,0 cm) la  doza de 300 Gy  erau mai mici comparativ cu martorul (4 cm). La 
soiul Zaltsadovski datele obținute depășesc pe cele ale mostrelor Kadet și Adaptovanâi 2. 

f) Numărul de capsule per plantă. Pentru toate cele trei mostre de susan numărul de capsule 
per planta au prezentat valori semnificative comparativ cu martorul, cu  excepția soiului Kadet la 
care pe plante s-au format în medie 94 de capsule la 400 Gy față de martor (95.8 capsule) și mostra 
Adaptovanâi 2 care la dozele de 300 Gy, 500 Gy  a format respectiv 91.6 și 92,0 de capsule 
comparativ cu martorul (98.8). Cea mai mare valoare a înregistrat  mostra Zaltsadovski  (doza de 
300 Gy - 138.2 capsule, martorul 94 capsule. Răspunsul diferențial pentru acest caracter față de 
razele gamma a fost observat și de Anbarasan [1] la susan. 

g) Lungimea capsulei. La toate mostrele studiate s-au evidențiat diferențe semnificative față 
de martor pentru dozele applicate. La soiurile Zaltsadovski și Kadet la doza de 200 Gy prezintă 
aceeași valoare (2.64 cm), fiind inferioară datelor obținute pentru toți martorii.  Cele mai scurte 
capsule (2.45 cm și  2.33 cm) s-au semnalat la mostra Adaptovanâi 2 corespunzător la dozele de 
300 și 500 Gy, la martor capsulele aveau lungimea  de 2.87 cm. Girija și colab. [6] și Yasmin et al. 
[18] au menționat că în generația M1 sub acțiunea iradierii se modifică manifestarea unor caractere 
polygene.   

h) Masa a 1000 de semințe (g). Masa a 1000 de semințe a variat diferit pentru toate cele trei 
genotipuri - de la 2.49 g până la 3.072 g. Cea mai mare greutate a fost înregistrată la mostra 
Adaptovanâi 2 la doza de 300 Gy (3.072 g) față de martor (2.798 g) și mostra Zaltsadovski la doza 
de 200 Gy (3.022 g) comparativ cu martorul (2.928 g). Cea mai mică greutate a 1000 de semințe a 
fost semnalată  la mostra Adaptovanâi 2 la doza de 200 Gy (2.49 g) total diferită față de celelalte 
doze ale aceluiași genotip. Creșterea greutății a 1000 de semințe după utilizarea factorului  mutagen 
în generația M1 a fost observată de mulți cercetatori. Astfel, Karim și colab. [9], după  iradierea 
unor  soiuri de năut cu raze gamma,  au depistat  modificări vizibile în greutatea a 1000 de semințe. 

 
CONCLUZII 

Au fost obținute date experimentale privind acțiunea razelor gamma aplicate în patru doze 
(200-500 Gy) asupra semințelor mostrelor de susan. S-a stabilit că  în generația M1 la etapa răsăririi 
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și pe parcursul dezvoltării plantelor s-a produs o eliminare substanțială a materialului iradiat. Razele 
gamma  au avut un effect selectiv, deseori stimulativ,  asupra manifestării unor caractere cantitative. 
Dozele aplicate au indus mărirea taliei plantelor la soiurile Zaltsadovski cu 30,1% (doza de 500 
Gy), Kadet  - cu 14,2% (300, 500 Gy), Adaptovanâi 2 – cu 13,6 (400 Gy). S-a mărit, de asemenea, 
numărul de capsule per plantă: la soiul Zaltsadovski – cu 47,0% (300 Gy),  Kadet – cu 38,6 și 37,8 
(300 și 500 Gy), Adaptovanâi 2 – cu 26,7 și 20,2% (200 și 400 Gy). Pentru parametrul masa a 1000 
de semințe o mărire semnificativă a valorii față de martor s-a evidențiat la soiul Adaptovanâi 2  - cu 
23,4 și 18,5% (200 și 300 Gy). 

Investigațiile vor fi continuate pentru elucidarea descendenților generației M2. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR  
- ÎNTRE NECESITATE ȘI IMPLEMENTARE PRACTICĂ- 

 
Petculescu Nicole Livia 1 , Gavrilescu V.2, Nicolae M.1  

1 Universitatea Bioterra, București, România,  
2Institutul de Economie Agrară, București, România. 

 
Abstract. Natura a început să dea numeroase semne de perturbare, manifestate prin modificarea profundă a echilibrului 

biocenotic natural, datorită poluării generale create la nivel mondial.  Alături de factorii clasici de poluare (industrie, utilizarea de 
combustibili convenționali), agricultura reprezintă şi ea o sursă de poluare a ecosistemului, în principal prin tehnologiile intensive 
care presupun utilizarea produselor chimice (îngrășăminte și produse fitosanitare) bazate pe substanțe ne-biodegradabile și cu efect 
toxic remanent, precum și prin dejecțiile toxice provenind de la fermele zootehnice intensive (de creștere a porcilor și păsărilor). In 
acest sens, Universitatea Bioterra din Bucureşti a demarat o campanie susținută de promovare a cunoștințelor şi practicilor 
tehnologice științifice de agricultură ecologică, prin cursuri de profil adresate atât studenților, cât şi specialiştilor din domeniu, 
precum şi prin participarea la proiecte şi programe europene de profil.  
 

Key words:  educație  ecologică, agricultura ecologică, protecția mediului  
 

INTRODUCERE 
Motto: 

“ Să păzim echilibrul naturii, 
Să dăm cumpăna vieții-napoi, 
Viitorul e-n mâinile noastre, 
Regăsirea naturii e-n noi (Adrian Păunescu) 

 
Perturbarea Naturii datorită accentuării poluării generale la nivel mondial a determinat 

intensificarea fenomenelor distructive - inundații, alunecări de teren, avalanșe, scăderea fertilității 
naturale a solurilor, deşertificare, precum şi creşterea incidenței bolilor ce afectează sistemul 
imunitar vegetal, animal şi uman. 

Alături de factorii clasici de poluare şi agricultura reprezintă o sursă importantă de poluare a 
ecosistemului, lucru explicabil prin aplicarea excesivă, repetată de îngrășăminte chimice şi de 
tratamente chimice fitosanitare, folosind substanțe cu efect toxic remanent şi ne-biodegradabile, 
precum și printr-un management necorespunzător al deșeurilor de la fermele zootehnice intensive. 
Astfel, s-au înregistrat efecte negative asupra întregului ansamblu sol – plantă – om – mediu, 
manifestate prin: 

· poluarea mediului înconjurător, a solului, a apelor, a produselor agricole; distrugerea florei 
şi faunei utile; 

· intoxicarea animalelor datorită consumului de furaje cu reziduuri de pesticide; 
· intoxicarea oamenilor prin consumul de alimente cu reziduuri toxice cu efecte negative 

cumulative în timp asupra sănătății acestora.  
· apariția de rase fitopatogene rezistente la acțiunea substanțelor chimice, prin selecția unor 

gene de rezistență sau de toleranță în cadrul speciilor față de substanțele chimice. 
Gândind “ecologist”, perceperea terenurilor agricole drept ecosisteme agricole a reprezentat 

un prim pas în dezvoltarea agriculturii prietenoase cu mediul, iar mai apoi a agriculturii ecologice, 
însemnând o utilizare rațională a științei moderne reflectate în tehnologii ce permit obținerea de 
productivități ridicate, fără a deranja mediul înconjurător. 

Obiectivele agriculturii ecologice sunt: 
· să evite toate formele de poluare, atât la nivelul produselor cât şi la nivelul mediului; 
· să  interacționeze în mod constructiv cu ciclurile şi sistemele naturale; 
· să mențină fertilitatea naturală a solurilor, asigurându-se durabilitatea ecosistemului; 
· să promoveze sistemele de exploatare rațională a resurselor de apă; 
· să mențină biodiversitatea sistemului agricol; 
· să încurajeze dezvoltarea sistemelor de tip fermă, implicând toate verigile din circuitul 

biologic: microorganisme, sol, floră şi faună; 
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· să asigure condiții de dezvoltare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale 
specifice producției ecologice; 

· să producă, în cantități suficiente şi la un nivel calitativ corespunzător, alimente de care 
depinde într-o mare măsură sănătatea consumatorilor; 

· să permită agricultorilor un nivel de viață decent;  
· să obțină efecte pozitive pentru cei implicați în producția ecologică, prin creşterea calității 

vieții, inclusiv prin asigurarea securității mediului, în conformitate cu Carta Drepturilor Omului.  
 

MATERIALE ȘI METODE 
Universitatea Bioterra din Bucureşti, înțelegând importanța educației ecologice a tinerilor, a 

demarat o campanie susținută de promovare a cunoștințelor şi practicilor tehnologice științifice de 
agricultură ecologică prin cursuri de profil adresate atât studenților, cât şi specialiştilor din 
domeniu. Acestea au fost susținute și printr-un proiect european intitulat „Promovarea agriculturii 
biologice şi constituirea unei structuri operative teritoriale de control şi certificare”.  

Scopul principal al proiectului a fost formarea profesională, precum şi perfecționarea 
tehnicienilor specializați în producțiile agro-zootehnice, în domeniul agriculturii ecologice. 

Proiectul s-a desfășurat în două etape: prima etapă a constituit-o cursul de bază pentru 
înțelegerea și însușirea noțiunilor şi sistemelor de agricultură ecologică; a doua parte s-a desfăşurat 
în Italia, în regiunea Toscana, reprezentând vizite de lucru la principalele ferme agricole şi 
zootehnice ecologice din regiune. 

Partenerii noștri din „echipa ecologistă” au fost: 
- Universita’ di Pisa – Facolta’ di Agraria ( Universitatea din Pisa, Facultatea de 

Agricultură ) 
- CNR - Instituto per la Chimica del Terreno di Pisa (Institutul de Chimie a Solului) 
- Comune San Giuliano Terme – Pisa (Primăria orașului San Giuliano Terme – Pisa) 
- I.C.E.A. – Instituto per Certificazione Etica e Ambientale (Institutul pentru Certificare Etică 

și Ambientală). 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În urma studiului şi experienței acumulate prin studiul comparativ între cele două țări 
partenere privind practicarea sistemului de agricultură ecologică, în cadrul proiectului s-au 
identificat următoarele caracteristici importante: 

· viziunea sistemică asupra terenurilor agricole considerate drept ecosisteme; 
· folosirea terenurilor agricole în raport cu vocația lor; 
· practicarea unei agrotehnici adaptate cerințelor pedoclimatice, cu introducerea 

asolamentului şi a rotației culturilor; 
· folosirea îngrășămintelor organice şi a composturilor; 
· aplicarea combaterii integrate a bolilor şi dăunătorilor; 
· scăderea cantității de substanțe chimice aplicate; 
· folosirea completă a producției vegetale şi animale în cadrul ecosistemului format prin 

recirculări şi refolosiri; 
· elaborarea de proiecte de cercetare legate de ameliorarea plantelor şi animalelor; 
· introducerea de soiuri de plante rezistente la boli și dăunători; 
· introducerea de culturi rezistente la diferiți poluanți; 
· plantarea de perdele protectoare împotriva factorilor de stress pentru culturile agricole; 
· tratarea chimică a culturilor numai atunci când este imperios necesar; 
· introducerea în ecosistemul agricol a unor antagonişti pentru paraziții principali ai culturilor, 

cu condiția cunoaşterii exacte a biologiei acestora şi a posibilității de a controla activitatea lor; 
· folosirea de curse pentru paraziți – substanțe atractive (feromoni); 
· folosirea de plante leguminoase în asolament, capabile să fixeze în sol azotul atmosferic; 
· selecția şi folosirea de bacterii capabile să fixeze azotul la nivelul rizosferei; 
· folosirea de asociații care să determine apariția micorizelor. 
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CONCLUZII 
O prima concluzie ce se desprinde din cele prezentate este aceea că, în condițiile actuale, nu 

se poate pune problema renunțării totale la avantajele progresului tehnologic, atât în industrie, cât şi 
în agricultură, ci numai la reducerea aplicării tehnologiilor poluante şi a găsirii unor soluții 
alternative de prevenire şi scădere a fenomenului poluării.  

În ceea ce privește agricultura, este importantă schimbarea mentalității fermierilor şi 
încurajarea acestora prin instruire şi consultanță pentru folosirea metodelor si tehnicilor agriculturii 
ecologice. De asemenea, se impune susținerea lor atât la nivel neguvernamental cât şi 
guvernamental în scopul obținerii de facilități; crearea de centre de consultanță locală pentru 
agricultura ecologică, recunoscute național şi internațional, care să vină atât în sprijinul 
producătorilor, cât şi al inspectorilor controlori. 

Activitățile desfășurate până acum în Universitate, completate de rezultatele proiectului 
european, au condus și la o serie de alte concluzii, care subliniază necesitatea: 

- promovării politicilor agricole încurajatoare pentru cei care practică agricultura ecologică, 
prin subvenții, credite avantajoase, prime, despăgubiri etc.; 

- orientării companiilor producătoare de semințe, îngrășăminte, substanțe fitosanitare și zoo-
veterinare spre cerințele agriculturii ecologice; 

- orientării comportamentului alimentar al consumatorului către consumul de alimente 
sanogene; 

- o mai bună promovare pe piață a alimentelor bio şi obținerea unei game mai variate de 
produse alimentare sanogene – în acest sens Universitatea Bioterra având brevete de invenție 
premiate cu medalii de aur, platină şi argint la Saloanele Internaționale de Invenții și Tehnologii noi 
(Geneva și Bruxelles - EUREKA) pentru obținerea de alimente ecologice și funcționale. 

În concluzie, mai mult ca oricând, se impune introducerea în programa universitară a unor 
cursuri de specialitate privind agricultura ecologică şi asigurarea materialelor necesare de instruire 
în domeniu. 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A REGIUNII ECONOMICE DE SUD ȘI UNITĂȚII 

TERITORIAL ADMINISTRATIVE GĂGĂUZIA 
 

Revenco Adelina 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 

 
Abstract: Mankind has used the resources of useful minerals to secure livelihood from the beginning of its existence. With 

the evolution of humanity, their variety and volume have increased, mirroring to some extent the rhythms of economic development 
of the world's states. The progress of the latter is largely influenced by the presence, research and exploitation of mineral resources. 

Systematic research of the underground of the Republic of Moldova for the purpose of discovering and estimating the volume 
of mineral resources was carried out after the Second World War during the period 1945-1975. During the following decades, the 
entire region was studied, and by 2016 the Agency for Geology and Mineral Resources attached to the Ministry of Environment of 
the Republic of Moldova has notified 493 relatively evenly distributed basins, predominantly in the North and the Center, of which 
96 are located within the South Region (which represents 19.47% of the total of the republic). About 90% of the deposits are located 
on the surface of the earth's crust. In the basement of the region there are mainly sand (35 ponds), sandy clay (23) and clay (20), as 
well as other resources such as clay for keramzit, degreasing sand etc. 
 

Cuvinte cheie: resurse, substanțe minerale utile, argilă, bentonite, nisip, lut, materiale de construcţii 
 

INTRODUCERE 
Omenirea a folosit resursele de substanţe minerale utile pentru aşi asigura traiul de la 

începutul existenței sale. Odată cu evoluţia umanităţii, varietatea şi volumul acestora a crescut, 
oglindind într-o anumită măsură ritmurile de dezvoltare economică ale statelor lumii. Progresul  
ultimilor în mare parte este influenţat de prezenţa, cercetarea şi valorificarea resurselor minerale.  

Cercetări sistematice ale subsolului Republicii Moldova în scopul descoperirii şi estimării 
volumului de resurse minerale s-au efectuat după cel de al Doilea Război Mondial, în perioada 
anilor 1945-1975. Pe parcursul următoarelor decenii a fost studiată întreaga regiune astfel către anul 
2017 Agenţia pentru geologie şi resurse minerale de pe lângă Ministerul Mediului al Republicii 
Moldova are notificate 493 bazine  repartizate relativ uniform, predominând în partea de Nord şi 
Centru, dintre care 96 sunt situate în cadrul Regiunii de Sud (ceea ce constituie circa 19,47% din 
totalul pe republică). Circa 90% dintre zăcăminte sunt amplasate la suprafaţa scoarţei terestre. În 
subsolul regiunii se conține prioritar nisip (35 bazine), argilă nisipoasă (23) și argilă (20), dar și alte 
resurse cum ar fi argilă pentru cheramzit, nisip degresant etc.. 

De o atenție sporită sau bucurat resursele de petrol și gaze naturale din regiune care au fost 
descoperite în anii 60, fiind estimate cantități nu prea mari, dar și așezate priopitar în lunca 
inundabilă a Prutului. Din aceste cauze în perioada anilor 1960-1980 sunt valorificate cantități mici 
de resurse, utilizate la nivel local. În anul 1995 de aceste resurse se innteresează compania 
americană Redeco LTD care închee cu Guvernul Republicii Moldova un acord de concesiune în  
conformitate cu Hotărârea de Guvern numărul 621 din 07.09.1995 [15]. Din variate motive nu sau 
respectat condițiile prevăzute de acord și compania și-a retras activitatea. 

Actualmente pe agenda Guvernului iarăși apare problema utilizării hidrocarburilor, astfel la 
20 iulie 2016 prin Hotărârea de Guvern numărul 895 [16] se stabileşte concesionarea lucrărilor de 
explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare. 
Ulterior, la 2 ianuarie 2017 a fost semnat cu compania americană Frontera Resources International 
LLC „Contractul de concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gaze 
naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare”. La 3 martie 2017 
este semnată „Declaraţia comună privind exploatarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de 
hidrocarburi în Republica Moldova” de către premierul Pavel Filip și preşedintele Frontera 
Resources, Steve C. Necandros care a stârnit discuții contraversate în societate. Deocamdată nu s-a 
anunțat oficial despre inverstițiile și lucrările de prospecțiune parvenite în acest sector. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Prezenta lucrare a fost elaborată în baza fondului de date privind rezervele de substané 
minerale utile oferite de Agenţía pentru Geologie şi Resurse Minerale de pe lângă Ministerul 
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Mediului al Republicii Moldova pentru anii 1965-2018, dar și a stucturii acestora la nivel de 
categorii de resurse pe unități administrative pentru perioada anilor 1965-2018. În realizarea 
cercetărilor au fost utilizate metode tradiționale și contemporane de analiză a datelor cum ar fi: 
prelucrarea statistică a datelor colectate, estimarea spațio-temporală cu utilizarea metodei 
comparative, istorică, deductivă, de analiză și sinteză dar și tehnici SIG (Sistem Informatic 
Geografic), în mod special al programului ArcGis 10.2.2 cu ajutorul căruia datele obținute au fost 
supuse modelării prin intermediul mai multor metode de interpolare (Spline, IDW, Kriging).  

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Crearea resurselor minerale are loc ca urmare a evoluţiei geologice a Platformei Moldovenești 
și a plăcii Scitice care se formează în Precambrian iar în erele ce urmau, a suferit doar mișcări 
epirogenice pozitive sau negative. Cele mai vechi formațiuni geologice existente pe teritoriul 
regiunii sunt reprezentate de roci cristaline, arhaico-proterozoice, și cele mai tinere – sedimentare-
vulcanogene, sedimentare – terigene și de vârstă rifeu-vendiană. Transgresia Mării Sarmațiene este 
însoțită de depunerea sedimentelor marine, iar regresia acesteea de formarea cuverturii continentale 
vechi acoperite de depozitele ciclului de sedimentare ulterior.  

Majoritatea resurselor minerale utile care se regăsesc astăzi în cadrul regiunii au geneza în 
perioadele neogenului. Astfel în sarmațianul târziu, meoţian, şi miocenul superior are loc formarea 
nisipurilor și argilelor cu starturi de aleurite și a gresiilor. Transgresia mării în ponțianul superior 
condiționează formarea nisipurilor maritime, gresiilor, argilelor, inclusiv a depozitelor argilo-
nisipoase care ating grosimi de până la 60 m.. 

In pliocenul timpuriu se formează nisipuri și argile cu straturi subțiri de cărbuni bruni [11], iar 
în pliocenul mijlociu regiunea se dezvoltă în condiții de climă continentală aridă, ce condiționează 
formarea argilelor brune-roșcate [13]. Rezervele de cărbune brun sunt formate în depunerile 
miocenului și pliocenului, iar cele de petrol și gaze naturale sunt formate în neogen.  

În rezultatul evoluției geologice regiunea dispune de zăcăminte utile nemetalifere – argilă, 
bentonite, nisip, folosite prioritar în calitate de materiale de construcţii, materii prime pentru 
industria cimentului, pentru producerea sticlei, dar și rezerve neînsemnate de resurse energetice: 
petrol, gaze naturale și cărbuni bruni. 

 
Figura 1. Ponderea categoriilor de resurse minerale, 2016 

 
Analizând datele privind extracţiile de materii prime din ultimii 50 de ani, constatăm nivelul 

foarte redus de valorificare a acestora. Din cele circa 30 bazine cunoscute în anul 1975 doar 7 erau 
expluatate, iar în anul 2000 din peste 60 de bazine, nici unul nu este valorificat, din cauza crizei 
economice profunde în care se afla republica, ca urmare a destrămării Imperiului Sovietic. Ieșirea 
lentă din criza economică, este consemnată și de începutul extracției minereurilor utile, astfel către 
anul 2010 din 93 de bazine cunoscute, sunt atestate documentar extracţiile zăcămintelor din 14, iar 
la 01.10.2016 din 96, doar 16 sunt valorificate [1]. 
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Conform datelor Agenţiei naționale pentru geologie şi resurse minerale cea mai mare parte 
dintre bazinele de extracție a materiilor prime se atribuie categoriei - explorare de rezervă (71,88% 
comparativ cu 56% la nivel de republică) (Fig. 1), 6,25% sunt pregătite pentru exploarare (6,49 pe 
republică), 5,21% nu sunt prevăzute pentru valorificare (4,86 pe republică) și 16,67% (32,65) le 
constituie cele exploatate.                      

Categoriile de resurse pregătite pentru expluatare și nu sunt prevăzute spre exploatare diferă 
nesemnificativ comparativ cu media pe republică. Mai mari sunt difrențele în utilizarea resurselor în 
cazul categoriei se exploatează, care în regiune au o pondere cu circa 50% mai mică decât media pe 
republică și a celei de rezervă, care constitue cu 15,88% mai mult decât media pe republică. Astfel 
constatăm un nivel mai redus de valorificare a resurselor minerale existente, ținând cont de prezența 
acestora în categoria de rezervă.   

Analiza gradului de asigurare cu resurse minerale a unităților administrativ teritoriale, pune în 
evidență faptul, că cele mai multe bazine de resurse minerale sunt amplasate în UTA Gagauzia 
(32,29%), urmată de raioanele Cahul și Căușeni cu căte 13,54% bazine și raionul Cantemir cu 
10,42% respectiv. Cele mai puține bazine sunt atestate în raioanele Leova și Taraclia - 5,21% și 
Basarabeasca 3,13%.        

Dintre resursele minerale, cea mai largă răspândire o au rocile sedimentare (concentrate în 
97,8% din bazinele cercetate) comparativ cu zonele economice Centrală şi de Nord, unde 
predomină rocile cristaline magmatice şi metamorfice, reprezentate de calcare, gresii, granit și 
marmură. Cea mai largă răspândire o au nisipurile întâlnite în toate raioanele, în 36,46% din bazine, 
dintre care cele mai multe sunt atestate în UTAG și raionul Ștefan Vodă câte șapte, raionul Cahul - 
șase, raionul Cimișlia - cinci, iar cele mai puține în raioanele Basarabeasca, Taraclia și Leova - câte 
unu (tab..1.). 

 
Tabelul nr. 1. 

RESURSELE MINERALE CERCETATE ALE REGIUNII ECONOMICE DE SUD ȘI UTAG (anul 2017) 
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nr. % 

Basarabeasca  
 

1 
   

1 1 
  

 3 3,13 
Cahul 1 

 
1 

 
1 3 6 

   
1 13 13,54 

Caușeni  
 

4 
  

4 3 
 

1 1     13 13,54 
Cantemir  1 1 1 3 2 2 

   
 10 10,42 

Cimișlia  
 

2 
   

5 
   

 7 7,29 
Leova  

 
2 

   
1 2 

  
 5 5,21 

Taraclia  
    

3 1 1 
  

1 5 6,25 
Ștefan Vodă  

 
1 

  
1 7 

   
 9 9,38 

UTAG  
 

8 
 

2 10 7 3 
  

 30 31,25 
Total 1 1 20 1 6 23 35 7 1 1 2 96 100 

 
Argilele nisipoase sunt atestate în 24% de bazine, dintre care zece sunt concentrate în UTAG, 

urmate de raioanele Caușeni cu patru, Cahul și Taraclia cu câte trei, Cantemir – două și Ștefan Vodă 
- unul.  

Argilele se regăsesc în 20,8% de bazine și au o răspândire proporțională pe toată suprafața 
regiunii, fiind prezente în toate unitățile administrativ teritoriale, cu excepția raionului Taraclia. Cea 
mai mare concentrare, acestea o au în UTAG – opt bazine și raionul Căușeni - patru, în celelalte 
unități administrativ teritoriale, variind între unu și două. (tab. 1). 

Nisipul degresant este întâlnit în 7,3% din bazine, trei în UTAG, două în Leova și câte un 
bazin în raioanele Basarabeasca și Taraclia. 
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Argila pentru cheramzit se întâlnește în șase bazine, trei dinre care se află în raionul Cantemir, 
două în UTAG și unul în raionul Cahul.  

Dintre alte resurse întâlnite în câte un bazin în regiune menționăm, petrolul în raionul Cahul, 
gazul natural și argila bentonică în raionul Cantemir, nisip și prundiș și calcar în raionul Căușeni. 
Dintre toate aceste resurse, cea mai mare atenție a fost acordată resurselor de petrol (Văleni) şi gaze 
naturale (Victorovca, Cahul), care constituie 2,2% din totalul bazinelor de extracţie a materiilor 
prime.  

În cadrul Regiunii de Sud, în ani 1970 au fost atestate trei bazine de extracţie a cărbunelui 
brun (Vulcăneşti; Etulia; Cahul) însă din motivul grosimii mici a blastului actualmente nu sunt 
atestate documentar ca fiind valorificate, și nu prezintă interes din punct de vedere economic. 

Repartiția teritorială a resurselor naturale este neuniformă, astfel cea mai mare varietate de 
resurse disponibile este specifică pentru raioanele Cantemir și Cahul (tab. 1.) în care sunt cercetate 
șase tipuri de resurse, urmate de raionele Caușeni și UTAG cu câte cinci, raioanele Basarabeasca, 
Leova, Taraclia și Ștefan Vodă cu trei și raionul Cimișlia cu două. În pofida existenţei unui număr 
mare de bazine de resurse minerale, potențialul redus al acestora și managementul defectuos nu 
permit dezvoltarea durabilă și nu contribuie la sporirea eficienței economice din regiune.      

Analiza resurselor minerale în funcție de categotia bazinului și rezervele de balanță specifice 
pentru anul 2015 la nivel de raion administrativ, permite estimarea potențialului de resurse 
nevalorificate din cadrul fiecărei unități administrative. Astfel, raionul Cahul, care se evidențiază 
prin cel mai mare număr de bazine de resurse minerale valorificate, dispune doar de un bazin 
pregătit pentru exploatare, rezervele de balanţă a căruia le depășesc cu mult pe cele exploatate, și 
mai dispune de șapte bazine de rezervă, care în cazul amenajării corespunzătoare pot fi valorificate.   

De menționat, că toate bazinele cercetate de pe teritoriul raionului pot fi valorificate, astfel 
cea mai favorabilă amplasare o au resursele de petrol și nisip pentru producerea de silicați, bazinele 
cărora sunt atribuite în proporție de 100% la categoria se exploatează, nisipurile sunt clasificate la 
categoria se expluatează în proporție de 24,51%, sunt pregătite pentru expluatare 60,54%, iar 
21,60% la categoria de rezervă. Resursele de argilă nisipoasă, argilă și argilă pentru cheramzit în 
proporție de 100% sa află în categoria de rezervă. 

De un potențial important de resurse dispune UTAG care valorifică doar patru din cele 30 de 
bazine, două fiind pregătite pentru expluatare iar 19 aflîndu-se în rezervă. De menționat, că din 
totalul bazinelor doar 5 nu pot fi valorificate. 

Nu toate resursele naturale sunt disponibile pentru valorificare, astfel 69,3% dintre nisipuri se 
atribuie la categoria nu sunt prevăzute pentru valorificare, 27,03% dintre acestea se găsesc în 
categoria de rezervă și doar 3,66% se atribuie la categoria se exploatează. O distribuție pe categorii 
mai avantajoasă prelucrării în scopuri economice este specifică pentru argilele nisipoase, rezervele 
cărora se atribuie în proporție de 4,84% la categoria se expluatează, 0,97% sunt pregătite pentru 
exploatare, 62,08% sunt de rezervă și 32,11% nu sunt prevăzute spre exploatare. Argilele pentru 
cheramzit se găsesc în proporție de 100% în catogoria de rezervă, iar  nisipurile degresante și 
argilele sunt atribuite la categoriile de rezervă în proporție de 90,99 și respectiv 62,31% și la 
categoria nu sunt prevăzute pentru exploatare cu 9,01 și 37,69% .  

În cadrul raionului Cantemir este valorificat doar un singur bazin, deși toate cele zece 
existente pot fi exploatate. De menționat faptul, că rezervele de argilă bentonică se atribuie în 
proporție de 100% la categoria pregătite pentru exploarare, iar cele de nisip, argilă nisipoasă, argilă 
și argilă pentru cheramzit în proporție de 100% la categoria de rezervă, constituind în toate cazurile 
un potențial valoros pentru dezvoltarea economică a raionului. 

În cazul raionului Căușeni, dintre cele 13 bazine disponibile doar două se exploatează, 
celelalte aflându-se în categoria de rezervă. 

De menționat că raionul dispune de rezerve valoroase de nisip, dintre care se exploatează 0,34 
%, iar 99,66% se atribuie la categoria de rezervă, peste 90% dintre care sunt localizate într-un 
singur bazin - Fârlădeni, fapt ce reduce din cheltuielile preconizate pentru valorificarea acestora. 
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Rezervele de argilă, argilă nisipoasă și argilă pentru cheramzit sunt atribuite în proporție de 100% 
categoriei de rezervă, fapt ce permite valorificarea acestora. 

Raionul Ștefan Vodă este caracterizat de prezența a nouă bazine de expracție a materiilor 
prime dintre care doar unul se exploatează. Dintre resursele minerale se evidențiază cele de nisip, 
17,62% din care se exploatează, 1,99% sunt pregătite pentru expluatare, iar 80,38% se află în 
categoria de rezervă. De menționat cantitățile mari de resurse de nisip disponibile în cadrul 
bazinelor Tudora (66,69% din totalul rezervelor raionului) și Crocmaz (11,58%). Rezervele de 
argile și argilele nisipoase sunt atribuite în proporție de 100% categoriei de rezervă și sunt 
caracterizate de concentrarea în proporții mari într-un singur bazin, fapt ce favorizează exploatarea 
acestora. 

În cadrul raionului Cimișlia sunt atestate actualmente șapte bazine de extracție a materiilor 
prime, dinte care se explorează doar două, restul se atribuie categoriei de rezervă.  Raionul dispune 
de rezerve de nisip, 54,21% din care se exploatează, iar 45,79% se găsesc în categoria exploatare de 
rezervă. Rezervele de argilă se atribuie doar la categoria de rezervă și sunt caracterizate printr-un 
grad înalt de concentrare, fiind localizate în cantități mari doar în două bazine.  

În cadrul raionului Taraclia sunt atestate documental șase bazine, dinte care doar unul se 
exploatează, celelalte aparțin categoriei de rezervă. Raionul dispune de resurse mai importante de 
argilă nisipoasă, care însă nu se valorifică la moment, bazinele Tvardița și Taraclia II concentrează 
rezerve importante care pot fi exploatate. 

Raionul Leova este caracterizat de prezența resurselor minerale doar din categoria de rezervă 
localizate în cinci bazine. Dintre resursele minerale disponibile menționăm argila care se găsește în 
trei bazine, în cantități mari, și pot fi explorate, nisipul degresant, care este caracterizat printr-un 
grad înalt de concentrare în cadrul a două bazine și un bazin mare de extracție a nisipului.  

De cele mai mici cantități de resurse minerale dispune raionul Basarabeasca, în limitele căruia 
sunt atestate documental trei bazine, dintre care unul este pregătit pentru exploatare (Abaclia, 
nisip),  iar două se află în stare de rezervă fiind situate în Basarabeasca și conținând rezerve de 
argilă și nisip degresant.  

Ținând cont de faptul, că regiunea dispune prioritar de materiale de construcții, perioadele de 
valorificare intensă a acestora corespund cu cele de creștere economică, de extindere dar și de 
constituire a noilor localități. Notificărarea exploarării resurselor începe în anul 1970.  Majoritatea 
resurselor sunt exploatate mai intens în perioada anilor 1970-1990, când este atestată și sporirea 
numărului de obiective cu menire economică şi socială dar și a caselor de locuit (în perioada 1969-
1979 în 144 sate - 50% din localități numărul populației crește, iar în perioada 1979-1989 crește în 
122 sate, ce constituie 42% din numărul de localități). Sfârșitul perioadei sovietice este marcat și de 
începutul unei crize economice profunde care se răsfrânge asupra exploarării resurselor, astfel în 
toate bazinele se stopează extracția materiilor prime.  

Este destul de dificil de urmărit evoluția extracțiilor de materii prime din motivul lipsei 
datelor privitor la cantitățile de resurse extrase din anumite bazine, dar și din cauza că majoritatea 
bazinelor sunt utilizate perioade scurte de timp.  

În conformitate cu criteriile ONU de clasificare a resurselor minerale, pe teritoriul regiunii se 
regăsesc următoarele categorii: A - rezerve normal exploatabile, sau sigure; B - condiţionat 
exploatabile; C1 - potenţial exploatabile; C2 - posibil economice (Tab. 2.) Confruntând volumul 
rezervelor cu cel al extracţiilor din unele bazine, constatăm un randament foarte scăzut al ultimelor 
şi respectiv, posibilităţi suficient de mari de extindere a extracţiilor. 

La nivelul regiunii predomină categoriile C1 (potenţial exploatabile), fapt ce nu influiențează 
negativ asupra exploarării acestora, în același timp se constată prezența unor cantittăți mari de 
resurse care actualmente nu se valorifică cum ar fi: nisip pentru producere de silicați, argilă 
bentonică, argilă nisipoasă, argilă, nisip degresant, argilă pentru cheramzit etc, dar și a unor resurse 
care se conțin în cantități mari, dar se valorifică în cantități foarte mici cum ar fi: argila nisipoasă și 
nisipul. 
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Tabelul nr. 2. 
CATEGORIILE DE RESURSE NATURALE ȘI EXTRACȚIILE ATESTATE DOCUMENTAL ÎN REGIUNEA 

ECONOMICĂ DE SUD ȘI UTAG, 2017, MII TONE 
Resursele naturale Categoria 

 
 

Rezerve totale Rezervele bazinelor 
din care se extrag 

resurse  

Volumul 
extracțiilor 
 

Petrol 
C1 657,62 657,62 7,863 
C2 1011 1011 0 

Total  1668,62 1668,62  

Gaze naturale C1 342,583 342,583 0,1 
 Total 342,583 342,583 

Argilă bentonică 

A 767 0 

nu se valorifică B 1209 0 
C1 368 0 

Total 2344 0 

Argilă pentru cheramzit 

A 649 0 

nu se valorifică B 2849 0 
C1 19478 0 

Total 22976 0 

Calcar 
B 11 0 

nu se valorifică C1 27 0 
Total 38 0 

Nisip 

A 148 0 0 
B 1675,5 135,5 0 

C1 20939,27 2546,67 48.412 
 Total 22762,77 2546,67 

Nisip pentru producere de 
silicați 

A 10633,8 0 

nu se valorifică B 11629 0 
C1 15843 0 

Total 38105,8 0 

Roci de nisip şi prundiş C1 415,5 0 nu se valorifică Total 415,5 0 

Argilă niispoasă 

A 2529 59 

lipsesc datele B 6972 111 
C1 19230,7 272,4 

Total 28731,7 442,4 

Argilă 

A 2298 0 

nu se valorifică B 8373 0 
C1 12705 0 

Total 23376 0 

Nisip degresant 

A 138 0 

nu se valorifică B 106 0 
C1 2153 0 

Total 2397 0 
 

De menționat, că aria de utilizare a acestor materii prime este largă: în calitate de material de 
construcţie, în producerea cimentului, mortarului, produselor silicioase, a blocurilor de beton, 
plăcilor termoizolante şi altele ceea ce ar putea contribui la crearea locuri de muncă şi stimularea 
dezvoltării economice a regiunii. 

Deși Regiunea Economică de Sud și UTAG se caracterizează printr-un grad foarte slab de 
asigurare cu resurse minerale comparativ cu celelalte regiuni ale republicii [14] o bună parte dintre 
bazinele ce conțin cantități mai mari de resurse, marcate pe harta expusă (fig. 2) nu sunt  utilizate. 

Din acest motiv se impune cercetarea mai detaliată a resurselor naturale și a posibilităților de 
valorificare a bazinelor de argilă pentru cheramzit din Ceadîr-Lunga, Comrat, Roșu, Cociulia, 
Larguța și altele, a nisipului degresant din Vulcănești, Ceadîr-Lunga, Comrat, Basarabeasca, 
Taraclia, Leova, etc., agrilei nisipoase din Cazaclia, Avdama, Cișmicioi, Colibaș, Slobozia Mare, 
Albota, Tvardița, Taraclia, Căușeni II, Tartaul, Porumbești, și altele, nisipului din bazinele Manta, 
Cahul, Abaclia, Tudora, Crocmaz, Fîrlădeni, Batîr, Troițcoe etc..  

 

359 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 

 
Figura 2. Resurse minerale în Regiunea de Dezvoltare Sud 

 
În scopul sporirii eficacității utilizării resurselor naturale, dar și pentru creșterea nivelului de 

dezvoltare economică a regiunii, este oportună estimarea volumului de investiții necesare pentru 
extracția materiilor prime și dezvoltarea afacerilor în domeniu.     

 
CONCLUZII 

1. În anul 2017 Agenţia pentru geologie şi resurse minerale de pe lângă Ministerul Mediului 
al Republicii Moldova are notificate 493 bazine, amplasate relativ uniform, predominând în partea 
de Nord şi Centru, dintre care 96 sunt situate în cadrul Regiunii de Sud (ceea ce constituie circa 
19,47% din totalul pe republică).  

2. Circa 90% dintre zăcăminte sunt amplasate la suprafaţa scoarţei terestre. În subsolul 
regiunii se conține prioritar nisip (35 bazine), argilă nisipoasă (23) și argilă (20), dar și alte resurse 
cum ar fi argilă pentru cheramzit, nisip degresant etc.. 

3. În rezultatul evoluției geologice regiunea dispune de zăcăminte utile nemetalifere – argilă, 
bentonite, nisip, folosite prioritar în calitate de materiale de construcţii, materii prime pentru 
industria cimentului, pentru producerea sticlei, dar și rezerve neînsemnate de resurse energetice: 
petrol, gaze naturale și cărbuni bruni. 

4. Analiza gradului de asigurare cu resurse minerale a unităților administrative pune în 
evidență faptul, că cele mai multe bazine de resurse minerale sunt amplasate în UTA Gagauzia 
(32,29%), urmată de raioanele Cahul și Căușeni cu căte 13,54% bazine și Cantemir cu 10,42% 
respectiv. Cele mai puține bazine sunt atestate în raioanele Leova și Taraclia - 5,21% și 
Basarabeasca 3,13%.        

5. Cea mai largă răspândire o au nisipurile, întâlnite în toate raioanele, în proporţie de 36,46% 
din bazine, dintre care cele mai multe sunt atestate în UTAG și raionul Ștefan Vodă câte șapte, 
raionul Cahul - șase, raionul Cimișlia - cinci, iar cele mai puține în raioanele Basarabeasca, Taraclia 
și Leova câte unu (tab. 1). 

6. Repartiția teritorială a resurselor naturale este neuniformă, astfel cea mai mare varietate de 
resurse disponibile este specifică pentru raioanele Cantemir și Cahul (tab. 1) în care sunt cercetate 
șase tipuri de resurse, urmate de raionele Caușeni și UTAG cu câte cinci, raioanele Basarabeasca, 
Leova, Taraclia și Ștefan Vodă cu trei și raionul Cimișlia cu două. În pofida existenţei unui număr 
mare de bazine de resurse minerale, potențialul redus al acestora și managementul defectuos nu 
permit dezvoltarea durabilă și nu contribuie la sporirea eficienței economice. 
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EDUCAȚIA, VECTOR AL DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

Tașcovici Daliana, Dragomir Robert, 
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice Câmpulung 

 
Abstract: Among the three dimensions of the sustainable development, one finds out the economic, the ecological and the 

social one. The last dimension comprises the human sustainable development. Education follows the developing process of the 
individual personality through social inclusion and transmission of the cultural values; thus, the conception of education meets 
multiple connotations and definitions. The sustainable development through education implies a set of characteristics and 
specifications at all levels and within all media. We show that education is a vector of the sustainable development and of the 
modernizing society, especially taking into account the present reality where the relation between school and community does not 
work properly and the remedy policies have to adapt to the specific of the communities where applied. The case study we present 
analyzes the perception of the undergraduate pupils on the non university tertiary education.   
 

Cuvinte cheie: sistem de învățământ, educație, învățământ terțiar, dezvoltare durabilă  
 

INTRODUCERE 
Conceptul de dezvoltare durabilă este unul complex, care suscită atenție și de care specialiști 

din domenii diferite sunt preocupați în a-i cuprinde întregul sens, în a-i identifica componentele și 
relațiile dintre acestea. Nu puțini sunt specialiștii în educație care consideră că educațiaa reprezintă 
cea mai valoroasă investiție a unei societăți pe termen lung într-o societate, întrucât ea acționează 
asupra tuturor resorturilor vieții sociale, cu atât mai mult cu cât aceasta aduce profituri pe planuri 
multiple și contribuie la ridicarea standardului de viață pentru toți oamenii [8]. 

Un indicator general agreat este cel intitulat indicatorul dezvoltării umane [5]. Acesta, la 
rândul său, cuprinde alți trei indicatori care cuantifică performanțele dezvoltării: 

- Speranța medie de viață la naștere;  
- Rata de instruire, care evidențiază nivelul de cunoștințe de care dispune un individ, 

deprinderile și capacitatea acestuia de a comunica cu semenii și de a fi parte activă a activităților 
economice și sociale. Expresia care ilustrează rata de instruire relevă proporția adulților știutori de 
carte, a persoanelor care parcurg învățământul de toate gradele; 

- Produsul intern brut pe locuitor. 
 

MATERIAL ȘI METODE 
Potențialul uman creativ 
La nivel mondial, tendința este ca inovarea și aplicarea tehnologiei să fie asimilate cu 

bunăstarea social-economică. Desigur, nu toate problemele ridicate de aspectele sociale își pot găsi 
soluții prin apelarea la tehnologie. Inovareaeste promovată prin politici la nivelul Uniunii Europene 
și fiecare stat membru are o politică de susținere a procesului de inovare. În ciuda acestui fapt, nu 
toate zonele europene au reușit să dezvolte inovarea la nivelul dorit, cee ace creează discrepanțe 
între state sau zone ale aceleiași țări.  

Între limitele și dificultățile cu care se confruntă domeniul economic în promovarea inovării, 
autori de specialitate [6]  le regăsesc pe următoarele, care își au originea în aspectul educațional: 

- Proprietarii de firme provin din medii diferite, în majoritate nu au pregătirea necesară și, de 
aceea, ei nu și-au format mentalitatea necesară că valoarea unei întreprinderi nu este dată numai de 
cifra de afaceri anuală, ci mai degrabă de voința acesteia, reflectată în acțiuni concrete, de a acționa 
în spiritul inovării; 

- Întreprinzătorul român nu a avut și nu are niciun avantaj dacă promovează o soluție tehnică 
românească nouă, iar implementarea oricărei noi soluții aduce și o cotă de risc; 

- Pentru apariția unor idei creatoare nu este suficientca un agent economic să utilizeze numai 
tehnici stimulatoare ale creativității, este necesar ca ideile inovative să fie acceptate, iar agentul 
economic să încurajeze în mod real activitatea novatoare. 
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Și numai analizând aceste observații înțelegem rolul covârșitor al educației, efectele sale 
asupra celorlalte componente ale dezvoltării durabile a societății în care trăim și pe care trebuie să o 
pregătim pentru generațiile următoare. 

Astfel, eficiența capitalului uman devine vectorul dezvoltării economice. Pentru aceasta se 
insistă asupra unor procese și abordări ca: durata totală a învățământului, instruirea pe tot parcursul 
vieții active, includerea în curricula școlară a culturii antreprenoriale, a disciplinelor axate pe 
formarea spiritului întreprinzător, spiritului inventiv, asumarea și gestionarea riscului, 
comportamente sociale și ecologice moderne, limbi străine [7]. 

Cercetătorii care au dezvoltat subiectul au făcut referiri și la: percepția tinerilor asupra 
politicilor sociale și implicare tinerilor în problemele tinerei generații [4], analiza proiectului 
național pentru modernizarea economică și socială a României [1], capitalul social [2], maniera în 
care sărăcia influențează dezvoltarea copiilor [3].      
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Învățământ terțiar 
În accepțiunea dezvoltării durabile, educația reprezintă nucleul, atât pentru formele educației 

existente în prezent, cât și pentru cele care vor fi conturate și implementate în viitor. Astfel, în 
societățile slab dezvoltate programul și sistemul educațional trebuie regândite, iar educația este cea 
care susține aceste eforturi ample, care includ toate componentele sale: legislație, politică, finanțe, 
curriculum, instruire, învățare, evaluare [9].  

În Strategia Guvernului pentru atingerea obiectivelor Europa 2020 se regăsesc și măsuri 
referitoare la sistemul educațional. Dintre obiectivele și țintele propuse, menționăm următoarele: 

- 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trebuie să fie ocupată; 
- procentul elevilor care părărsesc timpuriu școala trebuie să fie sub 10%; 
- cel puțin 40% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani trebuie să finalizeze 

studii terțiare; 
- cel puțin 15 % dintre persoanele cu vârsta între 25 și 64 de ani trebuie să participle la 

învățarea pe tot parcursul vieții 
- obiectivul european stabilește ca 26,7% din populația cu vârste între 30 și 34 de ani să fie 

absolvenți de învățământ terțiar până în anul 2020 [10]. 
Pentru perioada 2015–2020, România a stabilit o strategie națională referitoare la dezvoltarea 

învățământului terțiar menționat anterior. În vederea atingerii scopului ca această strategie să devină 
operțională, se propun analize, elaborări și evaluări ale politicilor și inițiativelor relevante. 

Această strategie este în legătură și se subsumează Strategiei naționale pentru competitivitate 
2015-2020. Ea își propune să identifice nevoile privind competențele, în vederea unei treceri 
treptate către o economie bazată pe cunoaștere și o cerere crescută, implicit, de locuri de muncă 
înalt calificate. Desigur, învățământul terțiar este doar una dintre componentele sistemului de 
învățământ și nu poate doar ea să gestioneze singură situația prezentă dominată de competitivitate și 
provocările aduse de aceasta. Specialiștii sunt de accord că elemental dominant al strategiei, care să 
facă față competitivității pe termen lung este îmbunătățirea capacității resurselor umane. 

 
Studiu de caz 
Luând în considerare aspectele menționate și neajunsurile identificate din conjugarea 

sistemului de învățământ  cu realitățile societății economice și sociale încare evoluăm, am elaborat 
un chestionar (Chestionar privind percepția asupra învățământului terțiar nonuniversitar) pe care l-
am aplicat atât cadrelor didactice, cât și elevilor din anii terminali din instituții de învățământ 
preuniversitar din orașul Câmpulung. Chestionarele au cuprins 9 întrebări, cu foarte mici diferențe 
între cele adresate cadrelor didactice și cele adresate elevilor. 

Rezultatele chestionarului adresat elevilor relevă următoarele date: dintr-un total de 43 de 
răspunsuri au fost validate 41 reprezentând un procent de 95,34%.Elevii frecventează profilul real 
sau uman, specializarea matematică – informatică sau filologie și au între 17 și 18 ani împliniți. 
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La întrebarea: Ați auzit de conceptul de învățământ terțiar?, s-au înregistrat numai două 
răspunsuri afirmative, restul de 39 fiind negative; altfel spus 95% dintre respondenți nici măcar nu 
au auzit de acest concept, deși conceptul de învățământ terțiar a apărut încadrat în politicile 
educaționale ale României în anul 2015. Din statistica rezultatelor chestionarului reise foarte clar că 
elevii nu cunosc aproape nimic despre acest concept, nu le-a fost prezentat și în consecință nici nu 
puteau alege această rută educațională. Menționăm că, pe parcursul clasei a XII-a au loc la licee 
întâlniri cu cadrele didactice, elevii și părinții ce au ca scop prezentarea diferitelor opțiuni de 
școlarizare post liceale/universitare/colegii pentru care aceștia vor primi informații, astfel încât ei să 
decidă în urma luării la cunoștință a tuturor variantelor de specializare.Concluzia parțială, vizavi de 
opțiunea pentru învățământul terțiar, este aceea că nu s-a promovat suficient această formă de 
învățământ. 

Întrebarea următoare, Cunoașteți specificul acestei forme de învățământ?, este corolarul 
întrebării anterioare și a primit toate răspunsurilenegative.  

În structura chestionarului la întrebarea numărul 7 Sunteți interesați să urmați un curs terțiar 
non-universitar în situația în care ați promova examenul de bacalaureat?, se oferă o minimă 
documentare despre specificul învățământului non-terțiar și cei interviavați sunt rugați să specifice 
dacă ar opta acum în cunoștință de cauză pentru această formă de învățământ. Răspunsurile au avut 
următoarea structură: 83% nu sunt interesați, iar 17% da, adică ar putea lua în considerare această 
formă de specializare. Având în vedere că respondenții provin din licee teoretice bune cu 
promovabilitate de bacalaureat de peste 90% și medii anuale peste 8.50 (conform răspunsurilor 
oferite la întrebarea a patra din chestionar) este de înțeles că aceștia au luat hotărârea privind 
viitoarea carieră profesională și doar în cazul unui insucces la bacalaureat ar opta pentru 
învățământul terțiar. 

Întrebarea a opta Sunteți interesați să urmați un curs terțiar non-universitar în situația în care 
nu ați promova examenul de bacalaureat ?, a avut ca pondere 22% dintre repondenți cu opțiunea că 
nu ar urma aceste cursuri și 78% ar fi interesați.  

Coroborând rezultatele celor trei întrebări (întrebarea 7, 8 și 9 din chestionar) putem desprinde 
următoarele concluzii: 

1. Există un segment care în prima fază, în procent de 83% conform G1 din figura de mai jos 
(fig. nr.1), cu bacalaureatul promovat nu ar opta pentru învățământul terțiar și este 
explicabil prin faptul că acești tineri s-au pregătit pentru a se specializeze într-o altă 
formă de învățământ și nu cunosc nici ce implică cursurile terțiare non-universitare; 

2. Există un alt segment, care în graficul G2 al figurii nr. 1 deține ponderea de 78%, care prin 
nereușita la examenul de bacalaureat și prin documentarea cu un minimum de cunoștințe 
legate de învățământul terțiar ar considera oportună această opțiune; de aici rezultă foarte 
clar faptul că o promovare mai bună a acestei forme de specializare ar veni în întâmpinarea 
nevoilor pe care absolvenții le au și de multe ori se irosesc fără a cunoaște mijloacele de 
formare profesională din toată categoria ofertelor educaționale; remarcăm totodată 
rapiditatea cu care s-a trecut de la un procent de 17% interesați în G1 la 78% în G2. 

3. Interesant este rezultatul obținut prin prelucrarea itemului 9 al chestionarului în care 98% 
din respondenți indiferent de rezultatul de la bacalaureat ar participa la un curs bine statuat 
cu specializarea tehnologia informației derulat în cadrul unei facultăți a unei universități 
cunoscute.  

4. O concluzie parțială ar fi aceasta că există și absolvenți care ar migra de la obiectivul lor 
către învățământul terțiar dacă ar fi prezentat mai detaliat a întregului concept și ce 
specializări presupune. 

5. Pentru o mai bună reliefare a informațiilor desprinse din răspunsurile anterioare, 
prezentăm, mai jos, figura nr. 1 și modul de evoluție a gradului de înțelegere a conceptului 
de curs terțiar non-universitar: 
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Fig. nr. 1 – Opțiunile respondenților față de colegiile terțiare non-universitare 
  

Întrebarea numărul 9 a reliefat faptul că la propunerea de a accesa o specializare ca tehnologia 
informației la o universitate cunoscută (Universitatea ”Spiru Haret”, n.n.), un procent de 98% dintre 
intervievați au răspuns pozitiv că ar fi interesați să o urmeze.  

Ultima întrebare: Ați recomanda acest curs (tehnologia informației) colegilor/cunoștințelor 
dvs.? reliefează deschiderea pe care tinerii o au față de cursul menționat, dar și față de acțiunile și 
programele de învățământ propuse de universitatea respectivă, și anume Univeristatea ”Spiru 
Haret”: 95% au răspuns că ar recomanda cursul și numai 5% au răspuns negativ. 

Am desprins ipoteza că dacă promovarea la nivelul comunităților educaționale ar fi mai 
consistentă și, în același timp, elevii și părinții ar cunoaște multiplele specializări, o mare parte 
dintre elevii care renunță destul de des la a se mai specializa, ar avea un alt parcurs. Impedimentul 
nereușitei la bacalaureat a deschis acest drum spre specializări ale învățământului non-terțiar de 
mare actualitate, dintre care amintim: Administrația domeniului public și privat, Agent vamal, 
Arhivar, Asistent manager, Asistentă medicină dentară, Asistență socială (profil pedagogic), 
Cadastru și topografie, Contabilitate primară, Ghid turistic (o limbă străină), Operator de date în 
sistem bancar, Organizator evenimente și protocol (o limbă străină), Cameraman TV / editor 
imagine și artă fotografică, Operator calculator, Operator sondaje și date statistice, Relații publice 
și organizare evenimente, Web-design și gaming, Asistent manager unităţi hoteliere, Tehnician 
controlul calităţii produselor agroalimentare, Tehnician laborant pentru protecția calităţii 
mediului, Administrator reţele locale şi de comunicaţii, Grefier, Inspector resurse umane, 
Funcţionar administrativ, Tehnician kinetoterapeut, Antrenor în diferite ramuri sportive, Auditor de 

G2 

G1 

G3 
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mediu, Tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog), Asistent relaţii publice şi de comunicare, 
Operator introducere, validare şi prelucrare date, Tehnician programare, lansare, urmărirea 
producţiei, Funcţionar economic, Agent de asigurare, Agent imobiliar. Este important de subliniat 
că aceste programe speficice au competențe care sunt de mare actualitate pe piața muncii și vizează 
multe componente ale dezvoltării durabile. 

 
CONCLUZII 

Viitorul durabil începe cu realitatea de astăzi, cu cea mai eficientă investiție pe termen lung, și 
anume investiția în educație, în resursa umană. Populația trebuie pregătită să își construiască și să 
își susțină un viitor durabil, în care cunoștințele, priceperile, deprinderile să devină cheia dezvoltării 
economice.  

Capitalul natural și capitalul uman trebuie să fie conjugate pentru a duce la eficiență.  
Totodată, trebuie remarcată lipsa informării corecte, complete a tinerilor, vulnerabilitatea lor 

și nivelul gradului de implicare; în astfel de situații aceștia nu vor face cea mai potrivită alegere 
pentru viitorul lor, care să fie consonant cu viitorul umanității. 

Pentru a valorifica cât mai bine potențialul cât mai multor tineri absolvenți ai studiilor liceale 
este necesar ca la nivelul politicilor educaționale să se stimuleze creativitatea formatorilor de 
specializări în care să fie aduse cele mai cerute dintre specializări cu nivelul de cunoștințe pe care 
aceștia îl au. Este un efort ce va genera beneficii pe termen mediu și lung și care va încadra acesl 
segment dintre absolvenți care abandonează foarte ușor munca specializată în detrimentul unor 
câștiguri oferite de munca brută pe care nu o resimt foarte bine la aceasta categorie de vârstă. 
Tehnologia informației și comunicării permite suplinirea multor instrumente care folosite la 
capacități chiar medii poate aduce plus valoare și cu resurse umane mai puțin învățate. Este bine de 
precizat că efortul cadrelor didactice, al formatorilor, tutorilor și mentorilor este mai mare, dar și 
cuantificarea rezultatelor economice ar fi superioare. 
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PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN CONDIȚIILE CRIZEI GLOBALĂ: 
RISCURI ȘI PROVOCĂRI 
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Abstract. The issue in the paper is concerning to study the facing of challenges in the contemporary society. In context of the 
global crises, the author try to identify the character of the risk and looking through   overview of the theoretical reflections 
developed by U. Beck,  A. Giddens, E. Fromm, A. Peccei. Also, is try to classify the nature of risk, and quintessence of the qualitative 
development particularities in the contemporary society in condition to immanent feature of globalization. 
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Mai mult de cinci decenii fenomenele, procesele  și problemele globale ale  umanității  rămân 

un subiect valorizator distinct al preocupărilor cercetătorilor, media,  reprezentanților din domeniul 
culturii și politicii nu în ultimul rând și al simplilor cetățeni. Tema globalizării în întreaga ei 
complexitate aspectuală  a fost  și este actuală, or dezvoltarea  și existența omului și lumii de mai 
departe presupune nu numai atitudine serioasă față de un șir de probleme, cum ar fi cele de ordin 
ecologic, demografic,  economic, socioculturale, dar  și eforturi conjugate în vederea  elaborării 
unor strategii  eficace menite să redreseze situația de criză pe care o atestăm  practic în toate 
domeniile . Numai activitatea conjugată a  specialiștilor,  a institutelor puterii, a structurilor  de 
resort naționale și internaționale poate să dea rezultate  cu privire la identificarea, a vectorului de  
dezvoltare a umanității dar și a politicilor de devansare a situației de criză care solicită o rezolvare 
imediată.  

Dacă pluridimensionalitatea, universalitatea, spontaneitate, haosul și caracterul planetar  
constituie trăsăturile particulare  ale globalizării [1],  atunci  perceperea adecvată a proceselor 
globalizării devine posibilă  prin cercetarea  realizată  din perspectiva a trei dimensiuni : socio-
naturale, culturale și  filosofico-metodologice. Consemnăm în acest sens,   deși se creează impresia 
că din această triadă problematico-ideatică cele de ordin  socio-natural  poartă caracter imperativ 
(ecologice, a resurselor energetice și materiei prime , a migrației, sărăciei), celelalte două nu  sunt 
mai puțin importante, deoarece sub incidența   dimensiunii culturale  cad  toate  aspectele ce vizează 
schimbările manifeste  legate de  domeniul culturii , politicii, sănătății, științei, învățământului   și 
cu certitudine sfera PTȘ,  cât privește , ultima  cea filosofico-metodologică , anume  de ea depinde 
în mare care și cum  va  fi viitorul umanității. Susținem acest fapt din considerentul  că anume în 
contextul acestei dimensiuni se cercetează particularitățile, dinamica  transformărilor în  domeniile 
de activitate umană, se dă apreciere  și se încearcă depistarea unor politici, strategii  de contracarare 
a provocărilor globale, prin elaborarea de  programe, ghiduri și metode apte să  tină sub control 
securitatea economică , culturală, politică a lumii, chiar cu condiția că aceasta este“ un proces 
pozitiv, însă nu de 100%”[2], cu „... față umană , dar noi putem face această față mai  agreabilă”[3].  

Riscul, în calitate de  concept  se configurează  ca o potențială problemă, un eveniment  
incert, în cazul în care se produce , va avea un efect asupra obiectivelor propuse. Important să 
constatăm că efectele riscului pot fi nu numai negative dar și pozitive, concret, alături de globalizare 
ne alarmează cele de speță negativă. În contextul arealului ideatic al globalizării aspectele legate de, 
problemele și riscurile  globalizării reprezintă un domeniu destul de frecventat. În scopul pătrunderii  
esenței acestor două concepte  desemnăm   diferențele dintre ele: problema  este rezultatul anumitor 
evenimente care se derulează, sau s-au precipitat deja, ea are un impact negativ, nu este un 
risc;riscul  este un eveniment viitor  care poate avea impact negativ; el se poate transforma în 
problemă; spre deosebire de problemă el nu s-a întâmplat și poate să nu se întâmple; 

Riscul  implică  trei atribute  care trebuie  cuantificate[4]  , și anume ,  probabilitatea că riscul  
poate să se întâmple; impactul, pierdere care va avea loc în cazul când riscul se realizează; 
proximitatea  exprimată în termeni de timp. 

Riscurile , pericolele  întotdeauna au  marcat viața și aspirațiile de viitor al oamenilor, azi  
odată cu procesele integraționiste  factorii de risc cresc,   iar vulnerabilitatea omului ,culturii a 
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mediului  în care există devine  tot mai evident precară, definita ca una de criză,  sub tendințele de 
implementare a unor standarde comune de  consum; apariția unor bariere  de dinamică  economică  
pentru statele slab dezvoltate; ignorarea specificului  istoric  și cultural-național, dezintegrarea 
axiologică la toate nivele, promovarea modelelor, valorilor și standardelor   străine  spiritului 
cultural identitar; contradicțiile dintre țările  sărace și cele bogate, tendințele de uniformizare 
culturală,  implementare  de valori și idealuri care  nu corespund intereselor  omului etc. Această 
listă poate fi completată  cu multiple  exemple de manifestare  a fenomenului remarcat în  domeniul 
mediului ambiant , economiei,  vieții sociale și politicii. Interesul față de acest spectru problematic  
a constituit subiect  de  reflecții și abordări pentru un număr  mare de cercetători, filosofi, sociologi  
care  din anumite perspective au  încercat să  atenționeze  opinia publică cu privire la pericolele, 
amenințările, problemele și riscurile cu  care  se confruntă umanitatea și care vor fi efectele ei. Nu 
întâmplător U. Beck  identifică globalizarea „cu un model  imanent riscurilor care sunt expresie a 
efectului bumerangului: cei bogați și puternici nu sunt privați  nici ei de riscuri”[5] 

Era Informațională  este lumea vitezei, a industriei atomice, a tehnologiilor înalte, 
nanotehnologicilor, ingineriei genetice , a cosmosului  a unei civilizații în permanență  afectată de 
pericole. În acest context U. Beck o identifică cu societatea riscului , formulând  mai multe idei 
despre  geneza, particularitățile, tendințele  societății globale ale riscului care   “există ca 
conștientizarea problemelor consecințelor proceselor globale ale civilizației, indiferent de forma pe 
care și-o adoptă, fără să țină seamă de ce formă de  globalitate au, fie rețele informațional-
tehnologice, circuit financiar, cataclisme naturale, simboluri culturale , pericole a catastrofei  
climaterice sau terorizam. Este vorba despre  reflexivitatea societății globale de risc , care pe de o 
parte încalcă tăcerea prin concentrarea conștiinței asupra caracterului global a propriei perspective, 
pe de alta, creează noi  direcții conflictuale, formând tipuri noi de alianțe”[6]. Riscurile animate de 
globalizare U. Beck le atestă ca ambigui, pe de o parte sunt formate alianțe de contracarare a 
riscurilor, pericolelor și depășire a problemelor societății contemporane, pe de alta, se acutizează  
diferența între statele bogate și cele sărace, iar inegalitatea deja este o problemă. U. Beck  încearcă 
să atenționeze că însăși  trecerea de la societatea industrială la cea postindustrială  conține în sine  
riscuri și pericole, nu întâmplător o  definește ca societatea riscului or, conform lui ne confruntăm  
cu  „schimbările fundamentelor transformate”[7].  În explicațiile cu privire la caracterul societății  
riscului , autorul  speculează  că spre deosebire de societatea industrială în care axul director era 
concentrat pe valori, producere de bunuri,  cea care o devansează   devine manifestă doar prin  
riscuri , provocări și pericole . Analizând particularitățile noii paradigme de dezvoltare – societatea 
riscului, U. Beck  elucidează incertitudinea, individualismul, de –tradiționalizarea în calitate de 
riscuri definitorii ai ei, în același context autorul atestă caracterul democratic al riscurilor. În calitate 
de factori de impact  riscurile nu recunosc diferențele de clasă. Riscurile complementare  dinamicii 
socioculturale,  demonstrează U. Beck, includ componenta politică. 

Se poate ilustra cu  pregnanță că  deceniile de la intersecția celor două milenii abundă în 
lucrări gen științific sau publicistic,  în care  subiectul central este consacrat abordării   
transformărilor, efectelor și riscurilor globale, problemă care poate fi calificată ca una  ce 
focalizează cel mai  serios potențial menit să  pună  sub amenințare existența omului.  

Prezentul relațiilor dintre mediul ambiant și cel antropic este atestat ca unul de  risc,  prin 
urmare, devine obiect de cercetare și abordare pentru factori de  decizie nu numai cu impact 
național, ci și global . Sunt elaborate proiecte care vin cu prognoze și programe menite în urma unor  
eventuale  implementări să conducă la ameliorarea  și stabilitatea ecosistemei și celor social-
culturale, și nu în ultimul rând a resurselor naturale.  Esența conceptului de dezvoltare sustenabilă o 
atestăm  elucidată în  raportul Comisiei Brundtland,    în care se specifică  că menirea dezvoltării 
durabile rezidă în  a “ satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”[8]. În același context amintim de aportul indezirabil al 
ONU  care  constant vine cu programe concrete în vederea  depășirii dezechilibrelor dintre om și 
natură, mai ales că fenomenul globalizării face și mai proeminentă  criza de derivată antropologică. 
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Cea mai stringentă  problemă pe care o atestăm la nivelul  modernității tehnogene  este  criza 
ecologică, pe care, fără niciun fel de rezerve, o catalogăm ca pe cea  mai  majoră și care în mod 
indubitabil trebuie să ocupe locul de frunte în prioritățile umane. Susținem acest lucru mai ales din 
considerentul că  problema la care replicăm o putem cataloga ca pe o incontestabilă derivată a crizei  
antropologice , anume în  ea ca într-o oglindă se reflectă momentele cele mai repulsive și puțin 
tentante  a crizei spirituale a omului în particular și ale civilizației  în general. Caracterizată ca o 
„metastază în creație ale crizei spirituale și morale” de către Profesorul Emerit al Universității 
Aristotel din Salonic(Grecia)  G. Mantzaridas, criza ecologică  deconspiră  starea critică din așa 
domenii ca știința,  tehnologia, politica, economia, chiar și religia, or este catalizată de cultul 
comodității, lipsa de respect față de lucruri, risipa irațională,  iresponsabilitate și nedreptate.  

Lucrarea fundamentală Calitatea umană(The Human Quality ), publicată în 1977, rămâne una 
din  multiplele realizări ale autorului concepției dezvoltării durabile A. Peccei , operă care, deși anul 
acesta   numără patru decenii, mai rămâne actuală prin multitudinea  problematicii, viziunile 
echilibrate și prognozele vizavi de modelele de dezvoltare și cu certitudine provocările cu care se  
confruntă  umanitatea la început de veac și Mileniu. Primele capitole ale lucrării elucidează 
multidimensional nu numai erudiția autorului dar și faptul că acesta este conștient, chiar profund 
alarmat că Progresul Tehnico- Științific(PTȘ)  nu poate fi privit numai din perspectiva  pozitivă, 
deoarece  ultimul are ca  efecte creșterea șomajului, epuizarea resurselor, degradarea mediului 
ambiant, dispariția unor specii ale florei și faunei etc.  

Adjudecându-și un ton categoric, fostul membru al Consiliului de Conducere a World Wildlife 
Fund, subliniază că omul că nu posedă abilitățile de a se comporta ca unul cu adevărat 
contemporan, pe acest temei  în secolul RTȘ el se transformă în dușman sau tiran al tuturor 
formelor de viață  de pe planetă, astfel rămâne să constate că inventând  povestea despre dragonul  
feroce, el singur devine acest dragon. Unul din paradoxurile umane pe care le înregistrează Peccei, 
menit să configureze   esența spirituală a  omului în contextul transformărilor manifeste  proprii sec. 
XX, este următorul: „…ca în nisipuri mișcătoare  se împotmolește în posibilitățile și realizările 
proprii – cu câtă forță mai mult depune,  cu atât mai mult potențial solicită, și dacă la timp nu se va 
învăța să-și dirijeze  energia, atunci este condamnat să devină  veșnic prizonier al acestor nisipuri 
mișcătoare”[9] . 

Aceste tipare de gândire și interpretare a crizei umane pe care Peccei o semnalează  prezentă 
pe dimensiunea ce vizează domeniul moralei  le constatăm împărtășite  tangențial și E. Fromm, care 
afirma că problema  morală majoră a  perioadei identificată ca liquid constituie  indolența omului 
față de sine. În egală măsură adversar al ideologiei comuniste, cât și al principiilor capitaliste, 
Fromm în lucrarea  Societate alienată și societate sănătoasă  dominând în chip desăvârșit subiectul 
propus  pentru dezbatere, vine să ne convingă că vitalitatea și prosperitatea  societății contemporane  
depinde  de eforturile  concentrate spre fructificarea  unei societăți  sănătoase ce-și va alimenta  
aspirațiile și idealurile din valorile și principiile  eticii umaniste,  fapt care va conduce la  stabilirea  
armoniei dintre individ și natură. Grosso mondo, Fromm atenționează  că în societatea modernă o 
situație similară a omului  realizăm   la capitolul  relații cu propriile produse, cu munca,  cu semenii 
și cu statul. “Omul a creat o lume de obiecte produse de el cum nu s-a mai văzut vreo data. El a 
conceput o mașină socială pentru a administra mașina tehnică ieșită din mânile sale. Or, ansamblul 
creațiilor sale se situează de acum înainte  de asupra lui; el nu mai are sentimental că este autorul și 
centrul lor, ci mai degrabă  pe acela că slujește unui Golem pe care l-a fabricat el însuși”[10]. În 
acest context, putem demonstra explicit că  filosoful german înpărtășește aceleași idei despre relația 
om –tehnică în societatea  celei de a treia modernități ca și Peccei.  Preeminența viziunilor 
frommiene pe marginea acestui subiect devin și mai convingătoare ”Cu cât mai puternice și mai 
gigantice sunt forțele pe care le declanșează, cu atât se  simte mai slab și mai lipsit de apărare...se 
ciocnește de propriile sale forțe întrupate  în obiectele creației sale...Stăpânit de ele, el a pierdut 
controlul asupra lui însuși”[11]. 

Despre caracterul  materialist al conștiinței umane ca componentă indispensabilă a 
modernității superioare se pronunță și teoreticianul P. Russel, cunoscut în special  ca autorul lucrării 
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Creierul global, care de-a lungul anilor se preocupă de problema renașterii spirituale  și aportul 
acesteia la prosperitatea viitorului: „Etica de afaceri , politica și chiar stilul  de viață individual –
toate reflectă simptomele unei probleme mai complexe”[12]. Exploatarea  exagerată a resurselor, 
consumul avansat la  grad de cult, indiferența față de natură și  chiar față de alți semeni deconspiră 
caracterul non- valid al sistemului valoric și al conștiinței umane, ambele menite să asigure 
atitudinea față de lume, sau :”am fost  deprinși  cu câte mai  multe lucruri avem , cu atât mai mult 
producem, cu cât mai mare este controlul asupra naturii, cu atât mai fericiți suntem”[13].  

În lucrarea Calitatea umană Peccei formulează  o axiomă prin care stipulează că depășirea 
crizei globale  este valabilă doar pe o singură cale :omul trebuie să-și asume responsabilitate pentru 
tot ce se întâmplă  sub semnul  proceselor globalizării și  simultan să conștientizeze că “chintesența  
a tot ce este important pentru el sunt în exclusivitate abilitățile și calitățile ... nu  numai a grupelor 
elitare, dar specialmente calitățile medii a  miliarde de locuitori al  Terrei”[14]. 

Eforturile întreprinse de U. Beck, A. Peccei , E. Fromm, P. Russel ș.a. în opera de 
sensibilizare a opiniei publice asupra necesității  revizuirii atitudinii omului față de natură, cultură, 
societate  și propria personalitate au fost și sunt  ocazii  de reafirmare   a unor adevăruri, de care 
omenirea trebuie să țină cont  , cu condiția dacă aspiră spre un  viitor fericit. Azi, în ciuda eforturilor 
nobile depuse   de multe personalități notorii ale contemporaneității și organizații  internaționale  în 
vederea depășirii provocărilor pe care le trăiește omul la acest segment temporal, constatăm,  
rezultatele nu sunt nici pe departe satisfăcătoare.  
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ASPECTE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A ARBORETELOR DE 
CVERCINEE PRIN DINAMICA PRINCIPALELOR DĂUNĂTORI AI LOR 

(STUDIU DE CAZ) 
 

Răileanu Natalia, Donica A  
Grupul de cercetare “Ecobiochimie silvică”, Institutul de Ecologie și Geografie.  

 
Abstract. The study aims to assess the health status of  oak stands (the most valuable stands of Rep. of Moldova) in relation 

to the activity of various pests in the period of tree vegetation, to better understand the vitality of forest ecosystems, the causes and 
effects of stress factors. It was determined that the oaks health status, in investigated areas, was negatively influenced by the 
development and activity of various pests (as confirmed by the percentage of crown defoliation, the Ecological Density of the 
phytophagus pests and the spatial distribution of defoliators). The most aggressive pests were on leaves: insects of fam. Cynipidae, 
Tortrix viridana, Erannis defoliaria, Operophtera brumata, Tischeria complanella;  on acorns - Balaninus glandium. These species 
have changed the oaks health status  with the increase of crown defoliation from the healthy tree category to the category trees with 
strong injuries. 
 

Key words: oak stands, damage assessment, pests.  
 

INTRODUCERE 
Ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova constituie un potențial biotic natural strategic, 

care prin diversitatea lor structurală şi funcţională cuprind cele mai valoroase asociaţii de vegetaţie 
naturală. Pădurile din Republica Moldova sunt predominate de specii de foioase (97,8%), dintre 
care cvercineele sunt dominante - 39,6%, urmate de salcâmete - 36,1%, frăsinete - 4,6%, cărpinete - 
2,6%, plopişuri - 1,6%, alte specii foioase - 13,4% și răşinoasele - 2,1% [5]. 

Cele mai valoroase arborete ale fondului forestier sunt cvercineele, care sunt în proces de 
diminuare a suprafeței ocupate și afectate de diverși factorii patologici (dăunători defoliatori, 
xilofagi, diverse boli ale pădurii), evoluţia cărora se află în corelaţii directe cu variaţia condiţiilor de 
climă. Focarele de dăunători defoliatori nu sunt simple după compoziţia lor, ele fiind reprezentate 
prin complexe de insecte fitofage, în care predomină efectiv reprezentanţii uneia sau două specii, 
periodic schimbându-se speciile dominante [4]. 

În lucrare sunt expuse rezultatele cercetărilor efectuate în anul 2017, în cadrul 
compartimentului: “Identificarea impactului şi riscurilor naturale şi tehnogene asupra ecosistemelor 
silvice pentru elaborarea soluţiilor şi modelelor de gestionare durabilă şi protejare a pădurilor”, 
Institutul de Ecologie și Geografie. Unul dintre obiectivele cercetării a vizat evaluarea stării de 
sănătate a arboretelor de cvercinee în corelație cu activitatea diverșilor vătămători, în perioada de 
vegetație a arboretelor, pentru o mai bună înțelegere a vitalității ecosistemelor silvice, a cauzelor și 
efectelor factorilor de stres. Obiectele de cercetare au fost amplasate reieșind din mai multe criterii: 
aria de cercetare a proiectului aplicativ, răspândirea ecosistemelor silvice mezofite, dominate de 
gorunete și stejărete – edificatori autohtoni ecosistemelor silvice din Centrul Republicii Moldova, 
prezența stațiilor meteorologice în apropiere, omogenitatea parametrilor fizico-geografici, 
accesibilitatea suprafețelor experimentale, precum și respectarea normelor cerute de programul 
european de monitoring forestier (programul ICP Forests), astfel că acestea au prins contur în: 1. 
Trupul de pădure  Ivancea (parcela 59 L) O.S. Ivancea, ÎSS Orhei; 2. Rezervația Științifică “Codrii” 
(parcela 5C); 3. Trupul de pădure Mereșeni (parcelele 48 A), O.S. Mereșeni, ÎSS Hîncești-Silva.  

 
MATERIALE ȘI METODE 

O suprafață experimentală (SE) este alcătuită din 4 suprafeţe de probă permanente, amplasate 
pe direcţiile punctelor cardinale (N, E, S, V) față de centrul sondajului și include 50x50m. Fiecare 
suprafață de probă permanentă conţine arbori situaţi în clasele poziţionale I, a II-a şi a III-a Kraft şi 
care nu prezintă vătămări de natură mecanică (fizică) de intensitate moderată sau puternică (clasele 
a 2-a şi a 3-a de vătămare), [1]. Colectarea materialului biologic afectat de dăunători s-a efectuat în 
patru repetiţii (fiecare a câte un metru pătrat) în conformitate cu coordonatele geografice ale SE (N, 
S, E, W), analizate, ulterior, în condiţiile de laborator (pentru identificarea speciilor de insecte 
dăunătoare) – [3, 6]; Evaluările privind cauzele producerii vătămărilor asupra arborilor s-au efectuat 
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conform metodologiei ICP Forests - 2010 [2], prin indicarea următoarelor aspecte: a. descrierea 
simptomelor,.b. determinarea cauzei vătămărilor, c. cuantificarea vătămărilor /identificarea 
daunelor provocate; Clasificarea arborilor în raport cu procentul de defoliere a coroanei – 
metodologia ICP Forests [2]; Determinarea nivelului şi dinamicii de dezvoltare a principalilor 
dăunători ai stejarilor din cele 3 SE s-a efectuat prin evidențierea stadiilor de dezvoltare ale 
acestora: ponte, ouă, larve, pupe şi imago pe parcursul perioadei de vegetație – prin metoda 
evidenții vizuale și cu ajutorul capcanelor feromonale [7]; Determinarea densității ecologice a 
populațiilor de fitofagi – conform [6]; Elaborarea hărţilor de repartizare spaţială a imago speciei 
Totrix viridana - conform programei BioClass [8]. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Cercetările expuse în studiul dat au fost realizate pe parcursul perioadei de vegetație a 
cvercineelor (aprilie-octombrie). Rezultatele obținute vin să indice faptul că primăvara devreme 
(luna aprilie), prin colectarea probelor biologice de frunze din sezonul de vegetație 2016, s-a 
observat prezența activității populației de insecte din fam. Cynipidae, prin formațiunile de gale, 
formate pe suprafaţa foliară, care aveau în interior larve vii. Analiza, în condiții de laborator, a 
ghindelor rămase/căzute din anul precedent, a demonstrat că procentul dăunării ghindelor cu 
trombarul ghindei (Balaninus glandium March.) a atins 98-100% în toate cele 3 SE (Anexa 1). 

Principalii dăunători ai cvercineelor din ariile cercetate, identificați în anotimpul de 
primăvară au fost (Anexa 1): pentru SE Ivancea, la nivelul trunchiului arborilor (până la 0,5 m 
înălțime) s-au depistat galerii ale diverselor specii de insecte, care sunt dăunători ai scoarței 
arborilor, în mediu 0,16 larve/arbori; în ghinde - gradul de atac al ghindei de către trombarul 
ghindei (Balaninus glandium March.), din Fam. Curculionidae, a constituit 100%; pe frunze - 
numărul de galii formate de insectele din Fam. Cynipidae pe suprafaţa foliară a constituit 43 
gale/100 frunze, iar prin analize microscopice, în condiţiile de laborator, s-a stabilit că toate galele 
conţineau larve vii. Pe unele trunchiuri ale arborilor din SE Ivancea au fost depistate specii de 
ciuperci xilofage, care produc putrefacția lemnului, ca: Phellinus robustus – ciupercă bazidială, ce 
produce distrugerea lemnului între 3-5 m înălțime de la baza trunchiului; Fomes fomentarius – 
distruge lemnul afectat deja, ale speciilor de arbori bătrâni și slăbiți, prin pătrunderea 
bazidiosporilor în mai-iunie în crăpăturile scoarței arborilor; 

pentru SE Codrii – la nivelul trunchiului arborilor (până la 0,5 m înălțime) s-au depistat 
galerii ale diverșilor gândaci de scoarță, și larve ale acestora, în mediu 0,48 larve/arbori; cu 
eliminări slab observate ale scoarței; în ghinde - gradul de atac al ghindei de către Balaninus 
glandium March., a constituit 98,75%; pe frunze - numărul de galii formate de insectele din fam. 
Cynipidae pe suprafaţa foliară a constituit 2,81 gale/100 frunze, mai puțin ca în SE Ivancea; 

pentru SE Mereșeni, gradul de atac al ghindei de către Balaninus glandium March.,  a 
constituit 100%; iar pe frunze - numărul de gale formate de insectele din fam. Cynipidae a constituit 
4,25 gale/100 frunze, toate galele conținând larve vii. 

Pe parcursul cercetărilor de teren din luna mai, în SE studiate au fost depistate și identificate 
câteva specii de dăunători, dintre care menționăm: Cotarul brun (Erannis defoliaria Cl.) și Cotarul 
verde (Operophtera brumata L.); Molia verde a stejarului (Tortrix viridana), cu diverse intensificări 
a atacului acestor specii pe cvercinee. 

În perioada de vară, prin identificarea speciilor de dăunători ai cvercineelor, în condiții de 
teren și de laborator, s-a determinat pe frunze o activitate intensă a speciilor Molia minieră a 
frunzelor de stejar (Tischeria complanella), a speciilor de insecte din fam. Cynipidae și a Viespii cu 
fierăstrău a stejarului. În SE Codrii s-a mai evidențiat specia Omida păroasă a stejarului (Lymantria 
dispar L.), iar în SE Mereșeni – Bombix de stejar (Lasiocampa quercus). Pe fruct, s-a observat un 
atac intens al speciilor Trombarul ghindei și Omida ghindei (Laspeyresia splendana) (Anexa 1).       

 

Populațiile insectelor din fam. Cynipidae și a speciei molia minieră a frunzelor de stejar 
(Tischeria complanella), s-a dezvoltat în trei generații, ceea ce a permis vătămarea mai intensă a 
frunzelor. 
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După stadiile de dezvoltare a principalilor dăunători Molia verde (Tortrix viridana) Cotarul 
brun (Erannis defoliaria), Cotarul verde (Operophtera brumata) şi cercetarea vârstei larvelor lor 
s-a constatat, că în SE Mereşeni dezvoltarea larvelor dăunătorilor fitofagi s-a început cu 7-10 zile 
mai devreme decât în celelalte 2 SE, cea mai scurtă stadie de dezvoltare a larvelor fitofage fiind în 
SE Ivancea (corelate direct cu parametrii climatici specifici anului dat).  

Prin determinarea densității ecologice a populațiilor de fitofagi de pe SE cercetate s-a 
identificat că SE Ivancea a fost cea mai afectată de acești dăunători  - 62,0 vătămători/100g masă 
verde a ramurei de probă, urmată de SE Codrii - 44,7 și SE Mereșeni – 24,5. 

Pentru elaborarea hărţilor digitale de repartizare a dăunătorului principal - Molia verde a 
stejarului - în terenurile de cercetare au fost amplasate capcane cu feromoni sexuali, în trei repetiţii, 
la o înălţime mai mare de 7 metri. S-a determinat că acest dăunător s-a dezvoltat în două generații 
(I generație mai-iunie; a II generație - august), iar pe baza evidenței masculilor, capturați în 
capcanele feromonale, au fost elaborate hărţile de repartizare spaţială a imago speciei - Fig. 1-3. 
 

  
Fig. 1. Repartiția spațială a moliei verzi a stejarului (Totrix viridana) în SE Ivancea: 

I generație de dezvoltare (stânga) și a II generație de dezvoltare (dreapta). 
 

  
Fig. 2. Repartiția spațială a moliei verzi a stejarului (Totrix viridana) în SE Codrii:  

I generație de dezvoltare (stânga) și a II generație de dezvoltare (dreapta). 
 

  
Fig. 3. Repartiția spațială a moliei verzi a stejarului (Totrix viridana) în SE Mereșeni:  

I generație de dezvoltare (stânga) și a II generație de dezvoltare (dreapta). 
 
Legendă: Nr. indivizi/imago capturați în capcana feromonală din SE. 
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Culoarea verde a cartoschemelor reprezintă densitatea scăzută a dăunătorului, pe când 
diferitele nuanţe de galben, maro și roșu ilustrează focarele de repartizare spaţială a dăunătorului. 
Astfel, densitatea populaţiei moliei verzi a fost mai intensă pe parcursul dezvoltării I generații, 
îndeosei în SE Ivancea. În plus, hărțiile digitale ne demonstreză că distribuția spațială a 
dăunătorului se mișcă adânc în trupul pădurii. În timpul dezvoltării generației a II-a, cantitatea 
dăunătorilor a scăzut în toate SE studiate. Vizualizarea cartografică a distribuției spațiale a speciei 
Totrix viridana, permite determinarea focarelor de dezvoltare a dăunătorului și elaborarea 
strategiilor și măsurilor eficiente de protecție a pădurilor. 

Investigaţiile întreprinse în cadrul monitoringului forestier au remarcat faptul că pe toate cele 
trei SE au fost observate semne ale defolierii coroanei. Pe parcursul perioadei de vegetație diferite 
specii de dăunători au trecut prin diferite stadii de dezvoltare, ceea ce a determinat și schimbarea 
stării de sănătate a stejăretelor, cu creșterea procentului de defoliere a coroanei arborilor, de la 
categoria arbore sănătos până la categoria arbore cu vătămări puternice. Astfel, spre sfârșitul lunii 
septembrie, stejarii din SE Ivancea și SE Codrii, după procentul de defoliere a coroanei se încadrau 
în clasa arborilor puternic vătămați de către diverse specii de dăunători, iar stejarii din SE Mereșeni 
– în clasa arborilor moderați vătămați. 

 
CONCLUZII 

Starea de sănătate a arboretelor de cvercinee din suprafețele experimentale cercetate a fost 
influențată negativ de dezvoltarea și activitatea diverselor specii de dăunători (fapt confirmat  prin 
procentul de defoliere a coroanei, Densitatea Ecologică a populației de fitofagi și repartiția spațială 
a focarelor dăunătorilor defoliatori), cei mai agresivi dăunători ai cvercineelor fiind pe frunze: 
insectele din fam. Cynipidae, molia verde a stejarului (Tortrix viridana), cotarul brun (Erannis 
defoliaria), cotarul verde (Operophtera rumata), molia mineră a frunzelor de stejar (Tischeria 
complanella), iar pe fruct- trombarul ghindei (Balaninus glandium). Prin determinarea focarelor de 
dezvoltare a principalelor dăunători în arboretele de cvercinee sunt posibile elaborarea strategiilor și 
măsurilor eficiente de protecție a ecosistemelor silvice. 

Pe parcursul perioadei de vegetație, starea de sănătate a cvercineelor s-a schimbat în 
dependență de dezvoltarea și activitatea diferitor specii de dăunători, prezentând o creștere a 
procentului de defoliere a coroanei arborilor (de la categoria arbore sănătos până la categoria 
arbore cu vătămări puternice). 
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Anexa 1. Unele specii dăunătoare arboretelor de cvercinee, identificate în suprafețele experimentale cercetate, 2017. 
 

     
Formații de gale ale fam. Cynipidae, cu dezvoltarea larvei în interiorul lor 

(material biologic din sezonul de vegetație 2016). 

 

Daunătorii Cotarul brun (Erannis 
defoliaria Cl.) și Cotarul verde 
(Operophtera brumata L.) în stadia 
de larvă, mai 2017. 

Frunze de cvercinee atacate de 
larva Molia verde a stejarului 
(Tortrix viridana), mai 2017. 

 

Molia mineră a frunzelor de stejar 
(Tischeria complanella), depistată în SE 

cercetate, vara, 2017. 

     

 

Ciuperci xilofage pe trunchiul arborilor din SE cercetate. 

 

Bombix de stejar (Lasiocampa quercus), 
vara. 

Galle formate de insectele fam. Cynipidae, vara. Molia verde a stejarului 
(Tortrix viridana) 
capturată în capcane 
feromonale. 
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POLITICA UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL BIODIVERSITATII. 
OBIECTIVE SI REGLEMENTARI. 

 
Drumea Mihnea Claudiu  

Nicolau Ingrid 
Universitatea Spiru Haret, București 

 
Abstract. "Biodiversity" is the name of the variety of ecosystems (natural capital), species and genes in the world or in a 

particular habitat. Biodiversity is also essential for ecosystem services - services provided by nature - such as pollination, climate 
regulation, flood protection, soil fertility, and food, fuel, fiber and medicine production. 

Halting the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the EU by 2020 and restoring them as far as 
possible together with increasing the EU contribution to combating biodiversity loss on a global scale has been the main focus of the 
EU. 
 

Cuvinte cheie: conservarea biodiversității, ecosisteme, degradarea servicilor ecosistemice. habitate, specii 
alogene invasive. 

 
În prezent asistăm la un declin constant al biodiversității, cu consecințe profunde pentru 

lumea naturală și pentru starea de bine a oamenilor. Principalele cauze ale acestui declin sunt 
modificările aduse habitatelor naturale de către sistemele intensive de producție agricolă, de 
construcții, de carierele de exploatare minieră, de exploatarea excesivă a pădurilor, oceanelor, 
râurilor, lacurilor și solurilor, de speciile alogene invazive, de poluare și, într-o măsură din ce în ce 
mai mare, de schimbările climatice globale. Rolul uriaș pe care îl are biodiversitatea în asigurarea 
durabilității lumii și a vieților noastre face ca declinul ei continuu să fie cu atât mai îngrijorător. 

În Europa, activitatea umană a modelat biodiversitatea încă de la răspândirea agriculturii și a 
creșterii animalelor, cu peste 5000 de ani în urmă. Însă revoluția agricolă și cea industrială din 
ultimii 150 de ani au determinat schimbări dramatice și accelerate în ceea ce privește destinația 
terenurilor, intensificarea agriculturii, urbanizarea și abandonarea terenurilor. La rândul lor, aceste 
schimbări au dus la dispariția multor practici (de exemplu, a metodelor agricole tradiționale) care 
contribuiau la menținerea unor spații naturale bogate în biodiversitate. 

Ratele actuale de dispariție a speciilor sunt fără precedent. În principal din cauza activităților 
umane, în prezent pierdem specii într-un ritm de 100 până la 1 000 de ori mai rapid față de cel 
natural. Conform FAO, 60% din ecosistemele lumii sunt degradate sau utilizate într-un mod 
nedurabil, 75% din stocurile de pește sunt supraexploatate sau diminuate în mod semnificativ, iar 
din 1990 s-a pierdut 75% din diversitatea genetică a culturilor agricole la nivel mondial. În fiecare 
an, sunt defrișate aproximativ 13 milioane de hectare de păduri tropicale, iar 20% din recifele 
tropicale de corali din lume au dispărut, în vreme ce 95% vor fi în pericol de distrugere sau 
deteriorare extremă până în 2050, dacă schimbările climatice continuă în același ritm24. 

Nivelul ridicat al consumului pe cap de locuitor și al producției de deșeuri din Europa face 
ca impactul nostru asupra ecosistemelor să se răsfrângă mult dincolo de suprafața continentului. 
Stilul de viață european se bazează masiv pe importul de resurse și produse din toată lumea, ceea ce 
încurajează adesea o exploatare nesustenabilă a resurselor naturale din afara Europei. 

Noile obiective mondiale și ale Uniunii Europene de stopare și de inversare a declinului 
biodiversității până în 2020 sunt ambițioase, iar pentru realizarea lor va fi nevoie de îmbunătățirea 
modului de aplicare a politicilor, a coordonării între sectoare și a metodelor de gestionare a 
ecosistemelor, precum și de o înțelegere mai vastă a valorii biodiversității.25 

POLITICA UE ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂȚII 
Cea de-a zecea conferință (CoP10) a părților la Convenția privind diversitatea biologică 

(CBD), care a avut loc la Nagoya în 2010, a avut drept rezultat adoptarea unui plan strategic global 

24 Burke Lauretta, Reytar Katie, Spalding Mark and Perry Allison, „Reefs at Risk Revisited” (Recife în pericol - o 
nouă evaluare), World Resources Institute,  Washington D.C. ,February 2011; 
25 https://www.eea.europa.eu/ro/themes/biodiversity/intro 
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în materie de biodiversitate pentru perioada 2011-202026, Protocolul de la Nagoya privind accesul 
la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora (protocolul ABS),27 precum și o strategie de mobilizare a resurselor pentru biodiversitatea 
globală. 

În mai 2011, Comisia Europeană a adoptat  strategia care stabilește cadrul de acțiune al UE 
pentru următorii zece ani în vederea îndeplinirii obiectivului prioritar pentru 2020 în domeniul 
biodiversității, stabilit de liderii UE în martie 2010. Strategia se bazează pe șase obiective care se 
sprijină reciproc. Acestea vizează principalele cauze ale pierderii biodiversității și urmăresc să 
reducă principalele presiuni asupra mediului natural și a serviciilor ecosistemice în UE. Fiecare 
obiectiv este transpus mai departe într-un set de acțiuni cu termene de realizare și alte măsuri de 
însoțire. Strategia va fi implementată prin intermediul unui cadru comun de punere în aplicare care 
asociază Comisia Europeană și statele membre, în parteneriat cu principalele părți interesate și 
societatea civilă. Aceasta este susținută de date de referință solide de care dispune UE în privința 
biodiversității și a ecosistemelor din Europa și care vor sta la baza monitorizării progreselor.  

UE va continua, de asemenea, să joace un rol activ la nivel internațional, contribuind la 
îndeplinirea angajamentelor în domeniul biodiversității asumate la nivel mondial și adoptate la 
conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică care a avut loc la Nagoya (Japonia) în 
2010. 28 

Ținta UE privind biodiversitatea pentru 2020 se bazează pe recunoașterea faptului că, pe 
lângă valoarea intrinsecă, biodiversitatea și serviciile pe care aceasta le oferă au o valoare 
economică semnificativă care arareori este reflectată de piețe. Deoarece nu i se stabilește un preț și 
nu este reflectată în situațiile financiare ale companiilor, biodiversitatea este adesea victima 
revendicărilor concurente asupra naturii și a utilizării acesteia. Proiectul internațional sponsorizat de 
Comisie privind economia ecosistemelor și a biodiversității (TEEB) recomandă ca valoarea 
economică a biodiversității să fie integrată în procesul de luare a deciziilor și să fie reflectată în 
sistemele contabile și de raportare.29 La Nagoya, această recomandare a fost inclusă într-un obiectiv 
global și constituie unul dintre punctele cheie ale strategiei actuale. 

Deși măsurile de stopare a pierderii biodiversității implică anumite costuri, pierderea 
biodiversității este în sine costisitoare pentru societate în ansamblul său, în special pentru actorii 
economici din sectoarele care depind în mod direct de serviciile ecosistemice. De exemplu, se 
estimează că, în UE, polenizarea prin insecte are o valoare economică de 15 miliarde EUR pe an30. 
Scăderea continuă a numărului de albine și alți polenizatori ar putea avea consecințe grave pentru 
fermierii și sectorul agroindustrial din Europa. Sectorul privat este din ce în ce mai conștient de 
aceste riscuri. Numeroase companii din Europa și de dincolo de granițele acesteia își evaluează 
dependența de biodiversitate și integrează în propriile strategii corporative obiective de utilizare 
sustenabilă a resurselor natural 

Strategia privind biodiversitatea pentru 2020 include șase obiective aflate într-o relație de 
interdependență și complementaritate, subordonate obiectivului principal pentru 2020 - Stoparea 
pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din UE până în 2020 și refacerea 
acestora în măsura posibilului, odată cu sporirea contribuției UE la combaterea pierderii 
biodiversității pe plan mondial. 

26 Planul strategic global pentru 2011-2020 include o viziune pentru 2050, o misiune pentru 2020 și 20 de 
obiective.; 
27 Pe 11 februarie 2011, Comisia a prezentat Consiliului o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea   
Protocolului de la Nagoya în numele Uniunii Europene. 
 
28http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_RO.pdf 
29 http://www.teebweb.org/ 
30http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0244_/com_com(2011)0244_ro
.pdf 
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Printre indicatorii relevanți se numără indicatorii UE privind dezvoltarea durabilă, fiecare 
încercând să rezolve o problemă specifică: protejarea și refacerea biodiversității și a serviciilor 
ecosistemice asociate (obiectivele 1 și 2), creșterea contribuției pozitive a agriculturii și a sectorului 
forestier și diminuarea principalilor factori de presiune asupra biodiversității în UE (obiectivele 3, 4 
și 5), precum și intensificarea contribuției UE la biodiversitatea globală (obiectivul 6). Fiecare 
obiectiv cuprinde un set de acțiuni menite să răspundă problemelor specifice vizate de respectivul 
obiectiv. 31 

OBIECTIVUL 1: PUNEREA ÎN APLICARE INTEGRALĂ A DIRECTIVELOR 
PRIVIND PĂSĂRILE ȘI HABITATELE Stoparea deteriorării situaţiei tuturor speciilor și 
habitatelor vizate de legislația UE privind natura și realizarea unei îmbunătățiri semnificative și 
cuantificabile a situației acestora, astfel încât, până în 2020, în comparație cu evaluările curente:  
să existe cu 100% mai multe evaluări de habitate și cu 50% mai multe evaluări de specii realizate 
conform Directivei privind Habitatele care să indice o stare de conservare favorabilă sau 
îmbunătăţită și să existe cu 50% mai multe evaluări de specii realizate conform directivei privind 
păsările care să indice o stare sigură sau îmbunătățită. 

Punerea integrală în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele (ceea ce înseamnă să 
se garanteze o stare de conservare favorabilă pentru toate habitatele și speciile importante la nivel 
european și existența unor populații corespunzătoare de specii de păsări sălbatice) este esențială 
pentru a preveni o pierdere și mai mare a biodiversității și pentru a asigura refacerea acesteia în UE. 
Stabilirea unei ținte clare, cu un termen precis, va accelera punerea în aplicare a directivelor și 
realizarea obiectivelor stabilite în acestea. 

OBIECTIVUL 2: MENȚINEREA ȘI REFACEREA ECOSISTEMELOR ȘI A 
SERVICIILOR AFERENTE Menținerea și ameliorarea ecosistemelor și a serviciilor aferente 
prin crearea unei infrastructuri ecologice și refacerea a cel puțin 15% din ecosistemele degradate 
până în 2020. 

În UE, multe ecosisteme și serviciile aferente s-au degradat, în mare parte ca urmare a 
fragmentării terenurilor. Aproape 30% din teritoriul UE este fragmentat într-o măsură moderată sau 
foarte mare. Obiectivul 2 se axează pe menținerea și ameliorarea serviciilor ecosistemice, precum și 
pe refacerea ecosistemelor degradate prin integrarea infrastructurii ecologice în amenajarea 
teritoriului. Aceste măsuri vor contribui la realizarea obiectivelor de creștere durabilă și la atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, promovând totodată coeziunea economică, teritorială 
și socială și protejând patrimoniul cultural al UE.  

De asemenea, vor asigura o mai bună conectivitate funcțională între ecosistemele din zonele 
Natura 2000 și din mediul rural în general. Obiectivul 2 cuprinde obiectivul global agreat de statele 
membre ale UE și de UE la Nagoya, vizând refacerea până în 2020 a 15% din ecosistemele 
degradate.32 

OBIECTIVUL 3: CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI AGRICULTURII ȘI A 
SILVICULTURII LA MENȚINEREA ȘI SPORIREA BIODIVERSITĂȚII  

Agricultura: Până în 2020, extinderea la maximum a zonelor agricole (pășuni, teren 
arabil și culturi permanente) care sunt vizate de măsurile legate de biodiversitate prevăzute de 
PAC, astfel încât să se asigure conservarea biodiversității și să se obțină o îmbunătățire 
măsurabilă a stării de conservare a speciilor și habitatelor care depind sau sunt afectate de 
agricultură, precum și o îmbunătățire a furnizării de servicii ecosistemice comparativ cu sistemul 
de referință al UE pentru 2010, contribuind astfel la ameliorarea gestionării durabile.  

Pădurile: Până în 2020, vor fi în vigoare planuri de gestionare forestieră sau instrumente 
echivalente, în conformitate cu gestionarea durabilă a pădurilor „Sustainable Forest 

31http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0244_/com_com(2011)0244_ro
.pdf 
 
32http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0244_/com_com(2011)0244_ro
.pdf 
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Management”, SFM. Acestea vizează toate pădurile care sunt proprietate publică și exploatațiile 
forestiere peste o anumită mărime (urmează a fi definită de statele membre sau de regiuni și 
comunicată în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală) care primesc finanțare în cadrul 
politicii UE de dezvoltare rurală, astfel încât să se obțină o îmbunătățire măsurabilă a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor care depind sau sunt afectate de silvicultură, precum și o 
îmbunătățire a furnizării de servicii ecosistemice comparativ cu sistemul de referință al UE 
pentru 2010. 

Pentru ambele obiective, îmbunătățirea va fi măsurată în raport cu obiectivele de 
îmbunătățire cuantificate privind situația conservării speciilor și a habitatelor de interes pentru UE 
în cadrul obiectivului 1 și privind refacerea ecosistemelor degradate în cadrul obiectivului 2.  

Pentru exploatațiile forestiere mai mici, statele membre pot oferi stimulente suplimentare 
pentru a încuraja adoptarea de planuri de gestionare sau de instrumente echivalente care să fie în 
acord cu gestionarea durabilă a pădurilor. 

UE a depus deja eforturi pentru a integra biodiversitatea în elaborarea și implementarea altor 
politici. Cu toate acestea, având în vedere beneficiile pe care biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice le aduc multor sectoare, aceste eforturi sunt în continuare insuficiente. Această 
strategie urmărește îmbunătățirea integrării în sectoarele cheie, în mod specific prin obiective și 
măsuri menite să intensifice contribuția pozitivă a agriculturii, a silviculturii și a pescuitului la 
conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității.33 

OBIECTIVUL 4: ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A RESURSELOR 
PISCICOLE  

Atingerea producției maxime durabile („Maximum Sustainable Yield”, MSY) până în 
2015, din nefericire, nu a fost atins in totalitate  potrivit raportului34. Obținerea unei distribuiri a 
populației în funcție de vârstă și dimensiune, care să indice o stare bună de sănătate a rezervelor, 
prin gestionarea pescuitului într-un mod care să nu aibă efecte negative semnificative asupra 
altor stocuri, specii și ecosisteme; astfel, va fi posibilă obținerea unei stări ecologice bune până în 
2020, în conformitate cu cerințele Directivei-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin. 

OBIECTIVUL 5: COMBATEREA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE Identificarea 
și prioritizarea, până în 2020, a speciilor alogene invazive („Invasive Alien Species”, IAS) și a 
căilor de introducere, controlul și eradicarea speciilor prioritare și gestionarea căilor de 
introducere pentru a preveni introducerea și stabilirea de noi IAS. 

Speciile alogene invazive (IAS) reprezintă o amenințare semnificativă la adresa 
biodiversității din UE și este probabil ca această amenințare să devină din ce în ce mai serioasă dacă 
nu se iau măsuri hotărâte la toate nivelurile pentru a controla introducerea și stabilirea acestor specii 
și pentru a rezolva problemele legate de cele introduse deja. În fiecare an, în UE, speciile alogene 
invazive provoacă daune în valoare de aproximativ 12,5 miliarde EUR. Deși problemele puse de 
IAS sunt comune multor state membre, cu excepția legislației privind utilizarea în acvacultură a 
speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local, în prezent nu există la nivelul UE o politică 
specifică și cuprinzătoare care să trateze aceste probleme. Strategia își propune să acopere acest gol 
printr-un instrument legislativ UE specific, care ar putea să se ocupe de problemele nerezolvate 
legate printre altele de căile de introducere a IAS, de depistarea și reacția rapidă, precum și de 
ținerea sub control și gestionarea IAS. 

OBIECTIVUL 6: CONTRIBUȚIA LA EVITAREA PIERDERII BIODIVERSITĂȚII 
GLOBALE 

Creșterea, până în 2020, a contribuției UE la combaterea pierderii biodiversității globale 
UE s-a angajat să îndeplinească obiectivele internaționale pentru 2020 în materie de 

biodiversitate. Pentru aceasta, este necesar să se adopte măsuri în cadrul UE, dar și la nivel mondial, 
deoarece UE beneficiază de avantaje semnificative oferite de biodiversitatea mondială și este, în 

33 Menținerea și sporirea biodiversității pădurilor este un obiectiv declarat al Planului UE de acțiune privind pădurile 
pentru 2006 - COM (2006) 302. 
34 În raportul din 2015 privind starea mediului, elaborat de Agenția Europeană de Mediu 
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același timp, responsabilă pentru o parte din pierderea și degradarea care au loc în afara granițelor 
sale, în special din cauza modelelor sale de consum nedurabile. Conform acestei strategii, se vor 
face eforturi concentrate pentru a atenua presiunile asupra biodiversității care își au sursa în UE.  

UE va trebui, de asemenea, să îndeplinească angajamentele specifice COP10 referitoare la 
mobilizarea resurselor și implementarea Protocolului de la Nagoya, dacă dorește să fie în continuare 
un lider în domeniul politicii internaționale privind biodiversitatea. 
 

CONCLUZII 
Stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din UE până în 

2020 și refacerea acestora în măsura posibilului, odată cu sporirea contribuției UE la 
combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial, a reprezentat obiectul principal al UE. 

Atingerea obiectivelor acestei strategii și îndeplinirea angajamentelor internaționale privind 
biodiversitatea asumate de UE vor depinde de disponibilitatea și de utilizarea eficientă a resurselor 
financiare. În perioada de programare actuală și fără a aduce atingere rezultatului negocierilor 
asupra următorului cadru financiar multianual, Comisia și statele membre vor lucra pentru35:  

- a asigura o mai bună absorbție și distribuire a fondurilor existente destinate biodiversității. 
În perioada de programare actuală, se prevede ca, în cadrul politicii de coeziune, să se utilizeze 105 
miliarde EUR pentru activități legate de mediu și de climă, inclusiv  

- a raționaliza resursele disponibile și a maximiza beneficiile conexe ale diverselor surse de 
finanțare, inclusiv finanțarea pentru agricultură și dezvoltare rurală, pescuit, politica regională și 
schimbările climatice.  

Într-adevăr, investițiile în biodiversitate pot aduce avantaje multiple și oferă un răspuns 
eficient din punctul de vedere al costurilor la criza schimbărilor climatice. Includerea obiectivelor 
privind biodiversitatea ar trebui avută în vedere ca parte a cadrului strategic comun, aflat în curs de 
examinare de către Comisie, pentru a prioritiza fondurile pentru cele cinci instrumente de finanțare 
din cadrul politicilor rurală, regională, socială și de pescuit.  

- a diversifica și a extinde sursele de finanțare. Comisia și statele membre vor promova 
dezvoltarea și utilizarea unor mecanisme de finanțare inovatoare, inclusiv instrumente de piață. Vor 
fi oferite stimulente pentru a atrage investiții private în infrastructura ecologică, iar potențialul 
compensărilor în domeniul biodiversității va fi avut în vedere ca o modalitate de atingere a 
obiectivului „fără nicio pierdere netă”.  

UE dispune de o legislație substanțială, care prevede îmbunătățirea stării ecologice a apelor 
și a ecosistemelor marine, ocupându-se de problema poluării din diverse surse și reglementând 
substanțele chimice și efectele acestora asupra mediului.  

Comisia evaluează dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a combate poluarea cu 
azotați și fosfați, precum și cu anumiți poluanți atmosferici, în vreme ce statele membre au în 
vedere o propunere de directivă-cadru a Comisiei pentru protecția solului, care este necesară pentru 
a permite UE să-și atingă obiectivele privind biodiversitatea.  

Până în 2050, biodiversitatea Uniunii Europene și serviciile ecosistemice pe care 
aceasta le oferă − capitalul său natural − vor fi protejate, valorificate și refăcute în mod 
corespunzător, având în vedere valoarea intrinsecă a biodiversității și contribuția esențială a 
serviciilor ecosistemice la bunăstarea oamenilor și la prosperitatea economică, și vor fi evitate 
astfel schimbările catastrofale generate de pierderea biodiversității. 

Legislația care contribuie la atingerea acestor deziderate cuprinse in viziunea UE 
2050: 

În mai 2006, Comisia a adoptat o Comunicare intitulată „Stoparea pierderii biodiversității 
până în 2010 și ulterior: susținerea serviciilor ecosistemice pentru bunăstarea oamenilor”, care a 
inclus un plan de acțiune al UE pentru obținerea protecției necesare a biodiversității. Întrucât era 
puțin probabil ca UE să-și îndeplinească obiectivele de oprire a declinului biodiversității, în iunie 

35http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0244_/com_com(2011)0244_ro
.pdf 
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2011 Comisia a adoptat o nouă strategie, în vederea „stopării pierderii biodiversității și a deteriorării 
serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 și a refacerii acestora [...], sporind totodată contribuția 
UE la combaterea pierderii biodiversității la nivel mondial”. În decembrie 2011, Consiliul a aprobat 
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2020, care cuprinde șase obiective: punerea în aplicare 
pe deplin a legislației UE în domeniul naturii pentru a proteja biodiversitatea; protecția sporită a 
ecosistemelor și intensificarea utilizării infrastructurilor ecologice; agricultură și silvicultură mai 
durabile; gestionarea mai eficientă a stocurilor de pește; controale mai stricte ale speciilor alogene 
invazive; sporirea contribuției UE la combaterea pierderii biodiversității globale. 

Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, modificată prin Directiva 97/62/CE) a instituit 
rețeaua europeană, „Natura 2000”. Rețeaua cuprinde „situri de importanță comunitară”/„arii 
speciale de conservare”, desemnate de către statele membre, și „arii de protecție specială”, 
clasificate în conformitate cu Directiva 79/409/CE privind conservarea păsărilor sălbatice. Rețeaua 
Natura 2000 acoperă o suprafață de peste 850 000 km2, fiind cea mai mare rețea coerentă de arii 
protejate din lume. Directiva privind habitatele urmărește în principal să promoveze conservarea 
diversității biologice, ținând cont, în același timp, de cerințele economice, sociale, culturale și 
regionale. Directiva modificată privind conservarea păsărilor sălbatice (2009/147) include 
protejarea, gestionarea și controlul păsărilor (sălbatice), inclusiv normele privind vânatul sustenabil. 

Unul dintre cele șase obiective ale Strategiei UE privind biodiversitatea până în 2020 este 
înăsprirea controalelor legate de speciile alogene invazive. Speciile alogene invazive cauzează în 
UE daune de ordinul a miliarde de euro anual, nu doar ecosistemelor, ci și recoltelor și zootehniei, 
dereglând ecologia locală și afectând sănătatea umană. O caracteristică esențială a Regulamentului 
nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii SAI este o listă a SAI de 
interes pentru Uniune. Regulamentul vizează, prin prevenire, avertizare timpurile și reacție rapidă, 
protejarea biodiversității indigene, precum și reducerea la minimum și atenuarea impactului negativ 
al speciilor respective asupra sănătății umane și a economiei. Statele membre vor trebui să instituie, 
în special, sisteme de supraveghere și planuri de acțiune. 

În urma adoptării Protocolului de la Nagoya referitor la acces și distribuirea beneficiilor, 
Comisia a prezentat, în octombrie 2012, o propunere care are ca scop stabilirea cerințelor obligatorii 
privind accesul la resursele genetice în țara de origine și garantarea distribuirii corecte și echitabile 
a beneficiilor.  

Un acord între Parlament și Consiliu a condus la adoptarea Regulamentului 511/2014. 
Conform acestui regulament, resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate acestor resurse 
pot fi transferate și utilizate numai în conformitate cu termenii conveniți reciproc între utilizatori 
(întreprinderi, colecționari privați și instituții) și autoritățile din țara de origine. 

Convenția CITES reglementează comerțul internațional, mai precis (re)exportul și importul 
de animale vii și moarte, de plante, precum și de părți și produse derivate din acestea, în baza unui 
sistem de permise și certificate. Regulamentul de bază (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea transpune în dreptul UE obiectivele, 
principiile și dispozițiile Convenției CITES. Ori de câte ori se aduce o modificare a listei de specii 
enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului, de exemplu pentru aplicarea 
Deciziilor de înscriere pe listă ale Conferinței părților la CITES, acest lucru se realizează prin 
intermediul unui regulament de punere în aplicare al Comisiei, cum ar fi Regulamentul nr. 865/2006 
al Comisiei, care stabilește norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 338/97 
și a dispozițiilor CITES. Un exemplu mai recent este Regulamentul de punere în aplicare nr. 
2017/1915 al Comisiei, care interzice introducerea în UE a exemplarelor din anumite specii ale 
faunei și florei sălbatice. 

Directiva 1999/22/CE stabilește standarde minime pentru adăpostirea și îngrijirea 
animalelor din grădinile zoologice și consolidează rolul grădinilor zoologice în conservarea 
biodiversității, păstrând, în același timp, rolul pentru educație și cercetare.  
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Biodiversitatea marină se înscrie în domeniul de aplicare al Planurilor de acțiune pentru 
biodiversitatea în domeniul conservării resurselor naturale și al pescuitului. Revizuirea Strategiei 
UE privind biodiversitatea evidențiază importanța „stării ecologice bune” a mărilor și a zonelor de 
coastă pentru sprijinirea biodiversității. 

 În plus, Directiva privind strategia pentru mediul marin (2008/56), referitoare la 
protecția și conservarea mediului marin, a intrat în vigoare în iulie 2008. Aceasta viza asigurarea 
unei bune stări ecologice a mediului marin al UE până în 2020 și protejarea bazei de resurse de care 
depind activitățile economice și sociale legate de mediul marin. 

Pădurile reprezintă aproximativ 30% din suprafața rețelei „Natura 2000”. O serie de 
măsuri urmăresc protejarea pădurilor. Regulamentele (CEE) nr. 3528/86 și nr. 2158/92 privind 
protecția pădurilor din UE împotriva poluării și, respectiv, împotriva incendiilor, care au expirat în 
2002, au fost integrate în Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 privind supravegherea pădurilor. 
Regulamentul (CEE) nr. 1615/89 al Consiliului a instituit Sistemul european de informare și 
comunicare în domeniul forestier (EFICS), punând bazele unui sistem de informare în domeniul 
forestier. 

 În iunie 2013, a fost adoptată o comunicare a Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE 
pentru păduri și sectorul forestier” (COM(2013)0659). Ulterior, concluziile Consiliului din 19 mai 
2014 au subliniat „importanța sectorului forestier pentru UE și rolul esențial al pădurilor în făcând 
posibilă transformarea structurală a societății față de economiile bazate pe conceptul bio”. 
Regulamentul UE privind lemnul (995/2010) stabilește obligațiile operatorilor care introduc lemn și 
produse din lemn pe piața UE. Regulamentul combate comerțul cu lemn și produse din lemn 
obținute ilegal, stabilind o serie de obligații fundamentale, și interzice introducerea pe piața UE 
pentru prima dată a lemnului și a produselor din lemn recoltate ilegal. 

Acest sector cuprinde utilizarea solurilor, a arborilor, a plantelor, a biomasei și a lemnului și 
are drept caracteristică distinctivă nu numai emiterea de GES, ci și posibilitatea de a absorbi CO2 
din atmosferă. Până în 2020, statele membre s-au angajat, în temeiul Protocolului de la Kyoto, să 
garanteze că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din exploatarea terenurilor sunt compensate 
de o absorbție echivalentă de CO2, posibilă prin acțiuni suplimentare în acest sector. În prezent, UE 
urmărește să consacre acest principiu (așa-numita regulă a bilanțului neutru sau pozitiv) în dreptul 
UE pentru perioada 2021-2030, prin includerea pentru prima dată a sectorului exploatării 
terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii în eforturile UE de reducere a emisiilor. 
Regulamentul nr. 2018/841, care a fost adoptat în mai 2018 și a intrat în vigoare la 9 iulie 2018, 
privind includerea emisiilor și absorbțiilor de GES din sectorul exploatării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii în cadrul privind clima și energia pentru 2030, pune în aplicare 
acordul la care au ajuns liderii UE în octombrie 2014, conform căruia toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la obiectivul UE de reducere a emisiilor până în 2030. În temeiul acestui regulament, 
emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul exploatării terenurilor, schimbării destinației 
terenurilor și silviculturii ar trebui să fie compensate prin eliminarea unei cantități cel puțin 
echivalente de CO ₂ din atmosferă în perioada 2021-2030. 

Începând din 1992, instrumentul special al UE destinat finanțării activităților de mediu este 
programul LIFE. Conservarea naturii și a biodiversității au fost incluse printre subprogramele 
pentru cele patru faze deja finalizate. Comisia gestionează programul LIFE, care sprijină proiecte în 
statele membre și în țări terțe. Cea de-a cincea fază a programului LIFE (introdus de Regulamentul 
1293/2013, care acoperă perioada 2014-2020) constă două subprograme, unul privind schimbările 
climatice și unul pentru mediu. Pentru natură și biodiversitate, care fac parte din subprogramul 
pentru mediu, s-a alocat un buget de 1 155 milioane EUR; Alte surse de finanțare pentru sprijinirea 
biodiversității au fost prevăzute prin politica agricolă, politica în domeniul pescuitului, fondurile de 
coeziune și fondurile structurale, precum și în cadrul programelor de cercetare multianuale. 
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Abstract. The current major concerns of mankind with regard to biodiversity, food safety and security, demographic growth, 
pollution, the energy crisis, ecosystem productivity, environmental protection and environment are only a part of the contemporary 
concerns that environmental education must say the word. 

An analysis of the situations that generates global environmental problems highlights the need for an extensive 
environmental curriculum with studies on human behavior, crisis and disaster management, bioeconomics, psychology of thinking 
styles, neuroscience, etc. The design of new programs should be directed to proactive behaviors and leadership, to entrepreneurship 
and innovation, with a direct impact on the ability to find solutions to solve environmental problems. 
 

Cuvinte cheie: educație, ecologie, ecosistem, neuroștiințe, sustenabil. 
 

INTRODUCERE 
Într-o lume in care resursele naturale se diminuează continuu iar cauzele crizelor de mediu se 

diversifică în mod constant, avem nevoie de generații capabile să rezolve noile provocări privitoare 
la mediu. Considerăm că educația este determinantă pentru un crearea unui viitor umanității, dacă 
va deveni inovativă, ecologică, de cooperare și de dezvoltare a spiritului civic pentru mediu. 

Toți depindem de natură, pentru hrană, aer, apă, energie și materii prime. Natura și 
biodiversitatea fac posibilă viața, oferind beneficii sociale, economice și pentru sănătate. Totodată, 
ecosistemele sănătoase ne pot ajuta să facem față impactului schimbărilor climatice. Cu toate 
acestea, ecosistemele naturale și serviciile lor vitale sunt supuse presiunii exercitate de extinderea 
urbană, agricultura intensivă, poluarea, speciile invazive și, bineînțeles, schimbările climatice.  

În prezent, educarea maselor, în special a tinerei generaţii, în vederea însuşirii unei noi 
concepţii ecologice a devenit stringentă, nu doar necesară, datorită creşterii influenţei omului asupra 
naturii, prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii și tehnologiilor, fără a ne opri exhauziv asupra 
nanotehnologiei şi nanoştiinţei care sta la baza ei.   

Nanotehnologia vine cu abilitatea sa de a manipula structurile, prin crearea de dispozitive şi 
sisteme nanometrice, ca structuri complexe și interdisciplinare, devenind desuet să mai gândim în 
paradigma diluată a disciplinelor disparate, de biologie, fizică, geografie, inginerie, medicină, etc. 
Cât timp, noi abordări ale nanotehnologiei pentru viitorul umanității au vizat domenii globale, de la 
elemente din domeniul energiei mediului la medicină, pătrunderea ei in domeniul alimentar a fost 
doar un pas, previzionat, de altfel, dacă ne raportam la miliardele de oameni ai unei populații în 
creștere și abia ulterior la epuizarea resurselor mediului.  

Ce poate opri transformarea acestei evoluții științifice, din suport al umanității, în distrugător 
al umanității este, categoric, redimensionarea educației pentru mediu prin repoziționarea omului 
față de sine, în principal si apoi față de spațiul în care trăiește. 

Este bine cunoscut faptul că mediul înconjurător este un mecanism viu, care necesită grijă și 
protecție. Biosfera a fost şi este în schimbare continuă, fiind influenţată de factorii de mediu, la fel 
cum organismele sunt într-o continuă transformare pentru adaptarea la mediu, generând permanent  
ecosisteme noi. Un ecosistem poate fi înţeles numai prin studierea integrală și integrată a 
elementelor componente și a relațiilor dintre acestea. De aceea, educația despre mediu trebuie să 
transceadă  dobândirea unui comportament ecologic spre înțelegerea și integrarea ecologiei despre 
sine, respectiv despre sine și mediul în care trăiește.  

INTERDISCIPLINARITATEA EDUCAȚIEI SUSTENABILE  
Un important pas înspre formarea unei educații despre mediu a fost realizat prin introducerea 

disciplinei de „Educație ecologică” în școli, cu intenția însușirii abilităților de protecție a mediului 
înconjurător, ca și necesitate a umanității.  
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Educaţia ecologică a fost implementată ca studiu pentru influenţa activităţilor umane asupra 
mediului înconjurător.  

În anul 1970 la conferinţa IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) din 
Nevada (SUA), specialiştii şi cercetătorii au definit educaţia ecologică ca fiind: “... procesul prin 
care sunt recunoscute valori şi clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini 
necesare înţelegerii şi aprecierii relaţiilor dintre om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. 
Educaţia ecologică include de asemenea, exersarea luării unei decizii şi formularea unui cod 
propriu de conduită privind calitatea mediului”, concept având la bază noţiuni fundamentale 
precum: mediul natural, calitatea şi degradarea mediului, care interacţionează și se influențează 
reciproc. 

Prezenta lucrare aduce, ca element constitutiv al schimbării de paradigmă educatională, 
implicarea Etologiei și Neuroștiințelor alături de Ecologie, ca fiind științele care se ocupă de studiul 
comportamentului uman și nu numai, pornind de la datele biologice/genetice ale indivizilor și ale 
speciilor din care aceștia fac parte. Aceste discipline de studiu arată că funcționăm complex și 
condiționat, ca parte din ecosistem, condiții despre care, adesea, nici nu suntem conștienți. 

Scopul educaţiei ecologice este aceea de creare a unei atitudini pozitive faţă de mediul – 
natural sau modificat antropic- înconjurător. Educaţia de mediu trebuie să îi ajute pe elevi/tineri să 
înţeleagă influenţă comportamentului lor asupra calităţii mediului. Ea se bazează pe cunoştinţe 
referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă emoțional-afectivă dată de 
responsabilitate, recunoștință, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi 
durabile, bazându-se pe o largă interdisciplinaritate. 

Din nefericire, rămasă la stadiul de disciplină opțională, curricula despre mediu s-a limitat la 
acumularea de concepte noi referitoare la biotopuri, biocenoze, populaţii, ecosisteme, biosferă și 
doar adiacent la protecţia, amenajarea şi ocrotirea mediului. Simplitatea informațiilor vine în 
contradicție cu complexitatea, din ce în ce mai mare, a experiențelor de viață trăite de elevi, de la 
ciclul primar inferior la ciclul superior, care creează spirala și progresul pentru învățare și 
dobândirea cunoștințelor, abilităților, valorilor și atitudinilor. Elevii învață mai eficient atunci când 
procesează noi informații sau cunoștințe într-un context care le este familiar, fiind important ca 
elevii să recunoască valorile și competențele sociale și emoționale care apar în practică. 

Abordări privind prevenirea şi combaterea poluării mediului, cauzele degradării ecosistemelor 
cu reliefarea legislaţiei în vigoare, acţiunile concrete de protecţia mediului, devin obiect de studiu 
abia în mediul universitar. Studiile au arătat că studenții își îmbrățișează rolurile sociale pe măsură 
ce interacționează cu lumea din jurul lor și acționează cu luarea în considerare a consecințelor 
acțiunilor lor asupra lor și a altora. Experiențele de viață ale studenților în multiple contexte posibile 
dvin indicator valoric pentru procesul didactic. Profesorii pot folosi experiențele de viață ale 
studenților pentru a forma contexte posibile pentru modelarea caracterului și educației pentru 
societate, in general dar și pentru mediu, în special, astfel încât să poată reține mai bine 
cunoștințele, aptitudinile și valorile pe care le-au învățat.  

Preocupări referitoare la identificarea clară a problemelor de securitate a umanității si 
identificarea de soluții viabile in acest domeniu, nu  au fost considerate ca reprezentând interes 
pentru studenți și cu atât mai puțin pentru elevi. În condițiile în care, noile generații de copii au 
venit ”gata pregătiți” pentru provocările tehnicii și tehnologiei actuale, devine cauză a lipsei 
strategiilor de mediu viabile și sustenabile, să consideri că este ”nepotrivită” pentru studiul școlar, 
implementarea informațiilor despre interrelaţiile pozitive şi negative ale impactului om - natură, 
crizele demografice, etologie ori impactul neuroștiințelor în evoluția umanității. 

 
MATERIALE ȘI METODE 

Percepţia dimensiunii cosmice a fiinţei umane se leagă de identificarea regulilor şi legilor 
care se pot asocia în structuri de tip grup, în egală măsură cu cele de tip fractal, din care derivă noi 
caracteristici comportamentale ale omului față de mediu, pe fiecare nivel de complexitate, pe etape 
de vârstă. Devine astfel evidentă complexitatea funcţionalităţii personalităţii umane și faptul că, 
echilibrul personalităţii umane depinde, în mod direct, de modul în care informațiile de bază pe care 
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le folosim ca axiome ori paradigme sunt coerente cu proiecţiile noastre perceptive şi mentale, dar şi 
cu arhitectura spaţiului social, a relaţiilor cu mediul natural ori cu tehnologia. 

Identificarea fluxului informaţional în derularea proiectelor de educaţie pentru mediu a trecut 
de la o abordare verticală (diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice) la o abordare 
orizontală (în care se pune accentul pe acţiuni, feed-back, dialog), obiectivul primordial fiind 
participarea efectivă la realizarea dezideratului dezvoltării durabile, sustenabile.  

Studiu pune accent și pe evidențierea caracteristicile schimbării educației pentru mediu: 
interdisciplinaritate, orientare spre valori, atentie pe rezolvarea problemelor, stimularea participării 
responsabile, aplicabilitatea la contexte locale reale, stimularea creativităţii, pentru a contribui  la 
„vindecarea sechelelor” din sistemele de educaţie excomuniste, caracterizate prin rigiditate, 
centrarea pe nevoile sistemului de învăţământ şi nu ale societăţii, separaţia dintre şcoală şi 
comunitate, separaţia între materiile curriculumului, comunicarea deficientă elev - profesor, etc. 

Educaţia despre şi pentru mediu, dezvoltă sensul responsabilităţii faţă de mediu, motivaţia şi 
abilităţile de a participa la îmbunătăţirea calităţii mediului. Promovează dorinţa şi capacitatea de a 
aborda un stil de viata compatibil cu conceptele dezvoltării durabile. Oferă profesorilor posibilitatea 
de a contribui împreună cu elevii la buna gestionare a resurselor naturale abordând astfel 
componente ale educaţiei sociale, morale, estetice, economice și politice.  

Abordarea inter- si trans-disciplinară a educației pentru mediu a condus la concluzia că, 
profesorii şi toţi cei care lucrează în şcoli pot avea un impact deosebit asupra elevilor/tinerilor, de la 
creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active pentru mediu. 
Este important să recunoaştem că nu există o ”cale corectă” de a face educaţie pentru mediu ci o 
”abordare integrantă” a situației pentru întreaga societate. 

Prezenta cercetare este parte integrantă din Proiectul ”transformării paradigmei de gândire a 
românului ca cetățean european”. Informațiile au constituit fundament pentru identificarea 
obiectivelor specifice schimbării paradigmei educaționale de mediu, ca proces transformaţional și a  
posibilelor direcții de acțiune care să conducă la emanciparea personalității elevului/tânărului și la 
creșterea calității vieții acestuia, ca cetățean european adult. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Realizând amploarea uriaşă a actualei crize ecologice, cel puțin la nivel conceptual, factori de 

decizie, încearcă să stabilească măsuri ferme şi urgente pentru salvarea naturii și conservarea 
mediului de viaţă a omului, măsuri în care sunt vizate şi demersuri în educație.  

La nivel decizional, legislativ, Strategia UE privind biodiversitatea până în 2020 vizează 
stoparea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice. Strategia a stabilit 6 obiective și 20 de 
acțiuni pentru atingerea acestor obiective până în 2020. Legislația UE privind mediul constituie 
coloana vertebrală a politicii privind biodiversitatea și baza legală pentru rețeaua de protecție a 
naturii. În ultimii 25 de ani, una dintre realizările remarcabile ale UE a fost construirea celei mai 
mari rețele coordonate de zone protejate din lume. Cunoscută ca ”Natura 2000”, aceasta se întinde 
pe toate statele membre și acoperă în prezent peste 18% din suprafața terestră a UE și mai mult de 
6% din teritoriile mărilor sale. Procesul biogeografic ”Natura 2000” a încurajat cooperarea dintre 
state și este o garanție a faptului că măsurile de protecție pot fi adaptate pentru a răspunde inclusiv 
nevoilor regionale specifice.  

La nivel național, însă, se dovedește o măsură suficient de tardivă, după ce românii au asistat 
la adevărate catastrofe ecologice prin schimbări climaterice, inundaţii necontrolate, intensificare a 
fenomenului de deşertificare din sudul ţării, defrișări iește din control judiciar, tornade, perioade 
lungi de secetă, etc. Exemplul negativ al României poate reprezenta pentru Europa un indicator clar 
al strategiilor nerealiste de mediu dar și din educație, prin promovarea și implementarea de 
concepte, viziuni și măsuri necorelate și neconcordante între diferitele domenii abordate prin 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. 

Deși conceptual, elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale pentru orizonturi 2020-
2030, este ”racordarea deplină a României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii 
Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile”, atât strategii cât și 
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factorii decizionali tratat superficial factorul educativ în tranziţia prelungită şi traumatizantă a 
României spre economia de piaţă. S-au creat astfel strategii, pornind de la constatarea și recuperarea 
decalajelor economice faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu însuşirea şi 
transpunerea în practică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile, în contextul globalizării, 
care n-au făcut decât să mărească decalajele dintre noi și restul Europei.  Politica de responsabilitate 
socială a pus și pune accent mare pe protejarea naturii și pe valorile naturale, dar dificultatea în 
obținerea rezultatelor reprezintă un indicator serios că nu abordarea n-a fost cea mai potrivită, fiind 
necesară o acţiune concertată a factorilor politici, a autorităţilor, a şcolii pentru educaţia societatii 
civile, implicit a fiecărui cetăţean, indiferent de vârsta lui. 

Actualitatea României ar fi fost cu totul alta dacă, în toți acești ani de început de secol, 
strategiile ar fi vizat, în primul rând, schimbarea paradigmelor din educație, fapt care ar fi condus la 
o schimbare profundă de gândire și implicit de comportament al românului, atât pe orizontală cât și 
pe verticală, cu implicații concrete în toate domeniile vizate prin Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Durabilă. 

Dezechilibrele majore din natură sunt datorate agresiunilor făcute de om, dar mai ales lipsei 
de conștiință și de echilibru între faptele și nevoile conştiente sau inconştiente ale omului.  

Şcoala, prin destinaţia şi rolul ei asigură cadrul adecvat pentru o formare complexă a 
elevilor/tinerilor, nu doar sub aspect instructiv, cât mai ales educativ, motorul motivației școlare 
fiind ”învățarea” și nu acumularea de informații prin sistemul ”predare/evaluare”. 

În acest context general, prin educația pentru protejarea mediului înconjurător, elevul/tânărul 
ar dobândi ”un fel de a fi”, de convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a 
mediului înconjurător și nu doar exerciţiul de practică socială față de mediu.  

O justă și corectă gestionare a populaţiei şcolare – viitoarea gestionară şi consumatoare de 
resurse, va asigura un ”mâine” sustenabil, prin transformarea omului din ”consumator de resurse” 
în ”co-creator de resurse”, prin pozițonarea echilibrată și raţională a nevoilor acestuia față de toate 
condiţiile/condiționările din mediul natural și social.  

Componenta emoţională trebuie dublată de componenta acţională: se transmite astfel 
experienţa că natura este mai mult decât un rezervor de materie primă, care poate fi exploatat la 
nesfârşit pentru că pare nestins, că în viitor, ne va sta la dispoziţie doar atunci când îi vom cunoaşte 
necesităţile primordiale şi le vom respecta. Acest proces poate duce la schimbarea 
comportamentului individual şi creşterea încrederii de sine. Tiparele comportamentale se modifică 
în cursul vieţii individuale în sens adaptativ, datorită dobândirii de experienţă, devenind rezultatul 
unei interrelaţii complementare între comportamentele înnăscute şi cele dobândite. 

În cele din urmă, scopul major al educaţiei privind mediul este atingerea stării de ”wellbeing” 
și nu doar de bunăstare - ”welfare”, pentru îmbunătăţirea calității vieţii. Asigurarea sustenabilității 
umanității, prin ”dotarea” oamenilor cu abilități, uneltele și deprinderi necesare pentru ezolvarea 
oricărui incident de mediu, ”skill-uri” dobândite prin educație, dar și cu sisteme de motivaţii, valori 
şi responsabilitate socială, dezvoltate prin educație, va face diferența între OM și ”mașină” mai ales 
din perspectiva saltului spectaculos făcut de tehnică și tehnologie.  

Suntem la începutul unui secol care va trebui să aducă schimbări esenţiale acestei atitudini, 
altfel însăşi existenţa rasei umane va fi pusă sub semnul întrebării. Pentru a cunoaşte modul de 
funcţionare al acestui sistem din care facem şi noi parte este esenţial ca omul să fie educat în spiritul 
respectului și recunoștinței pentru tot ce îl înconjoară, pentru a înțelege că ”nu este stăpânul 
naturii”, ci parte integrantă și simbiotică din ea. 

Reformele educaţionale pe care le impun etapele de dezvoltare ale umanităţii de la acest 
moment şi crizele adiţionale generate pot fi duse la bun sfârşit doar prin reconceptualizarea 
educaţiei şi orientarea sa către individ. În acest context educarea utilizării instrumentelor de gândire 
şi a echilibrului şi armoniei personalităţii umane devin factorii cu cea mai mare pondere, superioară 
memorării de cunoştinţe teoretice fără aplicabilitate imediată. Saltul în cunoaştere pe care l-a făcut 
omenirea pe plan ştiinţific şi tehnologic trebuie să fie urmat de un salt similar în evoluţia 
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personalităţii umane pentru a nu mări prăpastia dintre necesităţile umane tot mai mari ce epuizează 
tot mai mult planeta Pământ.  

Un impact deosebit în această schimbare de paradigmă o are abordarea holistică a învățării, ca 
proces complex, profund și continuu adaptabil, plecând de la ultimele studii de genetică cuantică și 
neurofiziologie care schimbă complet cunoștințele privind modul de funcționare a creierului uman. 
Aceste descoperiri deschid noi orizonturi asupra fenomenului învățării cu aplicații profunde în 
pedagogie, explicitând că se poate învăța fără chin, pedepse, răsplăți și evaluări cantitative. Această 
învățare, infinit mai eficientă, se poate face când creierul este fericit, nu stresat, când este într-o 
stare de armonie și nu de conflict. 

O mare problemă a sistemului de învăţământ preuniversitar dar și universitar este dată de 
întrebarea: cine poate ”preda” educaţia despre mediu? Cu certitudine, profesorii de ştiinţe ar putea fi 
specialişti în acest domeniu. Dar sunt? Actualitatea socială și științifică evidențiază necesitatea unei 
abordări interdisciplinare, prin implicarea cadrelor didactice cu alte specializări (matematică, 
literatură, arte, sport etc.) dar şi a membrilor ONG-urilor cu activități de mediu, a cercetătorilor 
științifici. Acest proces necesită nu doar cunoaşterea şi însuşirea un volum considerabil de 
informaţii despre mediu, dar și înţelegerea conexiunilor cu mediul înconjurător, influenţa factorului 
antropic, sinergia omului cu celelalte forme de viu, cultivarea de trăiri pozitive privind mediul 
înconjurător. Structura convingerilor elevului/tânărului privind protejarea mediului pleacă de la o 
idee, o normă de comportare, o cerinţă socială, care este asociată cu o atitudine emoţională pozitivă, 
mobilizează şi dinamizează pe om în acţiune. Multe dintre erorile din educație se datorează unei 
neînțelegeri suficiente a modului de funcționare a creierului uman, ca și determinant al 
comportamentului.  

Profesorii vor ”deveni” mentori, prin repoziționarea față de actul didactic, de la ”a preda 
informații” la ”a fi model” de învățătură, putând astfel să creze oportunități de învățare pentru a 
modela și a insufla în fiecare student noi sisteme de valori. Profesorii pot dezvolta în fiecare dintre 
ei un sentiment de auto-valoare și încredere, un spirit de reziliență, grijă și compasiune pentru alții, 
pentru ca, ulterior să fie capabili să transpună aceste comportamente în relația lor cu mediul.  

În ultimă instanţă, şcoala trebuie să trezească spiritul de independenţă, de formare a capacităţii 
de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică, ce poate fi transpus și în viaţa din afara şcolii, prin 
integrarea, nu doar însuşirea unor norme de comportament care asigură echilibrul dintre sănătatea 
individului, a societăţii şi mediului, pentru continuarea şi completarea, consolidarea şi desăvârşirea 
operei educative într-un adevărat comportament proactiv de cetățean european. 
 

BIBLIOGRAFIE 
[1] Grigore BABOIANU, Cornelia BENEA, Tiberiu RUSU, Consevarea naturii şi a biodiversităţii, Cluj-Napoca, Editura: U.T. 

Press, 2009, 127 pag. 
[2] Magdalena DUMITRANA, Cum creste un pui de om, București, Editura: Compania, 2011, 180 pag. 
[3] ***Florin COLCEAG, Metamorfoza umană. Inteligenţa socială şi arborele sefirotic, Cursuri în Programul ARCA, București, 

2017-2018, 174 pag. 
[4] A.T.BOGDAN, Alexandru MIRONOV, Sorin CHELMU, Amalia STRATEANU, Prospects of Agrifood Green Power in 2050 

and Forecasting for 2100 with Sustenable Solutions Based on Ecobioeconomics new Paradigm, Bulletin UASVM Animal 
Science and Biotechnologies, 2010, 67(1-2). 

[1] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
[2] http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
[3] http://www.rndr.ro/documente/Ghid_privind_evaluarea_inova%C8%9Biei_%C3%AEn_programele_de_dezvoltare_rural%C4

%83_2014-2020.pdf 
[4] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0239+0+DOC+XML+V0//RO 
[5] http://invata-sa-zbori.ro 
[6] https://www.arcaeducationcenter.com 
[7] http://agir.ro 

 
  

388 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 

ПОТЕНЦИАЛ ХРАНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЬНА ( LINUM 
USITATISSIMUM L.) ПРИ КОНСЕРВАЦИИ EX SITU 

 
Корлэтяну Л., Куцитару Д. 

Институт генетики, физиологии и защиты растений 
 

Abstract. Use of test for accelerated aging of seeds (AA) allowed determination of genotypic features of flax collection 
accessions and their grouping by potential capability of preservation of seed viability after the exposure to stress factors (increased 
temperature and humidity). With the help of morphophysiological (germination power and germinability of seeds, length of seedling 
rootlets, fresh and dry biomass of seedlings, electric conductivity of seeds) and biochemical (peroxidise activity) parameters of seeds 
and seedlings there has been determined storage potential of various genotypes of flax that is an important complex characteristics 
of collection accessions when they are placed for long-term storage in plant gene bank. Determination of storage potential allows 
revealing samples inappropriate for long-term storage and saving resources for conservation, as well as giving recommendations 
with regard to reproduction of seed material and necessity to restore viability of collection accessions using different 
physicochemical factors.  
 

Keywords: flax, storage potential, accelerated aging, germination power, germinability, peroxidase, length of 
rootlets, biomass of rootlets 

ВВЕДЕНИЕ 
При консервации ex situ зародышевой плазмы растений в генетических банках растений 

главной задачей является сохранение жизнеспособности семян, так как в процессе хранения 
в них происходят сложные физиолого-биохимические процессы старения, в результате чего 
семенной материал постепенно теряет всхожесть и генетическую однородность [9,11]. В 
последние годы в научной литературе часто используется термин «потенциал хранения 
семян» [1,2,4,6,7].   Потенциал хранения (ПХ) ортодоксальных семян определяется такими 
факторами как качество семян, обусловленное условиями во время формирования семян, и 
временем между физиологической зрелостью и урожаем [8]. Потеря физиологического 
качества семян приводит к снижению урожая, низким стандартам семян, к потере их 
однородности, также замедляются рост и развитие растений. Растения при этом 
характеризуются низкой устойчивостью к экологическим стрессам. Производство семян с 
высокой всхожестью недостаточно само по себе. Для обеспечения высокого потенциала 
хранения семян важно не только получить семенной материал с высокой 
жизнеспособностью, но и обеспечить его правильное хранение с целью поддержания 
начальной всхожести. Поэтому целесообразно определить потенциал хранения семян 
различных генотипов растений перед их закладкой на длительное хранение и провести 
градацию по данному признаку ценного коллекционного материала. 

Для определения потенциала хранения  семян в генетических банках растений 
различных стран используют тест на ускоренное старение (УСТ) семян, который 
заключается в инкубации семян в условиях повышенной температуры и влажности, срок 
воздействия этими  факторами на семена зависит от каждой конкретной культуры, а иногда и 
от конкретного генотипа [5]. С помощью теста на УСТ семян можно осуществлять 
мониторинг коллекционных образцов растительного генофонда, что позволяет проводить 
постоянный учет их жизнеспособности и классифицировать генотипы из рабочих и активных 
коллекций по параметрам старения семян. С помощью данной методики можно: 1. Выявлять 
образцы, не пригодные к длительному хранению, что позволит сэкономить средства для 
консервации. 2. Давать рекомендации по срокам воспроизводства семенного материала. 3. 
Указать на необходимость восстановления жизнеспособности коллекционных образцов. 

Целью настоящих исследований было изучить морфофизиологические и 
биохимические параметры семян и проростков после ускоренного старения семян льна, 
позволяющие охарактеризовать  их потенциал хранения, и провести градацию генотипов по 
данному признаку.          

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследований служили коллекционные образцы льна (Linum usitatissimum 

L.) из генетического банка растений Молдовы (Псковский Л 3-2; Dichl-8; Honhberger; 
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Blaringhem; MDI 5609). Для определения ПХ семян применяли тест на УСТ семян [3], 
который проводили при температуре воздуха 42-43оС, влажности воздуха 90-100%, срок 
старения 72 часа, затем семена проращивали в чашках Петри в термостате при температуре 
25оС. В варианте число семян составляло 300 штук. Определяли следующие 
морфофизиологические и биохимические параметры семян и проростков: энергию 
прорастания (ЭП) и всхожесть (В) семян, длину  корешков (ДК), сырую и сухую биомассу 
корешков (СБК) проростков [3], электропроводность растворов с нормальными и 
состаренными семенами [5], содержание фермента пероксидазы (ПО) в корешках проростков 
[10]. Полученные   результаты   были   обработаны  с  помощью  пакета      программ     
Statistica 7.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
После проведения теста на ускоренное старение на семенах льна было обнаружено 

уменьшение  значений всех морфофизиологических параметров у состаренных семян по 
сравнению с нормальными. Эти изменения проявились в большей или меньшей степени в 
зависимости от генотипа. По энергии прорастания семян значимых различий между 
генотипами не было обнаружено.  Уровень падения энергии прорастания семян варьировал у 
разных генотипов  от 11,0 до 16,2%. Всхожесть семян различных генотипов льна после 
проведения теста составила 76,4% (Псковский Л 3-2); 68,0% (Dichl-8); 73,3% (Honhberger); 
64,3% (Blaringhem) и 58,6% (MDI 5609)  (рис.1). Наибольшее падение уровня всхожести 
семян льна после проведения теста на ускоренное старения семян было обнаружено у 
генотипа MDI 5609 - 36,4%, а наименьшее – у генотипов Псковский Л 3-2 (23,6%) и 
Honhberger (25,7%) т.е. последние генотипы оказались наиболее устойчивыми к стрессовым 
условиям повышенной температуры и влажности. 

Обнаружено также уменьшение  и других морфофизиологических параметров 
проростков: длины корешков, длины проростков, сырой и сухой биомассы корешков. ДК 
корешков проростков после УСТ семян у разных генотипов уменьшилась в среднем на 36,8-
65,5% по отношению к контролю. Наиболее сильное торможение роста корешков проростков 
после проведения теста на ускоренное старение семян наблюдалось у генотипа MDI 05609 
(падение данного параметра составило 65,5% по отношению к контролю), а наименьшее –  у 
генотипов Honhberger и Blaringhem (падение параметра составило соответственно 39,8% и 
36,8%). 

 
Рис 1. Всхожесть семян генотипов льна после УСТ семян (контроль и опыт),% 
Генотипы: 1-Псковский Л 3-2; 2- Dichl-8; 3-Honhberger; 4-Blaringhem; 5- MDI 05609 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Контроль 

Опыт 

390 
 



Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: starea și tendințe 
 

        
Рис. 2. Сырая биомасса корешков проростков льна после УСТ семян (контроль и опыт), г. Генотипы:  

1-Псковский Л 3-2; 2-Dichl-8; 3-Honhberger; 4-Blaringhem; 5-MDI 05609 
 

При определении сырой биомассы корешков проростков льна после  УСТ семян  
проявилась аналогичная закономерность. Сырая  биомасса корешков у изучаемых генотипов 
уменьшилась  на  36,4-58,8%  по  отношению к  контролю (рис 2). Очевидно, что наибольшее 
падение морфофизиологических параметров у некоторых генотипов (в частности, у 
коллекционного образца MDI 05609) свидетельствует об их меньшей устойчивости к 
стрессовым условиям повышенной температуры и влажности.   

Экспериментальные данные были обработаны посредством программы Statistica 7 и у 
всех генотипов льна была выявлена значительная положительная корреляция параметра 
всхожести семян с энергией прорастания (r +0,53), длиной корешков (r+0,65), сырой (r+0,67) 
и сухой биомассой (r+0,51) корешков проростков.  

О выходе электролитов из семян льна судили по электропроводности растворов  с 
нормальными и состаренными семенами. Использовали временные экспозиции набухания 
семян – 24 и 48 часов. В Международных правилах ISTA предлагается использовать только 
24-х часовую экспозицию, мы модифицировали данный метод для семян льна посредством 
увеличения экспозиции набухания семян до 48 часов, т.к. было обнаружено, что именно при 
этой экспозиции более четко проявляется разница между вариантами. Электропроводность 
опытных растворов с состаренными семенами льна увеличилась после 48-часовой 
экспозиции набухания в зависимости от генотипа в среднем на 11,4 -75,6% по отношению к 
контролю. Существенные колебания  данных по электропроводности растворов и в опытных, 
и в контрольных вариантах свидетельствуют  об  индивидуальной  специфичности  
коллекционных образцов  льна.  Увеличение электропроводности растворов с состаренными 
семенами  объясняется увеличением проницаемости клеточных мембран после  проведения  
ускоренного старения семян. 

Таблица 
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА ПЕРОКСИДАЗЫ В КОРЕШКАХ ПРОРОСТКОВ ЛЬНА ПОСЛЕ УСТ СЕМЯН, У.Е. 

Генотип Контроль Опыт (УСТ) 
Псковский Л 3-2 0,15±0,03 0,35±0,09* 

   Dichl-8 0,32±0,06 0,44±0,06 
Honhberger 0,24±0,03 0,42±0,08* 

Blaringhem 0,20±0,03 0,46±0,07* 
MDI 05609 0,13±0,04 0,28±0,04* 

*- разница существенна при р˂ 0,05 
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Содержание в корешках проростков семян льна фермента пероксидазы после 
проведения теста на ускоренное старение  увеличилось в 1,75 – 2,33 раза по сравнению с 
контролем в зависимости от конкретного генотипа,  что является характерным при действии 
термического стресса. Наибольшее возрастание активности фермента в корешках проростков 
после проведения теста на ускоренное старение семян  было отмечено у генотипов  
Псковский Л 3-2 и Blaringhem  (табл.). 

Из анализа  экспериментальных данных после ускоренного старения семян по 
совокупности различных параметров семян и проростков коллекционных образцов льна 
наиболее высоким потенциалом хранения обладал генотип  Псковский Л 3-2, а генотип   
MDI 05609 - наиболее низким.    

ВЫВОДЫ 
1. Применение теста на ускоренное старение семян (температура воздуха 42-43оС, 

влажность воздуха 90-100%, срок 72часа) позволило выявить генотипические особенности 
коллекционных образцов льна и распределить их с учетом потенциальных возможностей 
сохранения жизнеспособности семян после воздействия стрессовых факторов.  

2. Показано, что электропроводность растворов с состаренными семенами льна у 
большинства генотипов выше, чем у растворов с нормальными семенами, что связано с 
увеличением проницаемости клеточных мембран после действия высокой температуры при 
ускоренном старении семян. 

3. С  помощью морфофизиологических и биохимических параметров семян и проростков 
была дана характеристика  потенциала хранения различных генотипов льна, который 
является важной комплексной  характеристикой коллекционных образцов при закладке их на 
длительное хранение в генетический банк растений. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВЫХ СИСТЕМ: 
УСТОЙЧИВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ОРГАНИЧЕСКОМУ  

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

Корнилов Н., Корнилова Е. 
Северо-Кавказский социальный институт (Россия) 

 
Abstract. The biotechnological complex is a closed waste-free environmentally safe enterprise, which ensures the quality 

of the environment in accordance with the current environmental legislation, the complete utilization of fecal effluents and 
obtaining on their basis of  biohumus, biologically effective organic fertilizers, feed additives for animals and poultry, electricity 
and heat. At the same time, the company implements a closed-loop circulating demineralized water supply. The treated 
wastewater is sent to bio ponds, irrigation, greenhouses, and for own needs of farms of cattle. The proposed development of 
biotechnological complexes for processing of organic waste can provide agricultural and urban utilities with additional 
renewable sources of electricity and heat for their own needs, and for the implementation of other enterprises and the public. 
 

Ключевые слова: живые системы, ресурсосберегающие технологии, органическое сельское 
хозяйство 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные экологические проблемы и угрозы глобального кризиса на современном этапе 

развития человечества заключаются в направленном угнетении и вытеснении экосферы 
техносферой, что приводит к техногенному изъятию природных ресурсов и загрязнению 
природной среды. 

Рост человечества и потребления природных ресурсов, с одной стороны, привели к росту 
энергетических затрат на жизнеобеспечение, а с другой стороны, к существенному загрязнению 
среды. Минимизация  столкновения экономических интересов с экологическими ограничениями 
потребовали соблюдения двух важных условий: разработки инновационных технологий 
энергосбережения и охраны окружающей человека среды. 

Развитие современной цивилизации предполагает соблюдение условия, чтобы используемые 
природные ресурсы постоянно возобновлялись, количество и качество не уменьшалось и не 
ухудшалось, а только увеличивалось и улучшалось. Главный принцип устойчивого развития 
предусматривает рост объемов ресурсопользования, восстановление истощенных (земли, леса и 
др.) и возобновление частично утраченных ресурсов (вода). 

Ускорение роста энергетики и увеличение объемов ресурсопользования влечет за собой 
истощение, в том числе, загрязнение экосистем с природными ресурсами. 

Снижение энергоемкости производства продуктов питания и обеспечения других 
потребностей человека путем разработки инновационных энергосберегающих технологий и 
охраны окружающей среды и переход к органическому земледелию – это реальный путь выхода 
из экологического кризиса ХХI века.  

Энергосберегающие технологии – это минимально возможные расходы вещества и энергии 
на всех этапах производственного цикла добычи, обогащения, транспортировки (технологии) 
вплоть до утилизации отходов производства, очистки промышленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод и получения из них вторичных продуктов. 

В энергосбережении ключевое значение имеет безотходная технология. Рост 
народонаселения сопровождается сверхэксплуатацией природных ресурсов и их истощением, 
деградацией и загрязнением природной среды. 

Новая идеология ресурсопользования предусматривает разработку ресурсосберегающих 
малоотходных и экологически безопасных технологий переработки органических отходов живых 
систем с целью создания замкнутых технологических циклов с максимально полным 
использованием биомассы и отходов, образующихся при ее переработке. При этом конечный 
продукт после использования должен легко превращаться в первичный (исходный) материал для 
нового производства. В итоге получается замкнутая эколого-технологическая система. 

Классическим примером служит натуральное сельское хозяйство, где существует 
цикличность производственных процессов с максимальным использованием отходов, 
образующихся при переработке продукции растениеводства и животноводства. Поэтому 
разработка инновационных технологий энергосбережения, применяемых для переработки 
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органических отходов сельскохозяйственных производств и хозяйственно-бытовых сточных вод 
урбанизированных территорий, в настоящее время представляют социальный и экономический 
интерес в связи с практически неисчерпаемыми источниками исходного сырья, представляющего 
отходы жизнедеятельности живых систем. 

Создание биотехнологических комплексов по переработке органических отходов живых 
систем обеспечивает земледелие органическими удобрениями, средствами защиты растений от 
вредителей, кормовыми добавками в виде белково-витаминных концентратов для животных и 
птиц, вторичными энергоресурсами (биогаз) и оборотными очищенными водами. 

При этом создаются предпосылки перехода агроиндустрии к органическому земледелию, 
повышается плодородие почвы и соблюдаются принципы замкнутой системы – круговорот, 
циклы, именно то, что соответствует принципам безопасности и развития биосферы. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ 
Экологическая безопасность и устойчивое развитие напрямую связаны с решением проблем 

производства продуктов питания, обеспечением энергоресурсами и наличием пресной воды. 
На современном этапе развития общества указанные проблемы требуют своего решения в 

связи с острой нехваткой разрабатываемых природных ресурсов, низкой эффективностью 
технологических процессов их переработки и техногенным загрязнением окружающей среды. 

Национальный проект России «Развитие АПК» в качестве основных приоритетных 
направлений определяет существенное увеличение объемов и качества сельскохозяйственной 
продукции растениеводства и животноводства и использование новых энергосберегающих 
технологий. 

В процессе производства сельхозпродукции в растениеводстве используется только 20-30% 
полученной биомассы в виде зерна, семян и корнеплодов. Остальная часть биомассы (солома, 
корни, ботва) выпадают из оборота, так как выбрасываются и уничтожаются. 

Из 30% используемой биомассы более 70% расходятся на корм скоту. В животноводстве на 
производство 1 кг товарной продукции (молоко, яйцо, мясо) производится 10-12 кг отходов в виде 
навоза, помета. 

Таким образом, эффективность сельхозпроизводства составляет 10-12% от произведенной 
биомассы, а 88-90% составляют отходы. Принимая во внимание, что отходы сельхозпроизводства 
представляют собой высококачественное органоминеральное сырье, включающее 
макроэргические органические вещества, минеральные азото-фосфорно-калийные соли и воду, то 
разработка и реализация научно-технических решений по переработке вторичного 
сельскохозяйственного сырья животноводства и растениеводства приобретает острый социальный 
национальный интерес. 

Нами разработана инновационная энерго-ресурсносберегающая технология по переработке 
органических отходов животноводства и хозяйственно-бытовых стоков жилищно-коммунального 
хозяйства. Целью разработки является создание пилотного предприятия по переработке 
органических отходов животноводческих ферм и биологической очистке хозяйственно-бытовых 
сточных вод ЖКХ производительностью до 100 тонн в сутки. 

Основной задачей предлагаемого решения является вовлечение сельскохозяйственных 
предприятий в Программу по применению новых биотехнологий утилизации отходов, 
биологической очистки фекальных стоков и использованию возобновляемых источников энергии.  

В ходе реализации поставленной цели были выполнены исследования процессов 
переработки органических отходов в биогаз, биоорганические и минеральные удобрения, очистки 
стоков животноводческих ферм и получения «зеленых кормов». В результате исследований были 
разработаны технологические схемы и оборудование для экспериментальной и промышленных 
установок биотехнологического комплекса. 

Инновационность проекта заключается в разработке автономного самодостаточно 
развивающегося производства, безотходного, замкнутого, экологически безопасного, 
работающего на вторичном сельскохозяйственном сырье и органических отходах хозяйственно-
бытовых стоков населения, использующем собственные энергоресурсы и оборотную воду, 
получаемые при переработке органических отходов. Предприятие может производить 
собственную товарную продукцию, как для собственных нужд, так и для реализации на рынке 
(биогумус, органоминеральные удобрения, стимуляторы роста и защиты растений от болезней и 
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сельскохозяйственных вредителей и белково-витаминных концентратов для скармливания скоту и 
птице). 

Предприятие «Биотехнологический комплекс» включает следующие производственные 
участки [1, 2]: 

1. Подготовительное; 
2. Производство биогумуса; 
3. Биоэнергетический (получение биогаза, электроэнергии и тепла); 
4. Криогенная станция (получение водно-солевых концентратов и оборотной воды); 
5. Производство биоминеральных удобрений; 
6. Производство биологически активных препаратов (стимуляторы роста и защиты 

растений); 
7. Производство белково-витаминного концентрата; 
8. Биопруд. 

Технологическая схема переработки органических отходов крупного рогатого скота 
предполагает выполнение следующей последовательности производственных процессов. 

Исходный продукт (органические отходы крупного рогатого скота) поступает в приемную 
емкость, представляющую собой подземный крытый резервуар. Фекальным насосом исходный 
продукт из приемной емкости направляется в центрифугу, расположенную в непосредственной 
близости от нее.  

На центрифуге происходит отделение твердой фракции исходного продукта. Отделенная 
часть твердой фракции исходного продукта направляется на компостирование. Данное решение 
несколько снижает объем получаемого биогаза и биоорганических удобрений, но позволяет 
получать компост для получения биогумуса с применением вермикультур (красных компостных 
червей). 

Далее исходный продукт (с влажностью 92%) обрабатывается в блоке подготовки. На этой 
стадии входящая масса гомогенизируется и измельчается до размеров, необходимых для 
эффективной биодеградации на последующем этапе технологической цепочки.  Одновременно 
удаляются вредные бактерии и кислород. 

В накопителе рабочей смеси происходит аккумулирование подготовленной 
мелкодисперсной массы и ее подогрев до необходимой температуры (37-42 °С). Для нагрева 
используется тепловая энергия от когенерационной установки. 

Далее подготовленный продукт  непрерывно подается в метантенки, расположенные на 
прилегающей к животноводческим фермам площадке. В метантенках происходит биодеградация 
продукта с выделением биогаза и образованием биоудобрения. 

Выделенный биогаз (смесь CH4 и CO2) аккумулируется в газгольдере, также размещенном 
на площадке, прилегающей к животноводческим фермам.  

Из газгольдера  биогаз направляется в сепаратор газа, где происходит разделение  CH4 и 
CO2, отделение сернистой компоненты и обезвоживание (пеногашение).  

Обогащенный метан направляется на когенерационную установку, где происходит 
получение электроэнергии и тепла. Полученная тепловая и электроэнергия направляются на 
нужды ферм и собственные нужды биогазового комплекса (75 КВт). Выделенный углекислый газ 
идёт на получение строительных материалов и  в активные биопруды.  

Прошедшая биодеградацию в метантенках пульпоподобная масса по продуктопроводу 
подается  на центрифугу, где происходит ее разделение на жидкую и консистентную 
составляющие. Густая составляющая направляется на сушку с использованием тепла 
когенерационной установки. В сушилке получается сухой продукт (органоминеральные 
биоудобрения), который в зимнее время может быть накоплен для последующей реализации.  

Жидкая составляющая поступает в криогенную установку, где методом криогенного 
фракционирования  получают азотно-фосфорно-калийные биоудобрения и  деминерализованная 
вода. Очищенная вода сбрасывается в активные биопруды. 

Активные биопруды (общая площадь 500 кв. метров) расположены на прилегающей к 
фермам площадке. Биопруд представляет собой крытый бассейн, заполненный биологически 
активной высшей водной растительностью. Корневая система растений очищает воду пруда  до 
санитарно-гигиенических норм сброса очищенной воды на рельеф. В биопруде образуется зеленая 
масса, которая может быть использована в пищевой цепочке КРС или направляется на 
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компостирование. Активный пруд служит утилизатором остаточного тепла и углекислого газа, 
отобранного в процессе обогащения биогаза. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Современное сельскохозяйственное производство в России производит значительное 
количество отходов разной категории опасности, том числе: органические отходы животноводства 
- 4 класса опасности, отходы полеводства и тепличных хозяйств - 4-5 класса опасности, отходы 
перерабатывающих производств – 4 класса опасности. В ряду экологических загрязнителей 
территорий следует также рассматривать минеральные удобрения и инсектициды 1-2 класса 
опасности. 

Сельскохозяйственные отходы и загрязнители оказывают существенное неблагоприятное 
влияние на экологическое состояние  территорий, с которых стекают поверхностные воды. 
Отходы, распространяясь через водные артерии, способны привести к изменению и даже гибели 
естественных биоценозов, как в водоемах, так и на прилегающих площадях. 

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом отношении 
сельскохозяйственных отходов относятся фекалии животных. Стоки от навозохранилищ при 
поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают 
органолептические свойства воды. Часть стоков оседает в местах выпуска и разлагается  с 
образованием токсичных газов – сероводорода, меркаптанов, альдегидов. При массированных 
сезонных стоках в водоемы с навозом поступает значительное количество органических веществ. 
В результате их биоразложения создается отрицательный кислородный баланс, поступающие 
загрязнения не успевают разлагаться, в воде резко снижается концентрация растворенного 
кислорода и, как следствие, гибнет рыба, происходит перегруппировка микро- и макрофлоры и 
фауны, и в целом нарушается биологическое равновесие в водоеме.  

При хранении и обработке навоза и помета в навозохранилищах в ходе биохимических 
превращений в дополнение к уже имеющимся образуются другие вредные вещества: аммиак, 
амины, нитраты и другие соединения, также являющихся источниками загрязнения окружающих 
территорий, поверхностных и подземных вод. 

 В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and 
Agriculture Organization, FAO) подчеркивается, что в настоящее время отходы животноводства 
стали одним из основных источников загрязнения воды и почв. 

Отходы животноводства вносят также существенный вклад в образование парниковых газов. 
Так, например в структуре человеческой деятельности животноводство поставляет до 9% 
выделяемых в атмосферу CO2, до 37% метана и 65% оксида азота, которые соответственно в 23 
раза и  296 раз опаснее по парниковому воздействию, чем СО2. Общая доля парниковых газов от 
деятельности промышленного животноводства по оценкам различных экспертов составляет от 18 
до 51%. Кроме того, оксид азота при попадании в атмосферу способствует выпадению кислотных 
дождей, которые непосредственно влияют на загрязнение поверхностных, а затем и подземных 
вод. Последние исследования свидетельствуют о существенном увеличении  значений выбросов. 

Для того чтобы устранить неблагоприятное экологическое воздействие 
сельскохозяйственных отходов на окружающую среду,  включая водные бассейны, земельные 
территории и атмосферный воздух, предлагается инновационный способ и оборудование для 
переработки навоза крупного рогатого скота и других органических отходов в легкоусвояемые 
органоминеральные удобрения, зеленую массу, электроэнергию и тепло, которые могут быть 
реализованы для развития энергетики на возобновляемых источниках в России. 

Применение технологии анаэробного сбраживания позволяет решить проблему 
обеззараживания животноводческих отходов от яиц гельминтов и возбудителей многих заразных 
заболеваний уже через 3 дня. При этом семена сорных трав теряют всхожесть, уничтожается 
патогенная флора, порог неприятного запаха снижается. 

Биоорганические и биоминеральные удобрения содержат необходимые растениям 
микроэлементы и биологически активные вещества, которые повышают урожайность растений, а 
при внесении в почву улучшают ее агрохимические свойства. 

Переработка органических отходов животноводства снижает выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сокращается потребление пресной воды на 70%. Очищенные и 
обеззараженные сточные воды могут направляться на технологические нужды в собственном 
хозяйстве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Включение инновационных технологий энергосбережения и охраны окружающей среды, 

разработанных нами в учебный план подготовки магистров по направлению «Экология и 
природопользование» (профиль подготовки – Природопользование) предполагает подготовку 
специалистов для работы в административных федеральных и территориальных органах 
управления экологической безопасностью и устойчивым развитием природных ландшафтов и 
урбанизированных территорий России. Это позволит  сделать наш проект общедоступным, 
установить новые партнерские отношения, а это во многом будет содействовать распространению 
и воспроизведению инициатив в рамках других общеобразовательных систем и регионов мира. 
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